
Uoutinüa a greve�'
Em. SaDtos, o "representante dos Poriuários' discufe

.
com as autoridades as' Reívindi'caçóes da classe '

RIO, 4 (V. A.) - S�is progr�mada por 24

hor,
as.

J
z_9 satisf.�tório. Apesar da 'rios. O sr. José Gonçalves, I to integral dos atrasados

'mil e trezentos portuarios I Assim sendo a volta ao greve, remava ontem abso-I representante dos , portua- de uma só vez"., AI d J-de Santos, comei já íníor ;trabalho está 'dependendo luta calmano porto de San- rios, foi recebido pelos mi- Telegramas agora chega- unos o ueo. uarezmames, entraram, em gre- da missão de um' seu repre- tos. Apenas notava-se al- nistro Hugo Faria e José dos de São Paulo ' infor-

ve, reivindicando o paga-
J
sentante o sr. José Gon- guns tripulantes de navios Americo, indo depois. ao roam que os portuários ê RIO, 4 (V. A.) _ O LVlr

menta da diferença corres- çalves, ao Rio_de Janeiro, perambulando pelo cais. Catete, onde conferenciou empregados da administra- .

t d G
d d O b Ih

ms ro a uerra e o Chefe Comparecendo à Escola,
pondente ao aumento e sa- ,on e veio avistar-se com a,s s tra a adores agrupa- com o sr. Alvim. Hoje, o ção do porto de .Santos da C MI', a asa i itar da Presi- o ministro Zenóbio da Cos-
larios, em vig,or no inicio autoridade.s, se obtiver d_e' v,am-se para d.is,cutir _

seus de.leg,ado dos portua,rios a- prosseguem na greve, man- dê .

d R 'bl
1

- bl
-

encia a epu ica matrl- ta foi recebido pelo general
deste ano, apos longa as- as .garantias de que serao pro emas. A rmpressao ge- vístou-se novamente com as tendo-se em assembléia per' cularam-se ante-ontem na Juarez, que o' cumprimen-
sembléia, sendo a greve pagos os atrazados em pra' ral é de que se a greve se autoridades. manente, aguardando os Escola Superior de Geurra, tau, mtroduzindo-o em se'

P ·b-d
-

d
prolongar, a situação se toro A proposito da greve, dís- resultados das confabula- comandada pelo general guida na sala de aulas onde

rOI I as as aCDmula�oe8 e,cargus nará de suma gravidade, se à imprensa o ministro ções do Rio através de seus Juarez T.á�ora, para fazer I o Ministro recebeu a' prí-

f
dado o numero de, navios

I
da Viação: ,representan'tes. -

d

OOP.O- S D d I
uma revisao e curso. meira aula.

e � e' rem nera as rurtoo��rt� '�rilicip�moo� re�� �����������������������
Por outro lado, informam dicam os trabalhadores, co-

F
II

I-t dRIO,4 (V.A.) - Impor- riq_ com outro técnico ou de Santos que o pessoal da Imo aumento, a tabela em ac I I an
'

o"tante decreto foi
-

assinado II científico, desde que haja administração das compa-! que passariam de chico pa-
'

"
,

pelo presidente Vargas na [compatibilldade de horario hn ias, em assembléia geral ra oito porcento. Meu pare'
semana passada sobre a re- e correção de matérias. Por '

ontem realizada, resolveu cer foi contrario e agora
gulamentação e acumula' outro lado;, os servidores d
_ d 'bl' d ti

.a rir � greve dos portua' eles reclamam o pagamerr

O ret IO 'r""e'5tame''ntoçoes e cargos pu lCOS, e que iverem cargos acumu-

que tratam os artigos 188 e' lados, deverão indicar, por
193 dos Estatutos dos Fun' escrit?, de�tro de 120 dias, O verdadeí lO Presí-cionários. Em consequencia sua situação, esclarecendo·

Oportuníssima emenda, des sempre cobertas com I A medida corresponde a

do novo decreto, ficam proi- a natureza e os fundamen: d I d S' d
introduzindo' modificações grandes areas florestais. um incentivo e uma vanta-

bidas qauisquer acumula. tos acumulação. 'en :e' ,O ,ena, O no Imposto de Rendas; foi A emenda ora. apresenta- gem àqueles que invertem

