
CONTINUOS, -
.

de, SanQ�e Azul

Apesar de o�proprio prolotor�-
'ter pedido a absolvição, Iti condenado

RIO, 3 (V. A.) - O Con ça das Nações, em Bonsu- celas terminou pedindo - à
selho de Sentença do Tri- cesso. I Justiça a absolvição do réu,
bunal do Juri encerrou as Depois de o.cupar a tríbu- de vez que, err: sua opir:ião,
ativ-idades do mês de julho, na por, 30 mmutos, o pro. o processo nao continha
com uma decisão supreerr motor Hamilcar de Vascon- provas capazes de condenar
dente, condenando a pena- D)....()......()....()�)...o o acusado.
lidade de 15 anos de reclu' O advogado José Bonifá
são o réu Luiz Gonzaga f,omifiva do cio encarregado da defesa
"vulgo "Luiz Capenga" ou

' do réu, diante da argumen-
"Luiz Capenga" ou "Luiz Viejminh tação do, promotor, limitou-
Cumbaca"}, para o qual, o se a fazer ligeiro histórico

promotor Hamilcar de- Vas: do processo finalizando por
cancelos pedira absolvição TOQUIO, 3 (U. P.) - O pedir a absolvição do aCUSa

víee-prímeíro ministro ,do dpor achar que o processo Viet Minh, Pham Van Dong, aNo entanto, os juradosnão continha provas contra
e uma comitiva chegaram,

o réu. condenaram o réu à prisao
O réu foi julgado sob a ontem, a Peípíng, atenden- de 15 anos de reclusão,

acusação de haver sido do ao convite da China ver-
desprezando, assim' os ar'

d t
.

t t
melhà para uma visita) an-

gumentos e o pedido de ab-man an e, jun amen e com
tes de voltarem à Indochina,

Arlindo Pimenta (de quem A notícia foi transmitida solviçâo do próprio -promo-
era lugar tenente}; da mor' ter-publico.
te do contraventor do "bi- pela emissora de Peiping.
cho". Manoel Pires da Silo Antes, Pham Van Dong ti-

nha visitado Moscou, na
va, assassinado 'no 'dia 2]

viagem de volta da confe-
de março de 1949, na pra' rência de Genebra.'

1ue - Santa Catarina.
Cr$ 300.000,00 - Campo

Alegre - Santa Catarina.
Cr$ 300.000,00 - Som'

brio - Santa Catarina.
Justificação'

Trata-se de Municípios
agrícolas que, até agora,
,pouca assistência têm mere

cido do Ministério da Agri
cultura.
Leoberio Leal- Joaquim

Ramos - Ag1'ipa Faria e

-Saulo Ramos.
-

Justificação
Essa verba não só atende

a instalacão final dêsse Pôs
to como também favorecerá

EMENDA N. 1.236

O Sr. Waldir de Oliveira Santos, pela Gazeta, de

domingo: desmanchouse em considerações em tômo-da

desigualdade existente entre ocupantes, de cargos seme

lhantes no Executivo e no Legislativo, fato real, sem

dúvida: mas que deu margem a comentários de todo in ..

justos.
' ,

Injustos porque agride com uma ironia barata os

pobres funcionários do Legislativo e com. palavras nada

verdadeiras os legisladores, nos quais pretende passar

o escovão da sua repulsa, a 3 de outubro próximo, ta'
• chando-os de "únicos, culpados da situação de infe riori

dade" que desfrutam os funcionários públicos,
O Sr. Waldir de Oliveira Santos pode fazer a sua

idéia e dar a sua puxadinha, que isto, hoje em dia, não
se repara. Mas, o que lhe negamos é o direito de mentir.

Não é verdade que. aos "pseudolegisladores" se de ..

va a situação aflitiva do funcionalismo.
Quando o Executivo apresentou projeto elevando os

proventos da magistratura, os deputados da �a�o�ia e�
tenderam os benefícios á totalidade dos funcionár-ios pu

blicos. Que fez o Governador? Vetou a lei. O Legisla
tivo rejeitou o veto. O Governador foi ao Supremo Tri

bunal, que lhe deu ganho de causa, firmando doutri�a
de que é da competência exclusiva do Executivo proje
tos de melhoria de vencimentos do funcionalismo.

Porque não protestou, então, e não protesta hoje o

Sr. Santos, contra o ato do Executivo?
Medo, ou conveniência?

'Agorã, o Legislativo, que tem competência consti

tucional para organizar os seus serviços e alterar o pa

drâo de vencimentos dos seus servidores, fê'l�.
Deu -aos funcionários legislativos o que achou justo
Que culpa lhe cabe, se o Executivo .não procede da

mesma forma?
O Sr. Waldir, em vez de protestar contra os fwtcio

ná1'ios de sangue azul, deveria pleitear junto a, sua asso

dação de classe a equiparação dos vencimentos dos jun
cionários do Executivo aos seus oolegas, e não achar qUE'
êstes gannham o que merecem e que aquêles estão sen

do tratados a pão de ló com arroz dôce ...
O Legislativo fez 'o que é da sua competência fazer.

Falta'lhe, .entretanto, assim o querem os Tribunais, pa
ra fazê-lo quanto aos funcionários do Executivo. por
tanto, não, lhe cabe culpa, sim ao Executivo, contra °

qual o Sr. Santos não mostra coragem de abri-r as 'suas

baterias.
.

Porque não protesta'o Sr. Waldir, por exemplo, RICY, (A. N.) -, Profes-
contra ° caso dos Diretores de Repartições, que, dentro sares vindos de diversos Es
do próprio Quadro do Executivo',' ganham uns mais do, tados - com despezas de
que outros? Ou ° Sr. Waldir finge ignorar não saber viagem e estada custeadas
que há diretores 'que ganham 10 mil e mais �ruzeiros pelo ministério' da Educação
por mês, quando o padrão de todos é de 7 mil e 700? e Cultura - assistiram ao

Que sangue terão esses? Azulíssimo, certamente... Curso de Aperfeiçoamento
Injustiça há evidentemente. para. Professores de Ciên-
Não em que ganhem os serventes do Legislativo cias Naturais do Curso Se

.

mais do que os os do Executivo; mas, em que recebam cundário, que acaba de ser

êstes menos do que aquêles,
.

concluído nesta capital:
E tanto assim que o Sr. Waldir de Oliveira Santos Promovido pela Diretoria

também andou interessado em entrar para o quadro da do Ensino Secundário, °
Gaiola de Ouro. . .

curso esteve a cargo do Con
Certamente não foi pela gaiola ... mas pelo alpís- se1ho Nacional de Pesquizas

te ... - e do Instituto de Tecnolo-

Justificação
Essa regiao catarinense,

produz vinho de primeira
qualidade.
Agripa Faria - Leoberto

Leal - Saulo Ramos

Joaquim Ramos.
EMENDA N. 1.234
Verba: 3.

Consignação: 11.
Subconsignação: 18 - 13

--: 03.
Cr$ 300.000,00, para ma'

nutenção e prosseguimento'
do Pôsto Agro-pecuário de
Mafra - Estado de Santa
Catarina.

2 - Para instalação de
Pôstos Agropecuários em:

Cr$ EOO 000,00 - Taió -

Santa-Catarina.
Cr$ 300.000,00 --; Piratu

ba - Santa Catarina.
Cr$ 300.000,00 - Papan

duva - Santa Catarina.
Cr$ .300.000,00 São

Carlos - Santa Catarina.
Cr$ 300.000,00 São

José Santa Catarina.
Cr$ 300.000,00 - Brus-

o seu servico.
Leobert� Leal - Agripa

Faria - Saulo Ramos
Joaquim. Ramos.

EMENDA N. 1.235
Verba: 3,- Serviços

Corso' para
prolessore_1

Bm
_ au.dlêncla

Cidade ferro.;. especial
. " .

Vlarla

sos.

Subcorisignação:
13.

03 - D.N.P.V. - Dívlsâo
de Fomento da Produção
Vegetal.

Araranguá Cr$ 300.UOO,00
Pôrto Retiro Cr$ 300.000,00
Bom Retiro

.. Cr$300.000,00
Araquari r •• Cr$ 300.000,00
Biguaçú Cr$ 300.000,00
Capinzal Cr$ 300.000,00
Imaruí . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 300.000 00
Turvo

, Cr$ 300.000'00
Jaguaruna . Cr$ 300.000:00

RIO, (A. N.) - Foi re
cebida em audiência espe
cial no palácio do Catete,

A Estrada de Ferro Leo- pelo presidente Getúlio
poldina está construindo em Vargas, a nova diretoria do
Bongaba, a 40 km. do Rio, Sindicato dos Jornalistas
uma verdadeira cidade Cles- Profissionais do Rio de Ja'
tinada aos seus ferroviários. neiro. Os jornalistas convi
Estão progredindo satisfató daram o chefe do govêrno
riamente os trabalhos de para assistir à posse da re

terraplenagem e loteamen- ferida diretoria; e aprovei.
to. O nucleo residencial a' taram a ocasião para solici-

brigará 400 famílias com tar a nomeaç�o _;dos m��' ,Justificação 1 cultura.
-'"'

cerca de 2.000 pessoas, de- bras da Comissão Partidá- 'Trata-se de Municípios Leoberto Leal _ Saulo
vendo cada lote- ter uma

I
ria, criada parlei para estu- agrícolas que, até agora, Ramos - Agripa Faria

área mínima de mil metros dar a revisão pe,riódica dos
I
pouca assistência têm mere- Joaquim Ramos. '

lluadl�ados. níveis de salários da classe. "cido do-Ministério da Agrí- �'_"''''''''''_,_�
Um funcionário legislativo. gia.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópolis, Quarta-feira, 4 de Agosto de 1954 O' ESTADO .

-

,

Indicador' Profissional'
CL1NICA DE OLHOS _;, OUVIDOS - NARIZ E

.

GARGANTA
- do-

M
"

,E D :11 'c' ,0,"',5" ' . I Dr. Faostu Brasil f o E S T A D o Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta.

O do Hospital de F�rianópolis"

, DYSLAVA I ESPECIALISTA EM D -

i ADMINIST,RAÇAO A clínica está montada, com os .mais modernosDR. ALFREDO ,DRA. WLA
"

ENÇAS DE CREANÇAS.1Redação e Oficinas, à rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeCHEREM W.' MUSSI CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)e CONSULTAS: Das 10 às Tel. ,3022 - Cx. Postal,'139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites e

ANTÔNIO Dm
. Diretor: RUBENS A.. inflamações do Nariz e Garganta)12;horas. RAMOS. IONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho.MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE

para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de_:_ MÉDICOS'- 'Cons, e Residência: 7 de AQUINO. 'Cabeça e Inflamàções da Garganta e Olhos, E':U muitosCIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. Representantes: casos são evitadas as' operações das AmigdalasGERAL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA.VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringite!!!
, Serviço completo e espe- ra, Ltr'a.

e inflamações dos Ouvidos)
19

cializado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)SENHORAS, com modernos A D'V O G,A DOS - fiO andar. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de!Jor2.S. Imétodos de diagnósticos e I Te!.: 22-5924 Rio de
,r (OCULOS)FONE: 3415.

.

I
tratamento.

_
Janeiro.

. !LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico de
r:

Res.: _Ru. � Santos Saraiva,

ISULPOSCOPIA -. HISTE- DR. JOSE MEDEI- Repl'eJor Ltda. lesões dos Olhos)
'I'e l.: Cons. - 3.415 -_ Res. 4 Estreito

FIA R F I' •

UI'
.

u -

'"

" ', RO - SALPIN,GOGRA_ ROS VIEIRA ua e Ire oe iveira, n. INFRA VERMELHO
"'. 2.276 - Florianópol is. TEL 24�
' ..
---.---------- _'_:-

- o a,
- ME_TABO�ISMO BASAL

._ ADVOGADO _

21 .;:_ 60 andar.
,
Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos deDR; ROMEU BASTOS DR, MÁRIO \VEN- Radíoteraplap °lr .ondas Caixa Postal 150 _ Itajaí

.

Tel.���i��TU;!� Paulo Pulmão e Esófago
PIRES 'curtas-Eletrocoagu açao

-I - Santa Catarina -

� .
Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa- DHAUSEN -

Raios Ultra Violeta e Intra
.

Na Capital I Belo Horizonte,_: MÉDICO - CLíNICA �MÍ�DICA DE I Vermelho; -DR MÁRIO LAU- _ Ano " C,'$ 170,00 Residência _ Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365Com 'prática no Hosuítal ABULT9S E, CHlANÇA� ,- Consultório: Icua Trajano, I
.

RINDO
Semestre - Cr$ 90,00

. Consultas -:- pela manhã no Hospital _ A tardeSão Francisco de Assis e na Con su ltór io - Rua Joao D. 1, 1° andar -'Edifício do '_, No Interior das 2 horas em diante no ConsultórioSanta Casa do Rio de' Pinto, 10 - Tel. M. 769. Montepio. . e"
-.

