
O�limposto territorlal, redobrado pela' revisão,
aguarda oportunidade eleitoral para ser cobrado

estava sendo mecanizado. o imposto, todavia, não se- que' o Estado conheça os politicagem domina, o erá-' só podem consumir, a meta-I,de de tantos. As estradas.',..

Mas, segundo denúncia que rá cobrado já. As eleições I enormes aumentos dessa rio é sacrificado. As repar-' 1e do que precisam e foi delas nem é bom falar!

recebemos, essa mecaniza- se aproximam e não con- tributação, feitos à guisa de tições sob o regime das des- consignado no orçamento. Enquanto isso o govêrno
ção está acabada e pronta. vem ao partido dominante I revisão. Enquanto, pois, a, pesas em 24 ,avos por mês, Verbas destinadas à vesti- retarda a cobrança de trí

.nenta e até a medicamen-: b u t o considerável, com

to, sob êsse regime, são as- mêdo de perder votos, por
sim economizadas crímíno- que escorchou os contrí-,
samente, à base da necessí-

I
buintes, na revisão.'

dade; do desconforto, da pe- Pobre Sa�ta Catarina.
.rúria e do sacrifício da saú- Pobre govêrnol

o imposto territorial ja
devera ter sido cobrado.
Veio o protelamento, sob a

alegação de que o serviço
.�����������

.'
Omai. anti.oDi'�
rio d. S. Catarina

P.) - Em editorial o [or-
.. ,

nal "New York Herald Tri-
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o Brcsíl. resgatando
dividas

A bune" comenta o último pa

gamento de cinco milhões
de dólares efetuado pelo
Brasil na terça-feira passa

da, par,a saldar a divida de
Botanico o Serviço de Me- 361.000.000 ao governo dos

Impre!J,s,ionanie jragédia c�m,�m �en�r. .

tereologia registrou, chuvas. Estados Unidos, 11 título de

CLEVELAND, Ohio, 8 ferindo. o rapaz em uma per- bagagens, porem, mudei de I,mals tarde a Samt Louis, Muito fracamente foi atin- -mpréstimo a arrendamen

(U, P,) _ Um garoto, de na. Contudo, como este a- opinião. Disse-lhe que' se, Fort Worth e Mexico. A gida a' capital da Repúblí- to, durante a 2.a Guerra
15 anos, que "de repente" meaçasse avançar Bonnell quisesse fôsse só que eu maioria dós 53 passageiros ca pela onda de, frio que Mundial.
decidiu assumir o comando Jisparou pela segunda vez, iria de outra maneira". do avião hão tomou c'onhe- chegou nos cafezais .paulís- I

R
-----� Diplomatas norte-arnerica-

, "F
.

d
.'

d
.'

d
I

epreseotaote -nos e britânicos estiveram.

de um quadri-motor "DC-6" .erindo-o no esta m a g o 01 uma essas COIsas CImento a tentativa e tas, Já no dia de ontem se-
'

de passageís os com destino Kuchenmeister morreu me- [ue acontecem de repen- Kuchenmeister'até que ,:.:e gundo ínformacôes do 0,ire' da 81.rla'
reunidos pela segunda vez,

h denoi I " lui A 1" Iu os fí H d S 'dM: na sede do Ministério das
ao México, foi morto a ti-. nos de uma ora' epOIS em ,e , cone um. po reia o ouviu os Iras. ouve um tor O erviço e [eteoro
ros, na tarde do dia 6, pou- um hospital. Comprovou-se DÔS em liberdade. O avião, p,rincípio de 'pânico, porém

110gia
a previsão assinalava DAMASCO, 8 (U. P.) Relações Exteriores, com 11

co antes do avisâo "City of que seu revolver não con- que procedia de Nova 101'- a calma foi restabelecida tempo bom, com ,ascensão
-'O sr, Letif Ghanimed, fina��dade de encontrarem

Proenix" levantar vôo -do tinha balas. que, prosseguiu viagem ràpid'amente.'
.

' ,de temp�ratura.· deputad-o de Alepo, foi no, a maneira de restaurai; a

d d d Donald K h
.

t meado ministro da Síria no soberania da Alemanha 0-
aeroporto esta ci a e. uc enmeis er,

IRftNSITL8NTIEO FRaNCES' Rio de Janeiro. cidental.'Raymond Kuchenmeister, de 12 anos, irmão davíti-' ,

um rapaz gigantesco de 135 ma, foi surpreendido no ae-, "

'

l' '
,

I. quilos de peso e ln'ais de reporto e disse a policia
I "M '�O em' roc� Eleições Da

1,80 metro de estatura, eu- que havia ido com seu ir
'

qaasí, ,na tí régo,u.. eía hera amafg - U Alemanha
trou no avião, abrindo' pas- mão ao aeroporto, vindos de

b d d
.' L 111

- . BUERNAN '(Alemanha),
.'

sagem entre as duas aero- .sua casa no suburbio, de à or O" O .� �ais l.Iumier", 8 (D. P.), - A polícia fron- BERLIM, 8 (U. P.)
moças, e se dirigiu resolu!a- -P��!-lla, distante 8 quilôm a

mente a cabinete de coman- fro�, 'Ac�ê,scentó� 4ue'q\,�à"
do. Ali, sacou de um revol- 'do ouviram pelo �lto-falan-

,
. teiriça alemã declarou que Foi fixada na .Alemanha

, �
,

:lr3-
\

... :l.{. 1!' f, ',� -

, RIO, 8 :(:.v.-'i--A.) ,'_ .• -o mt:;�teJ?'D,;!il��O,&l.l1".��i.�'igi.2s. ,�:����, '��_.a,,,c�O!"_
·

•.;ç.)����r���,,-t���a'l:R;?.��I, s�� 9/iOl;njnio co ..

transa t l a n't'Fc o francês bou de bOrPb�ràô� O movi- .ma retornou a bordo, cas recusaram-se a entregar muàista,' 'a õafa..z-dtc lT":de-'
ver e ordenou ao capitão te .que o avião ia partir pa- "Louis Lunier", qU,ando - à mente brusco do navio cau-' navio havia finalmente 0- 7 �idádãos,· �n'orte-america-' outubro para realízáção das
William Bonnell:\. "Vamos ra o Méximo, seu irmão lhe entrada da barra, ante-on- sou panico entre os passa- bedecído às manobras e nos desaparecidos atrás da eleições para à Volkskam
ao :tVIéxico, Sem Demora". disse: ."Vamos". tem, pela manhã, adernou geiros, notadamente àque- voltado à posição normal Cortina de Ferro, se nao mer (Parlamento). No pro-
O auxiliar de Bonnell en- "Estava decidido a ir com assustadoramente ameaçan- les que f desembarcariam de navegabilidade. Feliz- forem devolvidos '3 tchecos ximo outono, expira o ma,n-'
treteve o rapaz o sufici- êle" - acrescentou - "po- do naufragar. neste porto, que já se en- mente, não se registraram que fugiram para. o Ociden- dato dos atuais membros
.ente para que aquele+reti- rém logo depois fiquei com I Precisamente às seis ho- centravam �cQrdados. vítimas. te. do Legislàtivo.
rasse seu proprio revolver medo Pretendiamos ir escon Iras, impelido por imprevis- Numerosos" m o v e i s e

e abrisse fogo rápidamente" didos no compartimento das ta ventania, sópráda forte- ute'l1silio& - foram jogados
'liolentamente de. encontro

toa.-o _0-_ C"'D41_I()4_H)<__�_IMI"
, ,_�__:::�===-___;,.;__-=:_-=:_::___ ,

Edição de' hoje - 8 páginas Florianópolis, Sexta-feira, 9 de Julho de 1954
NOVAI IORQUE, 8 (U.------------------------------

o Ir,io DO' Rio

Empunhando UI. r�volver .

tentou tomar a dlreçao ·de om DC�6
RI�, 8 (V..A)

massa fria que vinha do
.ul do país fez "forfait" no

c{io de Janeiro. Apenas em

Santa Cruz e no Jardim

_,

O pagamento - comen
ta o jornal novaiorquino -
é visto com

-;

agrado, pois
torna' patente o bem-estar
econômico do Brasil e nos

faz recordar a coperação
efetiva que existiu' entre as

duas potencias durante a

guerra".

Reslauraçãl
8

LONDRES,8 (U. P.) _..

Sete'
.

Militares Desapareci�osJornalista agredido na Ctnelandia l1s an,teparas' d,o navio que
brando-se cOI.l1pletamente.
�stabeleceu-se em conse

luencia do,. acidente Úe
nenda co;}fu�ão a bordo,

HEIDELBERG, 8 (U. aberto dos qu� se usam pa
P.) -- Um porta-voz do ora o transporte de armas e

Exército dos Estados Uni.<: I que estava ocupado por '6
30s informou, ontem, o de-I.soldados e um capitão tinh�
saparecimento de, 7 milita-' sido encontrado abandona
,'es norte-americanos, acre- do na fronteira entre Ale
:litando-se que tenha�l sido j man�a e Tchecoeslovaquia.
detidos pelos, guardas �o- Disse acreditar-se 'que os

mun�stas da fro�teira te- norte-americanos penetra
cbeca. ' rám acidentalmente €ln ter-

.

o. portá-:voz' -ainda disse ritório tcheco e foram deU-

por homens de S. ,Ca'farina'
Sob o título acima" o ta Heliodoro de Oliveira, I

"Voei então para o Rio, lritos e lamúrias mistura-,
Diário Carioca,' de ante- repentinamente, dois indi- I apresentando-me ferido e vam-se com o rugir do ven

ontem publica o seguinte: viduos se aproximaram de ainda ensanguentado, ao to.

_ "Acabo de ser agredi- mim, e, aos gritos de "Vies- ministro da JusÜça, sr. Tan- Durante trinta e cinc?
do, em plena ,Cinelândia, te para cá anarql,lizar nos- credo Neves. Foi aberto in- ,minutos a morte rondou, de

�or dois individuos que, a- sa terra", passaram a m� quérito cont'ra o governa- perto, os passageiros" que
7 credito, são .ligados ao go- a�redir. Logo depois .dos dor Bornhausen, mas, até se agarravam em qualquer
vernador Irineu Bornhau- primeiros sôcos, pessoas hoje, êste inquérito não coisa fixa �o alcance' das

sen,� de Santa Catarina, e que se aehava_m nas pro- chegou ao, fim".
dêste receberam ordem de ximidades intercederam em

me agredir, 'em represália meu favôr, o que me per
a duas reportagens que es- mltiu sacar do revólver que

que um caininhão militar dos pelos guardas comunis-

creví, recentemente, reve

lando certas verdades con

tra os homens do governo

daquele Estado - declarou_

nos, ontem, o jornalista
Aôr Ribeiro, ex-diretor de
"A Tribun.a", de Florianó

polis, e atual reporter da

:"Revisto do Globo", álém
de diretor da sucursal de

Analfabeto
DOIS PR,OCESSOS - '.
"Voltando, logo' após, a 10aO vo.a

Florianópoli�, f�i processa- GUATE�ALA, 8 (U. P.)
d

- A Juntá de Govêrno de-o 'pelo governador por ca-
lúnia (e absolvido sumaria-

cretou a suspensão do di-

rnente) e ainda 'por agt�s- reito d� VQto aos analtabe
tós, que vi'gorava- de acôrdo LONDRES, 8 (U. P.) -- dà,delegação, são J\lan Gui':' O

Chegou via aérea, ,a esta ,chon, José Bove Arteaga,
capital, uma delegação par- Carlos Mattos, Rodolfo 'de
lamentar do Uruguai para Angelis, Raul' Goaudim e

uma visita à Inglaterra e Salvador Garcia Pintos. En-

Missao uruguaia
eDl 'Londres_ .

quanto aqui estiverem, se

rão recebidos no Parlamen
to." ,

trazia na pasta, e, assim a

fugenta:r os dois agresso

res", declarou-nos Aôr Ri

heiro.
são aos meus dez agressores

Explicando-nos a razão - o que, logo se vê, de for- com a Constituicão. Foram

r��tab,elecidas a; ga;;�tiasporque acredita que os dois ma alguma poderia ter a- '

sociais e ihdividuais, man-

tendo-se, p�rém, outras' res-
19ressores tenham ligações contecido".

Yua�ores

com o governador Irineu
Bornhausen e dêste tenham trições, "enquanto se pací.;.

fica o pais e se elabora no

va Constituição.

para acertar a União inter

parlamentar. Os membros
E para melhor explicar

"Panfleto", no Sul. ' recebidos do o,rdêm de es- suas suspeitas, acrescentou
- "Há um ano atrás, a- pancá-Io, o jornalista acres- o jornãlista: "Recentemen

qu�le governador mandou centou: "Há um ano atrás, te, escrevi duas reporta
que dez de �eus homens me escrevi, em "A Tribuna", I gens (u�a na "Re\(ista do
matassem (o que aliás, qua- 1e Florianópolis, um artigo' Globo" e outra em "Panfle
se conseguiram), umca- em �ue atacava a um

. pre- to") em que' critiquei as

mente, porque eu escrevera ,'feito que pertence ao mes- situações dos mineiros e

um artigo em que atacava mo partido do governador do trigo de Santa Catarina. OSLÇ>,8 (U. P.) - "Dis:' vidda", a uns '150 quilo�e- voadores", foi desenvolvido
a um prefeito" acres- Bornhausen. Em represália, Possivelmente, p governa- 'cos voadores" foram filma- tros à, oeste <!esta capital, em Londres, já tendo sido
centot,l o jornalista. então, ao que 'eu' escrevera', dor 1r�neú Bornhausen não dos a ;30 de junho último, anunciou o jornal "Aften- examinado por' perito� ci-

A AGRESSÃO o governador ordenou a dei ficou' satisfeito com o que dia do eclipse total do ·sol, posten".. vis e militares.
- Após deixar a redação ,de 'seus homens, 'inclusive el,l dizia nestas1reportagens, por um norueguês que .se , ' Todavia, ainda não houve

da ';Revista da Semana" e policiais, que 'me matas- e providenciou uma' nava encontrava num avião á .. , Esse, filme, o primeiro conclusões publicadas so

quando, na Rua Alvaro AI-
I �ém. E fui agredido barba- agr,�ssão, par,a me' atemori- '4,500 metros de altura so-

I provavelmente' que ,�oi tO-I' bre a natureza desse feno-
vim) esperava pelo jornalis- I ram�n'te". I' zar .

'

.

' hre o' planaltb "hardanger- mado em cores dos "discos meno.,

filma�os OS '.Discos

tas. Acrescentou que nada
sé' sabe, ainda do destino
dos desaparecidOs.

•

o ,TEMPO

Pi'evi�ão do tempo �té às
L4 horas do dia 9. "

1empo - Bom" co� ne

hulosidade, passando a ins

tável, sujeito a ,chuvas.
Temperatura - Entrará

em declinio.
Ventos - Rondarão para

o quadránt� Sul, com raja
das frescas.

, Temperaturas: - Extre
mas de ontem: Máxima:
-

,

L9,6. Mínima 13,2.

RISO DA CIDADB...

- intão você aparteou
o dr. Paulo Fontes lá
no' sitio? Disse que
êle �ão pusera luz

em Cl,tieiras? Está
vendido ao P. S. D.,
não é? Luz êle pôs ...
ou vai pôr! Para nós,
udenistas, é a mesm.a

I
coisa!!!

, I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IIR. GUE'RREIRO.: :

D '1' C O, S
" '., Dr. fausto Bra�il r O E S T A D O Chef�:-do S�rvi��' de OuJi'dos- Nariz e. GargantaME, I ,I

'.
.

do Hospital de Florianópolis' .

. "".
'. . .

.

VA i ESPECIALISTA EM DO ...
'

ADMINISTRAÇÃO A clínica está montada com os mais modernoslVlAR�O. DE, �ARMO I DR. ALFREDO DRA. WL�DYSLA I

ENÇAS DE CREANÇAS. ,Redação e,Oficinas, à .rue Aparelhos para tratafnento das doenças da especialiâ�pe:., CANTIÇAQ j";> CHER�M , 'V. MUSSI CLINICA GERAL .. !
Conselheiro Mafra. n. 160 ULTRASON (Tratainento dás Sinusites sem' operação)-. , .e....:. MÉDICO _:_. ' '.".', 'h

e' , CONSULTAS: Das 10 às "I'el. 3022 - Cx., Postal, 139 NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites e"UNicA' DE CRiANÇAS I CURSO NACIONAL. DE N
-

NIO DIB Diretor: RUBENS A. '

inflamações do Nariz e Garganta)
,

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS
, !DR. A TO '.' . '112 horas.