ções de cargos ou funções IOQla'I' a'oa-O de 70Õ Nê. I do' I
apresentada na Comissão da, porem, veiu substituir capitais nesse mister.

renumeradas pelos cofres
D

de Economia do Senado Fe- em parte o objetivo daque E' uma medida' de exce-

públicos inclusive os exer er 0]0 na De AS SeDS deraI, pelo Sr. Julio Leite, le artigo. Agora visa'se fa- .ção justificavel, em virtude

cido; n�s autarquias" enti: Postos Sanita rios adv'ers'ú.'rlo' ._v
e ��:t��s�ro� s:�::��v:�� cilitar _o reflorestamento de não existir no Brasil, fi·

dades paraestatais e sacieda' ,RIO, 4, IV. Ao) _ "Até' \)
que, diga-se de passagem, é nanciamentos bancários em

des de economia mista. Ex- � ,

que mandou acrescentar ao operação cara e cujos re- modalidade apropriada e

cetuam'se, apenas, as 'se'
o fim do ano próximo esta:'

"N"""
-; d

art. 37 do Decreto n.. '.," sultados só poderão ser ob- com, juros baixos, especial.
rão instalados em todo o

.

ao o vemos no seu pôsto como á - 24.239 de 22 de dezembro d
guintes permisões: de car-

ti os em prazos superiores mente destinados aos tra-

gos do magistério secunda. país, cerca de setecentos no- versário: nunca encontramos, na Presidência de 1947, o qual regula as lOS comumente exigidos pa- lhos de florestamento e re

vos postos sanitários" -' ,

,.
. ". deduções no Imposto de 1

rio ou superior com o de da Casa o Chefe do Partid 'advers'o' tem se
ra as cu turas agrícolas. florestamento.

, declarou à imprensa o mi- , .' �
,
,-, [Renda, o item, "h", aSSI'm

Juiz.dum cargo de magisté , I'
'

ni,stro Mario Pinoti, logo �. mesmo, a impressão-de que, ao transpôr os [redigido: - SUICID
C'OLETTE l��tede��a�:prúCbol�cao opregsoI= umbrais do Senado, V, Excia. deixa lá fóra tô- "as d.espesads refallizadas "OU -SE,

.L� ': '''''' ""
. em serviço e re aresta' '-Ih

I
.. v:e,r�o ,f�deral, at;avés d� ld�,� 9u,aI��er ligação (la;rtId�rIa, tôdae qual- menta, devidamente, com-

. COmO o I o ,e a esposa
" ataCa0 ,DOS Mm�sterlO da Saúde,

� �ara"quer.:preo.:ç�Q ,d�'W\kgr;u•.,., �� s�r·<co:- • provada�,p�l? d.eI?a,rtament.o .

"

-81"
, -medicamentos.. e, .medICOS I ). "

.<

d
W

L."'nh t'"
..

'� ,,�. F <,' <.- �oÇPJ doiVhtllsterIe da-Agra. < ANCARA. 4 (U P 1 tse
suícídad h'

anos_ chefe aos postos: O gov�r' plO 'vem sen
�

O co� ur 8l,l,J,S
" ,""tom S��_�-; ,e�1tura é pela; ,rep�rtições', OeI>ols .de áf�ndar�n�- J)lar , En{ ;eteI�bl': th��' o fi-

PARIS, 4 (U. P.) - Co' 1.0 estadual dará- medico rança, com' hombrldade, com dlgmdade ,e pa� co:npeten�s para arrecadar 1e Márrnara, ,() se1:l iate com lho do jornalista se enforca'
1 d f auxiliar e pessoal, que- com'ji.

'

t'
,_

d d' P 'd
-

t d S o Imposto ' d l' b d
ette, uma as mais amosas

oletará a equipe.e o gover.
j,rIO ISmo, O ver a euo resl en e o ena� '.. kO os ,os Ivres e o je-tos e ra por ter f.l,'acassado em

novelistas da model'na ge- '
. . , Jo", __ (Ferreir,a de Souza, 1íder da UD.N, ),

Ora, nunça �01. cumprIdo valor que' possuía, e de es' Um exame-. Oito dias após,

ração francesa e membro da no mUnICIpal dara a sede.
<.

o art. 17 do COdIgO Flores' :!rever:,um artigo em que sua espôsa e mãe do rapaz,

::Academia Goncourt, . fale'

IN'
,

T' � y"
tal, .que declara as flo�es' relatou os motivos e as ciro utilizando a mesma corda

ceu esta noite em seu aparo I
'

I �
·

t
tas 'Isentas de qualquer 1m '::Ullstâncias de sua morte, o que servira a seu filho

tamento de Paris. Colette, ova a e a e enclmen os
posto.. ' iornalista Knal Ragib, do igualmente"se sui�idóu.