Ano Cr$ 200,00 IJaneiro Consu ltas : Das 4 às 6 ho-. Horár;o : Das 9 às 12 ho-
DR CLAUDIO Isemestre Cr$ 110,00 ICLINICA MÉDICA raso ras -' Dr. MUSSI. Anúncios mediante con-

CARDIOLOGIA Resirlêncta : Rua Esteves Das 15 às 18 horas -- Dra. BORGES' tráto. f DOENÇAS DO. APARELHO DIGESTIVO _

C 1" R vu Júnior, 45. Tel. 2.812. ·l\1UE:SI 'I ADVOGADOS Os originais, mesmo não .ULCERASDO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA.,onsu tO�'IO: ua 1 or I I\Residê,;cia: Avenida Trom-, Fôro em geral, Recursos publicados, não serão devol- DERMAyOLOGICA E CLINICA GERALMeireles 22 Tel. 2675. 'OLIIJS - OUVIDOS

-jJ:owsky, 34. I
perante o Supremo 'I'ribunal vídos I Dr' Mluuel Nunes Ferre,"raHorários: Segundas, Quar- NAmZ E GAHG-�NTA

.'
'

Federal e Tribunal Federal � direção não se. respo�- , • '; .tas e Sexta feiras:
JÚLIO DOIN I'

---

de Recursos. s�blhza pelos. conceIt?S erm-
CONS. _ A' RUA VICTOR MEIRELLES Nó 18, 1óDas 16 às 18 horas. DR. '

ESCRITÓRIOS tidos nos �rtIgos assmados., ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.I VIEIRA DR. NE\VTON Florianópolis - Edificio
S R C °

Residência: Rua Felipe
D'J'VILA �,..."....",_-..-........- ,iRE. _ DUA TE S HUTEL N 38 _ FONE: 3.140I J-:l. São Jorge, rua Trajano, 12

I
_ .Schruidt, 23 - 2° andar,

Especialista em: Olhos - CIRURGIA GERAL _ 10 andar _ sala 1. nformaçoes -_- ........
_apto ,1__

. Te!. 3.002.
I

Ouvidos Nariz e Gar- Doenças de Senhoras Rio de Janeiro - Edifício

uteís Dr. Ylmar l'orre�8Proctología - Eletricidade Borba Gato, 'Avenida Antõ- • ...,DR.. WALMOR ZO- ganta. I Médica nâo Carlos 207 _ sala 1008.
MER GARCIA Receita de óculos.

. Consultório : Rua Vitor
Infra-Vermelho. Meireles n. 28 - Tetefone:
Ultra-Sonoterapia - Ne- 3307.

,

Consultas: Das 15 horas
em diante.

,

Residência: Fone, 3.422
Rua: Blumenal n. 71.

MÁRIO DE �ARIv.IO!CANTIÇAO
. - MÉDICO - !

CLíNÍCA DE CRIANÇAS I
ADULTOS
Doenças Internas

JORÁÇÃO - FIGADO
RINS - INTESTINOS

CURSO NACIONAL DE
DOENÇAS MENTAIS IDR.
EAx-?iretor do Hospital I'Colônia Sant'Ana.
Doenças nervosas e men-

tais.
Im-potência Sexual.
Rua Tiradentes n. ,9.
Consu ltas das 15 às.Ien tes, 9.

HORÁRIO:
Das 13 às 16 horas.

Tratamento moderno da
SIFILlS

Consultório - Rua Tira-

CLINICA MEDICA
CONSULTAS das 10 - 13 horas
Rua Tiradente 9 ':""'" Fone 3415D'plomado peja Faculdade

Nacional de Medicina da
Universidade do Brasil

Ex-interno por concurso da
Maternidade-Escola

(Serviço do Prof. Octávio
Rodrigues Lima)

Ex-interno, do Serviço de
Cirurgia do Hospital

I. A. P. E. 'T. ,C. do Rio de

Janeiro
Médico do Hospital 'de

Caridade "-

DOENÇAS DE SENIlORAS
- PARTOS-OPERAÇÕE8
Cons: Rua João Pinto 11. Hi.

das 16,00 às IS,aO

- ADVOGADO-

o leitor encontrarã, nes

ta c�tuna, informaçõ(ls que

necessita, diàriamente e d.
imediato:

D.R. CLARNO C.'
GALLETT.I

bulizações.
Equipo de Oto-Rino

(único no Estado)
Rua - Vitor Meireles

n.22.

i..Or• Carlos F. Enaelsinu
JORNAIS Tetefune Médico dos Hospitais Americanos 'e da Força
O Estado 3.022 Expedicionária Brasileira
A Gazeta.:- 2.6561 MÉDICO'- OPERADOR- PARTEIRO '

pR. .
DIB CliEREM

Diário da 'farde 3.579 Doenças de Senhoras e-Crianças _ Partos _ OperaçõesADVOGADO, ' lDi'ária da ManhA 2.463 O Mais Moderno E:!_ eficiente Tratamento e OperaçõesCausas cíveis, comerciais. I A -Verdade 2.0Ui I das doenças de' Senhoras. .

lhi'
,

I I,mprensa Ofici,ai 2.688 Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaés,. ton-criminais e traba
.

lstas,
b .JHOSPITAIS turas, zum idos de ouvido, neurastenia, irritabilidade,Consultas populares

I J!-= Caridade':' insônia, impotência e frigidez sexual em ambos os se-Urussangu 2. -

Rua Nunes Machado, 17 '(Provedor) 2.314 xos _ Tratamento, pré-nUpcial)e pré-natal. ,
___....._�APt�_!_��.:___·__ (esq. Tilad!ntes) - sobra-, .

(Portarla) , .. .. 2.03�, Operações especializdas do, ouvidé, nariz,' garganta,DR. 'VIDAL do - sala 3."�r' .-- �'." I N�r.êu Ramce .. .... !.831 sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) labia partido
�

"
. I\'hhtar . . . . . . . . . .. 3.157 - Operações de hernias, apendicites,. ovário, utero,CUI\ICA DE CR�.tiliÇAS

. _._

'
�__ São Sebastião (Casa hemorroides, adenoides, hidrocéles, .. varicoceles eCONSUL'l'ÓR.IO - Feli-

d S 'd ) • 153 . .

1 f ti, , e au e a. varrzes, e e an iazes. .

D H
-

"'g'
,

, K' h 1
'

" Maternidade Doutor C I R B R G I A E M G E R A L
- Das 4. r/II" ans l.J o'n �

. ec e e Carlos Corrêa ... !.121 Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,I

CIRURGIÃO DA CASA Dt:: SAUDE SÃO SEBASTIÃO ,CHAMADAS lJR- hemorroides com 6 injenções, sem dôrSilo' Laureado com a medalha de ouro pela, Faculdade I GENTES
, OPERAÇÕE� E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)I '

"

I' Corpo de Bomhe lres S.313

I
Tratamento e Operações do 'estômago, fígado, vesicula e

de Medicina do Parana.
,

.
--:O:-- ;�. Serviç� Luz (Recla- (' intestino - Tubagem duodenal. \

Prêmio "Vi;ctor do Am�fal de Clínica Obstiteca da':> .�a�oe;;! :.
2:404 Tratamento da Sífilis pelo processo Ameticap.oj mais-I-,.

F ld d d M dí
.'

, I
J onera (Sala Comls moderno, em 3 ou 15 dias. _

DR. ARMANDO VA- DR. ANTO-NIO 1\10- acu a e e e reina "'.,
.

-

.',

'''. sárlO). . . . .. .. .. 2.038 Técnica única no mundo para o tratamento do Hernan-LÉRIO DE ASSIS NIZ DE ARAGAO Com, estágio na .Clíníca Cirúrgica da Faculdade Polícia <Gab. Dele- gioma (manchas de vinho) no rosto ou no corpo, com- MÉDICO -

de Medicina da Universidade de São Paulo. ' I gado) 2.5!H 100% de cura.

Viagens de aperfeiçoamento aos hospitais de COMPANHIAS UE Receita de ,óculos - Tratamento e operação das doençasMontevidéo e Buenos Aires. ,TRANSPORTIl dos olhos: PTIRIGIO, CAETTACR.ATAS, ESTRABISMO,
CIRURGIA GERAL :_ PARTOS ...,.,- DOENÇAS ,DE I

A,J;;REO
SENHORAS TAC ......•...... 3.700 t\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA

Operações de: Aparelho digestivo Estômago, Gl'uz�jro do Sul .... 2.500 NOITE
intestinos reto anus etc. vias biliares (vesícula) -

I
Panalr - . . . . . . . . . . .. 3.553 Consutório: Rua Deodoro, 35 r_ Tel: 2784Aparelho' gênit�-urinário �asculino e _femin!n�, rins Va�i� 2.325 I Residência: Rua Bocaiúva, 210

bexiga, próstata útero, ováriv.s, operaço.es pl.astlcas. � !
LÓJdf.! Aireo

;2:.�5'3�802 Na-v'l·o�,Molor «Caril Hoe'Dcke�""Cirurgião di glandula tIreoIde. CIrurgIa do can- Real . _ ......• , . . .

.., IIcer. Traumatologia. ' e I Scandinlivaa .

Atende das 8 às 1.� e das 16,às 18 hora,s na Ca-, HOTtIS· RAPIDEZ _ CONFORTO _ SEGURANÇA .

sa de Saúde -Sã0 Sebashao, das 10 as 12, e.14 as 16 .ho- j
Lux : 2.021 Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIROl'as a rua F�rnando �achadb-nr. 6. (PredlO do I,nstltu- í M.�eI!Uc 2.276 Escalas intermediárias -em Itajaí, Santos, São Se.to DiagnostIco Dr. DJalma Moellmann). Metropo� . . 3.147 bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi-.

L!I fortA 1.321
mos apenas_para movimento de passageiros.

.

G'-Cique , , - 3.44� As escala� em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba. nãoCentral ,. !::�; prejudicarão o horário de chegada no RIO (Ida) e

Dr. José' Tavares Iracema ��:iT�::::::::: U5'

ITINERARIO:������r�iEfg��E" PARA o
MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA DieQue ... ,....... ue

,

GERAL.
. I I IDA V O L T A
------ Florianópolis ltajat Rio de JaneiroI

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. I " '"

4/8 10/8Chefe do Ambulatório de Higiene Mental. Escola"'Plimir. i,a 15/8 17/8 23/8.:ps.iql,liatra do Hospital - Col§nià Sant'A�!. 28/8 30/8 4/9Convulsoterapia pelo eletrochoque e car- I Adventista"diazol. Ins�linÓterápia. Malarioterapia. Psico- I . Matrículas. Ab •.rlaIterapia.
'ár AdCONSULTAS: Terças e QuiÍlt�s das 15 as

I CJrsos: Prrm la.,
.

_

17 horas. Sabado (manhã) missão.
Rua Anita Garibaldi, esquina de General I Rua Visconde d. Ouro

Bil�c�rt
.

.

5RESIDENCIA:, Rua Bocaiúva, 139 Tel. 2901 Preto, 7 .

Rua Vitor Meirelles, 60.
FONE: 2.46R.

- Florianópolis -

Horário. -' 9 ás 12 horas
- 16 ás 18' horas.

FONE - 2.f;i75
Res idêncra : T'ravessa

horas.
Pela manhã atende
diàriamente no H09- pe Schmidt, 38.
pital de Caridade. CONSULTAS

Residência: às 6 horas.
Rua: Gen�ral Bittencourt Residência: Tenente

n. 101.
I veira, 130

Telefone: 2.692. FONE _. 3.165.

Dos Servíças de Clínica In-] CIRURGIA TREUMATO-
f�ntil da As.sistência �ulli-, LOGIA
cípal e Hospttal de Carídade !

Ortopedia '

CLtNICA MÉDICA DE,! Consultório: Jóao Pinto,
. CRIANÇAS E ADULTOS 18.

- Alergia -

Das 15 às 17 diàriamente.
Consultório: Rua Nunes Menos aos Sábados

Machado, 7 - Consultas das Res.: Bocaiuva 135.
15 às 18,horas., Fone: _ 2.714.
Residência: Rua Marechal

Guilherme, 5 - Fone: 3783.

Horário de Saída:
de lflorian6polis às 24.00, horas
do Rio de Janeiro, às 16,00 horas

Para mais informações dirijam-se à
EMPR1!:SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
Rua: Deodoro - Caix-a Postal n. 92 - Telefone: 2.212

DR. HENRIQUE
PRISCO PARAISO

MÉDICO
DR· I. LOBATO,

FILHO
Doenças do apare'ho respi

ratório
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOS,- Curso - de Especialisaçib
COPIA DOS PULMõES no HosIlitaI dos Servidores'

Cirurgia do Torax-
do Estado

Fo.rmado pela Faculdade
N ; I d Medicina Tisio- (Serviço dI) Prof. Mlldà-
ac.ona e \' .

logista e Tisiocirurgião do I
no ue Andrade)

Hospital Nei.'êu Ramos Consultas _ Pela manhã
Curso de especialização pela no H0spital d� Caridade.
S. N. '.i'. Ex-intemo e Ex-as- À .tarde das. 15'30hs.
sistente de Cirurgia do Prof.

.

' ,- '.
Ug_O Pinheiro Guimarães em dIante no consultÓrIO,

(Rio}... 6. Rua Nunes Machado 17,
, Cons: 'Félipe SCbmidt, 38 Esqll,na de Ti�adentes. '1'.1:�'Fone 3801." 2.766..
Atende em �o.ra marcada.

.Resil!ência _ La Porta 1Res: Rua Sao Jo,rge 30 -

Fone 2395. l Hotel.
-,

,

Operações - Doenças
de Senhoras - Clínica de

Adultos.

Santus

11/8
24/8
5/9

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

I BAR E SQRVETERIA
AMEBICANÃ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO LAR E ..NA SOCIEDADE

Dr. Pires
, Na presente cronica dis

tinguiremos duas espécies
de curas de rejúvenesclmen
to, a primeira delas dizendo
respeito ao estadõ geral, e a

segunda em relação ao re'

moçamento exclusivo da pe
le do rosto. E' claro que to

dos os processos visando
combater a velhice do orga'
nismo influem indiretamen NE: 3.177.

te sôbre o rosto, desde uma

vez que êste é uma parte in'
tegrante do corpo humano.

Mas, para uma melhor com'

preensão, iremos tratar se- prefeito de Manoi, sr. Do

paradamente dessas duas
Quang Piai, deixou-de exer

curas de remoçamento e

começaremos pela que diz

respeito ao individuo, no

seu todo.
Os primeiros estudos sé,

rios a respeito da Iongeví
dade humana nasceram com sendo imediatamente subs
MetchnikoH que chegou
mesmo a preparar um sôro tituido pelo seu adjunto e

Conjunto ORLANDO DUTRA'
contra a velhice e a lançar braço direito, sr. Muí, cujos

Reservas de mesas na Portaria do Hotel, pessoal, sua célebre teoria fagocitá
sentimentos são considera' Büchele Barret-; á rua 24

ria. Depois passamos para' a

éra da opoterapia, sob to- dos hostis à França.
das suas formas, e que con'

siste na absorpção pelo or' -- ..

r;:,:��:d:':od���°;f.laI:.r� �� --L'".1·"1"ettivemos. a transfusão de ç,�� • I

sangue de individuos jovens COMBATA Á PRISÃO DE V[NTRE COM -

e;logo em seguida, a inges .c:7 <,

,
��:;�;'���:�:��:L�:S: �:àt�i,OD*�' Atenção1 _ Lave -o feijão e cubra xertava glaudulas de maca' lUJ. �ftI'" ,

.
.