RAMOS.
. lONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoDoenças Internas Ex-diretor do Hospital I -. MUSSI· Gerente: �ONIING9S F. DE

para Ionísar Medicamentos (Tnatamento de dores de;01�AÇÃO - FTGADO Colônia Sant'Ana.
- MÉDICOS - I Cons, e Residência: 7 de AQUINO.'

. Cabeça 'e Inflamações da Garganta e Olhos, E'U muitosRINS. - INTESTINO::; ?oenças 'nervosas .e men- CmURGIA"CLtNICA '

Seternbno n. 13. ,Representantes:. .

casos são evitadas' as operações das Amigdalas 'Tra���mento mode�no_,dll
tais.

GE'kAL-PARTOS'
. Re'pl:e,sent�ç,õ�,� ,�: S:.�a-'J t;JLTRA VIOLE,TA FRI_? (Tratame�to das Faringites .

'. ''1', SIFILIS" Impotê�cia ·Sexual. , Serviço completo e,eRpç- .

J a, Ltc'a, '.,..
' \

"

' e mflamaçoes dos Ouvidos) , .'Consu'ltóriri' -: R�a Ti�a· ) Rua TI,rat:lertes n. �. :ci·aHzado àas POE1'fçAS,DE ' �

.'

'. Rua sena, a?�: ?antas, 40,,' RAIOS""X. (Radiografias da Cabeça) ,Ien tes, 9.'
' , Consu ltas das 15. as', 19 pENÍWRAS, com modernos I A D'V O G A DOS - /)0 and;p�; . �' , REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

.

HORÁRIO:' "
, ,horas.. , Imétodos de diagnósticos eI' ; 'I'él.': g2�59�4 ,---i Rio" de .J

'

(OCULOS).Da;':13ià�16 horas. :
t,
FONF!: 3415.

,

. rratarhentb.: ,"< ':, ..

" '. .Taneu"o.· , ...
'"

. q�AMPADA de FENDA (Veriflcaçâq e diagnostico deT I ;·C' '{.fé ;'�34 5 R
Res.rRua Santos Saratva,

ISULPOSCOPIA.- HISTE- DR. JOSE MEDEI- " Rept'ejor,Ltda.
.

,J.
'. lesões dos Olhos) .

'e
". ons. -:-. u, 1 �,es. ,54 - Estreito. n,' h I'

.

- 2.276 - Florianópolis. ao - SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA [\,:.;a,Felipe ��e U l:ve!ra, n." 'INFRA VERMELHO /', '
'

TEL.
�

6245.
,.- 1,-:;:- ME.TABO�I�MO BASAL I ,_ ADVOGADO _

-

�1 � �Oandar"', "

_ I Grande Prática na Re�rada de Corpos Estranhos de',DR. ROMEU BASTOS DR, MÁRIO WEN-j'
,I Radioterapíap or« ondas"c, P 'I 1�0 Ita i

'leI.. 32-987',-,.-Sao,PauJ.o " Pulmao e Esofago' ,

.
PIRES I ",' icur�ijs-Ele�rocoagulação " .......

1
aixa osta

C
[) ,,- ajai

ASSIN,ATURA,� Consultório: Visconde de Ouro Preto 2, (Altos da CasaDHAUSEN tRaios Ultra Víoleta e Il1fra
.

- Santa atapn�_-=-_ Na Càpita]
, I

-

Bel� Horizonte
.

,

- MÉDICO -- I CLtNICA MÉDICA DE I Vermelho.. . . DR. MÁRIO LAU- Ano, c-a. 170.00 Residência _ Felip� Schmi<!_t, 113. Telefone 2.365��m ,IHát!ca no H?spital, A�ULT�S. E CRIANÇA� , Consultono: Icua !�a�ano, RINDO
Semcstt e .. i. " �);$ 90,00 Consultas _ pela manha no Hospital _ A tarde�ao,.FranclscQ.de A�SlS e na

I .Gonsultono - Rua Joao n.]! 1° andar - Edifício do
, .r,({;';,. "

No Intêríor • das 2 horas em diante no ConsultórioSanta Casa do RIO de, Pinto, 10 - Tel. M. 769. Montepio:
, "e

.

� 'Ano ' Cr$ 200,00 _,__' __ ._

_-;-_ _.
''Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Horár.o : Das 9 às 12 ho- •

Isemestr�\ .. ',' Cr$ ,110,00! DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO _

CLINICA MÉDICA, raso ras - Dr. MUSSI. DR- CLAUDIO Anúncios mediante con- ULCERAS DO ESTO�AGO E DUODENO, ALERGIA-CARDIOLOGIA .Residêncía : Rua Esteves Das 15 às/18 h'oras _:_j),ra. BORGES tráto. ,,' DERMA'!'OLOGII.,;A E CLINICA GERAL
"C I

'I
,. R vu Júnior, 45. Tel. 2.812. MU8SI I 'ADVOGADOS Os originais, mesmo não I Dr Miguel Nunes' ferrel"ra

· onsu fano: ua, 1 or

I " . '.' .'
. _ _

I
'

· '. 1 '<'22 T, 1 2675' ,
.

"

IResldê'lcla:
'Aveplda Trom-. Fôro em geral, Recursos publicados, 'n ao serao devo

-I •
. MeH,e.es,.. ',e; .

�

OLHOS - OUVIDOS -

(:ow�k�� 6�', , ) ',; ;"',

I
neran te o Su�rem(l Tribunal I vido-

'. ,_ _ _' RECEM-CHEGADO DO RIO DE JANEIRO,HorarlO�., Segundas, Quar
.

NARIZ E GARGANTA "

'. "
'

' Federal e 'I'ribunal Federal I A. ?lleçaO nao se. respo� ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES N0 18,' 10tas e Se�ta feiras: "

DR JÚLIO DOIN :1'
---'--,

. ,'< '�," ,c.j,' de Recursos,
,

s�blllza pel�s. concelt�s' emi- ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.,Das i6-às 18 horas. "

•
" "

u:
'

c
"

:

.

�S9RI:ÓRIOS. .

tidos nOR art igos assmados.
CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OU'IÚ�idência: Rua Felipe I VIEIRA. ' ,�R. �EWT9N .

' Flonanopohs -:- .. �dlficIO '

,�. .__�... _ ...........,. DA NOlTE NO CACIQUE HOTEL, A 'RUA FELIP
• 1
.:, 3 -

. ° I '

',' . "
.
D'A,V�LA:'� ,\ y

.

São .Jorge, rua 'I'rajano, 12

InJ'
'

.

. . -
I SCHMIDT. .

,

.Scl.plldt,2.,
.

2 an�ar,:, Especiálistaem: Olhos,-:
.

CIRU'RGIA':GERAL _ 10 andar _ sala 1. . II ormaçoes", _'. '-'--, _2j)L 1 _.' Te!. 3;002. '

I Ou�idos í.; Nariz El; 'q�r� 'D�h'Çás "d��'" Seltho�a� Rio de Janei,ro:-:- Edifíc�o, ute -IS
"

Dr' '.flmar 'Cor'"rêa
.

'"
,

.

"
, Proctologla' - EletrIcIdade Borba G�to, Avemda Anto.-

, .• I'
. .

'

DR� .' ,WALMOR" ZO-, ganta. .

. .'

(,Médica. ,; ..
" nqo Carlos 2Q7 - sala 1008. CLINICA MEDICA'

J"íE� -GAReIA". He,ceita de. óculos. ". OonsultÓ�'io':., Rua >YÚ;or O leitor encontrará, oes· CONSULTAS das' lO' _ 13 horasD.plõ�a�o;,p�!it Fa:çuldade
. ,ln!ra-Wermelho. �'Meirele'sln.,,2S',.,- Tetefo.ne: DR. CLARNO G. ta c(ltunll. informações' que Rua Tiradente 9 _ Fone 3,415-Nà�iónah'Ôé' ·M.edi�iita 'da' ,.'Ulha�Sbnot��pi� r-, Né;-' 3307., > ':: ",.' ..

GALLETTI neces!lita. di'àri�mente 'e dt' - _ .. --- --

---7.
< ._'�••

__'I. ÍJ�i�ets;idade do Br,asH 'Lulizações. ", � f Consultas:' ::D�s 15 'hotits - ADVOGADO - imed.iatu: Dr .. Carlos F 'Eri'u'el's' in"'UÉ�:il1tétn�: por 'conçurso ,(ta, Eq�jpo de Oto-Rj��' em diante.
'

,

"

'�, <

'

. Rua Vitor Meirelles, '60.' •.,'
.

•
�.

,Maternidade-Escola'
.

Residência': Fon'e,""3.422· �ONE: 2.468. I JORNA IS Telefon� � Médico do,s Hospitais Ameria1:tnps' e da Força. (único no Estado) , ,(Serviço do,' Pro.(�.;Octávio "',' Rua: Blumenal nJ 71. - .I';'oriánópolis - O EMtado .........•• 1.022 Expedicionária BrM;ileira
"

Rodrigues Lima) Rua'::_ Vitor Meireles
A Gazetá 2.65& MÉDICO _ OPERADO.!.. � 'PARTEIROE�;interno do Serviço d'e n. 22.

, .. DR. DIR CHEREM
I Diária da Tarde •.. 1.579! Doenças de Senhoras'e Crianças ...:_ F�lrtf.'ls _ OperaçõesCirurgia do Hospital Horário - 9 ás 12 horas ADVOGÀDO I mlrri,a da ManhA ... 2.463 O Mais Mod�rno e eficiente Tratam!'!ntó e Operações1. A., P."E. T. C. :do Rio de

- �6 ás 18 hor�s," Causas cíveis, come:cciais. A Verdade ... ;..... 2.0101 ,. �

das doe�ças de �enhoras .,Ja�eiro, FONE - 2.675 .

,.

b lho
.

!ml?ren�a Oficial 2.688; Cohcas, flores brancas, lrregulandades mentruaes, ton-Médic& do Hospital de criminaís e tra, �" l�tas. , HOSPITAIS. turas, zumbidos _de ouvido, :ç.eura�t'(mia, irritabilidade,Caridade \ ,ResidêncIa: 1'ravessa CO'1l:sultas populares' ,'.
D� Caridade: i�sônia, irripotência e frigidez sé»nal em' ambos os se-DOENÇAS DE SENHQRAS Urussanga�. - .

Rua Nune� Machad,o, 17, tI>ro�ed';r') ........ ,2.1,14 _ xos _ Tratamentó pré-nupcÜii e pre-n.'a'tal-.- PA,RTOS-OPERAÇõES Apt�' 10'2, .

·(esq. Tiradentes), � SC?br��, � P'lft'8J;�a ):.<r:.."" "';:''''. 2.,��� 'OMJI"ações' especializdras"" dd ouvldo; 'nari�Rgàrganta,nons: Rua J9��Pi.�to n. 16",. �" "PR. VII;lAL: do _ sal. 3.
.

�",rê�1 'Ram� '.. 3.831 sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) lífblo partiqo
,

das ,16,0'0' '�s 1$00, CLíNICA DE CRJANÇ�S .

:\'lilitar 3.157 - Ope'rações de her:nias, apendicites, ovário, utero,horas.
'__ São Sebastião (Casa

-.15-
hemorroides, ade�oides, hidrocéles, var4cdceles e.' Pela manhã atende CONSUL'l'ÓRIO - Feli-'

de Saúde)
'

� .., vari2;es, .elefantiazes;diàriamente no Hos. 'pe' Schmidt� 38.
"

.

.

h
Maternid.ade Doutor C I R U R G I A E M G E R A L,pital de Caridade. CONSULTAS - Das 4

'

Dr Haos Egon �ec ele C�rl08 Correa ... I.ln ,Tratamento garflntido de ,:a�izes� úlceras
�
varicosas,Residência:

.

, ., ," CHAMADAS UR- .hemorrOldes cQm 6 lll]ençOes, s.em dorRua: General Bittencourt
�s 6 horas. ,

'"

S'l
CIRURGIÃO DA �ASA DI:: SAUDE SÃO SEBASTIÃO" GENTES

_

. OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)101
.'

:Residência: Te�ente 1 -

Laureado com a Il)edal�a d�. ,ouro pela Faculdade
I Corp�

de Bomlk;tr08

S.313I,Tratame,
nto e Operações do -estômágo, fígado, vesicula �

n. '.,

I veira, .130 de Medicina do Parana. SerVIço Luz (Recla·,
_

.

intestino, _ Tubagem duodenal.Telefone: 2.692. '

FONE - 3.165., --:0:-- I mações) 2.404 Tratamento da Sífilis pelo processo Americano mais
,
.DR. ARMANDO' VA- 'O'R. ANTO-NIO.·· MO-

Prêmio "Victor do Amaral de Clinica Obstiteca da Policia (�ala ComtB- ,

moderno em 3 ou 15 dias
"

.

Faculdade de Medi�in�lI' Bário) .. .' ..... '.. 2.038 Técnica única no mun�o para o· tra'tame�to do Heman-LÉRIO DE.ASSIS'! NIZ DE ARAGÃO, .""
.

. I Polícia <Gab. Dele- gionia (manchas de vinho) no rosto ou no corpo com',.. ('
..::.... ,MÉDICO - I .

Com �stágio na Clínica ,Cirúrgica da, Facul�ade, gado) . . . . . . . . .. 2.55-4 100% de cura.
'.

Dos Serviços de. Clínica In- CIRURGIA TREUMATO-' Je Me�icina da Univ�r�idade de São Paulo;. .' •. i COMPANHIAS DE
.

;1,eceita de óculos .- Trat�mento e operação das doenças

!tii;:�;�:'�i���,���'; I "con'Ul��:��:O Plnio, M�����i�eJ��tA/�I:T.e::�O:O:���:':E
de

I'T}t�����,�·.. ' '. 3.7.. ::E:�; :::�:�:��::AS�OE:AB;S::CRIANÇAS E ADULTOS '18.' .

"

SENHORAS,. C:ruzéiro',do Sul •..• 2.500' NOITE
-:- AI�rgia -

Das 15 'às 17 diAriamente.�' C?perações de: Apa�elho� d.ige.s�ivo ,- �stômag9, I
Panair . '. . . . . . . . . .. 3.553 Consutório: Rua Deod�ro, 35 . _ Tel:' 2784Consultório: Rua Nunes Menos aos Sábado!! 'ntestmos, reto, anus etc., VIas bIlIares (v�s�cula) .- 'Vari� .. ' 2.32� I Residência: Rua Bocaiúva 210 '

MachadQ, 7 � Con�ultas das Res.: Bocaiuva 185. �L\.parelho gênito-urinário lnasculino e, femInIno, rIns l..óide A'reo __ 2.402 f
�

_;__._"í ..• '-\. ,
,15 �s 18 horas. '.' Foné: - 2.714. bexiga, próstata útero,' ovário.s, operaçõ.es pl.ásticas. � ,Real . .' .....•.....

/

.. Z.3a8 Navl·o· Motor ea" ri' ", 'H'o'e'"D'\ le" 'k'e'
.

Residência: Rua Marechal '

Cirurgião d� glandula, tlreOIde. Cl!'.1:lrgIil dQ can-
,Scandinavaa 'MOO' � , « .' .' _. '

. ,

>>.Guifhp.rme" 5 - F�ne: 3783. DR., H E N R I QUE .cer. TraumatologIa.
.

<

, , ,.' " HOTtlS
. RAPIDEZ _ CONFOR�l'U,'''':: s:eaúRÃNç,A' I

-'--" _

PRISCO .pARAIS·O
.

Atet;de d�s;,8 às 1,� e das 16 ,as 18 hora� na Ca- i,Lux .. ; . . . . . . . . . .. 2.02]

Via&;ns entl�e FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIR0DR- I. LüBATO ,a de Saude Sao Sebastlao, lias, 10 as 12 e 14 as 16 .ho-I!Magel'ltic ., "...... 2.276MÉDICO ras a rua Fernando Machado nr. 6. (Prédio do InstItu-' Metropol . . . . . . . .. a.147 .,scalas intermediárias em' ltajaí, Santos,. São "'Se-,FILHO
D to 'DI'acrnostI'cO Dr. DJ'alma Moellmann). ' .

'I"a' Forta 3.321 bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo"nestes, quatio .uhi-Operações - oe'nças ,"'.
,

-

.'
•. - . . . .

mo,S apenas para' movoimento de passageiros. "".
'

.. i
Doenças do apare'ho respi-

d C i' , 44�ratório de Senhoras - Clínica
.

e ,�c que ,..........

%:"'4 As escalas em s.' Sebastião, Ilha Bela, Ubcituba 'liãoTUBERCULOSE ,Adultos.' .C�ntra: ,...