'

estavâ com 81 anos de ida'
. Isto. v!sava poupa'las da "Gummeriyey", de Itambul, Logo após, Kemal Ragib

de. As novelas, peças tea.' "d_estrUlçao total, a q�e es ;;e suicidou com gás de ilu- publicara um livro em que

trms e os contos de Colette ,

tao fadadas, proporcIO�a�- minação.. 'expunha a impossibilidade

gozam de grande populari' E t d F a d
d.o vantagens aos propneta Também o filho e a espo' de' contin\Iar vivendo sem .o

d.ade �a França e no ext�· I' es u OS par,a' as' orças r'la as nos para conserva-�as, �e' 3a de Kemal Ragib haviam filho e a esposa

rIOr, onde foram traduzI- ' ,
"

vando-os a utilizar metodos
:

dos em muitos idiomas. Co- RIO, 4 (V. A.) - Uma urgencia". Disse, em segui. vida, com mais forte razão de exploração r;:lCionais, d� Prl-50·es d ag'entes alema-es
lette, que era a prinCIpIO comissão mista de oficias da, o presidente do Clube deve ser esse mesmo seu forma a ter suas proprieda- ' e
uma atriz, começou escre' das Forças Armadas será Militar: esp�rito em relàção aos que '

, I tvendo sob o nome do seu constituida, no 'Clube Mi' "O que pleitearemos jn' est.ão no serviço ativo. Con' 7 ,pessoas morta's
e amerlC,an!)S no es e

primeiro marido, Wi1ly, mas litar, para ultimar a elabo' diretamente, já está na cluidos nossos estudos, fa- �' �

'Sé revelou em seguida, ado' ração de uma nova ta,bela Constituição, de vez que se remos entrega ao ministro DUm 'acidente BERLIM,4 (U. :n ) - O-r- viço secreto norte-america'

'tando seu proprio nome. de vencimentos para o E- ela assegura aos inativos da Guerra, para que sua ex' governo comunista da Ale- no".
No teatro, foi inicialmente x:ército,' Marinha e Aero', reajustamentos periodicos, celencla tome' as providen' em MI-oo's' manha Oriental informou,
artista popular de vaudevil' náutica. A propósito, de' de acordo corri o custo da cias que o problema requer, esta noite, que foram efetuo tal�t:a� �!�e�:����t�s }�� ,

le e com�dias musicais, pas� clãrou aos vespertinos" ho-
' - RIO, 4 (V. A.)' - Tele' adas numerosa prisões de a- ram presos ontem e, "can-

sando depois á arte- dramá: je, o genaral Canrobert Pe' N U· N E
gramas de Belo Horizonte, ge'ntes da Ale'manha OCI·· f

.

d' "

a f
essaram lme latamente .

tica. Dedicou'se, após .o t�a' reira da Costa: "Dentro dde
in ormamd �ue uma carreta dental e Estados Unidos A

infOrm�-
o não. mencio-

tro, in:teiramente ao ofício dois dias estará organiza a
,

'

• •• 'que con UZIa nove pessoas, ..

'

de escritora, tendo obtido a comissão e imediatamente, ao atravessar os trilhos da que estavam ��. atIvIdWa�lels na a Otto hn, ex'chefe do

d f d O rat t d d f u" . na zona sovIetIca. 1 y Serviço de �gurança da

elogios dosmais severos cri- ela empreen erá a tare a venceram oe. em C, as es ra a e erro

'VItOna-Ml']St h
..

t d 1,.....t'· AI h O >l
,

b Ih
'