"

.

_

-

,

'

com água quente, deixando' cos em homens velhos. � ,',:��o :!?QUT��' FRA,�CK \.
"

� �
o descansar durante toda a

Mais recentemente apare' ,J: , BOA COLOCACÃO PARA MOCA
noite:

.

ceram os trabalhos de Dar- J��àt}VÔ:'!..g,Çlvel� depurativo � Precisarse de moça com. conhecimento� de Conta'
2 - No dia seguinte [un- tígues, r�sultante's da im' I biiulade, Correspondência Comercial e apta aos demais

.te a cebola, o sal e se for plantação, sob a pele, de I serviços' de escritMio. Exige-se rejerêncuie. Candidatas

preciso, mais água para co'
cristais hormonais sintétr-

I -mteressadas queiram se dirigü' 1301' carta à Caixa Pos-
brír o feijão. Leve ao fogo coso Finalmente estamos na .' tal 139. Dando nome completo e endereço,
e deixe cozinhar até que o

fase do sôro da- juventude, � Restaura-nte Napol"l ORDENADO INICIAL - Cr$ 1.100,00.
ou seiam as idéas lançadasfeijão fique bem macio.Re',

ptire do fogo e escorre o cal- há poucos anos e oriundas I
.

ílo los p. ddo numa panela, à parte. das pesquizas de um sábio RUA Marechal Deodoro 50.
-- rIva os

3 - Adicione ao caldo o estud chamado ��gomolet�: Em Lages, no sul do Brasil, o melhor! ' Admitem-se Pilotos portadores de licença de Piloto

catsup, o melado, a pimenta e,st� os esses, a.l�S, que ja Desconto especial para os senhores viajantes. Privado, que possuam mais de 150 J.oras de vôo, para
e a mostarda. Misture tudo. II estadO s�dodmo�Ílc�dos por I

ingressarem num Curso de Preparação para obtenção
4 - Ponha os grãos de Bar ac, e :ns e que da Carteira Comercial Dir ijamse a SUCURSAL de

feijão num recipiente, de creou u� outro so�o �ara oII. • �. "Serviços Aéreos Cruieiro do Sul Ltda", á Rua FELI'
barro que�? a� forno ê jun� ,����fc!�m, �enomma � or'

Partido /Trabalhista BrDsllelfo PE SCHMIDT N. 40.

te o caldo ja preparado, As I Q
. lt d

. II .

A
-

Af
'

d uais os resu a os reais, "v,--aça-O merícse em orno q�ente urante ] enfim destes metodos de PARA DEPUTADO ESTADUAL � . aDa em
1 hora Depois arrume as i .

'
. t?' C

'

salsichas por cima e deixe IreJuVeneSclmen
o.

" TELU'O VIEIRA RIBEIRO I
osta Rica

assar mais 20 minutos para Respo�derem�s que o pro' 1......
_

1
.

h f t
blema ainda se acha em es- --------------------- WASHINGTON,2 (U.P.) f '-Essa viggem é descrita

�ude as

(���Aa)s iquem os'
tudos mas todos eles, em aI, (tes contra as ruga e velhi' ,curas de rejuvenescimento. - A. aviação americana· oficialmente como "Missão

a as. .

guns casos, podem produzir I
ce ainda são do tempo dos' Não podemos finalizar a sé, enviou sete aparelhos a de Boa Vontade".

um aumento de vitalidade, nossos avós. Com o advento"] rie de métodos empregados Costa Rica. Esses aviões,
, que se traduz num melho- da eletricidade tivemos a para o remoçamento do ros' "C'47", anuncia o Departa Depois de passarem três

A ntABlLITÀÇ!() i)� ramento tanto físico como série de tratamentos galva- to sem citar as possibilida-] mento de Defesa, não le- dias em San José capital de
FERRO psiquico. nicos, faradicos e de alta des da cirurgia estética, es,\vam

nenhuma carga nem Costa Rica, esses aviões de'

'0$ exeessos da Vida modero Vejamos agora,
. tamb�m frequência,' Mais alguns a' p�cialida,de ess� m�is dífun passageiros,

.

indo _a bordo vem regressar a 'Washing-
-"- sra. Lindomar Cardo' na provocam a diminuição da por alto, tudo que tem sido nos passados-e apareceram dida, apos a primeira guer- apenas as tripulações, ton, com suas tripulações.

resístêncía, a falta de encrc- feito para o remoçamento os produtos rejuvenescedo- ra mundial. As mesmas pa ----------......:...'-----:---------�:....--
gia 1!:stes maleS.podem ser I SANGU'ENOLvencidos eficazmente com o em particular .do rosto. Des' res à base de vitaminas e, lavras que dissemos sôbre
Uso .d� Pílulas OU Xarope de' os tempos passados que após, hormonios. Não eram os vários métodos emprega-
lllancard, medicamen� rc_ t t

.

d .

d
. -

d d'
generador por excelênCia.

o assun Cl em preocupa o o mms o qve a mcorporaçao os nas curas e reJuvenes'
do sangue .., fortificante ge_ ser humano e as milenárias desses dois elementos. nos cimento do organismo pode"

- menina Marina, filha ral,- Pílulas e Xarope Blan_' técnicas, de massagens e pr(l' veiculos comumente usados rão ser aplicadas aos multi'
Catd contêm o Ferro - nu_ d d b 1 d d d b 1 I d
ma feliz associação ao Iodo utos e e eza emprega os para os pro utos e e eza. p os processos usa os para
- necessários ar organismo para esse fim nos dão bem Já antes, aliás, havia surgi' o rosto. Todos tem sua in'
c .há mais de llm século um exemplo frisante. Tam� do o tratamentó pelo "pe' dicação nesse ou naquele
'Vem' sendo JlI-eft''l'iGOS "pelos b'

, d b I 1'"
.

t' d l'5lle:dicos de Lodo o lll1.lndo. I
em as mascaras e. e eza e ln_g , consls ln o na ap_l' caso.

e os preparados adstrmgen' caça0 de uma· pr.eparaçao 'Notà: Os-nossos leitores
-,.---------------------- sôpre todo o rosto e geral' poderão solicitar qualqut,

PartI·01·paca-o mente sob a forma de pas- conselho sôbre o tratamen-
.

.

'

'

"

ta, com o fim de fazer cair to da pele e cabelos ao mé'

Dxparlmaote bo,ia Darci Xavier Fortunato e Odete Vidal Fortunato, a pele. Era a substitui.ção, dico especialista Dr. Pires,
D ti 11

.

,..- participam aos parentes e pessoas amiga q nasçimento em suma, de uma pele ve' à rua México, 31 - Rio de

d f Ih L d d lha por outra nova. Agora ·Janéiro, bastando enviar o

I
e sua i a, ILIAN, ocorrido ,....ia 26 o corrente na

uma novidade acaba de sur' p,resente artigo dêste jornal
FEIJÃO DE FORNO COM I

A·
gir, tal seja o emprego' dos e o endereço completo para

, SA�SICHAS, ,

·v 'i, S O p,oduto, emb,ionádos nas' a resposta.

O feijão'pode se transfor- AVENTURAS " 00mar num prato delicioso
quando preparado com ca'

A Delegacia Florestal Regional do Ministério da

pricho e acrescido de salsi- Agricultura recomenda aos srs. proprietários de terras

h nos Municípios de, Florianópolis" Palhoça São José, Bi'c as.

guaç'Ú, Tijucas, Nova Trento e Porto Belo, que consti'

tuem o 10 J.i)istrito FIClrestal e onde entrará em ação a

Polícia Florestal, que não procedam derrubad.as :
.
de

m�to ou'- queimadas de pasto e coivaras, sem solicitar

antecipadamente a'· necessaria licença da autoridades

competenie, como dispõe, o C4digo Florestal em seus

artigos 22 e 23.
Para maiores exclarecimentos devem dirigir'se á

séde aa D. F. R, á rua Santos Dumont, n. 6 --:

FLORIANO'POLIS.
.

NAUTA f

HUGO TAVARES

De mim pouco me resta: o que restava

Deíos a terra, a chuva, ao ventõ, ao mar. .: .

Nem a sombra da noite eu pude olhar
Enquanto a noite perto caminhava.,

Talvez eu não soubesse, e nela estava

Recompondo nos passos do luar
Os'cantos que tentava em vão cantar
E a voz que docemente me ensinava.'

Mágoas sôltas no cáis de uma canção
(O riso da menina é o seu perdão
- O gesto manso e servo das irmãs).

O que fui, o que dei por essas águas,
f
Possa ao menos no cáis das sôltas mágoas
Cantar o desembarque das manhãs!

----'x----

Noite do Charme,
Lux HolelDO

FESTA DA ELEGANCIA

Dia 7 de agôsto, às 22 horas

Jantar dansante "

I

Eleição da MISS CHARME

•

Show artístico

Orquestras: CARMELO PRISCO

mente.

Não se permitirá a entrada de pessôas sem reserva

de mesa.

----x........,.----

2 colheres de chá de mos

tarda em pó.
6 salsichas grandes,

ÚLTIMA MODA

Maneira -de fazer

- Um blusão de linhas
sóbrias - com pespontos
na gola, mangas e costuras,
Criação para a atual tem'
porada. Usa-se com saia em

forma. (APLA)./
-0-

ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS, HOJE:

- dr. Lauro. Severiano

Ruppe, advogado;
-. sr Célio Tertuliano

Cardoso, Oficial da Marí-

nha Mercante;

so Garcial. esposa do sr.'Hu'
go Garcia, Sargento da Po-

lícia Militar;

do' sr. Hortêncio Souza;
- menina Heleanora, fi-

'

Ihinha do distinto casal VaI'

da Dias Li�boa'Lourival
Lisboa.

-0-

Ingredientes

4 xícaras de feijão branco.
1 cebola grande, picada._
Sal a gôsto.
1/2 ,xícl:!ra de melado

grosso.
1 pitada de pimenta.

!i!i Açougues
fechados,
RIO, 2 (V. A.) - Tele'

gramas de São Paulo, infor
mam que o preço dó pão- na
capital bandeirante e em

Santos, foi aumentado pela
COAP, para oito cruzeiros o

quilo. O problema da carne

continua sem solução. A,
creditase que os preços

(Colaboração especial pa- desse produto também serão
ra O ESTADO). majorados. Cerca, de mil e

duzentos açougues de São

CURAS DE REJUVENES: Paulo estão fechados há dois

CIMENTO dias por falta de carne. A

paralização do abate é com'

pleta.

Conselhos de
Beleza

Vende-se Anjicornunis�a
o gov�rno eu-atemalteco

I �-;��t,:'t:S;1f...

Vende-se uma, de' madal
ra, grande, com 420 mts2

terreno, na Rua Moura, em
Barreiros, por Cr$
30.000,00.

GUAT�MALA, 2 (U.P.) 1 contra a resolução antico
- O presidente Carlos Caso munista na Conferência In'
tillo Armas declarou que teramericana de Caracas
seu govêrno apoiará a pros-

I

em março último. A Argen
crição do comunismo. no

I
tina e o México se abstive'

Hemisfério Ocidental, que Iram de votar.
é �uspiciada pelos Estados: O presidente Castillo Ar'
Umdos, e com isso mudou mas disse também que seu
:1 posição em que o regime país se reincorporará à .01'
anterior havia colocado a ganização dos Estados Cen
Guatemala: troAmerfcanos, da qual o

, A Guàtemala foi o único regime do sr. Jacob Arbenz
país americano que votou o havia retirado.

Empregada
Precisa'se de uma em-

Negócio urgente.

Informações com
.

o
)..,

Sr.
pregada para trabalhar em

Jovel Lemos, na banca
.

de
Pôrto Alegre. Paga'se hem.

'I'ratar á Rua Felipe
Schmidt n. 119. TELEFO-

jornais anexa ao Café São

Cristóvão.

ServiçolNacir,nal (Je Malá;ia
.�teocão

, TOSSES t iaONQUITES t

Chama'se a atenção dos interessados para
o Edital de Concorrência Pública, que o Serviço
Nacional de Malária está fazendo publicar nos

dias 2, 3, 12 e 13 do corrente mês, no Diário Ofí
cial do Estado, para venda de 10 jeeps Willys -

ano 194-8.

Hostis a 'r8n�a
HANOI, 2 (U. P.) - O VInHO [ftEOSOTlDO

(SILYIIRÁ)
GRAN1lE TÔNICO

cer as suas funções em con'

sequência de decisão do

"comité" de defesa presidi
do pelo sr. Hoang Co Binh,

TERRENO'
Vende-se um terreno com

a área de 588 metros qua

drados, á rua Victor' Kon
der (antiga Blumenau). lnudatõeslna PérSia

Pereceram, 'Dom só dia,
200 pessoas

TEERÃ,2 (U. P.) - Cal;:-I taram a� comunicaç?es com

culase que 200 pessoas pe- , esta capital, As aldeias men
receram dia 30, nas inunda' cionadas estão situadas ao

ções que arrasaram 13 àl- noroeste de Ghazvin. Se
deias, a cêrca de 160 quilo gundo o general Abbas Far
metros ao norte desta cida-

I zanegan, porta-voz do Go
de. As águas, que demoli'

I vêrno, osmortos são ao me

ram pontes e estradas, cor' nos 200.

Tratar cOln Francisco

de Maio n. 433, Estreito.

TONICO DOS CONVALESCENTES
TO�ICO DOS DESNUTRIDOS

contém excelentes elementos
tônicos: Fósforos, Calcio Ar
seniato e Vanadato de sódio.
OS PALIDOS DEPAUPE
R A DOS, ESGOTADOS,
MÃES QUE. CRIAM, MA
GROS CRIANÇAS RAQUí
TICAS, receberão a tonifica
ção geral do organismo, C0m o

ZE-MUTRETA •••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O �Es't·ado

Em Capoeiras perante,.
Entidade o sr. Cte.