&.371 rn'ejndica1'ãg o horário de chegada no 'RIO"(Idaj; e .

'
.

-
• ��;ltr(>là

SANTOS .(Vo·lta) ,

RADIOGRAFIA E RADIOS- Curso de Especialisaçl1Ó
� "-9

t!S"OFORM" 08 I a
Ideal' , �, a.

iT1NERARIO DO SIM "rCAR,L:HOEPCKE'.' NO
- COPIA DOS PULMO,ES

'

no Hospital elos Servidr..l'..s

". .

'E.' '1<;STREITO
D6 NO MES DE JULHO,DE 1954

'Cirurgia do Torax
'do .Estado

.

Disque .........•.Fo.rmado pela Faculdade .

.
.

,

Na�!onal dê Medici:g.a, Tisio,. (SerVIço ..11) Prof. Mula- I

,_ Sairá de Fpolis, no pró�imo dia 7.' As viagens pos-logista e Tisiocirurglão do I
no de Andrade)' D ,- R.".-s·ja Ve'Iga' I

�-- teriores serão fixadas q)1ando normallizad� a situaçãoHospital Nerêu Ramos Consultas - 'Pela manhã urva ."0 '. ',....,. .

.

do Gais do 'Porto do Rio, rio ,momenJo em greve pracial. _Curso de ,especialização pe1a, no HClspital de Caridáde. �

_: .. ':.• �..
.. '.. '

.'.
. ,

. Escola�prlma ria. ,s. N,; T .. E?,-i�t�rn.o e Ex-as-
A t�rde, dás lS·,30hs. - D�stnbUldor EXClUSiVO -.

I Ad' .

11 tsistente de CIrurgIa d.o Prof.
.'

.

. \ . veu' s aUgO Pinheiro.· Ç,uimarães em dIante no consult6rlO,
Pa, fla'na" e St' 'a". Catarina 'I Matrícula, Abertal(Rio). á Rua Nunes Mach.ado 17, I'

Ad
.

I I C...lrsos: primário e .-Coos: Félipe Schmidt, 38 Esqu,na de Th·adentes. 'l'eL
-:- Fone '380'1. 2,766. ,

Atende em �Ql'a marcada.
Resit1ência _ La'· Poda I

'

Res: .Rua Sao Jo,rge 30 - :, .' .
'

Fone 2395.' Hotel.' " .. " .

,

.... -

_---'"_-

OBS,: - O Itinerário s4pra está sujeito a �lt�
>'ação' sem prévio aviso.
Horário de Saídã:'

de
.

FI�rianopolis às' 24,00 hor�s
do Ri6 d� Janeiro às 16,00 hôrasC 138 m.'issão. Pi' f -.:I' ... ,Rua Benjamiú· onstant. ". ara ma S ln ormaçoes \JlITIJam-se a

CURlTIBJ\ '

. Rua Visconde de Ouro EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇA,O HOEPCKEFONE 3:16� , ,_._, .. , .. 't "::' J?:r�to. 75. Rua: Deodol."O - Caixa Postal n. 92 - Telefotie: 2.212
___ -.;..... ......

,

.. .:.,�....._::.._.�_.�_".�.�._ .. :...r.;�
r' �....

,,_,.��. ,_;.jS...
.

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

\, "

, LaVando."' com, Sab.a.o.,

,'�::Y.'I�gem.·,:BY�1J�c,ia.HêJf�de�.s��-Ã�yl-RCt�l::'.daO. :Ola�' �WB'ZI'L 'IN'nIJS·T.B:IIL-:-aCID'�i:lte.",.tUJ�,rca, :ir,8glstrada) ESptci;t!D(.or'.

,

'

..,

�.' <

, ecoDoml�.zà�sê 1 femp,() 'e _":dip'hei,ro
.

. \

,����ZSIf.�.",���,�:,�

�_.�_ •• _- •.

,---:-- •• --7"

"

iÍ3AR É SORVETERIA
'AMERICANA

Vende-se ,o Bar e Sorve
teria Americana sito à Rua
Saldanha Marinho n. 13,
Edifício Machado. Tratar
PO lo'cal com o· sr. Umberto -

I Machado, o q�al explicará
r. ,motivo da venda. I

.'
'

".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'.�,Q BST4BO
,NO'L'AR E'NA, SOCIEDADE

Hor,a de Tédio
OSCAR D'ALVA

Quando a sós na existência meditando

Triste, revivo malogrados dias,
Ao recordar mais dores que alegrias,
O coração se sente miserando.

r
Punge-me nahm� fundas agônías,
De uma vida passada o btm pregando,
'Em toda a parte, e apenas encoritrando

Insolências, insultos, ironias ...

Os gózos são efêmeros fulgores
Que minha alma lembrando hoje revive;

(

,o mais são mágoas, lutos, dissabores ...

.
'

Então sinto - ao pensar que não gozei
Saudade de prazeres que não tive,

r

Esperança de bens' que não terei!

,)

']
I
i
,
i

3,S justas homenagens que
serão tributadas ao distinto

iniversariante formula os

melhores- vàtos ele ...muita!?
:elicidades.

Transcorre, na data de

hoje, o aniversário natalício
do 'nosso prezado conterrâ
neo sr. Eduardo Rosa, ele
mento destacado nós meios

comerciais e esportivos de�
ta Capital, onde desfruta de
um grande circulo de ami
zades, pelas elevadas quali
dades, que pos�ue.
Presidente do Grêmio dos

Comerciários, havendo pro
porcionado ' comemoracões
condignas, Gerente do Em-
P "R" b .01'10 osa , o enquIsto
aniversariante pela lhaneza
do trat() conquistou o mais

Vê transçorrer, na data
de hoje, a do ,seu aniversá
rio natalício, o dr. José Ta
vares de Iracema," digno'
Chefe' dd Ambulatório dq
Serviço Nacional de Doen;

ças Mentais, nesta Capital.
Por' tão grata efem�'ride o

ilustre ,
aniversariante' ver

se-FÍ ' �omenageado por

qual1tos o conhecem e ad

miram seu elevado espírito
e devotam'ento ,à nobre �is- t,.são de que se acha investi-

I do, não medindo esforços
em pról da elevação de suas

finalidades.
O ÉSTADO

CEL. LOPES VIEIRA

� � 'Experimente boje
BOLINHO DE, ARROZ

,

. COM ·PRESUNTO

Há sempre urna ou outra

maneira' de se aproveitar o

arroz que sobrou do almo

ço. Porque não. experimen
ta fazer uns bolinhos com

"

adicionado ao

lnqredierae»

1/2 quilo de arroz cozido.
1 -xícara de leite.

1/2 colher de sopa de fa-

inha de trigo.
'

I
1 colher de sopa de man-

. . I
elga.

'
,

2 colheres de sopa de

[ueijo ralado.
2 gemas batidas.
150 grs, de presunto moi

lo ou picado em pedaci
.ihos.

visitando-o 'êsse arroz

deseja inúmeras felicidades. presunto?

MUlleim de fazer

O CeI. Pedro Lopes Viei-' 1 - Coloque o arroz nu:

'a, ex-comandante da Polí- ma terrina. Junte o leite, a

::ia Militar dêste Estado, fi- farinha de trigo, a mantei

ga, o queijo e as gemas ba

,tidas. Misture tudo muito

Souza;
- sr. Orlando Simões;
.__! sr. Tamarindo Silva;
- sr. Djalma Marques

Telemberg;
,

- srta. OdeUe Souza,;

. ---x---
,

ÚLTIMA MODA firma e alto conceito em _;ura de grande projeção nos
• que é tido, pela sua fina I -neios políticos da Capital,

,,/ )/ educação, motivos pelos Presidente do Partid? So-

-M'(�'
'

i;-Y quais, nesta oportunidade, I cial Progressista, pelo qual

(.�' .,. muitas serãó' as homenagens concorrerá às próximas elei-

.

A!:.?,'// com �ue �er-�e-á diS�ingUi-1 ções como candidato à Dep;
b, V J :10, nao so pela SOCIedade Federal ,e Estadual, ve

local, como pelos meios

co-,
transcorrer, nesta data, a

nerciais e esportivos.
' do seu aniversá�io natalício.

O distinto aniversariante, I
O ilustre aniversariante

relas suas relações, foi a- ver-se-á cercado de signifi
oontado como candidato a cátivas provas de .apreço
Vereador pelo PTB. à,Câ- testemunhadas por seus a

mara Municipal desta Ca- migos, correligionários e,
pital,

,

admiradores.

O ESTADO se associando O ESTADO apresenta fe-

licitações. " '<, _' :. _
'

3R. VI�ICIUS GONZAGA (onseflíôs"" ,de Beleza' 1 ::e :::s::;;:' P::f�:!�:�' �e:a�O;!:::a!:::tena t::�
��rr:r�n�c�r�e"nest:,�ata, 01 ,:.,"t; .�,� \,�.;{.,,�: :.r' , !Em se tratando de uma pe-, ta, isto é, vão do lado es-

uuversario
: natah.e1€l"o- de "",� '�.' 1,\ ,.'f'I / '.

,
1e seca ou' normal, nesse querdo até o direito do pes-

110�SO mui prezado conterrâ- r'o.làt>õ-r�.eitiz,....��,(.kvem proceder e, o peor caso, então, é' aconselhavel coco, e as 'mãos trabalham
SRA. BATISTA PEREIRA reo sr. Vinicius Gonzaga, ra O Esuuio II d� tud� é que; quasi seni�, o emp;egd�àftm�ct'errte ou �lt1r�ativ-amente.

' '

I-Ioje ap1'esentamos um gra- Na data de hoje, entre o -':scrivão' da 4a. Vara da Co- pre, guiam-se por conselhos oleo.' Todos os movimentos, se-
. .

t' d f narca desta Capital.
'

REGRAS BASICAS PA- erroneos ou inventam elas E t
.

I ' -

feít f teczoso conJ1Ln o esportwo, ntenso regosíjo e seus a- I" m erceiro ogar e ne- rao eitos em ren e ao es-

t d lA' Dota'do de fina educação, RA A MASSAGEM MA. - mesmas os movimentos que .

I id d Ih f' dcompos o e ca ça três .niliares e pessoas amigas, _

cessario avar' CUl a osa- pe o, a im e que a pro-
t

.

f J ..]e esmeradas qualidades de NUAL DO ROSTO julgam ser os indicados pa- t
-

d
. A ,

fqua1' os, ttpo uni�, com vê transcorrer a data de I men e as maos, sen o que pria pessoa que os esta e e- ,

dois bolso� laterais c,0:n .la- seu. aniversári� natalício a i �aráte� e de ,cora�ão, o

.ani-, Dr. Pires
ra seu caso particular. o produto' que vai ser em- tuando possam observar

pela. Blueinlu: frente umca, I exma. sra. d. Nair Gomes versariante e muito estima- Quando � :ca�� f,avorec.e I pregado deve ser posto nu- como estão sendo realiza-

em tecido mais escuro.
'

N0- Pereira, esposa do nosso to nesta Cap.ital, onde pos- i A massagem constitue,
tudo correra as mil maravi- ma delas, esfregando-se a- dos, corrigindo, então, as

te-se que a boca da calca prezado conterrâneo e cole- 'ue vasto circulo de amíza- I ",

ti ti t �has mas, .infelizmente, nem pós uma na outra, afim de falhas que certamente apa-
,
,. 'I quasl ms III lvamen e, o , .

é arrematada com um laci- 'ga-de-imprensa Jornalista les e de admiradores, rece-I' "

d
.

d
sempre e ISSO que acontece.

que o mesmo fique bem recerão nos primeiros dias.
�

. meio mais eseja o para R I t d
nho. João Batista Pereira; ex-di- .bendo então, po� tão grata

um tratamento de beleza. e�ra �gera o a m:ssa�e� I espalhado. ',' Depois da faze inicial de

X reter da Imprensa Oficiai -lata, significativas hornena- I'od Ih· I
.' mal feita acarretara, mais

I
Uma vez feitos estes re- aprendizado bastam quatrox .1 o a mu er ogo que co- d

. ta: d
.

ANIVERSÁRIO,.,S ,lo Estado e Presidente da �ens de apreço.
ce o ou mais ar e, .enor- paros iniciam-se os movi- a cinco minutos por dia pa-meça a se preocupar com . .

b I,

�'II \.
. -

C tari d' Associando-se às home- '
mes preJUlZOS para a e e- mentos da massagelu pro- ra efetuar a massagern doi" ",,!' ssoclaçao a armense e JS problemas de. maquila- '

SR.

E,DUARDO ROSA,
"

I [m,prensa.
'. lagens os de O ESTADO a- .'

za do rosto. I priamente
.,

dita, tendo-se rosto. Cada movimento de-'
�e pensa, automatlcamente, Af d

-

,_ _,

'

,
A l'lustre dama aniversa- lresentam felicitações. f I

.

im e evitar todas es- antes q rosto c�mpletamen- ve�ser feito vagarosamente, ,
-

..
em aser, e a propna, a

i.

t d f t d d
.'ias duvidas ensinaremos a te limpo e seco. mas c'om preCI'Sao. Regr"·lan. e, es 1'U an q e vas- massagem facial. ..

o circulo de amizades ria FAZEM ANOS, HOJE: Muitas veses ficam deso- �eguir �s principais dados Na testa os movimentos geral são suficientes seis'

oCl'edade local' e c'uJ'o espI'-
a respeIto ele como efetuar

l devem ser feitos em senti- movimentos para cada re�rientadas, sem saber como -

'ito devotado às causas cris-
- sr: OsnÍ Régis; cie�tificamente a massagem do horizontal, indo as mãos gião citada, isto é, testa,
- sr. Antônio José de NASCIMENTO: do rosto. de um lado para outro, al- palpebras, nariz, face e

Acha-se em festas o lar Em primeiro logar deve- t�rnadamente. t)escoço. Em qualquer ho-
do industrial Wilson José mos diser que as duas mãos Nas palpebras os movi-, ra dO. dia a massagem de
Müller e de sua espôsa d. serão utilizadas pois, assint, mehtos são feitos cir�ula- ve ser realizada, porem é
rvone Sardá da Silva' Mül- trabalhando 'juntas, elas mente em volta dos .olhos preferivel que a mesma se

,ler, professora do Grupo executarão quasi que me- ,e acompanhando a direção ja feita pela 'inanhã.'
Escolar J,osé Boiteux, com o caI\.icamente, os mesmos nQrmal das sobrancelhas. I Nota: Os nossos leitores
nascimento 'de uma robusta ,fiQvimeIÜos. Para o �ariz efetuar os poderão s6licit�r qualquer
garotinh'á que> recebeu o Em segundo logar está a movimentos indo de baixo conselho sobr.e o trat�me�
nome. de MARIVO�E, I escDlha do. prod.uto preferi� para cima e vice-versa. to da pele e cabelos ao me

ocorrrdo ante-ontem, as 9 "do para os mOVImentos da Na face colocar as ,duas dico especialista Dr. Pires,
Si- horas �a Maternidade "Dr.,' massage�, a qual será, fei- mãDS perto das comissuras á rua Mexico, 31 - Rio de

Carlos Corrêia.
,

ta confor�e a qualidade de labiais, e efetuar 0.5 movi- Janeiro, bastando enviar o

Ao distinto casal e a MJ\.- pele qü� se possuir. Uma mentos rotativamente. presente artigo dêste jornal
RIVO�E, oS nossÓ's para- J cutis ole�sa dar-se-á me- Para. o pescoço os movi- e, o endereço cQmpleto pa-
bens. Ilhor com o qso do talco pa- mentos são realizaqos tam- j ra a resposta .

..

ãs, pela elevação de seu bo_

líssimo coração que ator_'

laram estimada por quan
,os a conhecem e admiram,
erá, por certo,·alvo de sig
lificativas llrovas de car�
lho �través justas homena-,;ens.
O ESTADO, prazerosa-!

nente se associa às justas
lOmenagens formulando DS tins;
nelhores votos de felicida-

I
'

sra, Alie1e Dutra

leso mões;

I ,- sr. Ruben Lira;
DR. JOSÉ TAVARES DE - sr. Honó.io da Costa;

IRACEMA .I sra. Dora Cordeiro.

- srta. Zica Luz;
- srta. Elza G. da Silva;

sra. Maria Ada Mar-

bem.
2 - Junte à massa o pre

-unto picado e misture bas
tante.