!13 1 l'd d d A'
. ep, mmIS ro o n errar eman a ciuental que

ticos. Casou'se três vezes. de cordenar os tra a os ja nas, na oca 1 a e e ImO- d AI h O' tI" Jrt
Apesar dos seus anos, após elaborados. Aliás, o Clube RIO, 4 (V. A) - Com as com 78 votos de diferença), ré, foi colhida por uma 10-

a em.an a r�e� a , ,m- desapareceu recen emente',

a segunda guerra, Colette Naval precedeu'nos neste eleições que elegeram a no'
J
encerrou-se domingo último cQmotiva. Depois de ter si'

formou que a PohcIa �: ?e' quando foi para a zona ori'

continuou fig,urando na vi, 'partucular, pois a muito va diret?ria da UNE (50? o XVII Congresso Nacional do arrastada varias

metJ;os'Jgur��ça
�a zo�a sovIetIc� enta1 Diz ainda, que- oi a'

da literaria até poucos me' que examina o assunto que I congressIstas �o�aram e a dos�Estudantes Brasileiros. o carro foi atirado para ia'
,pre e.u, gran e n�merº gentes presos foram, desco

ses antes da sua mor�. tem realmente carater de chapa DemocratIca venceu' O XVII Congresso de" Eg.' ra da linha, compeltament€: �e agentes �o SerVIço de bertos por vigilantes "pa'
tudantes, realiza:dos no qui- destroçado. A locomotiva ,�egurança. mte!na da "Ale' triotas" e que outros se en'

Novo Esquema' da G.om·lssa-o'
lômetro 47 da Estrada Rio saltou dos trilhos e tombou. manha OCIdental e do Ser' tregaram à Policia da zona

- São Paulo, na Escola de Sete 'dos passageiros da car- O_r_i_e_n_ta_l_. _

Agronomia, teve como pa� reta, morreram instantanea'
'

d I E t
- trono o sr. Pascoal Carlos mente,. terrívelmente muti' O R·lso da' C·ldad'e

e nvestimentos s raogelros Magno, sendo um dos mais lados. Os outros receberam' •••

produtivos' Congressos de ferimentos gravíssimos. Os
RIO, 4 (V. A) - O di- aconselhando a eliminação mercado de produção e de estudantes d_os até hoje efe· que estavam na locomo.tiva

retor executivo da SUMOC,' das dificuldades de ordem consumo: balanço ca1"lbia] tuados, por que a grand� também ficaram seriamente

sr, Nibio Foultran, infor- informativa e técnica. e finalmente, o equipdmen' distância dos centros urba- feridos.
mau hoje à tarde, que será Entre os requisitos a se' to a ,ser importado e adqui' nos não distraiu os congres- -'-----------

expedido aviso publico, do rem atendidos pelos interes· rido pelo país. São exigidos sistas.
'

40s quo r88'·81," ,.
novo esquema elaborado sados destacam'se os que ainda plantas das instala- li

pela Comissão de Investi' dize�.respeito à!S carateris" çôes catálogos, fotografias, Votara-O no rem ao c'om'u-mentos e Financiamentos ticas principais da proposta comprova:r:tes e códia de

Estrangeiros Registrave i s aos produtos serem fabrica: con!ratos sociais e de fabri'

p'
· nl·8mO

(CIFER) para a 'apresen'
.

dos e descriç�o aljllpla de caça0. rlDClpe ,,' :'

tação de propostas sob a suas propriedades e carac-

SI.
,

'.

forma de conjunto de equi. teri�ticas; organizaç�o e fi'1 e assle WASHINGTON, 4, (U. SAIGON,4 (U. P.) - O

pamentos destinados à, in' liaçao do empreendImento, P.) - "Os Estados Unidos conselheiro de, auxílio nor-

çlústria oU out�os setores de garanti� de or�em téc�ica e p.m Atena5' prometeram votar no prin- te-americano ao estrangeiro,

proteção previstos na legis', financeira, penado de msta' cipe Wan Waitnalakon para sr. Morris Wonf;' anunciou

lação em vigor. Sàlientou lação ttotal de etapas de ATENAS, '4 (U P.) presidente da prqxima As· que os Estados l:rnidos con'

que aos, produtos a serem realização; mesmo de pro' "() imperador da' Etiópia, sembléia das Nações Uni- tinuariam a dar todo o au'

fabricados, e ó novo esque' dução e s t ima t i_v a do Haile Selassié, concedeu das", declarou o embaixa- xílio passiveI às nações dhr
, ma se tornou necessário, no custo