"" .�as. maiores assistê�-, QUARTOFelix de Azevedo eras ja vista naquela Iocali- ,

5· C" 2 f t d N tt d d d f A' Aluga-se um quarto para
.0 Jogo -

,

oríntians 5e a o, conservan o a or- e, o; a e, e rontaram-se me-
Lando (Imbituba) 5 2 moços distintos com ou
P h (F'

.

) 4 escanteios x Linense O dem da tabela, de sorte que b) - Nomear, para o car- rica local e Associacão Des-ac eco igueirense . . . . . . . . . . . . . . . , • ,

Barata (Paula Ramos) : :... 3 6 o jogo - Palmeiras 1 o primeiro jogo, ficou sendo go de 2.0 Secretário portiva Ponta do Leal, do' sem cafe.
"

E'dio (Paula Ramos) 3
. \

d d E d
I Tratar à Rua Conselheiro

V I,· (P I R ) 3 �ol x São Bento 1 escanteio mesmo Santos x Noroeste. esta Enti ade o sr. streito, que isputarama ena au a amos � . . . . ! Mafra, 152.
Waldir (Imbituba) : .-..... 2 7.0 jogo - São Paulo 2 Tte. Paschoal Guedes uma partida cem por cento'
Anastácio (Guaraní) 22' escanteios x_XV de Pírací CLASSIFICAÇÃO Rodrigues; emocionante, para-no final' I, _----E'rico (Atlético) Io..................... _

���f�gu��tltk��?) '

.::.:':'::': .. 22i ca:: �Og/_ Santos 2 eg- A classificação final do

c) - :a:::s:aar::Ó:ii:o� :0 ::;::eo�:c::r1.um JUS-I'$-" f5�Jf�l�nn-'-Zacky (Bocaiuva) TI'" f'J
'

(P I R ) 2 canteios x Ponte Preta 1 es- orneio nício, e a segum quarta- eira, as 20',30, I

O quoadro, americano foi I'aco au a amos �

_'
Pitola (Guaraní) ,.......... 2 canteio te': na Sala de Sessoes o seguírtte: Mauro, Brando, -----------
Harley (Imbituba) 22 9.0 jQ_go .,- Guarani 2 gols 1.0 - Guarani _,-do Estádio Santa Ca-I e Noel; Aroldo, Ari e Bilá; I -'..

'

Fernando (Atlético)' l •••••••• '
••r , • I' �

Hercílio (Atlético) . . . . . . . . . . . . . . . . 1 e � escanteio x XV de.Jau 2.0' - São Paulo tarina, a posse dos Laura, Walter, Antônio,
Danyr (Figueirense) II 1 escanteio 3 . .0 - Coríntians e San- novos Diretores dá l'Jair e João,. sendo Walter o
Caréca (Imbituba) -. . . . . . .

10 C 1 F A C I'Néde (Avaí) '_" . . .. .. 1, .0 jogo - orintians tos ,c. • ., e eito e no- autor do ponto rubro.

Bolão (Avaí) : 1 1 escanteio x Palmieras O 4.0 - Palmeiras,
Manara (Avaí): 1 11.0 jogo _ São Paulo 2 Preta e XV de Jau
Duarte (Avaí) 1
Guida (Avaí) 1
Saul (Avaí) '.. 1
Cabana {Imbituba) 1
Nenem (Guaraní) 1
Jair (Bocaiuva ,.......... 1
Ernani (Imbituba) 1
Oscar (Bocaiuva) 1
China (Bocaiuva) "

.-. : , . . . . . .. 1
Adílio (Bocaiuva) . .- '. . . . . . 1

RECORDISTA DE TENTOS POR JOGO
Barata (Paula Ramos), com 3 gol",

NÚMEROS DO CAMPEONATO
CITADINO DE PROFISSIONAIS

JOGOS REALIZADOS

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

Avaí 2 x Paula Ramos 1
Bocaiuva 3 x Imbituba 2 em Henrique Lage
Figueirense 2 x Atlético 1
Imbituba 1 x Guaraní O
Avaí O x Figueirense O
Atlético 3 x Bocaiuva 1
Paula Ramos 3 x Figueirense 1
Atlético O x Guaraní O
Avaí 3 x Bocaiuva O
Imbituba 3 x Atlético 2
Bocaiuva 2 x Paula Ramos 2
Avaí 2 x Guaraní 2

Figueirense 1 x Bocaiuva O
Imbituba 2 x Avaí 1
Paula Ramos 2 x Guaraní O

ARTILHEIROS

NEGATIVOS
Pavão, do Guaraní a favor do Bocaiuva
Bonga, do Bocaiuva, a favor do Atlético

ARQUEIROS VASADOS

Bubi (Bocaiuva) . .

Soncini
'

(Atlético) . .

Alcides (Paula Ramos) . � '
.

Miíltinhô (Imbituba) .

LeIo (Guarani) . .

Tatú {Avaí] • .

Asdrubal (Figueirense) .

Mafra (Figueirense) 1 ••••••••••••••••••

Aldo (Bocaiuva) .

Adolfinho (Avaí) .

PENALIDADES MAXIMAS

., ....-a-' •. -:.

\.
EXPULSÕES

TrIlha, do Figueirense, no jogo contra o Imbituba
Frederico .(2' vezes) do Atlético, nos jogos contra o

Bocaiuva e o Guaraní.
Adilio, do Bocaiuva, no jogá contra o Atlético

_JUIZES QUE APITARAM
Oswaldo Silveira, 6 vezes

Joã9 Sebastião da Silva, 3 vezes

Oswqldo Ramos, 3 vezes

Osvaldo Meira, 2 vezes

Gerson Demaria, 2 vezes

Francisco 'Prazeres, 1 vez

Saul Oliveira, 1 vez

CLASSIFICAÇÃO
1° luga� � Imbituba com 2 pontos perdidos!
2° lugar - Paula Ram,os com 3 pontos perdidos.
3° lugar - Avaí, com 4 pO,ntos perdidos.
4° lugar' - Figueirense, com 5 pontos perdidos.
5° lugar - Guaraní, com 6 pontos perdidos.
6° lugar - Atlftico, com 7 pontos perdidos.
7° lugar - Bocaiuva, com 9 -pontos perdidos

ASPIRANTES
--""""" ' 1:0 lugar - Bocaíuva, corri.2 pontos ,�.erdià�s

,/

S. PAULO, 3 (V. A) -.' 13.0·jogo - (FINAL) �
1 / " , COMUNIÇA, ter sido e

Os result�dos' gerais do 'I' Guara:ní 1 gol x São Paulo 1 -,_ leito, nesta dáta; em sessão Fpolis., 2 de Agosto de
Torneio Início da tempera- 'escanteio.

de As,sembléia Gera.I Extra-11954.
/

�
da futebolística de 1954 fo- IMPORTANT� - Tendo

.' ordinária, às 10 horas, o sr. (ass.) - Nívio, de Andra-
em VIsta o atraso que se ve,-

' ,

,

.

Cap. Roberto . de Araujo de, Secretário.
1.0 jogo - Santos 1 es- rificou na chegada do, No- i . .

'-
.

, [C\ntra, para o cargo de VI-
canteio x Noroeste, O roeste, à esta Capital, houve' .: ".,

ce'Pres41ente desta EntIda' Cunha, Presidente.
2.0 jogo - Ponte Preta

11'
inversão na disputa dospre ;

escanteio x Juvenfus O lias, ou s"eja, Ponte \réta é' d�. '�� ," .
.

,

3.0 jogo - Guarani 1

gOIIJuve�tus jogaram na

ab.
er- Re'sbluç,ões da Presidência:

e 1 escanteio x Ipiranga 1 tura do torneio e depois é
'\

gol I que se verificou o emb'ate' a)' _:_ Nomear, para Supe-
4.0 jogo - X'Vvde Jau 1 Santos x Noroe'ste. Mas, a, rintenàente de s t a

,

,
,

escanteio x Portuguesa de entidade bandeirante, ínver-

Desportos O teu a ordem apenas por es-

GUARANI, BI-CAMPEÃO DO.
.

"INITIUM" PAULISTA

ram estes:

Ponte

escanteios x Santos. 5:'0 - Ipiranga, Juventus,1 es-

canteio Linense,' Noroeste, � Portu-

12.0 jogo -:;- Guarani 1 es- guesa de Desp., São Bento e
,

... I _

canteio x Coríntians O XV de Piracicaba,
• ....

� t

.t.1�;. '1,
. <

;Fidj�RlçJt�,'��rARINENSE DE
v

'" BpCHAS E'BOLÂo.
.Notá Oficial n. 19-54

1 .Reunitlo '()r:dinãriarrienté de,' serem sorteadas as can-

1 aos (2.9) VInte n'ove' dias chas para 'os bolonistas ins
, ......

' "-

do mês de Julho de umrnil critos.
11
9 novecentos' e cinquenta e,

7 I quatro, o'_' Conselho' " Admí:
7 1" '

•

,

6 nistra�ivo .da' F; C. B., B.

4 resolveu: '

lflorainópolis, AA Barriga
41
4
3 são Anterior

1

F,EDERAÇÃO -ATLE'TICA CATARINENSE

Nota Oficial n. 22-54

meados nesta data.

Visto: ( asso )

�
,�

ORGAHISADO
E_

.

EDITADO
POR

[)(JIlALie!(Jeg(J4!1{g
g-[!XAg"N-lTTO
FLORCANÓPOLIS_SANTA CATARCNA

FUTEBOL EM
CAPOEIRAS

Requisitar as canchas do-, ���.��';iI�':;':Ç'oqueiros Praia Clube, So'

ciedade de Atiradores de

Erasmo, do Guaraní, no jogo ,contra o Bocaiuva: Chevrolet':'_ M. Daux -_ horas, para-a realização do

desperdiçada. Datado' de 27 do corrente,) T'omeio Individual patro:,

Orlando, do Figueirense, no jogo contra o Imbítu- -

ba: desperdiçada. no qual, o mesmo apóia a cinado por esta Federação,
Pacheco, do Figueirense, no jogo contra o Imbitu-. idéia de-trazer a esta Capi- Marcar nova reunião pa-

ba: desperdíçada:
'

"

ValéÚo, do Paula Ramos, no jogo contra o Avaí:
tal um Grupo de Bolonis- ra o dia 5 de, Agosto p. vln

convertida em gol. tas de Brusque .riu Itajaí e douro, nos Salões ,da A A

Laura, do Atl-ético, no jogo contra o Figueirense:
convertida em gol.

Julinho, do Figueirense, no jogo contra o Avaí:
desperdíçada.

Zacky, do Bocaiúva, no jogo contra o Atlético: con-
vertida em gol.

.

>

Guida, do' Avaí, no jogo contra o Guarani, conver, qúe as' inscrições para o

tida em-gol Torneio Individual deverão

Aprovar a Ata da Ses' Verde e SOCo Carn, Grana-

Tomar conhecimento

deiros- da Ilha, para os dias

do 9, 14, 16, e 21' de Agosto p.

Ofício recebido do Grupo 'vihdouro, a partir das 18,30

compromete'se· a, auxiliar, Barriga Verde, com

I "

50% (_çinqueptâ por cento), ás �9,30 horas.

nas, despezas.

início

Comunicar
Florianópolis,

aos, Clubes Julho de 1954

em 29 de

p. Federação Catarinen

de Bóchas e Bolão

Egon Olinger

darem entrada nesta Fede- se

ração até o dia 5 de

Agos-Ito impreterivelmente afim-
-

1.0 Secretário

VITO'Rii\ DO-BOTAFOGO Ê DElJ,ROTA
DO VASCO

BOGOTÂ', 3 (U. P.) _:_ do Rio de Janeiro, por dois

tentos a um.
Numa partida de futebol, o

Em Medelin, o Butafogo,
"Millionários" , de Bogotá, dérrotou o Nacional, por

derrotou o Vasco da Gama' dois a um

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

2.0 rugar - Imbifuba e Figueirense com 3 p.p.
com 3 p.p.

3.0 lugar - Paula Ramos, com 4 p.p.
4.0 lugar - Guaraní, com 7 pontos perdidos.
5.0 lugar - Avaí, com 8 pontos perdidos.
6.0 lugar -I Atlético, com 9 pontos perdidos.

RESTANTES JOGOS DO TURNO
Domingo - Atlético x"Avaí. '

Dia 15 -, Figueirense x Guaraní e Imbituha �
I Paula Ramos (em Henrique Lage).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Biblia na Mão

ORAÇÃO

"F A C. I,T
inslrumento que calcula

senhor pensa

Um

enquanto, o,
QUARTA-FEIRA, 4 DE AGôSTO

s� a�gué'm não nascer de novo, não pode ver o Reino de
Deus. (João 3: 3). Ler Loão 3: 6-12

r

"NASCI na selvageria", disse um. jovem chefe ne-

gro,' "mas agora sou cristão". •

'úm jovem candidato ao ministério disse: "Nasci
num lar cristão, fui consagrado desde o berço, e criado
em ambiente cristão".

De certo modo o últim:o estava' certo. Contudo, se o

seu berço tivesse sido entre os selvagens e êle tivesse si
do, criado entre êles, seria exatamente o qu êles são.

�-O cristianismo não se herda; tem que ser aceito por
todos em cada geração. Assim vemos a necessidade de
Cristo cumprir sua promessa de salvar cada geração.
Nós que nascemos num lar cristão apenas herdamos os

privilégios de uma civilização cristã e seu idea�ism,?, que
nos é transmitido pelo lar, pela escola ,e pela igreja

Quando nos lembramos de quanto temos recebido e

de' 'quanto devemos, alegremente procuramos particip�r
do testemunho cristão no lar, na igreja e nos campos mIS

sionários. Cristo nos está convocando para sermos ins

trumentos de sua mensagem aos nossos semelhantes na

presente geração. "

Ajuda-nos ó Pai, a ser dignos de nossa responsabili'
dade. Em profundo reconhecimento de nossa riqueza em

ti, ajuda-nos, a servir ao nosso. próximo em testemunho
da verdade. Em nome de Jesus. Amém.