3 - Faça 'com a massa

'lOS bolinhos e frite em ba
lha quente. Retire com ?

escumadeira e deixe esccr

°er a banha superflua em

»apel absorvente apropria
�o.
4 Sirva bolinhos

3
--

os

�om legumes
APLA).

cozidos.

porque isto ti verdade:
"

. Continental' fabricado

,com fumo d•.,primeita qualidade,

ril0-:osamente selecionado

I

d".asafra

at6 à manufatura.

- Ima ,referllela l.cIO••
"M PRODUTO SOUZA CRUZ

'---,---.-------------�

..

ZE-MUTRETA ....
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. 1
.

li ',�""" .,4

.Embcra tenha' de
,

).." ., /" '",

atuar, desfalcado .do
cOl1c(li�� <'do- zagueiro.

\ ,f ". ::;.
. 1 '�',. (',

Fausto, "oGuarani esta
confiante na� possibi .. ,

lidades de seus rapa
zes que-domingo t�n�'
tarão realizar, a maior

�

proesa de sua existên-
•

cia quebrando amven-
cibilidade do poderoso'
time líder do Avaí.

"

I'1:.,

Depois de obter' o
concurso de dois "â�es",

.
' .

I"

de primeira grandesa
do "soccer" barl'lgi�"

""

"

··1 "
,

,

-

verde que sao Neneíh : --, .. _-" .. _-

.,
, 'NENEM

J.
.

b "�do i <,

e 311',- am os métííos l
"', '.;

,

,', '

I ,," jornadas, �nclusiv�, o I I uma grande e retum-
NENEM é JAIR esperam dar "um� grande .. ·\tH.ulo _d� "Sup�r-fri� _I té�niéQ;. e infitrador b�nte v�t?ria.' . .'

I'· vitória ao "Bugre"
-

frente 'aO' elubepelõ: .

campeoes da: cidade, 'Néde e' estamos certos ; O preho entre avaIa�,

'. qual se {orn,aram,tri-catrlP�ões- ,-

10 'ano .passado," Ao I
que tanto 'o médio es- mos e' bngrinos

'

está

I '

.

,

,;;." 'r' ,,' 'j "lrimeiro caberá à ta.-I'querclo como o centro- 'sendo esperado com

vindos das fi!eiras 'do:!.. ['efa; de marcar Duarte, i médio. .: saberão lutar grande interêsse, espe-
mesmo. Aval .eom a

i �n�}l�nto. qu� ���r ��-I com ,inteligência: e de- Ir�n?o-�e uma bôa as-

qual [ogará domingo, o
I

,

arai as v,.Qltas', .; co.m
.

0.' 'nodo. pela conquista de sistência, ,

'

.

clube de Newton Gàr- ,i
.

'

,);;:t .'
t ,

, « :

cêss�nte-s� tran�for-l
"'1,'·

40. ��i,�!�a ,!l1'!ito 'fazer
leste Cainpéonato •

atraçãO �a sa�atina

J,

Neném eJair vão.
co.nhe�er o:poderio. .da

I e9-ufr.e'�,I�i-cele�te,�on�
. ,...," .\�

\

" Espera-se ,Ul'!1 confronto

de envergadura, estando
um e outro prontos para o ,Ide tantas glórias obti-
que der e yier.

'

veram em memoráveis O AGUA VERDE NA LIDERANÇA DO CERTAME PARANAENSE
,. �

,'ficou sendo a seguinte a , "
7.0 lugar -'Bloco Mor-

-_.•_�-�-------- .. 'c;ituaç'ão do certame para-'� '3,0 lugar....,- Atlético, A geJ;l..qu,e,Guaá;aní, 9 -'
"

1° lugar - 'Avaí, com 1 ponto perdido
2° lugar - Imbituba e Paula Ramos com 2 pontos,

perd!:or�::;,=";,t.�;�; $&�:i�::,:�i�Q�p.
. �e'-:0"58-"U'O' '��m' '

1.0 lUga: - Agua Verde, I'i�h:'l�gar - Monte Ale- !dolCrÓX�:it;::a,�a�al�:!:;
5° lugar �. Boeaiuva, 6 p�p.,' 1." i:. lJ 2 pontos perdidos. I g:"e, 6

, Domingo - Atlético x Gua-

;,,�j�Af::��!1:;' , .... 3

�

iie
..,m'l·nl�''''r·ll�·q ue" b",1"g'e Fe�;ov\:;:,;- Çoritiba� e

llia.�·� lugar -: P�led.ra Itá- r::::á:i�AgUa Verde x Fer-

..

' Pacheco - (Figueirense) ,., ,.. 3
, 'Lando (Imbituba) . '. , , . . . . . . . . . . .. 3

Waldir (Imbituba) '
.. , ,........ 2" Frente a frente com.o Imhituba,

Anastácio '(Guarani) ... ,
" \.

. .. ... 2 ,-

,','

domingo, o AtléticoLauro ,CAtletico) ".,., .. : .-.' ; '�'" 2 C B'
.

F'
'-

d C
"

1V 1,
.

(P I R
. .

2
,omo o ocamva'e o 1-. campeao. a apita.

'. a eJ;'io ."
au a

'
, amos) .- ....

'

...••...• , I,
'.

,

AtI 'tO
'

,-

A
'.

d E'I Zacky (Bocaiuva) .. .' , ; 2 �ueIrense, o' e ICO' nao turma e rico está
Fernançlo (At\ético)' ;........

.1,' estâ com sorte em 54. Nos ,e�perançosa de bJ:ilhar no
Herdlio' (Atlético)

I
:,... 1 'd'

"

, .. '

D (F".'" )I' 1 quatro Jogos isputados, o r,eduto adversario, comél a-anyr.' Iguell'ense •.

'

: . . . . . .
.' .

Pitola' (Gu1é'lraní') .. '. lo : ,. } tricolor dó Estreito obteve conteceu com o Bocaiuva

Harc�ey (Imb�tuba) ., , �:",
. ,} apenas' 3 PAntiilhos, p�rd�n- que não retor�O'u de l�ãosCareca (ImbItuba),., '

'. ; 1. • • •• 1 -. ' .

'J ',," ,-

"'1 '-o
I,; '.

'dó 5 abanando, tendo batI'do es-acoAPau a fiamos) .. ; 'h .•• , ••••'... 1 .

..

E?i.ó, (Paul? ,Ramos) � , .. ,; . . . . . . . .. ,1 I DOllüngo). esquàdra atIe_
E rICO (Atlebco) . " , .. , , ., " 1

t'
'., '.

H
.

L'Nrd'(A
.

')..
'

. -' '1 ,iyana.lra a· ennque agee e yal, " .

BO'lão (Ava'í) , . � .'. : , , .. . .. 1 medir fôrçàs com o Imbitu'- 'Espera-se' uma: grande
Rodrigues (A�aí) .,.'., ..

,., ,.:,.
1 ba, que co;�Ütui úm d�s 'rP�i:tida, assim (!om-� �� ;Ó-'Manara (AVal) 1. , •

.

.'.

Duarte (Avaí) .. , .. ,................. 1 mais fortes e categorizados blico numeros� ao focal do
Oscar (Bocaiuva) .',.,.'. r" , . . • •. 'I concO'rrentes ao título de embate. .,. --,

' -

'China (Bocaiuva) ,............ 1 I

Zacki (Bocaiuva) .. , ,......... 1

Guarani 3 x Bocaiuva 1
Paula 'Ramos 3 x Atlético 2
Imbituba 4' X 'Figueirense 1 '

AVa'C2" x ,Paula Ramos 'I
Boeaiuva 3' � Irnbituba 2 em Henrique Lage
Figueirense 2' x Atlético 1, 1.

Imbituba 1 x Guarani O
Avaí O x Figtieiren� 'O� " , ,

Atlético 3 x Bocaiuva 1
Paui�·R'amos 3 x Figueirense 1
A tlético O ;)x Guarani O
Avaí '3 x Bocail1va O

, "'CLASSIFICAÇÃO'

I, JAIR

'Transferido de domingo, qual paulaínos e boquenses O Bocaiuva está situado

efetua-se na' tarde de ama-
I

procurarão tudo r'ealizar I no último posto,'ma.s é �d-
,

,

I
nhã, no tapete-verde do es- pelo triunfo. versário que se respeite,
tádio da Práia de Fóra, o I Os tricolores são, os fa- I pois venéeu o Imbituba, ou_>
match Paula Ramos x Bo- Ivoritos, haja vista a sua I tro vice-líder, lá mesmo nos

Icaiu�a, pelo certame pro- Il�lag ri í f. i c a performance: domínios do quadro de ,Fé-
'fissionalista dà .cidade. ! frente ao Figueirense, quan-llix Magno.

"�I . S'e_rá: sem a menor �Ol�-II do ven�eu' com méritos, in-
'

Aguardemos a luta sen

bra de dúvida uma peleja discutiveis.. conservando a

I
sacional doa próxima shbati-,

renhida e sensacional, na
I vlce-llderança. na.

•
i

JOGOS REALIZADOS

JOC X�' CAIÇARA":
;,1 ,No Campo do Iptrang�
,

jogarão, domingo, próximo,
dando sequência ao Cam-

fpeonato Varzeano de Fute

bol, os conjuntos da Juven

tude Operária Católica ': e'
Caiçara.

NÚMEROS no CAIVIPEONA1'ó
" CITADiNO DE }>ROFISSIONi\IS

petacularmente o conjunto
de, Miltinho por 3 x 2••

"

.'-

RECORDISTA·DE 'J'E,NTOS' POR. JOGO
Barata (Paula Ramos), com 3 gols

.

NEGATIVOS
Pavão, do Guaraní a' fãvor dei Bocaiuva
Bonga, do Bocaiuva, a favor do Atlético

'.

" ,

1
1

JuHnho, do Figueirense, no jogo 'contra o, Ava�:,
desperdicada.

.

Zacky, do Bocaiúva, no jogo contr{ o Atlético; con-'
ver,tida em gol. .

' ,

EXPULSÕES
,

.

ÁRQUEIROS VASADOS Trilha, qo FigJ.leir�ense, !.lo jQgo contra o Imbituba ,

,
. Fi'e8erico (2 vezes) do Atlético, nos' jogos contra. oi

Bubi (Bocaiuva) ... " .'. , .. ',' .. , , .. , .. ,8 la.ocaiuva e o Guaraní. "

Soncini (Atléticó) . , , 'j' •••••••

"

'6 Adilio, 'do Bocaiuva, n� jogo' c�ntra o Atlétic9
Bubi (Bocaiuva) ., ', , , .. ,., , 5 JUI�ES QUE Ap,ITARAM
Alcides (Paula Ramos) .,.'.: , , 5 Oswaldo Silveira,' º �ezes
Asdrubal: (FigUleirens�) , '..... 4 João Bebastião da Silva 2, vezes '1

Miltinho (Imbituba) ., ,

;
, 4 'Gêr'son Demaria, 2 vez�s'

.

Mafra (Figueirens'e) � , . , . . . .. 4 Fámcisco Prazeres 1 vez

Aldo (Bocaiuva) : : ', ;,:3 Saul Oliveira' r ve�
'LeIo (Guaraní) :.,'....... �:: � .. : : .. 2 Oswaldo Ra�os, 1 vez.
Adolfinho (Avaí) ,: ;.......... 1

ARQUEIRO INVICTO ASPIRANTES
Tatú (Avaí) ..........•... , , . -' �.

O 1° lugar -:-; Figueirense e
.. Bocaiuva, com 1 'porito

'

PENALIDADES MAXIMAS " perÇtido. é ...

Erasmo, do Guaraní, no jogo .. contra o BO'cai�va::. ". 2a lugar . ......;_ Imbituba e Pa-llla Ramos,. com 2 .pOl).tos
desperdiçada. '....

. .

.

. ',"" ::::. p�rdidcis. "
' .

,

.

''_
Orlando, do Figueirense, no jogo, .copira o"tJ;mbitu-:., 3° lugar - Guaraní, com 5 pontos perdidos..

ba: desperdiçada. , ::, .

.

'
.

'��':":i;' 4° lugar - Avaí, com 6 pontos perdidos.
Pacheco, do Figueirense, no' jugo -:contit',a p Imbitu- ", 5° 'lugar � Atlético: com 7" pontos perdidos:

'ba: desperdiçada: . , .,'
"
.•.. " ,." , PRO'XIMOS JOGOS '

Valério, do Paula Ramos, no Jogo �c�ntra o ,A.v,aí; 'Sábado _:_ Bocaiuv'a x Paula Ramo$, ,

'I'
"

convertida em gol.' ", ,,;; "

_

" ":\" �'. 'DOl�ingo -,Ava:í x Guaraní, nestá 'capital e Imbi-' ":�_'
Lrtl,ll'o, do Atlético, no j,ogo contra ,q,']f��f�!!

..

��;e: j:uba � Atl�ti�o" epl .

Henrique La�e.' ,,'): ;,
'

�f'::d"".convertida em gol. '. '�,��,=",�, '�'".
{.; "DIa ,�8 -' FIgueIrense x Bocamva., 'ó ....�.. ',',

• ," .- '. ,N>�

, .,

,
, ,
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Brasil Agricola
CASTANHA DO PARA' NO AMAZONAS

,
.

RIO, (S.LA.) - Segundo o Serviço de Estatística
da Produção, do' Ministério da Agricultura, em 1952 o

Estado do Amazonas produziu 4.759.100 quilos de cas

tanha do Pará, no -valor de Cr$ 27.807.386,00.

_

O):; principais municípios produtores.. no Estado,
sao os seguintes: Coarí, Manicoré, Boca do Acre .e Lá

. brea: Ocupa o Amazonas o segundo lugar na produção
,

.brasileíra de castanha do Pará.

PR��UÇ'ÃO 1

BR{\SILEIRA DE ESTANHO

•

RIO (S.LA.) - O estanhq nacional é produzido P<t-
los Estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul ca

b'endo ao primeiro quase tôda a produção. Segundo in

forma o Servico de Estatística da Produção, do Minis
tério da Agricultura, em 1952 a contribuição dos refe-
ridos Estados foi de 117.450 quilos, no valor de

-

.

Cr$ 8.000.200,00 ..
Apenas dois municípios produzem .

estanho: São
João del Rei e Encruzilhada do Sul.

MILHO EM SANTA CATARINA,

RIO (S.LA.) -:- O Estado de Santa Catarina ocupa
o quinto lugar .na pr",Rução brasileira, de milho. Sua sa
fra, relativa ao corrente' ano, foi estimada em 405.804
toneladas.

De- acôrdo com' os dados do serviço de Estatística
.

da Produção, do Ministério .da Agricultura, a área plan, !

tada eleva-se a 246.234 hectares.

MAÇA EM SEIS ESTADOS

RIO (S.LA.) - A produção de macã do Rio Gran

"de do Sul, Santa Catarina; Paraná, são Paulo, Minas'
Gerais e Rio de Janeiro, 'no ano passado, atingiu o total
fie 55.643.000 frutos, no valor de Cr$ 22.952.000,00.

De acôrdo com o Serviço de .Estatística da Produ

ção, do Ministério da Agricultura, a área plantada foi I
de 1.178 hectares. Ao Rio Grande do Sul coube a maior

contribuição, ou sejam 22.377.000 frutos.

PRODUÇÃO DE LAMINADOS NO PRIMEIRO
TRIMESTRE

RIO (S.LA.) - De· acôrdó com o Servico de Es
tatística da Produção, do Ministé:r;io da Agricliltura, o

,

Brasil produziu, no primeiro trimestre do corrente ano,
198.611 toneladas de laminados, no valor de '

..

Cr$ 953.401.998,00. Em igual período de 1953, a' produ-
ção foi de 184.292 tonelada's, no valor de .

Cr$ 736.360.256,00.
,

São produtores de ferro laminado os Estados do
Rio d,e Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, RiQ Grande
do Sul, Pernambuco e Santa Catarina. e b Distrito' Fe-

deral.
\

,�
PRODUZID�S MAIS .DE 194 Mlr.HõES DE' PERAS

I
RIO (S.I.A.)· - No ano passado o Brasil prodl,lziu

.. 194.591.000 peras, no valor de Cr$ 32.296.000,00, segun- :
do informa o Servico de Estatística da Producão' do
Ministério da Agric�ltura. A. área cultivada . àhr�ngeu
2.578 hectares.

Por Estados, a produção foi a seguinte: Rio Grande
do Sul, 72.388.000 frutos; Paraná, 59.760.000; Santa Ca_

t tm'iria, 24.793:000; Minas Gerais, 21.078.000; São Paulo,
14.123.000; Espírito Santo, 232.000; e Goiás, 40.000.

,\
.

,MINÁS EM PRIMEIRO LUGAR NA PRODUÇÃO DE
BANHA E TOUCINHO

Florianópolis, Sexta-feira, 9· de Julho de 1954 '

5
....