.

li n i -t á r i o de uma entrevista àá imprensa, dor da Tailândia, sr. Po� postas a r,esistir ao. comunis'

,Íl)teresse dos próprios soli- cada produto,descrição su� em que manifestou o desejo Saragim, 'áp_ós haver sido mo no sudeste asiático, no

'citantes em virtude do a� mária, do processo 'técn}ct, 1 d: e�treitar ?S vi�culos eco' recebido �elo secretádo, de I
tadamente no Laos, no Cam

pr.eeiavel afluXO que, se Ve' e pr�du,tiyo, dentro do. pU6' nomICOS e culturaIs entre o Estado adJunto, sr. Robert I bodge e no "Viet Nam Li'

rifiCa de novas propostas, f sível uma análise 'breve de ,seu país e a Grécia: .,' ,M1t:r-�j:J.y, I vre"
_
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,

mais antiloDiá-
'

rio de S. Catarina

Alio XLI

N� 11.956

Curia
.
MelroJolilana

,

Declaração oportuna,
Aproximando-se a época das eleições faz-se público

que o Direito Canonico no Titulo III, tratando das obri

gações dos clerigos -dispõe no canon 139, § 4, quanto se'

gue: "Cargos 'de senadores ou legisladores, comumente
chamados deputados, não solicitem nem aceitem sem 'li,

cença da Santa Sé nos lugares em, que para isso ha proí
bição pontificia; e não o atentem nos outros lugares sem

licença quer de seu proprio Bispo quer do Bispo do lu
gar em a eleição se haja de fazer.

Nesta Arquidiocese, a autorização, a se conceder,
só 'seria dada por escrito.

E' claro que para qualquer propaganda 'deverão ser

excluídas as praças em frente das igrejas, desde que a

elas pertencentes, salões paroquiais e qualquer outra
forma que pareça adesão partidária.

'

Florianópolís, 30 de Julho de 1954.
(ass.) Mons. Frederico Hobold
Vigário Geral do Arcebispado

- Desde quando seu marido está, com essa

mania?
- Desde o dia em que foi escolhido candidato

da U. D. N.!!!

....y ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. GUERREIRO
_

,M E D I C 'O' 5 I �!;E!��I�t! PJa�!�1 °ADMEINSISTTRAA�ÃOO Chefe dOd�e��;�i!� ��v����ianó:o�r!z'e Garganta
Itlf' RIO DE LARMO I DR ALFREDO DRA WLADYSLAVA I • '" A clínica está montada com os mais modernosmA

_

.
- '.

ENÇAS 'D� CREANÇAS. I Redação e Ofi.cinas, à rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇAO , CHEREM W. MUSSI CLINICA GERAL Consel�eiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)',
- MÉDICO _ !

e CONSULTAS: Das 10 às Tel. 3022 _ Cx. Postal, 139 NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites, eCLíNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE
·iDR. ANTO-NIO DIB Diretor: RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta)

,

,

A D U L T O S DOENÇAS MENTAIS 12 horas.
RAMOS. C -MENTOSA (M d IhIONISAÇAO MEDI A ,o erno apare oDoenças Internas Ex-diretor do Hospital

, MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de)ORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana.

_ MÉDICOS - Cons. e Resid-ência: 7 de . AQUINO. '

Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E'11 muitosRINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- . CIRURGIA-CLíNICA Setembro, n. 13.
. Representantes: casos são evitadas as operações das Amigdalas '

'I'ratamentn moderno da tais. GERAL-PARTOS Representações A. S. La-, ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das FaringitesSIFILIS Impotência Sexual. Serviço completo e espe- 1'8" Lt(:a. '

e inflamações dos Ouvidos)
,

Consultório - Rua Tira- Rua 'I'iradentes n. 9.
, cializado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça).íentes, 9. Consultas das 15 às 19

SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS _ se andar.' REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA deHORARIO: horas, lmétodos de diagnósticos e I Tel.: 22-5924 Rio de (OCULOS)"Das 13 às 16 horas. FONE: 3415.
- 'tratamento.