Aliança, Secial frabalhista
, o PARTIQO SOCIAL DEMOCRÁTICO
(PSD) e o PARTIDO TRABALHISTA BRA
SILEIRO (PTB), obedecendo à norma de
conduta traçada pelas respectívas.Convenções
Estaduais, recomendam ao eleitorado e ao po
vo, catarinense, para senadores "e deputados

\ federais; os seguintes nom�s: '

PARA' SENAJ)ORES
NERÊU RAlMOS �

(suplente -- Francisco Gallotti)'
/' '

- ,SAULO .RAMOS
'

(suplente -- 'Rodrigo, Lobo)
PARA DEPUTADOS',FEQERAIS
s�uio itamos ,-'- ,Né,l!êu, Ramos

, Aderbal R. da'Si�a -- _José Lerner Rodrigu,es,
Archimedes Dantas -- Leoberto Leal
Atilio Fontana _. Orlando Brasil

'

, Ivo d'Aquino -- Paulo Carneiro
Joaquim Fiuza Ramos -- Rodolfo-Pietzmann

Serafim Enos Bertaso
'

I UM MOTOR DODGE. ESTADÕ NOVO. STAN-
DER. TODO REFORMADO. 48 a 54. PARA LIMOU
SINE OU "PI�ÚA".

Oficina São Cristovão.
Rwa 24 de Maio, 777, no Estreito.

Pílétcs-CcmercleísOrdem· dos advogados,
,

BlF'lpeJ ap salOpepod sOlOPd as,lUal�lUpvRIO,2 (V. A) - O Con- i da, estarão presentes os re-
Mercante, possuidores ou não de Cer:tificadoselho Federal da Ordem dos, presentantes de 20 Estados, IFR. Dirijam-se a Sucursal de "Serviços Aéreos

Advogados do Brasil pro- Distrito Federal e os Ter-
Cruzeiro do Sul Ltda.", à rua Felipe Schmidtcederá, terçafeira próxima, ritórios do Acre e Amapá. .

dia 3, às 10 horas, da ma' Os candidatos, para a _::.. 40.

nhã à eleição para presi P�e.sidênc_ia, são 9s senador ------ ,--'------ --------,-'
dente e secretário Geral que Attílio Vivacqua que tenta'

regerão seus destinos no' a �eeleição, e o ilustre ju- i "biênio 1954-1956. A' reuni- I ris-consulto Miguel Seabra ti
ão, especialmente convoca' Fagundes.

,

I

"Albânia protesta ..
.

conlra ;a \ IageslavlaSenhores .Ccndtdoícs] LONDRES,2 (U. P.) -, de fuzis e rajadas de metr�-
dA Iugoslavia apresentou,' lhadoras, ontem, sexta-fel'

a Deputado é Verea o, energico protesto à Albania, '-ra.
.

PARA SUA PROPAGANDA POLITICA ,EM por uma �'emboscada" em I" A n?tícia fo.i .divulgada
PAPEL, OU SEDA-NYLON PROCURE. WANDYCK que soldados albaneses co' pela emissora oficial de Bel- _ _

T. DA SILVA, ALTOS DO RESTAURANl'E ROSA lheram uma soldado iugos:--l grado, em transmissão ou'

j
,

- ,PRAÇ� JS DE NOVEMBRp 22-2A, lavo:&'" foi modo

"::'0'
I

:ida
na ,apita! b,itilnio'� Pre.ceilo

VIAJt. CONfO'RTAVt:LMt:NTt: COMO EVITAR A

-t CONfA€cA O �,UL,·1)013RA�rL DIFTE��oriCl dos

'PtLOg 'OOU,',,��,.� �- "o,1J. 7í4fL oa::, �a;:,�e da difteria
, � desenvolve-se na garganta,___ ,'.

I,,"

,
e nas amídalas, determinan..

do a formação de 'placas es-

-------_. ----

do Dia

branquiçadas e originando
a faringite e a laringite dif

téricas, esta última também

conhecida por "crupe". Mais
raramente, o germe se loca

liza nas mucosas que reves
,/

tem o ôlho (conjuntiva), o

ouvido, o nariz, a traquéia
etc.

-

--

,
'

Procure obter, de ',seu

médico ou no Centro
/

--

de' Saúde, inst1'uções,
s'ôbTe os meios de evitar

'a difte1'in, - SNES,

''1j1!f'

5

: SOCo . AmigDs de Brusquê
.• ,Progr'ama-Convite,

Comemorando a passagem do 94° aniversário da
fundacão de Brusque, serão realizadas, sob os auspícios
da S�ciedade "Amigos de Brusque", as seguintes

exposições:
1a Exposição de Documentos e Fotografias rela'

cionadas com a História de Brusque.
1a Exposição de Quadros e Gravuras pertencen

r- tes á Famílias Brusquenses,
2a Exposição Filatélica - a cargo do Clube Fila

télico Brusquense.
À abertura das referidas Exposições dar-se-há á/ 4

de Agôsto, às 20 horas, com solenidade, para cujo �to a

Diretoria da S. A R tem a satisfação de convidar as

Autoridades locais e 0- Povo em geral.
"

LOCAL. - Sede do Clube Atlético "Carlos Re
naux", que-estará franqueada' aos visi'
tantes das 9 às 22 horas, diariamente,

Encerramento - As 20 horas dei dia 9 de agôsto.
Importante - A Diretoria da S. AR solicitaa coo

peração de todas as pessôas que
possuam material adequado às Expo
sições, o qual deverá ser entregue
até 31 de Julho na RELOJOARIA
GEVAERD. '

- 1860 - 4 DE AGÔSTO - 1954-

Viagem com segurança
.e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DQ

RAPIDO {(SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - Itajaf - Joinville � Curitiba

-

Age
A

ncía : Kua Deodol'o,,,esquina;daRua Tenente Silveira.. I

Seciedade dos Atiradores
de Florianópolis:

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIk"

De ordem do Sr. Presidente, convoco os associados
para a: reunião de Assembléia Geral Ordinária a realí
zar-se no dia, 8 de agosto às 10 horas na séde na Socie
dade à Avenida Mauro Ramos, com a seguinte ordem
do dia:

x

Eleição da 'Diretoria para ano social
1954-1955

' I

Caso não haja número na primeira convocação, fi:

I cam. os as�oci.ados convocados, para a 2a. reunião que'
realizar-se-á dia 13 de agosto as 20 horas.

Florianópolis, 31 de Julho de 1954
.

E'dio·Ortiga Fedrigo - Lo Secretário.

"

Vende-se
1 chassi FORD' reforçado, especial para ônibus, ano

1946, de 196 polegadas entre eixos, arnortecedores.jdian
teiros e trazeiros, motor V'S de 100 HP à qualquer pro'
va, pneus 750x20 em bom estado, lataria reforçada, ótima.

Vêr e tratar na

Ind. e Com. ARNO GARTNER & CIA LTDA
(Agência VOLVO) - Rua SãoPaulo, 501 - BLU-

MENAU:
'

E..stou aplo para aceitar,
Qual ove» traõalho de de
senho: Arttstico poro clichêf.de

pl'�at�ndq tOf11epc iOL, PoLitj:'0, O o ollas�, Desenhos '

ue oao o s I/POS

a·CITE Descarada'
tentativa

Agência
de

BERLIM, 2 (U. P.)
As autoridades comunistas

I
da Alemanha Oriental de

I

nunciaram que a oferta do

! presidente Eisenhower, de
I víveres para- a; vítimas das

-

I.
d

- J,
desciIInun açoes, e uma escara-

da, tentativa para recrutar

lesPiões por trás da. "cortina
de ferro",

Publicidade
Caiu Postal. 45

'

Florianópolis .

Santa (''''uills

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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':1 Diário da Metropole � I Celebrado o' �1.· anive!sária
.

'

,

f) I de um tradicional HIDO I

IPaz, afinal. Duradoura! , _.
EvaDgelíco

-

.
. ", ,,�."!;\"l1í� -

,

Alvartis de Oliveira E pensando na ambição de I �SN1\)'� Residentes de

l-gora
80 anos de idade, com-

Foi assinada a paz na ln" �an�o. _

E pens'an�o no vil' uma pequena ,cidade ameri- pôs o hino e o côro cantou.

dochina interêsse dos fabricantes de bi 'd .

-

. '_
be a ti

cana o servaram o qua ra" A solenidade teve lugar
Parece incrível que o armas, nao se rece e a paz

mundo ,esteja agora sem mundial com confiança gésímo primeiro aniversário

uma guerra, sem uma dispu" Porque se supõe seja ela da primeira vez que se can

tazinha, em que vidas pre- \ uma simples pausa. Ou, o,
tau o hino "Rude Cruz se

ciosas se] am perdidas, em que é pior, preparação para

que o sangue humano con- maiores-distúrbios, e maio-
tinue a jorrar. . .

res embates ...
Há quantos anos a terra Uma verdade, fica' sem

vem mantendo aceso. o esta" dúvida: - A falta de con

pim da guerra? Quando ces- fiança com que omundo re

sa num canto, irrompe. nau" cebe a paz ...

tro ponto. Quando os países
se entendem, revoluções in"

ternas, pela disputa de car

gos políticos e de mando, le
vam a desgraça aos lares e

Dutra vez manch-am de san"

gue a terra,
Desta feita porém, cessou

o fogo. Está tudo parado.
E os fabricantes de armas

; como ficarão, .com o seu ne" tamento vinha, sendo moti-

I gócio paralizado? Ou esta- \TO de acuradas pesquisas.
Rio dê Janeiro," o gra�de', râo estudando outro "plano' De tais estudos chegou', o

'>....
'

-----------1
- venda" entregue a algum

médico .dr. Francisco Pra- ci'of. Voronof a sua sensa-
, ,

' chefe de relações -públicas L�

zeres de Andrade Pertence; D 'de .)1 técnico de anúncios? cional descoberta que tan- Os húmeros são, a coisa 20 publicações diversas a"

_ em 1_943, a Rádio Gua- uque - Será bom prenúncio? Se" tos benefícios tem trazido mais árida para se comerr
.

testam-lhe o movimento cul

I 1'2 mal? à humanidade. Aproveitan- tar, mas refletem bem o tural. Estão no ar.' duas es-

ruj á desta Capital inicioua-o, M Ih 1 b,Será mesmo paralização progresso. e ar que os tações de rádio, a C u e de

transmissão d: um dos seus Edl"mburgo da guerra, ou simples ensa-
do os estudos gerais e in- números, só fotografias. Por Goiás e a Brasil Central,

rilhar -de armas?' ,

traduzindo o resultado das isso vocês que nos ouvem esta operando com 5.000
melhores programas, a HO- -' ..

.....
\ '

i As "cobaias" ,,-guerreiras; últimas pesquisas, foi ela- ou lêem e 'que tanto amam watts em ondas J(:»);tg,as, e

RA LITERARIA, sob a eli" OTTAWA, 2 (U. P.) _ Coréia, Indo-China, etc., -:)orada a_fórmula de JU- o Brasil como nós, que se mais dois canais d�� óndas
reção de seu idealizador, o \. . , .deixam _de servir, ou os re- VIGOLD 1"

interessam pelas coisas da curtas. Possui museu-que é
O d::rque de Edimburgo lm- ,

sultados jã fizeram tirar de- ,....
- a �ua r,eu�e i nossa terra,' vão nos aturar orgulho da cidade. Funcío-

consagrado poeta Lourival ,- odos os conhecimentos so I 1 I
� dou a pàrte oficial de, sua

I dlJç�e� pal.a. � pr?xima e_x�
I,' -

I em a guns a garismos ten- nam várias escolas superio-
Almeida. Assim, e fia trans- visita de trôs semanas' ao

. plosa� ,entrê-" maiores c�I'\,
bre o assunto. JUVIGOLD tando fotografar em pala- res, dez 'bibliotecas, mais de

curso do 110 aniversário de
-

I tendofés?
-

.

--, rejuvenesce o "Turgor vras Goiânia, uma cidade uma dezena de casas de di-

Canadá, com uma inspeção Quem Ievánta o narizpa-
'

Vitae" proporcionando a re-' de apenas 20 anos de ida' versões. Um bom: mercado
tão sugestivo quão impor- às instalações atômicas na-j ra o ar, c�mo, os é.�es, e dês-, cuperação das funções or- de, o "brotinho" brasileiro. abastece a metrópole oestí-

tante programa tran ítid - Cf:; f, pOSSUI. um certo faro, Possui a capital de Goiás, na. Há dez organizações de
, smrn o cionais, situadas sôbre o.río

A'
'

d d f' dU sente 'que a atmosfera está garncas, an o .eu oria e e_ cêrca de 700 estahelecimen- assistência social, materni:
tôdas as 2as. feiras, às 20,30 Chalk.

' 1.:' d
. d d

um tanto: carregada. Não há semnaraço é movimentos. tos comerciais ,e industri' a e, seis hospitais, dois

calma pelo- firma�ento'. JUVIGOLn tem indicação ais. Mais de uma dezena de hospícios, seis igrejas. Dois
Ainda cheira a polvora o ar em ambos os sexos. Nas 'estabelecimentos de crédi-. aeroportos, um aeroclube.

que respiramos. E pensando f" to. pois Jornais diários, em atendem a população flu�
armácias -e drogarias ou

nas bombas atômicas. E' véspera de três., 'JFolb_a de tuante, 14 hotéis e 40 pen-

pensando na falta de, com-. pela caiXa.,,_postat 4.306 ,. Goiást!. e' "O ' Pápulâi-" ao sões. Um matadouro modê-

preensão entre os hQm�ns. Rfo. qual já fizemos referências, lo. Tem mais de uma deze-
" pela ,sua organizaçãõ. l:'!-ais na de associações' 'esporti"

vas, mais de uma .dezena de
entidades cult(lrais e umã a�
cademia de letras. Possui
boa rede de serviço de es;

gôto, boa distribuição de
água e serviço automático
de telefones, já pequeno
para a grandeza da cidade.
Nestes algarismos está

retratada a grandeza' de
Goiânia.