,�!�!!��,:=.8EXIGA'II.' "�o .N�tí,c.ia.$ d...�.Big.�·a.�ú
��:d�;��7:!n:�::�i:ú�lo��;��i�: L AdJnt8lslra�ao \,��nl�l'p,�l
mal-estar geral. Sendo, a bexiga a '..

_
.

, "': .

�T

porta de s_aída das $ubstâncla�;tóxici!s de partes em :rulnas. O mie- castigo' que.': merecem esses
'

e impurez"s q�e os rins �eP."Jam do \ .' .

.

. i!lngue. sofre-se dor,es cruclantes, tório público, construído pa- : a�en;tUJ';eiri)�;,' qu,e" já ,eriga-
devido a constante passagem de tais-= ra .servir ao povo, já há bas-, param o nosso povo uma

.
substânc;ii!s por êste de.licado.ó�gão,

-

�.
_ tante tempo se �ncontra: fe-l v,�ez. mais. que não engana-

. ..,. t.te. mil... ,. o eXI- �',;;.;- ��
Em'vldros ele 40, gendo desejo d. IUvl.r � � chado e em completo aban- rão outra ...

• 100 pílulas • bexiga. devem .er com·
--=

d O d 'b1'
bltido., tomlndo. linda hoje. IS Pílulas De Wltt. SUl 1,10 ono. ,merca O pu lCO, -0-

ellmlnte e antl.étlca. faz·se .entir logo na bexigl. nos rins" também completa.mente a- 'Que o Diretório do Par
em toda. IS vlls urln6rlls. A. Pílula.s O.Witt são f.brlcl·
I dasespéelalmentaplrllsdoen,esdosRinsedallexlga. bandonado, já, está com o tido Social Progressista dês-

, pizo de cimento todo esbu- te Município, em. vista de

racado, e. em certos pontos, não ter sido convidado para . DESEJAM' O MAXIMO.
•

j

como . na frente, está afun- se representar na convcn-

dando. O edífício do Forum, ;ão daquele partido,' reali

;éde' do poder judiciário, e -ada no mês, de junho do

que por esse motivo deve- -orrente imo, na Capital do

'ia ser tratado com mais ca-: �stado, numa atitude cora- � " tJllI.
-inho pela administração [osa e que f.�i muito �pro..

�
I�

nunícipal, inesplicávelmen- ;ad�,- "�r�nul)��o��; coletiva-
.

.e nenhuma assistência 're- :nente,.:,.comuiÜcando a" sua ,', t.b
.ebeu até agora da atual ad, lecisãa,' a d/r��ã�,:Ao)?a-rt�-· ·7'tERL.

. ninistraçâo, representando lo,neste �sta�():Ç6nl a �lo- f N8F�/'R(J SEItf IGVAt
em 1501,' o Rei D. Manuel, em carta d�ta .de ) seu estado atual, que é de giável 'átítude, á05; �oo\npo:,·"..

•

Cint�a,. anunci<;>u aos princiJ)es ,católicos o 'des- ruínas,' verdadeiro perigo nentes do' PSP.docal, presi-
cobrimento da terra de Santa Cruz por Pedro

I

l' t didó pel�
I p'�estig"iosa Iízura

Alvares Cabral' -,.
I ,"

I
para as pessoas que a 1 ra- -

em 1(;32, o Capitão Pedro Baião' de Ahreu,' as- balham. Não custaria nada He João Carolino Zímmann,

saltou e tomou, com suas tropas, o forte. inglês -ao poder executivo proceder rude golpe sofreu o Parti- I
de Cumaú, na ponta de Macapá.i.no AqH�zonas; LIma reforma naquele pré- elo do homem da . "caíx.
em 1645, com. os vol�I1tários pe'rn��bu�ano� dio, tendo em vista que pa- nla", neste Município. Da

,que} 01 codnsegUlrha reumr . PEar� ahguderrCa contra .ra esse fim, já existe

depO-1
(pJ! destas colunas -fazernos

os 10 an eses, c egou ao ngen o e ovas o
. .

.

'grande guerreiro João Fernandes Vieira'
'

sitado nos cofres da Prefeí- lHU caloroso apêlo. aos der

em 164�, D ..
João IV,. �m carta régia, c?�Íi:mou tura, a mais de 3 a�os, uma ��m;d?s. componentes do �x

a doação feita por Filippe III, da Capitânia do verba na importancia de, [J;:"üono do PSP., para ln

Cabo do Norte e Be�t? M�ciel Parente,' reco- Gr'S 90.000,00. Muitas outras I gressarem no PSD., parr
nhecendo-o como Capitão-mór e Senhor daque-· ". .

-

la Ca itã
.

.

.
.

-,
. 'falhas podel'lamos apontar, (fl_1e. Juntamente, com a e,,·

, pi anla, " ,.
' .'

em 1766, foi nomeado Capitão-móli e regenté do o' que no entanto faremos fr,lçada turma do PTB. pos-

ser�ão de Curitiba, Antônio Corrê� ...- PInto. de oportunamente, quando en- samos
,
futuramente, nas

Macedo, que mais tarde veiu a 'fundar a. cídade tão falaremos das estradas próximas eleições, varrer dú
de Lajes, neste Estado; "

�"." ::. ç .\' ,-;ri�riicipáis, que o' sr: Pre- p.dministração ,público d0 }I'!orianópl;H" '

elV- 1771., foi concedida, po'r.'pF,�.ov>isão, 1"Jicenca S· ",'.

_ f'" h n o Mun' 'p..... g
anta • ,·'.lI:rlna,.

para a fundação da Armação da Baleiá, eni La- elto em sua ,campan a po- 0SS lCl }"" os 01' \1-
. ....-

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

goinha, na Ilha de Santa Catarina; lítica, com muito 'barulho, .lhl sos e inúteis horflens da

G R"! J\, I"':' A
erll 1790; sucedendo a Luiz de Vasconcelos, to- prometeu dar trânsito com. UIJN. .n: V
mou _posse, no Rio de Janeiro, como Vice-rei do I qualquer tempo e que hoje, -0- AGRADEÇO A SÃO

Brasil, o Conde de Rezende, que governou até , -

d d
14 de outubro de 1801, quando foi sucedido por

50 estao a� o �assagem a Por boje é só, O??l'lnnc;. JUDAS T A DEU UMA

D. Fernando José de' Portugal (Marquês de pe�estres. Ai estao presados ment� falaremos sôbl',::: a�' GRAÇA RECEBIDO.

Aguiar);' leifores as belezas da admi: plomessas feitas pelü sr. 1 D. D. B;

em 1851, a barca hamburgueza "Ema-Luiza" nistraçã��e!list�dl_ue p:���, P.;;.t�,Municipal, .TIé' &H.1 J. ,-

>" .
�":"__1 :-

_ '\{
conduzindo cento e Vl'nte e nove 0,,1 .....;,., ....l_' -«. ."" _.�. !"I:'i-,. ,�,,,",, '�.i".;.:1. l'

. '}
. '\ F ,. m I

mães, 'cn,eg6u ào"pôrto de Sãe Fra�i���:�;i:� metIa �ef a mafe));. .�. ._ ,.;R'l!1(alUla po lÍlca, nn'� U.ll-

Vlnrlqbu"'ZCIl
e

gerdl
I

Estado; ,.:l .

i

�(' r' . Ar ,'-'o---'-! nas .�leições. \' . O' . reolota O
em \1889, o compositor Carlos Gomes' executou NOT••S DIVERSAS CÓ1'respond"!l!te I (Silveira)'
no Brasil a sua brilhante e memorável peça "O
Escravo";

.

.

. Em récente levap.tàmentp ----
,em 1!;l32, no Estado de São PaulQ, desencadeou� f d_ statístico e etua o nesta '.
se um movimento revolucionário visando a Pldconstitucionalização do Brasil oú' a' separação ;:;i,dade, fo� ,constatado que

I' ar I o
daquele Estado; ;0 no penmetro urbano,
em 1946, no 'Rio de Janeiro, foi organizado o 20 ;�nta o sr. Pr�f�it� Muni-' PARA DEPUTADO ESTADUAL
Batalhão de Infantaria Blindada, fiC'ando per'- :!lpal com. 29 llllmlgos. A- .,

iencendo a la. Região Militar;
DIA DA ARGENTINA - Consolidacão da sua

creditamo's P9rém que a TELMO VIEIRA RIBEIRO'
,

independência. Data que encerra o

�

brilhante :!ontagem não foi bem fiel,'"
.

período da libe1·tação d� paiz, aberto pelos acon- pois a nosso ver, aqu�le hÚ- -

tecimentos do dia 25 de maio de 1810. '11ero é bem maior ...
André Nilo Tadasco

PARA, AQUELES QUE

EM CORTElIA,

,E EFICIEt'lCIA

Hoje no Passaclo
9 DE JULHO

I
.

A data de.hoje recorda-nos que:
'

.

1&I1.E
Agência

de

P.u blicidade
Caix. Postal. �fl

,------ ....,-------------

TrabalhiS'Ia Brasileiro

.' �', '--- _... .

,

... -- .'-

RIO (S.LA.) - Em conformidade com os últimos,
dados do 'Serviço de Estatística da Producão, do Minis-
té'rio 'da Agricultura, em 1952 o Estado de Minas Ge

, rais produziu 4.883.967 quilos de banha e 39.072.395

quilos âe toucinho, nos valores, respeotivamente, de .. •
.

'

Cr$ 87.917.412,00 e Cr$ 659.634.801,00. \ ,,' P·racelt·o do OI-a
.

A �rod,u.ção global provém de matadouros munici-' •
.

.

pms, ft:lgol'lflCos, charqueadas, matadouros, fábricas de
"

produtos suínos e açoug\:les industrializadores. A espe
cificação refere-se à banha refinada e não refinada e ao

toucinho' ft:igorificado, defu'mado e salgado.
O Estado de Minas Gerais ocupa o primeiro lugar

na produção brasileira de toucinho.

-0-

Que vem sendo muito co

mentado a atitude do ,sr. 1Prefeito, que por diversas'
vezes tem deçlarado em pÚ-,

,

blico, corrio qualquer mole
que, que é valente e que
nunca "mostrou barriga de

perna para· homem. Essas'

ltitudes sr. Prefeito, não

lhe ficam bem ... Participação

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50 .

Em Lages, no sul do Brasil, o melhor! .

Desconto especial para os senhores viajantes.
I

l

qual �
o seu prato

predileto?
Sua llrefj!rência pode variar
entre a '.,fe,ijoada, 'o viradi

As fritadas e os demais ,nbo, o, vatapá, .0 coZido etc.

'alimentos gordurosos exi- Com f:req1Íê�cia, êsses. pratos
saborosos .'sao precedidOS ou,

_gem muito tempo para a Ilcompanbados de bebida. De.

digestão. O. abu,sri de pratos vez em ,quando, porém, V. se
excede e ,o seu estômalfo, so-

gordurosos, em climas brec'ar.r�iado, logo protesta.

quentes c@mo o nosso é Sobr'evêm; ,entãq, I:,ls �int�-
.' 'mas �omuns da flatulenCla,

�nais absurdo do q\Je o de I.,.a,zia, d (, 'r é:S e eructações ..

sorvetes e bebidas I d Neste caso é semJ!.l'e bom to
ge a as

I· mai�,'tCG'�Õlenofj. "()-�usõ' de
nos climas frios. um antiácido e dilfestivo co-

. ,

.

'I mo "Cárboleno", nos exces-

Evite o ab�iso' de ali.. I sos de bebida ou de. comidj',
mentos gordurosos' e . �q,uo ajut!a ,o esto,m�IfO a

.

.

..;
"

"

I tr_nsfotilíar,
as If�rduras, fa-

adote all-mentaçao ade- cilitl!,J1'do a digestao. "Carbo-

quada ao clima do país. I Íeno""� encontl'ado à.venda
.'

I
em t o das a.s farmac�.lls e

- SNES�, . , '. '. 'dro&ariáS
�

,
• •

1 J; '-�,.'

CONFORME O CLIMA

,. .

-----

C ON-'VITE'
O Centro Espírita "José de Nazar�th", situado à

•

•

I. • ,
"

\

rua José Boiteux, 29, c'Omemor�ndo seu 150 aniversário

de furÍ:dacão, tem o pra,zer d� convidar a todos os espí-
.;.o

• ,.. ...
"

ritas da capital, bem co�.o dos �rredores, para"assistit:em
\ às' comemoracões qüe �e"r�� le�ad�s a efeito ,no citado

\ Centro, no di� 12 de ju�b:b-�o'eQ�rerite l'nês"à� '19,30 ho-
\ ,

.

raso

Escritório' de Representações
Yende-se um l!.;scritório 'de Representações, bem no'

centt}> da cidade ..
-ft'ratar à rua Trajano, 33, 10 andar - sala 4.

� ARNOLDO SUAREZ
Vem causarido sensação o CUNEO

modo como o sr. Sebastião E SENHORA
Neves, candidato a Depu,ta- r

do Estadual da UDN por Participam aos parentes e pessôas de sua's relações'
@ste Município, vem fazen- 'o contrato de casament() de, seus filhos,
::lo a sua campanha eleito-'

.

i '

raI. Em todas as festas que
NORMA E' HAROLDO CA1Ú.:.OS

'�e realizam no interior, sua
:;enhoria 'comparece usand'O

sempre o carro oficial de
;ua repàrtição, e se f�z a

::ompanhar de um cami

nhão lotado com presidiá-

ARTHUR AHRENS

E SENHOR,A

FlorianópoÚs, 29 de junh,O :,de 19.54. '

�articipação,
"Ruy .Lorenzetti e .sua espôsa Da. Marlene Lo-

.

renzetti, agradecendo a Deus, partiçipam, aos seus

parentes, amigos e pessôas de suas relaç_ões, o nas

cimento de sua primogênita VERA' LÚCIA ocorri
do na Maternidade "Dl' Carlos Corrêaj.la 30 de ju-
nho p. findo".

'

. J:!i
------�----------------------��-'�-------

--_._'._

CAMPANHA DO Cr$ 1,0',0
GANHE UMA PASAGEM DE IDA E VOLTA A

PORTO' ALEGRE TOMANDO PARTE DA GRANDE
CAMPANHA DO CRUZEIRO DO GR1!:MIO PEDRO
JORGE FRASSATI.

cios,
;::arroB(l� ( HínR'-fgo

Importante Companhia ofe,réii!e ,ex'c�lente oportuni
da�e para candidatos maiores d� 25 �nQs,'do sexo mas

culmo, com experiência cómerc1al,' afiHl de",exercerem
f,:nções nesta Cidade. çartas' inaicàndo grá� de instru
çao, expe�iência anterior, i�ade, � nl\l�iokalidaae � orde ..

nado deseJ�'dó, para' a Gaixa' Postal .li., 1�9, d�ste' jorn<ll.
As propostas serão consideradâs ré,m edráter', confiden-
cial: I lj

• �. .\j' J. ; .i�

para arrancarem o

dos . atoleiros ..e de"
uma ba�da de música, tam
bém de présos, para toca

cem e alegrarem a sua re

cepç/ão, que mesmo ao som

• de música,
I

não tem sido
'muito' conéorrida. E são ês

tes, caros leitores, os ho

menfl que com o maior' ci

nismo usam os bens do Es�
,taelo para Jazerem sua pro

paganda pessoal; e pregam
, ; u decêpcia e 'a honestidade.

Felizmente o povo não está

cego 'e dará muito cedo, o

. Participação
. :

JOYCE M. RAMOS, tem muito prazer ,em .par
Ílclpar as pessoas das 'relações de seus pais, NER1!::U
RAMOS FILHO e MARIAZINHA A. RAMOS a

chegad� na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa" de �ua
irmãzinha' JACQUELINE, no dia 2 do corre�te mês.

cA�:A VENDÊ-SE
'Vende-se uma sito a Rua Lauro Linhares 6

ver e ,tratar no local.
..

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

Diário da' Melropole
-

Em Guerra o Campo ;de · Paz
(AlvartL� de Oliveira) sível o conflito. Que se evi-

-

.

I te mais vítimas' da guerra
Lá fora a' Indochina ficou fraterna. Que volva o sossê,

sózinha dando lucro aos fà- go ao. campo" mundial .da
bricantes de armas. Na Co- paz!
réia, apesar dos vai a vem

das conferências, se conse

guiu fazer cessar a luta.