_
Janeiro.

o !LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico de
,

Res.: Ru� Santos Saraiva, 'SULPOSCOPIA _ HISTE- DR. JOSE MEDEI- Reprejor Ltda. lesões dos Olhos) ,

Tel.: Cons. - 3.415 _ Res. �4 Estreito
R F li UI"

U r-
s i.re n,u. RO - SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA' ua e Ire de.

'

iverra, n. INFRA VERMELHO
.,-. 2.27G - Florianópolis. rEL 6245
-----------'--

'.-.
- METABOLISMO BASAL ,

VOGADO
21 - 6° andar. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de

DR. l_lOlVIEU BASTOS DR· MÁRIO \VEN·'·'I, Radioterapiap or �ondas Caix'; p��tal 150 _ �tajaí 'l'el.-: 32-9812 - São Paulo Pulmão e Esofago-

:DHAU'SEN cUl:tas-Eletroc_�agulaçao -I - Santa Catarina -

ASSINATURAS Coneultério: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaPIRES RalOS Ultra' ioleta e I'lira' Na Capital , I Belo Horizonte- MÉDICO -- CL1NICA' MÉDICA DE

I Vermelho., .. ,"DR. MÁRIO LAU- Ano G"$ 170,00 Residência .; Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultório : Rua, 'I'rajano, I RINDO
Semestre Cr$ 90,00 Consultas _:_ pela manhã no Hospital _ A tardeSão Francisco de Assis e na Consultório _ Rua João n. 1; 1° andar - Edifície 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 Consultas r.Das 4 às 6 ho- . Horáv.o iDas 9 às 12' ho- DR- CLAUDIO Isemestre Cr$ 110,00 I
----.----'_

CLINICA MÉDICA ras.. ras - Dr. MUSSI., Anúncios mediante con-

CARDIOLOGIA Residência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra. BORGES tráto. , DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO
Consuitório: Rua Viror Júnior, 45. Tel. 2.812. MU8SI. , I ADVOGADOS Os originais, mesmo não ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA-

"
Res idê.rc ia : Avenida Trom-I Fôro em geral, Recursos publicados, não serão devol-' DERMATOLOGICA E CLINICA GE�ALMeireles, 22 Tel. 2675, OLH0S _ OUVIDOS _

powsky, 84. f}erante o Supremo Tribunal vides I Dr MI·uoel Non'es Ferrel·ro'Horários: Segundas, Quar- NARIZ E GARGANTA, '

Federal 'e Tribunal Federal 'A_ direção não se. respo�- , •.

'

"

.

.

tas � Sexta feiras:
DR. 'JÚLIO DOIN 1--- ,

de Recursos. ·s�bJ]lza pelos. conce!t�s erm-
CONS. _ A' RUA VICTOR MElRELLES N0 18, 10

. Das 16 às 18 horas. " ESCRITóRIOS tidos nos artigos assmados.
IANDAR DAS 9 AS 11 HORAS __:_ DIARIAMENTE.Hesidência: Pua Felipe I' VIEIRA DR. NE\VTON Florianópolis - Edifício

,._.v-:. ......................: -.- ................... iRES. _ DUARTE SCHUTEL N0 38 _ FONE: 3.140' '

I D'ÁVILA São Jorge, rua Trajano, 12
t

'

Schrnidt, 2::1 .-" 2° andar,
'

10 d I 1 nformaço-ec." I. Especialista 'em: Olhos - CIRURGIA _GERAL - an ar - sa a . '

, ,

�
apto 1 -- Tel. 3.002. OuviDOS _ Nariz e Gar- Doenças de Senhoras. Rio de Janeíeo - Edifício

utelsProctologia _ Eletr lcldade Borba Gato, Avenida Antô- •DR. WALMOR ZO· ganta.
� ,l\lédiêa nâo Carlos 207 - sala 1008.

MER GARCIA Receita de óculos.
Consultór!o : Rua Vitor

Infra-Vermelho. Meireles.n. 28 _ Tetefoné:

1 �ltra�Sonotei-aPia _ N:- 3��7�nsultas: Das 15 horas Dr· Carlos F Engels·IDg)U��:i;:Sde Oto-Ríno em diante. RUa Vitor Meirdles. 60. -.
, ••

'

,

(único no Estado) Residência: Fone, 3.422, FONE: 2,468. JORNAIS Telefon. lVI�di5!o dos Hospitais Americanos e da Força
1 Rua: Blumenal n. 71. � Florianópolis - O Efltado -. 3.022 Expedicionária Brasileira _Rua - Vitor Meire es

'

-----,-�---
__�_ A Gazeta, 2.656, MÉDICO - OPERADO,R - PARTEIROn. 22.