Compramos a vista. Ofer-, Amigos �ue. por lá dei

--ias 'preço por quilo CIF S. x:mos,. �rmclpalm�nte o

I
Paulo Via Rodoviária, para I C:a�ara Fllh?, que e secre:
Caixa Postal, 3.001 _ São tan() da Agncultura do .Es

. 1 Paulo. tado" nos criou na ah;na v,on"
tade de volver de' nov'o a

Goiás,' sobretudo para co

nhecer o interior, ver relí
quias como a velha Goiás e

as maravilhas 'dos, rios'
Araguaia e Tocantins. O as

sunto do dia era a descaber"

t� de petróleo na localidade
de. Rialma, a que ja nos re-'

ferimos em crônicá especi
al sôbre o petróleo no Bra
sil.

'Hoje no

Passado
4 DE AGOSTO

A data de hoje recorda

nos que:

- em 1849, na Fazenda

do Marquês de Giuceioli,
em Mandriolli, na Itália, fa
leceu Ana de Jesus Ribeiro
- Anita Garibaldi "a he

roina dos dois Mundos", �
nascida em 30 de Agôsto de

1819, em '0 lugar chamado
Morrinhas, então peTten
cente ao Município de Tu'

barão, .neste Estado;
.; em 1866, depois 'cl_e ha-,ver prestado "os melhores

'Iserviços ao Brasil, na guer

ra do ' Paraguai, morre no

horas, apresentamos nossas

congratulações com o nosso
,

cordial abraço;
- em 1945, chegada ao

Rio de Janeiro, do.' navio
Pedro I, em que vieram d'e

�
regresso da Itália, o Esqua-
cIrão de Reconhecimen:J,'
Cia. do Q, G. e Cia. de ma

nutenção da FEB.

Anflré Nilo Tadasco

_'----------

CASA MISCELANIA distri.
bl't.dora dos Rádios R.C.A.

Vitor, Valvulas e Discos.

Rua ConSf!!heiro Mafra.

, ...-

Preços: 10,óo - 5,00
Imp. até 10 (dez) anos.

As 7% e 9%hs.
Nova versão da obra, imor
tal de VICTOR \ HUGO:
"Os Miseráveis"!
Michael RENNIE - De"

bra PAGET Robert" ,
'

NEWTON em:
-,

"O IMPLACAVEL" I

-No Programa:
O Esporte na Tela. Nac..

d
' Preços: 10,00 - 5,00

'

Imp. até 14 anos.e 'I)'',-'.- ,�. _;���.' -.;/'.:�:B....�

na Igreja Metodista de PO"

çagon, no Estado de Michi

gano Quatro membros do

Erigiu", que é um dos/mais
queridos hinos evangélicos
em todo o' mundo.

Foi num culto de aviva-

antigo conjunto coral ainda
vivem e estiveram presen

tes ao culto:

A popularidade do hino é
PARA AQUELES QUE

Retraio numeral
Goiania,

Ii>ESEJAM, o MAXIMO

EM CORTESIA •

menta, realizado em 1913, devido, em grande parte, ao
dirigido pelo Rev. George seu grande uso em campa

Bennard que o hino foi cap" -ihas evangélicas do conhe

tado' pela' primeira vez. O cido pregador americano

Pastor Bennard, que tem a" Billy Sunday,.

RejuvenesCimento
das Glandulas

Seltuais

E EFICIENCIA -

Entre <1S mais recentes

descobertas salienta-se o

processo de rejuvenesci
mento glandular, cujo tra,EI=ILI�

PERFEiçnó' SEM IG'UIlL

'--.

(JERA
VIRGEM,

CURITIBA

fOIl'''' &Ua aa Caria 'u.&. ia

rcuCll-4,.., PROUaua /'_:'��

.....

VENDE-SE
Uma casá à Avenida Mauro _Ramos, 137.
Tratar com o sr. A. Madeira.
Ruá Trajano,' 31, Sobrado.

-

.._ . '-'=:���_' _.��"--'---"".'":-�-�""", ...."

ECONOMIA absó)uta'-'
Grande CONFORTO

,
..

AQUECEDOR

ELÉTRICO

CONSELHOS UTEIS --�--
-

-- -

"

'

,. "1,>>>1"AOS �RACOS SENIS -.'5rt II1II
_

No seeulo da atividade, o
_. - - ----

descontrôle dos nervos oca

siona fracass�s impre�isí--I
veis. Senhores agricultores
de todo o Brasil, banquei
ros, negociantes, jornalistas,
intelect�ais, .-tomem nota:

"Gotas
/ Mendelinas" é o'

grande reanim�dor dos ner·
vo§; "Gotas Mendelina�j, e
o formidáv'el estimulante da
vida. Sem contra-indicações,
adotadas nos hQspitais, ré
ceitadas diàriamente por.
centenas de médicos ilus

tres, o seu maravilhoso e

feito torna-se notado logo
nos primeiros dias d� �so,
liotand9 os ·débeis senís, de
ambos' os sexos, nOva vid;'!
e vigor íntimo no 1° vidro
de uso. Sem contra-indica

ção. Nas farmácias e droga
rias, Reembolso aéreo , ...

Cr$ 42,00, Caixa Postal, 6.

CONFORTO absolutc)
G,rande ECONOMIA

- -

-
'

-

:.'

)�

AQUECED'OR EU:TRICO CENTRAL,

CapaCidade:
100 a 1.0ÓO litros

1��4,
IMERSÃO (j CHUVEIRO

--�---�

Capacidade 30 LITROS'

.' ConSfr�ido inteirámente ge
cobre.

• Aquecimento ultra rápid�,
• Játo abundante na témpe"

ratura de�ejada.

O' MISTURADOR DÃKO. de regu·

Io.gem instenteneo, permite e

meior escola de graduações de

TEMPERATURA.

/

Fabricado:; "0$ tipos
horizontal e' vertical.:

--

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE ..

revestida de material 'altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Resistênci� -clo tipo' tubular, inteiramente' blindada.
• , Controle automático de temperatura POr.' U,RMOSTATO,

que proporciona grande eCONOM.lA.

'/

< f. fAMOS S/4.�Cômércio e -lgências
� c& Jc.áo Pinto, 9· .. Fpolis· ..Sta. Catar.ina

São José
As 3%hs.

. Pré-Estréia
Robert GLARCKE

Margaret FIELD em:

O HOMEM DO
PLANETA,X

No programa:

Esporte na Tela. Nac.

'M •••
As 9hs.

Espetáculo de Despedida
á Preços Pôpularfssimos de:
RAUL ROULIEN e SElj
GRANDE' pONJUNTO

ARTISTICO _

com a, peça de J Esco
bar em Tradução de Rou"
lien: �.

"ASSEGURE SUA
'MULHER'

Verdadeira Bomba de
Gargalhadas.
Preço único: Cr$ 15,.00
Imp. até 14 anos.

As 8hs.
Robert MIHCHUM

Susan HAYWARD em:

FEITIÇO BRANCO'
Technicolor

No Programa: .

Noticias da Semana
Nac.
Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 14 anos .

As 8hi.
Henry: FONDA Silvia
SIDNEY· :_ . Fred Mac
MT:HtRAYelJl:
AMOR E ODIO NA

FLORESTA
.

Technicolor
!

FLASH GORDON NO
PLANETA MARTE
11 é 12.0 Episódios.
No programa.
Filme Jornai. Nac.

-

Preços: 6,20 � 3,50
Imp. até 14 anos.

As 8hs.
_

Sessão Popular
H"lnry VIDAL''_:_ Floren"

ce MARLY em:
OS MALDITOS

No programa:,
Cine Jornal. Nac.
Preços: 3,50 - 2,00
Imp. até 18 alias.

"

i

1\s 8hs.
Esther FÉRNANDEZ

Carlos NAVARRE em:

UM CORAÇÃO EM
TRE'VAS· .

.

John PAYN:� '- RloDilda
FLEMMING em:

OURO DOS PIRATAS
Tecnnicolor

No progr!!ma:
,1\tual. Atlantida. Nac.
Preços: 6,2@3<- 3,50
Imp, até 14 anos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO ,': Florianópolis, Quarta-::'feira, 4 de Agosto de 1954

TRADICIONAL E CINTILANTE BAILE DE GALA DE ANIVERSÁR�O 5ai FEIRA -- AS 22,30 HORAS, 12 DE AGÔSTO DE 1954
GRANDlOSA APRESENTAÇÃO DO RENOMADO E CELEBRADO CANTOR-:·' {7,"

C a r I c 's R e i n a I dl
A voz ROMÂNTICA DO MÉXICO, GRANDE SUCESSO DOS TEATROS E CASSINOS DAS CAPITAIS, DA RÁQIO 'TUPY DO RIO E

A DIRETORIA DO VETERANO, SEMPR E VISANDO A APRESENTAÇÃO DE' GRANDES NOITADAS A SEUS ASSOCIA-
DOS, VEM DE CONTRATAR O INSIGNE CANTOR MEXICANO.
NÃO PERCAM ESTA OPORTUNIDADE DE OUVIR ÊSTE ASTRO DE FAMA INTERNACIONAL.

UM BRINDE DO CLUBE,' NO DIA DE SEU 82° ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇAO.
NÃO HAVERÁ RESERVA DE MESAS.

SÃO PAULO.

.

- >��
.

. ) i

,

I'

d- A
-

� '" · · · .. · � .. �FI'
,

-

Clube 12 ·e loste, :i:
• ·..,.·..•..• �

..•..•..•..•..·w w·..•..•..··t a eceu
'-' .. --�'-_·------eí'e \, _

-,��programa Social �� A GO R A i b.pl�!!��,�!�!����' 'Rete",�NEK61"5!
BRILHANTES FESTAS DO 820 ANIVER- .:. EM FLORIANÓPOLIS ..:. .man", em consequência de 'r� 11(/5 �"

/'-' �

, O E S UNDAÇÃO: -

..�. choque operatório, depois i7 IA
I, .r>» - /...., .'

SA RI D UA F �.. _ TAMBEM _. : de longa molestia O faquir � - --�
... �.' .

:' OS FAMOSOS ; : Birman, cujo nome verda'

DIA 9 __ Segunda-feira -- Cinema -� Sessão �:. �:.. deiro era Sarim Maksou-

,.,I'� Especial para. crianças, com dístrí- =i: > Colchões 'de Molas t ��a�n�a;�e;89��H��:�b��
buiçâo para sorteio, de 6 valiosos ... u grande sensibilidade e vasta

x �FERRIIDO +!+ cultura filosofica e ciehtifi'
prêmios. " .�. "� .... ca, o "faquir Birman" era

DIA 10 -- Terça-feira -- Grande" Jantar de;
..:. '

,

;

-

.

.

..�. dotado, realmente, segundo

Confraternização" ás 20,30 horas.! : GARANTIDO ..�. todos os que o conheceram,
�:.. : ,de extraordinário poder de .

. Listas na Secretaria e no Restauran- �:..
- p o r _ �:.. vidência.

te. Pessoa -- Cr$ 60,00 -- Casal -- .:.. 5 . A NOS . �:." ------

Cr$ 100,00. :!:. J. H. SANTOS S. A. ':!:
DIA 11 -- Quarta-feira -- Noite desportiva na �i. Pôrto Alegre I�i.

Federação Atlética Catarinnese. Dis- i �:." CASA FUNDADA EM' 1915 �:"T
puta de Basqute: 'Taças: .

"Lauro Li- i �:." À venda nas casas: �:."
, nhares", entre titulares e "Antonio : �:..., SÃO PAULO LTDA. �:."

�� �
Venancio da Costa", entre juvenís do' �:'''J COLCHO�RIA GONZ'�GA �:..

.

_ Lira Tenis Clube e Clube Doze- Ho- I �t ESTUFARIA GLOBO ,�:.
ras: 19,30 horas. Entrada Franca. ;l :�� I. CAMPOS CIA· '- :::

DIA 12 -,- Quinta-feira -- Cintilante Baile de I I' .!.
) JOSE' MOURA .!.

G I d A·
,.

T'
. � .. .. .. ."" � Á. . ,.............................. � � � �

�·I" � a e n�ver�arlO. raje a rIg�r. • ..,.•..,.•..,. ..,.

� """:"' ��."."� ".�

.:
�-' As 22 lroras: 'Brilhante apresentaçao

'I
I •

.

'c: d.e.íJebutanà:s :'como atração espe- ,'LI'·�RA·R'IA· Iii E'cral, apresentaçao do renomado can- y J
. ...' DESEJAM O 'MAXIMO

tõr,-."CARLOS EI�ALDI --'a voz ro-
LIVROS PA�A CONCU�SOS DO DASP" AUTA���"; ..,.'EM CORTEZIA

.mantica do México. Não haverá re-.. QUIAS E BANCO'DO FJRA�IL'
.

servas de mesas.. '
_

.
"

" VALDEMIRO R. VIDAL - Guia do' -Can= .'
'

DIA 13 . .:- Sexta-féira"-- Bingo e Cinema. Va- ������P��b.C����;!f :/����i:qlU�;�i:i.S��:�i�:.:.dO..�, 1�O,'��
�� ;.

liósos prémios, em exposição na vitri- JOÃO S. PIMENTA - Contabilidade Pú-""
,

.,' til�
. ne da Casa Hoepcke. Filme a ser a-· blicaIVE:;r'E" 'c'A''M'"A" 'R"G''0'"

..

D
..

·

..

:t'" ·c'··· 't':":' 20,00

�"

'

, ,
i. . - lreI- o ons ítu-

.,::���.nunciado. Cartão -- Cr$ 100,00, às�20 cional
� :......................... .020,00 . t.6-.

horas. AMAl'iDO ASSIS - Noções de Seguro
I

''"1'',.&1=11...'
DIA 14 -:. ?A'BApO .: :Soiré� M�ss. �legâ.n- SOCi;lEN9�ió" ALBUQÜERQÜE"_:_-_' ',N��Õ��'

20,00
,N8Fi/fRiJ �E!'J(iVAi.