Isto, depois de alguns anos

de pelejar constante. De l•• '11
..

morticínio incrível, servin-

do de campo experimental
.

para novas armas.iE de tu

bo de ensaio para doutri
nas políticas.
Agora, estoura uma guer,

ra em plena Antilhas entre

as três Américas, pondo .em

perigo a paz. continental. .

A América que se vinha
ufanando de estar mais ou

menos unida, que deveria
formar um bloco sólido
contra' a guerra e as dispu
tas sangrentas pela política
doméstic�' a' América se vê

envolvida em conflito in-

-

As 5 e 8 hs.
Henri· VIOAL - Fran

çois ARNOULD - Maria

MAUBAN em: .

MULHERES E VIBORAS I
Imp. até 18 anos.'
No programa:

.

Filme Jornal. Nacional.

Preços: 7,60 - 3,50

. \
As 8hs.

.Robert RYAN - Ida
�UPIN'O 'em:

i!::SCRAVO DE SI MESMO
" �,

.

Imp. até 14 anos.
No programa:
Atual. Atlantida.· N�IC.

Preços: 7,60 - 3,50

terno e com requintes de

guerra moderna, com

a-Iviões destruindo cidades,
invadindo, matando, fazen-]
do correr sangue irmão, O

campo da paz, aquêle que
deveria' ser unicamente da'

paz, está em luta. Os cam

pos verdes, da esperança,

enfeitados pela faixa bran

ca da paz, tinge-se de san

gue em peleja entre ir-

f3L�l?IÂ
EsfreUo

os russos - com preten- Jernando SOLER em:

ções .de dominar o mundo SUZANA, MULHER
e mandar na consciência DIABOLICA

dos concidadões - se ins- Imp. até 18 anos.

. talassem em plena América No programa:
para fomentar guerras de Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,60 � 3,5�armas.ou mesmo políticas:
Não 'cremos na participa
ção dos americanos. Por

q,ue êles não seriam tão to

los em oferecer motivos tão

fortes aos seus inimigos pa- As 8hs.

ra combater-lhes a idéia de Esporte na Téla. Nac..
democracia, Se lutam pela Roy ROGERS em:

democracia, se morrem por ACUSAÇÃO INJUSTA

ela em. todos os campos do Os 3.Çl e 4.0 epis. em:

mundo, por que interferir
. F.��SH �ORDON NO

.

logo na América, ferindo. a P{J.A.NETA MARTE

democracia dos outros? .

.

Início do empolgante se-

Os fatos serão esclareci- riado:
e �

,

dos mais tarde, livres das O SEGREDO DA ILHA

MISTERIOSA .

Imp. até 14 anos.

Preços: ,6,20 r+ 3,50

acesas paixões partidárias,
.

Só nos resta desejar "que
se termine o mais 'cedo 'pós-

Senhcres ,Candidalos
. • f •

.

.

a Depufiido
�

e' Vereador
PARA SUA PROPAGANDA POLITICA �M

PAPEL OU 'SEDA-NYLON
.

PROCURE WANDYCK

T. DA SILVA, ALTOS. 12>0 RESTAURANTE ROSA
- PRAÇA 15 �E N.OVEMBRO. 22-2A.

.
.

AGENCIA DE DETETIVE PARTICULAR
Executa-se todo e qualquer trabalho

.

de Investi-

ti�ões, comerciais, civis, criminais etc. Dentro ou

fór�' do Estado.

Avenida Mauro Ramos 192· - Fone 2.343
. Florianópolis 'S�l!ta Cat�rina'

C'orreias: à 'grampos
para jrans·missão,

,

os MELHORES PREÇOS DA PRAÇA NA ELE
fRO-TÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., à
Tua Tenente Silveira, 24� _ Florianópolis - Santa
C8télrina.
ATENDE PEDIDOS PARA'O INTERIOR DO ESTADO

Flofianópo!is, Sexta-feir�, 9 de Julho de 1954

Tesoureiro

Partido s. 'Delhocrático'L·v�r' '.
.',

·C� t·r..,. (laceio de Santa Catarina) I OS e omen arlos
. Diretorio Regional· .

'

o Diretório Regional convoca, pelo pre- Noções de Técnica DO Comércio. de Varejo
sente, a Convenção' Regional Ordinária do

Partido, para reunir-se, nesta Capital, no dia
23 do corrente, às 20 horas, na séde partidá
da, à' Rua Arcipreste Paiva n. 5, com a se-

-------'-- ·1 guinte ordem do dia:
, a) - escolha de candidatos para. cOlh

pletarem
.

as chapas do Partido, no
pleito de 3 de outubro vindouro;

b) - assuntos outros de alto interesse

partidário.
Florianópolis, 3 de julho de 1954 ..

CELSO RAMOS
Presidente em exercício

JOÃO DAVID FERREIRA LIMA
Secretário Geral

RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Secretário

ANTONIO DE LARA RIBAS
Secretário

ROBERTO OLIVEIRA
um guia, um observador

CIU�8 .)� �e' O'u'tu'�ro O Centro de Irradiação �E�::d�:r:�a��Sse::i:e;�,
Mental "Amor e Luz" real' E um valioso auxiliar

,
.

.
�

sessões Esotéricas, todas as se- j um orientador seguro nc FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA

, .

-

, gundas feiras, às 20,30 à rua
I

"metiêr" de vendedor, a- -'--------I

'__ RUA,: ALVÀRO DE CARVALHO 12 _ ,Conselheiro Mafra, 33 - 2° bordando todos às assuntos _'_
.

.

.

.'.
. .

-1�n��TRADA FRANC�' referentes à técnic�s do co- VENDE-SE
.

, ,P�OGRAMA D'o,MES DE JULHO nércio de varejo. O autor Vende-se uma casa de ma-

I �presenta sua obra expli- deira, de' bôa construção,

V.-draçar,".:::Il ,:indo o verdadeiro sentido sita a rua Antônio Matos
q Areas n. 291, Estreito.

. Rosa'ríe
que ela ocupa ria formação
daqueles que' se dedicam a

As 8hs. .

Gregory PECK _ Greer 1pI'� '""":)\ - cOQuEr'lí:I;"
. '!

GARSON-em: plA � lf- SOIRÉE ,.', .'.,

O VALE DA DECISÃO � ,
. � , .

'"
"

.

.;, ."
.

.

Imp até 14 anos. .
. D14.,::":":' 24- � SQIE.tE,';';',PESTIVA.

mãos. .' . "

os��e;i�::�O:e�:m q�: �:t��:;r:.m�";�na.Nac,L.IR�'TENlS CLUBE
. '"'d I t

.

. Precos. 7,00 - �,50, I (. '- .1· ..

·

lmISCUl o, na, U a,'t Qrle.nta�
J

•

•

•
• PROGRAMA. DE FESTAS PARA O MÊS DE JULHO

do a invasão, por intefmé-
. � -,'"

.

.
'

.

dio dos rebeldes �u�te�al- : '.1,1 B i�113 I
teces que reivindicam o go- -

-

:
vêrno do' seu' país. Embora As 8hs.

'

I
- das 10 às 13 horas.

fôsse desaforo tolerar que Rosita QUINTANA - \ Dia 17 - SÁBAD0 - SOIRkE DA "SWETER" -

Ji:M BENEFICIO DA SOCIEDAbE "AMPcARO Á VE

l,rBICE" - RESERVA DE MESAS COM AS DIRETO
r '1AS' DA SOCIEDADE.

. Dia 24 - SÁBAOO - SOIRÉE .

.
. :,l

----- .--.��----�-- ----_.------------------------------------------------��--�--�-

,., r
VIA'J�· c?oNFO�TAVtLMtNTt:·. í

.-( COt#f€cA o �Ul1)O�IL·

'PtlO���CiLAg DA�

". ,- 'l.'

i
\

Dia 11- DOMINGO _ CQC,K,TAIL DANSAN'.L-E

• i

NO' 'LUX·, HOTEL
, "

DIA 1.0·DE'JULHO,
Jantar dansante

Desfile de modas

Canto e bailado�
..

-

Ileservà de mesas na Portaria;: pessoalmente.'
Pedidos pelo ·te.lefone' não' serão atendidos.

O ESTADO

Atender a um fregues no portâncía, sem Poucas obras têm surgidoobrigação
balcão, vender um produ- maiores consequências, uma tão oportunamente, trazen

to a outra firma. fixar o mera colocação de rrrerca- do consigo tais e tão valio-
.

prêço, obter lucro compen- daria. Grande engano em sas normas no eficiente de

sador, parece-nos à primei- que labore muita gente, e, sempenho de' um ofício co

ra vista rotina sem mais im- I'talvez ... nós mesmos. Ven- mo a que presentemente
der, vender : muito; vender I nos oferece Naum Basbaum

nesta seqüência de conse

lhos e regras. No.ÇÕES DA

TÉCNICA NO COMÉRCIO'

bem constitui uma arte,
, para a quál se exigem qua
lidades especisis desenvol-

cão e experiência,
.

porque

é uma verdade quem vende
r-------------��--

mais quem melhor sabe
vender.

vidas por estudo, observa- DE VAREJO, 'distribuída
pela Melhoramentos,

,

Naum Basbaum, por mais
de 20 anos militante na di-

reçâo de uma das maiores I
I
I

I
ORGANISADO'
E. ....

EDITADO
PO�

-mpresas de comércio a

varejo. no pafs,' observou
;ostumes e sistemas, e· trou-

xe, com o presente volume,

Rejuvenescimento'
.

: das Glandulas
Sexuais

Entre I%S mais
.

recentes

descobertas salienta-se o

'0 pacieX;e. Mas, se con- processo de rejuvenesci
seguirmos que cada um tpento, glandular, cujo tra,

seja feliz no seu trabalho" tamento vinha sendo motí-
€ q'ue todos

.

aprendam <l. \o ..]
�...... • .

vo ae acuradas i)esquisas.
alcançar 0\ rnáximç da sua De tais estudos chegou o

.apacidade e da sua posí- prof, Voronof a sua sensa-"

�ão, então teremos atingi- cional descoberta que tan

Jo o nosso objetivo". . tos benefícios tem trazido

Capítulos de especial a- à h'umanidade. Aproveitan
:ualidade 'e grande impor- do os estudos gerais e in

I:ância são· abord�d?s e de- troduzindo o resultado das
senvolvidos com rara ma- últimas pesquisas, foi ela
estria por alguém. que fala �orada a fórmula de JU-,
pela voz da experiência, a VIGOLD:- a qual reune

qual no dizer de' um anti- todos os conhecimentos sô

go "é o. triunfo, das armas bi'e o assunto. JUVIGOLD

que nos feriram"; Conhe- - rejuvenesce o "Turgor
'ça-se a si mesmo - o fre- Vitae" proporcionando a re
guês, êsse desconhecido'- cuperação das funções or

Que é um emprêgo garan-
. gânicas, dando euforia e de,

tido? - Os bons e os maus
.

.sembaraço de movimentos.

empregados -:- A importân- JUVIGOLD tem indicação

Situada a rua Trajano
.

êsse difícil mister: "Não

.1. 51, avisa a seus fregueses se trata de uma panacéia
de que mantem grande es- dos anúncios, que- curam

toque de vidros' 2m/m. que tudo e acabam matando'
será vendido em caixa, ou

3 vareta.

cia do riso � Valores posi- em ambos os sexos. Nas
tivos e negativos _ o se

grêdo de lidar com outras
- O freguês no

comércio de varejo _ Ví

cios do trabalho - A técni

�a aplicada - Concepção
'o lucro _ Os bons e os

,aus comerciantes .

farmácias e drogarias ou

pela caixa postal, 4.306
RIO.

.1 •

Prisão; de Ventre
CURADA, SAÚDE
NORMALIZADA

VENTRE+SDN
-

Não é purgante. Nãó dá
cólica. Não vicia nem falha.

Nas farmácias e drogarias
locais. Reembolso aére.o
Cr$ 50,00. 'Caixa Postal 6, (

\
\

Meyer, Rio.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PA�TIDO SOélAL Com a Biblia Ia 'Mão
DE�qCRA'TICfO I",· No «C-e:,DácUIO�'

.

,

Candidatos indicados pela' Convenção, à

Assembléia Legislativa do, Estado:
Dr. Antônio Gomes, de Almeida -- Dr.

Lenoir Vargas Ferreira' -- Dr Ivo Silveira -

NfiguclDaux .; Dr. Edmundo Ribeiro Rodri

gues .: Dr. Walter Tcnôrio Ca��lcante -- D�,
Jorge Barroso Filho �- Dr. Elpídio Barbosa í

CeI. Joâô Eloi 'Mendes �- Dr. Firmino Cordei-
1'.0 -- Prof. Lauro Locks -- Hilário Z.ortéa -

Protógenes Vieira -- Dr. José Bahia Spindóla
Bittencourt -- Epitácio Bittenéourt -- Francis-

. co de' Souza Neves -- João Gomes de Campos
.

_ .. Carlos Spalding 'de Souza -- Valério Te.odo

.ro Gomes' .: Dr. Albedo Cherem -- HêlioPei-

xoto -- Dr. Osmar Cunha -- Frederico P.oyFi
lh� -� Dr. João Estivalet Pires --'PauloPreis
__ Má�io Tavares da Cunha Mello -- Cel, An-.
tônio deLara Ribas -- Oscar Rodrigues da No
va -- Dr. Armando Calil Bulos -� Dr. Lecian

Sl(nvinskj -- 'Pedr.o Kuss '-- Manoel- Siqueira
'BelI.o -- IV.o'tMüUer -- Hugo Roepke -- Erme

Únd� Larzura -- Dr .. Orlando Bertolli -- João� .' I, '

Santos -- Drr Heitor Guimarães -:- Alfredo

Camposv- Ri�ardo 'Yitte '-- Dr. Fernando'Oli- "

veira -vJosé Paglioli �- Dlívio Nóbrega -- Dr.

Osní de Medeir.os Régis - ... Benjamim Bitten-

court Barret.o .,- Dr. José B.oabaid.: Dr Adal- .�.

,',
�_�

berto Tolentinó de-Carvalho -- Pr.ot Flávio
Ferrari -- Dr. Wilmar Dias -� T.orquato Tass.o

-:-"J.oaquim' Rig.o -- Arlind.o Ferrari -- Dr.

Ylmar .C.orrêa . --

.

Tiago J.osé da Silva -- Dr,

Renat.o Ramos da Silva.

VALDEMIRO R. VIDAL - Guia do Can
Iílidato ao C€mcurso p/Oficial administrativo do
�erv. Pub. Federal e Auta�quias .. , .'

'
..

JOÃO S.' PIMENTA - Contabilidade Pú-
blica: � .

IVETE ,CAMARGO - Direito Constitu-
cional ',' .

. AMANDO ASSIS, - Noçõ�s ,de' Seguro
Social / , "; ::: .. "

� ,;1 ,

.

20.,00.,
. TEN9R:IO �;LBUQUERQUE "'7,', No�?:�.: '.

40
_; >�

de I Est�hstIca "

' .-,.. . . . . . . . ,00'
, TENóRI0 ALBUQUERQUE --:- Geografia

,do BrasH---;;t :!,,;q---r��:>:':';�; :'; � '

.. .:..; .-';'. -:--:-7'., - �

TltNÓIÜo.� oÉ ALB,UQUERQUE -,- Testes
,TÉW'CÓtUO· ALBUQUERQUE - Correcão

de Fr�nse�' ".': ." . .- .'
' : . . 30..,(. ,

TENó1;UO; . ALBUQ'uERQUE - Cor'reção .

de Carta?' .. , .. ;','.:.:. :.':: ..•....... '

.......•. (

MÊS DE' JULHO
. rE�Ó:ijIO, AL1?UQUE:RQUE·-:- Redaçã01

10 - Sábado (tarde) - Farmácia Ca:tarinense - Ofichll,',.,.'.:.� .. "
.. ,! :I�: ".,

, 4o.,0(
Rua Trajano.. .

. TENóRIO AL13UQ:UERQUE - Exercício )
11 .:....:: Doming'o ;_ Farmácia Catél;rinense - Ru� de Português . i •. : .'.1. ;' ••••••,.. • • •• • • • • • • • • • • 30,00

'Trajano.' ,
TENóRIO l'ALBUQ8E�QUE _,. Lições \. �� ZII tJPA..

"

.17, - Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua

I Prátic�s de Po:rtug�ês; ..,: .": , �
..

: ; 30.,00 i>V, ,�'Trajano. '.' . FABIO MELO :r- COl'respOndencla Banca-

'��
"

.

18' Doml'ngo Fa'rlua'cl'a Noturna Rua Tra . ',', ,,. ,
.' ....,

50 11r.�· .

jano.
:
-

, ..