" cla, com um valioso premlO a MIss de EstabstJca.............................. 40,00. .'

EíêgaJ1cÍé154,�:escolhida por uma Co-
. TEN�RIO ALBUQUERQUE - Geografia

missão, inicio ás 21 horas.
do ���gIú6 'D'E 'ALBÜQÜÉRQ'ÜE'�' T�st�� ,��;��

DIA .15 -- Domingo '-- Grande Torneio de. T-ENómO ALBUQUERQUE - Correção
Xadrez -- Disputa da Taça "José i de F;��Ú�I6' 'A'L:SÜQUERQÚE'_:_: 'c�����ã�

30,0,

Francisco Glqvam", entre ?S Tur-! de Cartas ...............• � .. .. . . .. .... . ... . 30,00
mas' da 'Faculdade de Direito e a 'do · ,:rENÓRIO ALBUQUERQUE';...... Redação

Clube Doze. Início ás 20 horas. Oflc��NÓÍá6' 'A'L:SÜQUERQUE .� 'E����í';i�
40,oc,

-.-'-,-:00'0:-- de Português 30,00'

Eis, S'enhores Associados do Clube Do- . TENÓRIO ALBUQUERQUE ::.._ Lições
.

Práticas de Português 30,00: dente do avião britânico da
ze de Agosto, -o programa especial e brilhan- FÁBIO MELO � Correspondência Bancá-

. /...."., ' "Cathay Pacific Airlines",
'

tism'O da Semana do 82'0 Aniversário do Ve-' na "................. . 50,00
b t'd I' 'ri -�------,---------

\ M; VIEIRA HEi MELLO - Português a a 1 o pe os caças éomu'

p.�_1$ ,�":M:1'''' OJterano Clube, cujas tradições enchem de 01'- para o Banco do Brasil .... ;................. 50,00 nist.as ch.ine.ses ao.' l,argo de

I
.

,om�·'S"C. "

gulho não só aos que a ele pertencem, cômo

,tambeIl). � nossa querida terra, berço de' tan-
.

os MAIORES SUCESSOS DO MOMENTO: Ha"inan, a 23 de, Julho, che'.

Atos vultos extraordinários do passado glorio- I GIOVANNI GUAR-ESCHI - Don Camilo garam,
a Manilha.

",/ f I . .''':'''���'J
I 80 d'a"gléba barriga-verde.

.

.

e seu pequeno mundo 70,00 Ai I
.

�. "

- ' oulWfTE ,TODO DIA J
..

.

GIOVANNI, GUARESCHI - O regresso
"

r-\ U'la se / "-
.

�
�

-I"" ",Prestigiar o veterano Doze é conservar� de Dom Camilo '...... 65,00 .
,

'

•

,.�' '{ " no�< '\lAPCJOS �i

as·tradpiçõeRsCEatacrinlenSses�A SE
e se�:�r���I·L�::��·�:L:·TZ:�1��:���;ra, ;;,00 Sala-para �s�ritóriO 'de .....

,J,

; D}"7. �Af ,t�"

,;', �• ' Florianópolis
.

,

Advocacia o� Representa- � �'
,

n' � 4 � � ,

, ;

E
,. M

. ATENDEMOS, TAMBE'Vi PELO SERVIÇO DE ,ções, n� centro, a Cr$ 700,00:' � �I .•",
-.,.

JDe 1 Caixa, scrituranos, otonstl:J,S e Operários, REEMBOLSO POS"PAL' . •
devendo os interessados, apresentar-se ir Rua Silva Jar- ,"

mensais.'
. "

�

dim n. ,180, munidos, de Carteira Profissional e Certifi- Tratar no Edif. São' Jor-
cado de Reservista. .

.' .

--.---__,..---__,.,-- Fai'macias _ de Ptan-tão ge; 1°' andar, sala 8 das 17

T.er�e.n. 0"s. n.a, V.llaJfforida I �

7 �a'b�ad'o
M1l::S, DE AGÓSTO

d _' R.ua al's
18 h�ras.

·b-I- d�

(tarde) - Farmácia Mo erna
. á POSSI lIda 8

"I
'.

� o(E'st'r'elt'o) " Joao Pmto.
. . .

. "
'

.

.,

.
,

, � > , .' "

r'"
• 8 Doming<;J - Farmácia Moderna --:- Rua João PÍnto. da i.alva'rMAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A 14 Sábado (tarde) - Farmácia Sto. Antônio -'Rua ti IJ

"

LONGO PRAZO SEM JUROS JoãoPinto., SANTOS,2 (V. A.)
Oportunidade especial para aquisição, com grande 15 Domingo � Farmácia Sto. Antônio ;_ Rua João Informações do almirante

facilidade, de um. esplendido lóte J;lâ'VILA FLORIDA.
.

Pinto. reformado Farias Melo, err'

Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução. 21 Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua genheiro naval,'q_ue ·foi vis'

Priviligiada lo_calização, nas PROXIMIDADES DO 'ES- Trajano. , I'
toriar a situação do "Gua'

TADIO DO FIGUEI�ENSE, assegurando 'valotização. 22 Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Tra' ratinga", ãdiantou que há

imediata. 'Jano. possibilidade de salvar o

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES 28 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua. cal:gueiro nacional e su.a
"- NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA- Trajano. carga. O início do trabalho

Peça hoje mesmo informações a "
29 Domingo - Fa.rmáci� Noturna - Ruá Trajano. de salvamento estava de'

SQCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA O serviço noturno será efetu�d.p. pelas farmác.�ªs, pendendo,de entendimentos

LTDA. (SUBRAL) Moderna, Sto. Antônio e Noturna, sItuadas às ruas João com os 'tecnicos dos ségu-
Escritório; Edifício São Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-9-2, Pinto e Trajano. radores.

.Dístrtbuíder

c. RAMOS S/A

PARA_AQUELES QUE
Cemerclo - Transporte.
Rua Joio Pinto, • Fpol"

\

r;J,

-

_ .,��� �A-7_ ,.�- .Ai_;--- _ '1. : ".
�.

'

.AGR'AÉ)E,CIM.ENTO
Completamente restabelecido da grave enfermidade

de que hli acometido, e já; de regresso, ao meu lar, na,
companhia ,dOs entes que me são caros, sinto'me na o'

brigação dê vir de publico fazei' meu profundo e since
ro agradecimento a' todos quantos cooperaram para a

recuperação da' minha saúde. .

Assim, dirija a minha gratidão aos srs. Drs. Alfre'
do Cherem, Diretor do Ambulat.ório do IAPC, Walmor
Garcia, Ney Mundi, Roldão Consoni e �saac Lobato, to'
dos medicos daquela Autarquia, os quais, por sua com

petência e carinho lograram plen� êxito na melindrosa

intervénção êirurgica com que tiveram que
.

atacar o

mal. .
.

,

Outrossim.,. -extendo o meu reconhecimento á Rev._
Irmã Etelvina, do Hospital de Caridade, bem como a to'

das as enfermeiras e demais auxiliares . da benemérita
MAI'�ILHA, 2 (U. P.) -

Instituição, pel? solicitude .com que me atenderam.
Os porta-aviões americanos Por último, manifesto'me sen_sibilizado pela • visita

;'H t" "PhT' IdoS Amigos e f,elicitações que recebi durante o meu in"
orne e 1 lppme t'ernamento no ref�rido Hospital.

.

..

'

Sea", que realizaram as Para todos peço as bençãos de Deus.
,

buscas das vitimas do aci- Estreito, 27 de julho de 1954.
ALCEMIRO AMARO DE SOUZA

E·,EFICIENCIA

Porta-aviões e·m
Manllba

Expresso Floria.nópolis.
. ANDRADE & KOERICH

'Transporte de cargas em geral entre
-

Florianópolis,
Curitiba e � 'São Paulo

.

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

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

Agência - CURITIBA'
Avenida 7 de Setembro 3320/24

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

AgêJ?cia: - SÃO PAULO
Avenida do Estado 1666/1678 Fone: .

37-30-91
End. Telegr.: SANDRADE ,

AgênGias no·Rio..de Janeiro e em Belo Horizonte
com tl'áfegb mútuo' até São Paulo com' a Emprêsa

..
de Transportes Minas Gerais SIA.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Para Melhori_a. dos Campos. j:,� ;:r�!�i�;;2r:��;i�: 'Preocupatào do Bem Público
Est2cao de_: AgrostologlíJ Igr,esso", do si. Artur Beck', - � ,

em .Curitibanos ,ahO!�a�:sç: ���e havia �e Nerêo Julga·do �eloj seus
n!2vtdade e depar�mos, nao !ldversárlo,s

JETO DE LEI N
sem grande emoçao, comoU.

PRO . sofre, todos os anos, nume- P d V E S
.

A
.

P d E
nr. 12 de "Seleções Brasi- O e � xa. crer,' r. Presidente que seus

utonza o o e?' xe' rosas geadas, que "queí- '

cutivo instalm' uma Es' mam" os pastos nativos. O lei��s".. d Leii
adversários políticos da União Democrática

-

E
.

t l d d utm, preza os et ores, .'

taçao xpenmen a e ga o, em consequência, "Seleções Bresileiras", com Nacional lhe proclamam as qualidades de
Agrostologia em Curi- emagrece, torna-se prêsa fá
tibanos e. dispõe ares' cil das moléstias. E' comum

o me�mo format.o da que é competente condutor de nossas atividades
de ongem amerwana €' pe- b dor

. . .

'

peito. morrerem rezes atoladas no lo mesmo preço. Só que com
O serva OI Integral das normas regimentais, O clo9ma ,-deal . do nosso ,DOVOArt. 1.0 - Fica o Chefe banhado, fracas, demais,

•

d di id d d
II

'" matéria bem diferente, por' CIOSO a Igm a e o Parlamento e atencioso A
-

do Poder Executivo autor i: para se levantarem, e para

'

PRECIAÇOES E
-

de algumas pessôas guarda-

--zaclo a instalar, no Municí: onde foram, tangidas pela ��:s:,o�:a,o ���lu:i�aa7e:�� com to�os, os seus membros.
_

REPAROS... rem lugares para outras,

pio de Curitibanos, uma fome, pastarem alguns re- com autores nacionais e dos Nao e, portanto, protocolar esta maniíes-
Conforme prevíramos o pretendentes, muitas vezes

Estação Experimental de bentos verdes. nosso povo �stá satisfatoria' incertos, aos referidos lu-.

. Agrostologia, subordinada á A formação de campos, :e��l�e,stacados na cultura taçâo, �ue p�.ocede da' vontade, do pensamen-: mente correspondendo aos gares .

.

Secretária de Agricultura. com melhores gramíneas e O nosso sentimento, a, to, da sinceridade absoluta de todos os colegas. esforços, e, quiçá, sacrifícios Domingo ultimo, o "São

Art. 2.0 _ A Estação Ex- leguminosas, impôsse como (F de Sot
dos diretores dos Estabele- José" deu tres sessões suo

perimental de Agrostologia medida absolutamente imo
nOSSG; "vaidade patriótica" erreira e Souza, líder da União De- cimentos José Daux S. A. perlotadas, e, em uma delas,

de que trata esta Lei terá postergável. Trará conside-
se enalteceu c�egando mes mocrática Nacíonal) Comercial, dotando a nos' como acontece habítualmen:
mo a se emocwnar ante o

>

•

•

Por fim a melhoria das pas rável benefício aos pecua-
------------- sa Capital de um Cinema á te, nos demais cinemas de

»oiume, tão precioso (as'
tagens da região serrana do ristas da região, decupli 'ESTAB IL IDADE

altura do seu merecimento; nossa Capital e do Estreito,
sim o julgamos) para a nos·

Estado, pela formação de cando as suas rendas. Dei'
sa Mocidade,.

Assim é, que o moderno uma senhorita, teve o abu

campos atrrliciais e, aspeci- xará de .constituir grave E t
e luxuoso "Cine São José", sivo cuidado de guardar

Deve ser lido' por todos p.ara os s ranu
' II

almente: problema a divisão das pro' merarlos tem se tornado pequeno pa- quatro lugares, para pessôas
'_

d d
os que amam as nossas d 'd d

.

I _ a experimentaçao e prie ades; _ até agora, com 'RIO
' ra acamo ar a gran e mas- e seu agrado ou conheci

gramíneas e leguminesas a divisão das fazendas, os
couscs, porque, estamos , 3 (V. A.) - Foi en- t na, diretor geral. daquele sa do povo que aflúe ás suas menta.

.

Para pastagens, que melhor filhos e netos dos antigos
certos, continuarão lendo cami,nh�da ao �residente da orgão, apresente seu pro" sessões, notadamente, aos Um senhor que alí compa-

. os futuros numeras. República a lei do Congres: nunciamento.
atendem as condições do fazendeiros atra v e s sam

sabados e domingos receu, acomoanhado da es-
, Deste número 12, reie- so que concede estabilida-de .

�

clima e de solo, nos campos grande crise e dificuldade, 4
-

t
Providencia acertada foi, posa, não poude conformar

?'ente ao mês de Junho, não a todos os direitos e vanta- carlea Ora nanativos, e nas terras de ma' porque dois ou três milhões sabemos o que devemos ile« gens dos funcionários pu.
V sem duvida, a fixação para se çom o fato, reclamando

tos, capoeiras, e feehináis de metros quadrados', assim b
/.. ás 15,30hs., das primeiras o direito de ocupar dois lu'

tacar para mlehor aprecia' licos do extranumerá- Imprensada região; tão pouco produtivos, não
ção. Ficamos verdadeira' rio com cinco anos de ser' \li

,

sessões, que, nos dias co' gares, sendo, felizmente a'

U _ o cultivo das gra- bastam á sua manutenção, muns, são levadas a efeito tertdido; já o mesmo não a'

f d
- mente encantados e, de jus' viço. o- chefe do governo,

míneas e leguminosas or- onde resulta o empobreci' tiça, queremos felicita?' ao recebendo, à tarde de sexta' RIO, (A. N.) .._ Inaugu- ás 17 horas, no "Ritz" e ON' contecêra a outro casal que

rageiras que, experimen_!;a� menta dessa geração moça, sr. Artur Beck pela feli:G feira da semana passada os rouse na Biblioteca Nacio' tros cinemas. pretendeu sentar-se nas ou'

das nas condições da alínea ou sua fuga fara a cidade, I
. -

. Povo reconhecidamente tras duas poltronas, vagas.
iniciativa que tevel, com II autografas, já no sábado, na uma exposiçao retros"

anterier, melhor e mais fa- em outros ramos de ativida- .

ôb "A C educado, não se registou A senhorinha em quoestão,'
. vinda de tão significativa determinou ao DASP que pectiva so re

- aricatu-

cilmente se prestem á arti- de mais produtivos. \ I d d até agora, em o novo Cine- havia colocado um casaco

revista de cultura geral, be- apresentasse parecer ares. ra na mprensa o Rio e

ficializaçâo das pastagens', E resultará benefício ain- ' J "A f ma, qualquer nota dissonan: sobre as duas poltronas a'
'!: neiicuuuio aos seus fre peito da lei, com a maxima aneiro". ' mostra oi 01"

UI _ a distribuição de da maior, de órdem geral,' �
.

te, capaz de preocupar a sua frente, e a bôlsa e ou'

d I gue,zes com leitura oportu' urgencia. Assim, é provavel ganizada pelo escritor Her- b
sementes e mudas e' egu para as populações, pelo au- Gerencia do estabelecimen- tro o jeto, sobre o assento

na que no seu despacho, de man Lima, e à inauguração
minosas e gramíneas nas menta da produção da caro

.

d to que, como sabemos, está das duas poltronas ao lado,
hoje' com o presidente da compareceu o ministro a

condições anteriores, aos in- ne, êsse grave problema que
a cargo do estimado moço dando a impressão de se a

, Parti-do Repu- ,República, o sr. Arizio Via· Educação e Cultura. h
teressados em seu plantio, tanto atormenta governan Jorge Joaquim Boabaid, o c arem as mesmas ocupa'

aos quais será dado a assis- tes e governados
<,

S b .I. tÓ· d PSD qual, desde a inauguração das.
-

tência técnica necessária; Acontece porém que os blícane - O -Gire rIos o • •• do "Gloria", ,do Estreito, E o casal de pretenden-
IV _ o plantio das refe- rigores do clima frio, e a po- ,

roi seu dedicado gerente, e tes aos referidos lugares, fi-

ridas pastagens em terras breza do solo, em cálcio, S
J

d·d t E Ih-d d' E I -,
:1eixou um admirador em cou de pé, enquanto as pol-

particulares, pelo sistema potassa, azoto, fósforo, etc, EemUSsu'a U�latl'mna r1eun81'a-oO,'S() seu I o 11 o· s rei o cada frequentador daquela tronas permaneciam vasias,

de coperação; zxige um trabalho grande U zasa de diversões. à espera dos ocupantes pre

V _ a distribuição anual de experimentação das pas- Diretório Regional doJar ..
O aparecimento, _lamentá' feridos pela fiel guardado'

de prêmios aos ruralistas tagens mais próprias, Tal- tido Republicano resolveu vel, de elemento isolado, - ra!

que mais se distingam na vês a "grama missioneira" apresentar candidatos, a' de ovelha tresmalhada, - com E' muito comum, senho

melhoria das pastagens; )U "argentina"? O kikuio? putado federal, o jornalista propósitos condenáveis e rinhas sentarem'se na /se-

VI _ o "estudo e aplica' A ervilhaca (leguminosa), Tito Carvalho e a Vereado' impatrióticos de depredar gunda poltrona das filas;

cão da ensilágem, como "m combinação com o .ize- res desta Capital os srs.
obras valiosas que muito colocando sobre. a primeira,

�eio auxilia.r de criação e vem? .. Ess� trabalho, so° major Honório C a s t r,o
contribuem para o satisfa' qualquer objeto, guardando

engorda o gado; n;ente o Poder Público es' Francisco Patrocínio PrL', todo prazer do povo, é fato assim, lugar para o namora

VII _ a propaganda dos ta apto a fazer eficiente', zeres, major Aldo 'Fernau que não póde deixar de seI do, que póde ou não campa'

processos de ensilágem, {! mente, mormente se levar' des, Dirceu Gomes, Gualter previsto, pois, o espirita do recer, permanecendo o lu'

da melhor:'" das pastagens,' TIQS em conta a rotina ain-, Pereira Baixo e outros. malvadez, é um demonio gar vasio até o fim da ses'

através da Imprensa e rádio ia dominante na maioria A chapa para a Câmara que tenta aqueles que são são.

da regii1o, bem assim, quan- dos nossos homens do éam. Federal, hem como a ,de despidos do pecessario bom Esse inconveniente, sinão

to possível, através das As' po. �andidatos à Assembléia senso e das mais elevadas e abuso, precisa de ser com·

sociações Ruráis, e escolas, Por: isso, r�petimos, o Legislativa, ficaram, por
essenciais qualidades mo' batido e evitado.

nos municípios interessa' Governo, tomando a si a proposta de um dos mem. rais, entre as quais se des' A Gerencia deve' advertir

d(l)s. iniciativa da melnoria das ':Jros do Diretório, em aber' taca a bôa educação. ás pessôas que assim proce'

Art 3.0 _ Dentro" em 120 pastagens da Serra, em ta, aguardando'se o p!'onun-
Aspecto da enorme assistência, que lotou ( Daí a razão de ter apare- dem, da inconveniencia d�

dias de publicação desta Lei Santa Catarina, terá feito ciamento de vários correli' Cine - Império. /' do cinco das valiosas paI, tal prOcedimento, . prejudi:

o Poder Exeçutivo decreta' ,imenso benefício àquela �íonários do interior do Es- tronas do Cine São José, cial aos que pagam para as'

tará o Regulamento respec. região e, em geral, a todo: tado. Dentro de breves dias, Escolhidos, definitivamen- lVlaurino Rocha, Aristeu José, fl,lrada, propositada' sistir sentados, a exibição
tivo. \ JS habitantes do Estado. PR lançará um manifesto te, os membros do Sub'Di-, Cândido da Silva, Laura mente, por meio de pregos" dos filmes, e são, por vezes

Art. 4.0 _ As despeza:\ Sala das Sessões, 23' de '10 el-eitorado catarinense. retório do Partido Social Scholz Maia, Ivo' Merizi, por mãos criminosas, de in- obrigados a suportar de pé:
para execução desta Lei, !unho de 1954.' analisando a situação' polí Democrático do Estreito, fi, "Francisco Buchele Barreto, dividuo que não merece duas longas horas de pro:

até á quantia de Walter Tenório Cavalcanti tica e definindo a sua po.,.; cou o mesmo assim consti' 'Jorge Hermínio da Luz, Má· frequentar um meio decen� jeções .

. Cr$ 500.000,00 no corrente Deputado ção no momento atual tuído: rio Ventura das Neves, Ocy te como aquele, e emís. .�

Presidentes de Honra � Campos, Manoel Tavares, cuir'se no seio da gente digo
O TEMPO ,.

Qr. Aderbal Ramos da Sil· Lauriano Gomes de Almei· :la que ali vai recrear o es'

va e Professor Barreiros da, Waldemar Rosa, João oÍrito.
FilEo. Assis, Ranulfo Valentin da Cabe à Gerencia proibir
Presidente - Odilon Bar- 'Silva, Reinaldo Rosa Neto, terminantemente a entrada

olomeu Vieira. Manoel José da Rosa, Nu- a todo aquele que fôr pilha·
1° Vice - Major Domiil" ma Cardoso, João Simaq, do' depredando moveis e ob

�os da Costa Lino Sobrinho. Fernando do Espírito San; jetos ali existentes, af6ra as

2° Vice - Rodolfo Geral' to, Alvaro Leoncio de Si- penalidades qU2 as leis pre"
do ua Rosa. mas, Odilon Ramos, Antô' cetuam para tais deliquen'
Secretário Geral - Nori- nio Azevedo, Gentil Gil, teso ,

'/aldo de Freitas. Armando Ocker, Aécio Ca- Outro reparo muito opor'
tuna, que pretendemos fa
zer, é, caD) relação ao fato

Florianópolis, Quart,a-feira, 4 de Agosto de 1954

SÃO JOSE'

exercício, correrão por con

ta do excesso de arrecada.
cão, ficando o Chefe do Po'
der Executivo autorizado a

abrir o rreferido crédito.
§ único: - nos anos sub'

sequentes, a Lei Orçamen'
tária conterá a previsão ne

cessária ao pagamento das
despezas decorrentes da e'

xecução desta Lei.
Art. 5.0 - A presente

Lei entrará em vigor na

data de sua publicação, re·
vogadas as disposições em,
contrário.

'

Sala das Sessões, 23 de
junho de 1954.

DEVERÃO
,

afastar-se dos cargos

Previsão do tempo até às
14 horas do dia 4.
Tempo :_ Bom, passando

a instável, sujeito a chuvas
e trovoadas.
Temperatura - Entrará

em declinio.
Ventos - Rondarão para

os' do quadrante Sul, com
rajadas frescas.
, Temperaturas � Extre
mas de ontem: Máxima
25,0. Mínima 17,7.

TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO ESTADO
DE SANTA CATARINA

último, pelo Tribunal Su
perior Eleitoral, os prefei
tos municipais, os diretores
e sub 'diretores de repa'rti
ções, os coletores estaduais
e os fiscais ou auxiliares da
fiscalização da Fazenda, es'

tão �omp�eendidos entre os 1funClOnarlOS que, em se

candidatando a cargos ele·
tivos, devem afastar-se dos
cargos, sem vencimentos, a

partir da data em que fôr
feito o seu registro perante
a Justiça Eleitoral, até o dia
seguinte ao do pleito:
Cordiais saudações,

Flávio Tavares da- Cunha
Mello � Presidente'

Florianópolis, 28 de Ju'
;ho de 1954.
Senhor Rubens de Ar

t'Uda Ramos,
Delegado do Partido SOo

,ial Democratico
NESTA.

. Comunic9_ a V. Sa. que
êste Tribunal, em sessão de
20 do corrente tomando co'

nhecimento d'e sua consul·
ta, decidiu que em face do
art. 15 das Instruções para
Registro de Candidatos,
baixadas em 28 de Junho

Walter Tenório Cavalca'l1.t·j
Deputado

J'ustificação
A capacidade dos' cal;Pos

de criação, .:._ pastagens ai"

tificiais, - no Estado de
São Paulo é. de, aproxima'
damente, quatrocentas ve'

zes por milhões de metros

quadrados (40 alqueires C I I d Upaulistas). Fazem, por ano, OUSU' gera o rugoa 1
duas engordas. , / P .. AI-

Em Santa Catarina, na em or.o egre 1° Secretário - Ulisses

regIao Serrana, conhecida Cunha.
como zona essemcialmente Promovida pelo Instituto I nossa Pátria com o nobre 2° Secretário -,- Francisco
destinada á pecuária, a· ca- Cultural Brasileiro � Uru' e hospitaleiro Povo irmão. Tomaz Péres.
pacidade de engorda é de guaio pelos mais classifica' São'marcos inapagáveis Tesoureiro Geral- Gual-
quarenta rezes, em igual dos representantes das clas' de sua dedicada e lnteligen' berto dos Santos Senna.
,área, nos melhores campos. ses sociais, políticas e eco- te ge,stão que o ilustre di' 1° Tesoureiro - Alcimiro

Dez reses menos, a capa' nómic,as do vizinho Estado, p'lomata com seu proverbial Amaro de Souza.
cidade dos nossos ,tampos. realizar-se'á' no, próximo cavalheirismo se impoz a 2° Tesoureiro - Miguel
E' que são nativos, de gr�- dia 6-de Agosto, uma justa consideração de todos os Valentim da Silva.
míneas pouco alimentícias, e mereeida homenag,em tri' que se interesoom pelas 1'e- Orador - Acy Cabra]
de palha sêca, que nem de butada ao

I
representante lações comerciais e cultu- Teive.

longe pódem ombrear com Consular do Uruguai, Con- rais com o Povo irmão pe' MEMBROS
o capim colonião, coloninha, sul Geral Don Miguel Viey' la tradição e pela cultura. Alipio Francisco de Cas-
gorduras, jaraguá, e tantos te que com inexodivel tino tro, Herval Melim, Oscar
outros das pastagens artifi. e brilhétntismo tem sabido

_
Por isso que, sem duvida Dias, Agissé Vidal de SOU"

ciais de São Paulo. ' honra· ,o ·alto posto que·

O-I
alguma, a homenagem se za, Jayme Antune�.JV[aciel,

Acresce, ainda, que are' cupa incentivando _o esrei'. revestirá de brilho inexedi'! Cantalício Sjzena�6"'de An'
feridfl região catarinense, tamento das rei�çoes de velo drade, René Matq,s, Manoel

Dizem que ocorreu lá no Oeste. Bem no mo

mento exato da inauguração de uma pedra funda
mental. O caboclo franziu a testa, cuspinhou de la'
do e soltou a lingua:

- Prantá pedra em véspera de inleicão é bo'
bage. O governadô pensa que ingambelà� a gente
otra veiz! Mais êle vai vê nas urna que pedra fun"

. damentá não dá cria de voto.

•
A Mesa que presidiu à sessão, quando falava

o sr. Tolentino de Carvalho.

bral Neves, João Navegante
Pires, Antenal' Valentim da
Silva, Waldemar Ouriques,
Gentil .José de Souza, Ed
gar Scheidt, Sady Chagas,
Agissé Laus, José Lauss,
Toribio Farias, Nelson Ma'
chado, Pedro José de Sou'
za, Florismundo Garcia,' Jo' !
sé Frederico Péres" Vidal
Antônio dos Santos,. Jos�
Breigeron, 'Isaac Kolendí:!
Lemos, Pedro Claudino
Goulart Júnior; 'Rubens
Lehmkuhl; João Bonifácio
do Livramento, Augusto
Bousfield, Saul Silveira Pe
nha, João Flores e Antcnol'
Valentim da Silva,

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