-

,-" -I
na

M." ·VrE'IR.ÀY"i>}i·::·MELLO' �"P�;t�g�'ê�
,

,00'1 ��. y .•
,

,.24.' -. Sábado (tarde) ,- Farmácia Esperança
-"'Ipar�

o 1?anco".dO Brasil :........ 50, ,00 I' j�.�ÉBLRua' Conselheirp Mafra. .

'. , ".' " ,':' � -

25 � Domingo _:_ Farmácia Esperança - Rua, Cot_l- OS lVIAIORES SlJ,CESSÓS 'DO MOMENTO: PERFEiç/lÕ 5[/'1 /GURi
selheiro Mafra. I ' ..,

.

, ",'

..

O serviço notur�o. será efetuado. pelas f�rmácias. • GIOyANNJ ,guARES:CHjI - Don Camilo
,Moderna, Santo Antomo e Noturna, sItuadas as, ruas' e seu pequeno mundo .. :

'

.

João Pinto e Trajano. '_, ,I GIOVANNIGUARESCHI �.O regresso
A presente tabela nao podera ser alterada sem pre- de Dom CamilO' ;............................. .65,00

via autorização dêste .Depart.�meJlto. . I.
. GIOVA.NNI GUARESCHI --:- Dom ,Gamilo· "

D. S. P., em FlonanopolIs, 1 .de Julho de 1954. e seu rebanhQ" . ,. '�" ,';,., '; ," '. ;.. --65,0'0'
Luiz Osvaldo D'Acâmpora LIVRARIA LID'ER .,....:.\ Rua Tenente Silveira, 35 -

Inspetor dI> Farmácia Flor;ianópÇllis',
'

::.. '.

'ATENDEMOS, TAMBE'XF' PELO'SERVIÇO DE
'RE�MBOLSO POSTAL

Sala de" oraoão'
DO Ca pi4Óno . /'

Ame'flcauo
(SNA) � Por unímimi� j

dade; o Senado americano

aprovou, juntamente com a

Câmara, a· criação de uma' Com iste va.tOI" VoS.

PÁII
'

O
sala.,de meditação e oração a.bri ..i. Um6. conta. que

.

C' �
,', lhe ..enderi. ju..� com·

-, � no. Capitólio. ,dos E�tados pensa.dol"

li'A'·,S'
'.

'

UdaniadbOaSl:xAo dS.aalcau,fpicu·alarád·!ioitcUaa�
I

levó.ri.pa.,.a.seu6�esidin-

/
. I I cia. um lindo e útil presente:

*' f
"

,

'. �" pitólio. ,� um BELíssiMO eOFREde ;4�O eI?OMADO.

\'- DUtW'ITE TODO

DfAl
Essa é a primeira vez' na . ". APt"OCUI"! hoje" NOVO '

,

�
.

..._ 1"'.' "l nOJ \lAP�\J,'OS ", �i�t6ria dos 1S4 anos do édi- . NC�'c7���I.C"O�A!.

" ' flCw do Capitólio que 0'., • -

_�-,-I_--_,:;-..."-",-::,-,,,::'--------..;;_---- �

it
.....--- FI:ORIA�OPOLIS -. SANTA CATARINA HU

,

'+,'., :1:'0'',r',a:.d''e','c:i'lBe'nto ,'8 MI·ssa " _�...,�' "R%I'-' �::grs::r:o �:�:�:��o�dificar.J, R ." .11 , �
" ,: �I � ." i, "t o Deputado Bróoks Hays

/
, .' JOÂ0 �BATISTA GAYGNETT,

'

, .", � ::;: '-" Ex'pr,e,S,S'c) Florl'ia, 'Dópolis:" " , . I '} ,/1 ,')�, aj
e o Sen.ador A. S. Monro-

.

Viúva, F�lljos) Gen.ros, Nóras, Netos, C}lnhad'os',e
'

"

, ney, simultâneamente, re- ,ANDRADE' & KQERICH. .

Sobrinhos, agradecem 'muito sirlceramente as mariifes-. solveram patrocinar 'o pro- . ;Transporte de cargas' em gera,l entre Flo,rianépolis,
tações de nezar recebidas, quer pes,soalmente, por tel�-

1 d d f'd Curitiba e Sã'O Paulo... .

" , jeto a, criação a: re en a
gramas e cartões, bem como aos que acompanharam a

A'V'
,

I'SO
Com _viagens diretas e perma.nentes,

11' d 'd dA'
. .' câmara de oração. "

u .lma mora a
.

e seu sau oso esposo,' pal, sogro, avô( '.
�

• Matriz: - FLORIANO'POLIS
cunhado e tio JOÃO BATISTA GAYGNETT.

I .',.' ,!,' . Ni1ma declaràção conjun- Rua Conselheiro Mafra, 135
,.

Aproveitando 'a oportunidade para externar seus
,
.' '. ',1,. '. ta, os Çlp�s p::ltrocinadores a- Fone: 2534 - Caixa Postal', 435 '

melhores agradecimentos aos srs. Drs. Alfredo Cherem I
. firm::lrard, que a l'esolução End. Telegr.: SANDRADE

Roldão Consoni e muito especialmente a� Dr. Eros Clo� ,
A Irmandade de Nossa' Senhora do Parto, faz sa- foi totnada sem ql1alquer, Agência - CURITIBA

7'is �e�'lin, seu médico aSSIstente, as Beneméritas Irmãs � ber,
'

que, Domingo dia, 11 deste em J(!ur'so, ,ás 8. ,horas,' Avenida 7 de Setembro 3320/24
da' Dlvma Providêncià, Enfermeiras e E'r1fermeires do rhaverá Missa em hb;nra ao Sagr,àdo Coração"çle Jesus, pressão externa sôbre o Fone:·,847 (-Linha Paralela)
Ho�pital de Caridade, convidarido aos parente's e pessoas "logo após Sua Exci'a., Revrna. Ancebispo Met�oPQlitano Congresso. � Disseram' êles .

, End. Teíegr.: SANTIDRA
amlgas para assistirefn a missa que em intensão a. sua ,administrará a Santa Crisma.

,

'
' .� que a sala será "um lugar, ,�Agênc!a: -'-,.SÃO PAULO' \

AI�a, mamla� .'celeb;.ar_2 sáb�do dia 10 do corrente, às ! '.: Faz saber tambel11� q�? as; b?rraqu�nhas hora fun; de"'repouso 1 pa'ra os mem� "Avenida 'do . Estado IS 661167$ ,Fon'!i!::. 3t-30-91 '

7 horas na IgreJa de Sao LUlz" I clOnando, se prolongara atê Dommgo dla 11 onde fara b
.

d C
..' End. Telegr,: SANDRADE

'
"

.

A h" .

. ,

.,
.

I ros o ongresso que pro- r' I- os quAe nos onrarem com a sua prellença; cOIllPa-l
seu ·encerram�nto. .'

,'. '

; , '

.

A�ênGias 'nó
.
�io' 98 Jan�i�ô ..e em ali! C? .Horizonte

recend? a este ato de .F� Cristã, os nossos sinceros re- .

.

.

.' Atepeio,sam�nte ,.
I,
curam auxl}l� daquele, P�- com tráfego mútuo até São 'Pacto com 'a Emprêsà

conheclluentos de gratIdao.· 'Waldemar De;m.ana' -. 1.0 SecretarIO 'der que provem dos Ceus .'

.

de Transportes Minas, Gerais S/A.)
.

i'
"

1.,(\

o ESTADO

Viagem com segurança'
e' rapidei

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RA�tDO {(SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Itajal - JOlnville - Curitiba

-

Rua peodol'o eé'quina'�d8
Rue. Tenente I-�ilvêrra: Íí

,'rarmacias ·de Plantão

EMILIA FREDRIGO, DA COSTA

MISSA DE 30.° DIAS
. Os·,filHos, genros, noras e netos da sua inesquecí-
,t,' .

vel, Mãe, sogra, e �,-:ó) da. EMILIA FREDRIGO DA

COSTA, copvi'dam os, se�s parentes e pessoas de suas

rel�ções; l?ara ..assisti'l'�m a rhissa que��andam rezar em
Slla' �ernóriã, n:,! ,i&r�ja,'çle

I
São Francisco, nO altar de

São .80)1:1 J�sús de Iguape, às 7 horas, do dia 9 do "cor-
".)., ,

,-,

rente, anf'ecipando seus ágradecimentos..,
, . �. .

Florianópolis, Sexta-feira, 9 de Julho de 1954
----------------'

-----------

..,

,\ JOC. Blblica
.

: ere
.

",
".

",
'

M�ellÜn� . '. �,.".ete"'e�eR6!��./. "

(SNA) - Em conexão IlA5 �,r. /'- " '1( ,

SEXTA-FEIRA, 9 DE JULHO, com o centésimo quadragé-
.

\

.�",n �I �.�. -::-7_��_, :,:'c" ,

"

, simo 'oitavo ano d� 'obra da, - i7 ,.�---, x...,�
E' Deus o que opera em vós tanto o querer como o:efe- Sociedade na Argentina, foi �_::,,�;-�,,:;_�:..;,:o:;-_�·;::;:�__�-::�.:...;.:-=-���._�r-�

, tu.ar,. segundo a suá boa, v.ontadeo, (FiUp 2: 13).- Ler .'

d
' ::...._..-----:-.:---.�:;:::__;_.�,-?-- L _�iniciada a construção e,um _

- .,

.

. Filip: 2: 12-16.·
. ',' r

, _-�'-=:"''''''''=i��
A mais importante liberdade é a de fazer-a vontade edifício de oito andares em .

�-""::�••_de Deus. G. A. Studdert-Kennedy um 'capelão muito co- Buen�s Aires; Q qual rece- lli;;
,

nhecido que serviu nas fôrças armadas americanas du- berá o nome de ,CASA DA =::�:::a�3I:��������
sante' I Guerra Mundial, escrevendo à sua eS'p'ôsa, assim BIBLIA. Segundo um por
se referiu a outro capelão, seu amigo: "Êle é um dos.

,

d
'. ta-voz da 'Sociedade, a cons,-melhores' capelães, e Deus deve ter tremen a aprecl_a-

cão por êle". Qualquer de nós damos prazer a Deus por trução do novo edifício está

fazer a sua vontade. Nossa verdadeira liberdade consis- sendo acompanhada por .um

te em fazer a sua vontade. Jesus disse: "A minha comi- crescente aumento nas con

da é fazer a vontade daquêle que me enviou". Deus dís-
tribuições locais pará, a dis-

se de' Jesus: "Êste é meu filho amado em quem me com- .

,

" .,

'

.
" '.

. ,\ tribuição da Bíblia, a des-
praz() . ,

..
'

-c,'

Não somos realmente livres para' agradar a Deus peito das dificuldades eco- ...•,.

enquanto Cristo não toma, posse totalmente de nossa vi- nômicas por que' passa 'o
I da, porque .só Êle pode dar 'liberdade ao cativo. Enquan- país atualmente.
to Cristo hão nos redime das cadeias do egoismo e do'

Ainda o porta-voz infor-
pecado, confirma-se O que Paulo disse a nosso respeito. ,

.

f I rnou que os primeiros'N"-"O desejo tendes, más .não u poder de azer aqui o: que ..

16 direito", .'
'

", vos Testamentos em Espa-
I Se confiarmos' em Cristo· inteiramente e em tôdas nhol foram enviados

à
: A

.

as coisas, provamos a verdade do que disse Carlos .Wes- mérica do S�l 'em 180.6 _

ley: "Caíram as minhas cadeias, .meu coração estava Ii-'
eram' sei�centos volumes

vre". Então nos levantamos para: marchar e segúí-Io.
.

' O R A ç Ã O qUf procediam da Inglater-

I O Salvador Cristo, [aze nossos pénsamentos, nossos ra, com destino à Buenos

desejos e nossa vontad� teus cativos. Então seremos li- �ires e "Montevidéo. "As
v're-s:- Ensina-nos a amnr�:te de todo o coração e a fazer a

Sociedades, Bíblicas Uni-
vontade de Deus ·em tõdas as coisas, pois no Seu serviço'" .

está a v.erdadeira liberdade. Em t.eu 'nome
...
m·amos.·' das foram organizadas em

Amém. .

"

1947; como resultante da '

.• .

.

•

'união da sociedade.'Bíblica.l.,e_rre·
.

nos' n;8 t�jl'S I:lorl,da..-.....;.._ Britânica e Americana.
" III ;,: U t

• _.
I �

".'

Distribuidor

I
f c, RAMOS S/4

'" '

'Comércio "'T TraDspor,. ,
.

Ru� J0.0 p,�to, '. F,pou.
. .

LIVROS PARA ,CONCURSOS DO DASP,. AúTAR....

! QUIAS E BAl;'T.CO DO BRA�IL

: >, ' ,:' (Estreito): �

MAGNIFICOS LOTES, .' COM FINANCIAMENTO A .

.

',LONGO PRAZO SEM JUROS
.

,Oportunidade, especial para aguisição, com grande
facilidade; de· um 'esplendido, loté na VILA rLÓRIDA.
Lugar alto e �auçlável, e tocla facilidàde de condução.
PrivHigiada locallz.ação,· nas PROX,TMIDADES DO. ES
:rADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando' valorizalJão

. ime,diata. .,'.'. '
\,

,�

.

,

OS TERRENGS EM ZONAS 'MAIS DISTANTES
NÃO PODEM OFERECER' AS MESMA.S ,VANTA-

. Peça hOJe'mesmo: informações -a
.

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL, BRASILEIRA,
"

'LTDA. (SUBRAL)
Escritório: �difício São Jorge, Sala 4 - Fpne: 2-1-9-2 .

IVRARIA L:IDER,
.

.

.....� I
, "

):��h,·'!Swnter" ·

'1 NOS <tÁi'bES'DO CLUE� LIRA-'TENIS EM BEN.E-

1 FICIO DA FILANTRÓPICA SOCIEDADE DE
I

AMPARO' A Vf.LHICE,
Grande ap1'ésentaçã� das 10 candidatas ao título d�

"RAtr:UIA DO SWEATER"
I

A seguir brilhanté.aclamação da rainha escolhida.

,I?epois ... Soirée abrilhantada pela Or�uestra do

, Clube.

O pr�mio especial a:... rainha será úm lindo "Sweter"
oferecido 'pela c(méeituada Casa A MODELAR.

. .�.l . • -:' :)', .',
"

•

"

. Esta cintilaI}fe reunião- elegantehse realizará na no i_

.PARA AQUELES QUE

faESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

·É "EFICIE;NCIA

Contribtla para que os velhos de�amparados t�nham I

momentos de alegria- e algum conforto ..
, D.aremos novos informes a seguir.

, I •

30,00

:te 'de 17 de j�lhó: .

70.,00

....

, I

"

,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Laguna precisa de pma draga
o c

-

I G
o problema da 'carne.verde

. sr. orlo ano' de, . ois, «cidadão,. A Câmara Municipal, de- verde, alegando ter sido es-

lagunense, SÓ promete -s-,

',' pois de debater o proble- se aumento, decorrente da

O Diário Carioca, de an- convidarão o povo a aban-
"

Sábado último, por força I
Florianópolis, Sexta-feira, 9 de ,Julho de 19'54 ma da cm'ne aprovou o se- alta pedida pelo fornece-

· .te-ontem, com grande des- danar' a cidade em massa, .de . promessas de pronta NO OE'STE CATARIN'ENSE
guinte req1.�erimento do dor e ainda se peçam pro-

taque e títulos berrantes; para evitar a morte lenta, i solução e para tranquilizar
'.

.
Vereador Flávio Fermri.lvidencias enérgicas a res-

insere o seguinte: pela fome, de .todos os que
f
o povo de Laguna, regres-

REQUERIMÊNTO N. 1661 peito, uma vez que foi dei-

Laguna será uma cidade vivem do movimento doJsara o se'nhor José Isaac Visita de Nerêu 'Ramos Senhor Presidente: xada de cumprir uma das

deserta, dentro de alguns pôrto.· I Ben, o 'teréeiro m�mbro da V" "O' C .,
Considerando as declara- clausulas do contrato há'

ísítará o este atarí- ...

dias, porque o Departamen- O sr. Hildebrando de Comissão. De sábado a esta nense na próxima semana,
' I ções feitas pelo Sr. Prefeito pouco firmado. Requeremos

to de Pôrtos, Rios e Canais Góis, Diretor do Departa- parte, no entanto, o Depar- o ilustre homem publico,
Municipal, através de Nota outrossim que em todos os

não fornece .uma draga pa- mento de Portos, Rios e Ca- tamento retornou às suas dr. Nerêu Ramos, fig�ra! Oficial do seu Gabinete, so- açougues 'da cidade seja a-

ra desobstruir o pôrto, fon- riais," do Ministério da Via- negaças, retirando tôda es- de marcante projeção no
bre o problema da carne fixada a tabela oficial dos

;;
te única de renda ·para',.os ção, é Cidadão Lagunense, perança de solução. cenario político da Nação.

verde, onde se esclarece preços da carne verde .

. ,'

.moradores, de vez que tô- por fôrça de um título ho- DESDE' SETEMBRO Mantido na Presidência
em face da assinatura do Florianópolis, 5 de Julho

. ,

da a vida local gira em tôr- norífico que lhe foi conce- Relataram QS srs. Macha- da Câmara dos D e p u- I contrato, não ter havido de 1954 .

.... no do movimento portuário, dldo pela cidade catarinen- do � Fernandes: compro- tados pela vontade quase
qualquer aumento nos .pre- (as.) Flávio Ferrari'

'.
havendo .cêrca de 400 famí- se. metera-se a emprêsa Co- 'unânime de fudos os par-

ços;
.

lias de estivadores e pes- úLTIMO' AP�LO brasil a realizar a draga- lamentares, sem distinções
I' Considerando que os pre-

soal da 'resistência. Relatando as vicissituder gem do' pôrto de Laguna politico-partidarias, teve o
ços ,�pontados naquela. Na-

O pôrto-' de Laguna se le' Laguna, com interêsse em setembro de 1953. 'Não seu nome aureolado de ver-
ta Oficial eram de Cr$ 16,00

encontra totalmente obs- principal ,�m fazer um úl- or: Há dois mesc:s, 9 pôr- .dadeira consagração nacio-
o quilo de carne de primei-

Id h' d'
,

_f'
-

..:::::'�

I
. O sr. Benjamin Vargas, ir-

truí p a ais :ffieses, sendo timo, apêlo ao. govêrno os to ficou inteiramente obs- I nal. Jamais teve' aquela al- .X:", ra, sem osso;

,

que há 15 dias se encontra srs, Antônio João Machado truído, paralisando todos os ta 'Camara Legislativa' um políticas recebendo a acla-] Considerando. que, na re-
mão do presidente da Re-

no Distrito Federal uma co, e Lúcio Fernandes que, re- serviços de estíva e deixan- mação de todos os partidos, ferida Nota, o Sr, Prefeito 'pública Brasileira, foi víti-
'>residenté que a conduzis- d

missão. de trabalhadores es- presentando os sindicatos do sem pão mais de 400 fa- e com tanta serenidade e
� obtendo 'um maravilhoso Municipal pede a colabora- ma e um "rato de h.otel"

pecialmente enviada para de estivadores de Laguna e mílias, de vez que a pidade Jrilhantismo.
sentido de unidade legisla- ção do povo atravez de se-

em Veneza, onde está a-

obter do Govêrno a remessa Imbituba, foram comissio- vive exclusivamente da ex-
tiva. vera fiscalização no cum-

tualmente de férias.
I
Um

urgente de uma draga. nados pelos seus c�nterrâ- portação de cereais e mi-
Nerêu Ram,os, 'c'omo for- Ao abrir este jornal as primento dos preços esti- maço de dólares, represen-

VOLTARÃO AMANHÃ neos para tratar com o D. nérios do, sul do Estado, ';a' expressiva na vida de- suas paginas, na luta pelo pulados; Itando cerca .de quatro mi-

Dois dêsses representan- -N. P. R. C., acentuaram 'que Quando a miséria atingiu
nocratica nacional. terá si- progresso de Santa Catar i- • Co�siderando não ter a lhões de bancos, foi rouba-

tes lagunenses voltarão a-I voltam desiludidos de qual- mais fortemente as -famílías
10 o Catarínense que mais na, considera um de seus Coap autorizado qualquer I do de seu aposento. A Po-

manhã para sua cidade, on- quer providência do gover- dos trabalhadores nas fai- agigantou o seu Estado no primeiros deveres o de aumento a respeito; ,licüi abriu inquérito.

de reunirão uma assembléia no,' pois já se encontram nas do pôrto, foi feito um
cenario do 'País. enaltecer a pessoa�

•

..tdesse Considerando, finalmen-

D' '.
d

-

dos' sindicatos de trabalha- no Rio há cêrca de' 15 dias; rateio entre a população Enquanto as paixões po- grande Catarinense, apre- ;e, que os açougues da Ci-I IVI a- com 95
dores locais, convidando ouviram promessas firme-. local, para fisancíar" a vinda .ítiC!lS fazem os .homens de- sentado-lhe os votos de boas dade, na sua maioria, re- I t't t

.

tôda a população local para mente enúnciadas,'mas, on- ªe seus delegados ao Rio. �ladiar-se, desunindo-os; é' vindas e de feliz estada no solveram elevar
-

para
.

ns I U OS
participar dos debates;' De- tem,_ ressurgiram as dífícul- Os meios colhidos, nó en-

verdadeiramente impressio-Í rincão oestino, cujo povo, Cr$ 18,00 o preço do quilo
·

pois de um relato de que dades, decepcionando defí- tanto, foram insuficientes,
aànte que o sr. Nerêu Ra- antes de tudo, sabe ser gra- de carne de primeira sem RIO, 8 (V. A) - O pre-

viram e sentiram no
- Rio, I �itivamente.

.

'. pois ninguém contava com
mos tenha conseguido, na to e devotado. osso e para Cr$ 16,00 o qui- sidente da República apro-

unia demora tamanha. Nes-
?residência da Câmara Fe- (Do, Jornal da Semana, lo com' osso, alegando que vou a exposição de motivos

tes últimos días.. a Cia. Si- deral, vencer as injunções de Concórdi�). 3 firma contratante, forne- do ministro interino do Tra-

'1erúrgic'a Nacional tem

N
.

. cedera lhes aumentara o balho, propondo estudos pa-

mantido os membros da Co- otíci'as de. Bisuacú oreço de venda; ra a solução. do importante

I I' t ã d·O
missão, nesta Capital. REQUEREMOS problema para a previden-

;� I raç O o_ Ilem FALHOU TUDO Seja denunciado' ao Se- cia social, qual seja o debi-

", JF''''''I.
Falh;lram até as gestões Adminisf.ração Municipal nhor Prefeito. -Municipal to da União' para com os

,..I' "'.} dos trabalhadores junto ao O f
que os açqugues da Cidade institutos de aposentadoria

1 ' que
I vem so rendo o

I
atestam à incapacidade e. o

: ).'
;,

ü, Ministério do Trabàlho e E d d
,levaram o preç'0 da carne e pensões.

,R'
n"Osso sta o esde qu�' descaso co.m que'a adminis_' .... _

ao Gabinete do Presidente d '

' -

'" . passou para o ommio da -tração. municipal cuida dos

; " !:s�:�:�gl�cr:;_::a,�:�::� administr.ação 'udeni�ta, é interesses do nosso Municí-
�oisa que já não se comen- [>io e da nossa gente. Para

ção. no Rio enquanto a dra- ta porque tem sido uma ver_ começar falarem-os da nossa
ga não sai. dadeira calamidade. Acre- cidade, que com sua bela
Existe uma draga 'em Pa- ::l't

' di'I amos porem que on e. se 'praça e seu Jardim, eram

ranaguá, (Estado do Para- vem sentindo com maior' ri- antigamente o orgulho dos
\

ná), mas, o diretor do' D. -

gor esta situaçao, seja no ,biguaçuenses,. e que hoje,
N. P. R. C. teme retirá-la, noss? rMU!-1\eípio�, que 'Sob á, no abandono e�' que se en-

certo de que o Governado.r d'·· t' ...
d

.

.-

P
.

a mmlS raçao e um re- contra, só pezar nos propor-
Munhoz da Rocha �ão se feito incapaz, impopular; ciOha. A bela alameda "Olí-

conformaria, daí resultando
'

'd
- ,

t' d' I.
vaI oso e vmga IVO, la a vio Amorim" uma verda-

'uma grande "onda" políti- d'
.

t
I

la, maIS se a raza e empo- deira obra de. arte que o

ca. ()utra, que está no Rio, brece. O que estamos ale- operoso ex-prefeito Alfredo
foi dada como necessitando d' f' 1

.

, gan o, e muito aci de ser Silva nos legou e que tanto

verificado por todos os bi- embelezava a nossa Praca
,

' ,

. guaçuenses e mesmo pelas encontra-se hoje em estado

pessoas 'que nos visitam. lastimável, co.m os muros já
Para comprovar o que es- 'sem cor definida e em gran-'
tamos dizendo, passaremos I
a citar por alto os fatos que

Loteria do Estado I

6.769 - Cr$ 200.000,00 - Florianópolis
7.679 Cr$ 25.0�0,00 ---, ltajaí
9,674 Cr$ 15.000,00 - Rio do Sul

10,932 Cr$ 10.000,00 - Criciuma "

4.48� - Cr$ . 5.060,00 - B'lumenatl" 1··

TIM • �. •
.).

�

,
.

E O RESTO E' SIL:€,N�IO
\",.

.

Na sua última viágehi a� Rio, Q'sr. B�rnh�use-n'dei
tou entrevista. Pelas, colunas de "Última Hora", (o jor
nal que o órgão do Governador chamou de bessa:t;a-

'biano, corrupto, corruptor, coml,lnista, imperialista etc.)
S. Exa. disse coisas dêsse mundo 'e do outro.' Falou de

sí, de nós e dos outros, dedilhando o veiho monocór4io.
Elevou-se, (como sempre) aos píncaros -da serenidade'

majestática. Cólorindo-se de uma tonalidade suave,

quasimonástica. Assim trávestido, debruçou-se na ampla
janela que o popular vespertino (generosamente) lhe

escancarou e, tão comodamente quanto' poude, recome
cou: "Licenciarei todos os funcionários candidatos ... "

·
Dando idéia que será um juiz' (ó mi'ster Ellis) quando
do transcurso do próximo pleito. O jo�nalista ouvia e

anotava, ignorando que, dêsde há dois mêses, o eleit�
rado do interior está sendo visitado. Insistido. Convida
do. E ameaçado. Diariamente o; elementos prestigiosos
do interior .são procur:._ados pelos inspetores de quartei
rão. Si reagem, o sub-delegado comparece com' argu

mentos mais fortes. E se, (ainda) recalcitnim, os agentes
fiscais fazem sua visitazin1ta amáv.eU Um amot de éan
dura, de persuasão! E como falam ho dinheiro que vai

correr! Mas o jornalista carioca não. sabia' nada disso.
De cotovelos fincados na janela, o sr. Bornhau$ert via o

reporteI', ágil no lapis, reproduzir seu pensamentó .(para
uso externo), com, adJetivação gongórica. E de mansi-

'nho, largou a 'bomba: "Convidei o Presidente Vargas
para �na}lgurar varias obras de nosso. govêrno. O trecho
de estrada de ferro' Blumenau-Itajaí e o Palácio do Go
vêrno." Ainda dessa vez o jornalista ignorava qu� o' tal
trecho ferroviário era obra do dinheiro federal. E no

caso de inauguração, o SJ.:. Bornhausen seria o convida

do, porque o dono da bola é o próprio PresideI,lte' da Re-
. pública! Que diabo disSQ é aquilo? Mas, o reporter con
tinuava ignorando que não há nenhum Palácio do Go
vêi'no a inaugurar. Que .o que se vai estreiar é o Palácio
,do G6verm,ldor. Residência faustosa para os lazeres de
S. Exa. Para o repouso entre uma e outra viajem ao. Rio.

Paládo de requintes bizantinos, para uso e gozo de al

guns. Acrescido (agora) de -um bar envidraçado, dis

tante do corpo da casa. Com 12 metros de frente, dois

pavimentos, será o maior e mais luxuosó bar do sul do

país. Nem Quitadinha (famoso mundialmente) possúe
apêndice especializado tão luxuoso! Quem já víu, gentes,
Palácio de Govêrno com um buteco dêsses? Que diria
o 'jornalista se soubesse da verdade, na dura'? Que dirá
o sr. Getúlio Vargas quando verificar que à esquerda da
obra inaugurada, ,está um Hospital para tuberculo.sos e

· à direita, um abrigo para menores desamparados? E si

o sr. Vargas; com sua malícia, perguntar para o dono do
Palácio: "Que fez você pelos pobres?!' Aí até os alicer
ces daquela obra milionária, estremécerão. Porque o si

lêncio será de mo.rte ...

• -., .BUM•.

IHa -Câmara Mooicipaí

Roubado o sr•.
BeDia.mln Vargas

VE1'1EZA, 8 (U. P.)

\

A terra do caso raro

Passou a ser da marmelausen!

Preço barato aqui é caro,
No govêrno do Bornhausen!

de reparos, no dique.

Jornal da
Semana

x

�ontanha chamam de poço!
Poço chamam de montanhà!
Filet mignon já tem ossó!
Riso do povo é só manha!Em Concórdia, sob a di

reçãó do dr. Olavo Rig()R,
acaba de surgir mais um

órgão para � imprensa ca·

tàrinense..
Jornal da Semána, o novo e suas' afividades sociais

co]e�a, apresenta-se vitorio': Iniciando seu nove pro- A nossa reportagem pode
samente, sob todos os

�

as- grama de atividades, o LUX informar, com precisão, que
pectos: noticioso, doutriná-

_

HOTEL abrirá, amanhã, dia já se encontram' nesta Ca
rio, atento aos anseios e aos 10, os seus maravilhosos sa- pital, a bailarina hespanho
fátos locais, em magnífico e Iões, às 22 horas, para uma la ,Carmen Sebrian e a can

c�prichoso trabalho gráfi- festa que, pelo brilhantismo tora argentina' Ester Mis':

co. com que vem sendo prepa- traI, nomes já conhecidos e

Como intérprete do povo rada, proporcionará aos qu,ª 'dispensam apresenta
de Concórdia - m�nicípio I seus"

frequentadores mo- ção.
de que Santa CatarIna tem mentos de intensa alegria e Nos congratulan:lOs �om o

justo orgulho, pela sua or- vibração. sr. Osvaldo dós Passos Ma-

ganização modelar e pelo Como já anunciamo's, o já chado e formulamos os me- .

espírito empreendedor e co.nsagrado LUX HOTEL, o. lhares êxitos na sua no.va

•

(Continúa na 5a. pág.)
x

Todo programa já é alto!
Deus sóbrio chama-se Ba�o!
Mingáu de lama é asfalto!
Saliência virou buraco!

x

Desperdício é economia!
Só trabal4a o preguiçoso!
O rato agora é o que mia!
Sofrer na estrada já é gozo!

x

A beleza virou tétrica!
O muito passou a pouco!
Lamparina é luz elétrica!
Rouxinol é bicho. rouco!

x'

Tudo o que falta é fartl,lra!
B!'llZaqueana feia é misse!
A mentira grossa é jura!
Asneira não é burrice!

x
- Tapona é o mesmo qu� afeto!
. Sabe muito o ignorante,
Sabe mais o. analfabeto!
Ho.mem de bem é tratante!

,
x

Para fim deste esculacho,
Para que'ninguem mais pene:
E' pl'eciso pôr abaixo
Essa tal de U. D. N.!

o Lux Hotel (

dinâmico ,da sua nobre gen- mais moderno de nossa Ca- programação.
te - J,ornal da Semana é pital, tE!m programado fes
mais um marco.a assinalar- tas ,esplendentes, que fará
lhe o ímpeto progressista. Pó realizar 'mensalmente, pres-'
vo honesto :precisa de jornal' tando assim .contribuição de
honseto é o slogan do novel indiscutível significação. so
confrade, lançado-se às li- ciaI. RIO, 8 ,(V. A.) - Come

des da imprensa, nas quais, Arria,nhã, então, teremo.s çou a faltar .g�'solina em

sem dúvid�, 'lhe está desti- ó priyilégio' de assistir, jun- Belo Horizonte, em conse

nado um papel de relêvo e tamente com o mundo ele- quência da paralização do

larga projeção. gante de nossa Capital, um trafego de carros-tanques.

,Retribuindo-lhe a visita desfile ae finos modelos, A' noite, apenas dois postos

,amiga, a').ui l;he consigna. números de canto 'e baila- �endiam' combustível. 'Espe
mos o nosso a'pr.êço e os dos à 'cargo' de' artistas in-Ira-se

qu.e, hoje, sejám fei-
I r •

"

nossos votos de pr_osperida- ternacio.nais" bem co�no um tas as filas nos postos de

I de. I requintado jant�r.,
_

a,pastecimento .

Falia d'e
gazolina

�:..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