,
DR. !JIB CREREM Diário da Tarde .. , 3.5711. Doenças de Senhoras e Crianças -:- Partos' _ OperaçõesHorário .:_ 9' ás 12 horas -

ADVOGApO Diária da ManhA 2.463 O Mais Moderno e eficiente Tratamento e Operações
- is .ás 18 horas. Causas cíveis:comerciais,

1
A Verdade 2.01(1 1 •

das doenças de Senhoras
FONE _ 2.675 criminais e trabalhistas. Imprensa Oficial '2.68R Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-

, HOSPITAIS turas, zumbidos de··ouvido, neurastenia. 'irritabilidade,Res idênc ia : Travessa Consultas populares � �

f d 1 b
'

, I ,n� C'llridad�: insônia, impotência e._ rig,i ez . sefua em am os .os ',se-Uru ssarigu �. - Rua Nunes"Machádo, ,17 t Prõveder) .... : .. 2;314 ,XQS '-'-'o Tratamento pré-nupéíal e 'pré-natal...;,�t.102.:.., . ). (esq. Ti'radentes) - sdbra-, (Portaria), ......•. 2.036 Operações especializdas 'do ouvido, 'nariz, garganta,
DR. VIDAL ! do - s�la-3;, ;

;, J
��Mi�IÀJi:at �.��, Nerêu Ramos ,:.813571 sinusoites, polipods, desvios (ia septo (nariz) lábio .partido

Militar, ..... - . . . _ perações e hérnias, apendicites, ovário, utero,CLíNlqA D� Cf?)ANÇA(S
, _ ,_ ��_,_.� ,'�,_____ São Sebast ião (Cau . hemorroides, adenoides,! .hidrocéles, varicoceles e. CON::;�:L�;6!íIO '..::_ Feli- de Saúde) 3.153 varizes, elefantlazes .

pe Schmidt, 3�.
.

'D 'H: "'g' "'Kec"'hele Maternidade Doutor C I R U'R G I A EM G E R A LCONSULTAS - Das] 4� _
r.' aos LJ nD' ,., Carlos Corrêa ... J']21 Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,

t : CIRURGIÃO DA. CASA 'De' SAUDE SÃO SEBASTIÃO ClL\MADAS UR- hemorroides com 6'injenções, sem dôr
'

� S1'1-1 Laureado com a medalha de ouro pela Faculdade ,GENTES OPERAÇÕES E TRATAMENTQ DA TIROIDE '(Papo)Residência: Tenente
I C d II b I •

.1"IT
O d Ad M d' d P

" ,
' .

orpo e oro t ros 'lo .. ." ratament,o e perações o estômago, fígado, vesícula. e.

130
' e e icina o, arana. ' "

'" .

J - (I:' II veira, '

__
o O· ____:_ \ e-ervrço .,uz cec a·, intestino - Tubagem. duodenal.

.
. FONE _. 3.165. Prêmio "Victor do Amaral de Clini;a Obstíteca da,

') �.!l�Õe8! 2.404 Tratamento da Sífilis pelo processo Americano,. mais- --

I'
-

F ld d d M di
..

' .1 Ol!('l8 (Sala ClImis- moderno, em 3 ou ,15 dias.DR. ARMANDO VA-, DR- ANTÔNIO MO- acu a e e e lcma

-I �ário)' 2.031' Técnica única no mundo para <> tratamento do Heritan-LÉRIO DE ASSIS I, NIZ DE ARAGAO Com estágio ria Clínica CirúrgiCa da Faculdad�' Polícia (Gab. Dt:le· gioma (manchas de vinho) no ;rosto ou no corpo, com
- M�DICO, de Medicina da Universidade de São Paulo. I gado) '

.. ,....... 2.5S 1 " 100% de cura.
Dos Serviç3s de Clínica ln ..

I
CIRURGIA TREUMATO- Viagens ,de_ aperfeiçoamento aos hospitais de COMPANHIA� UE Receita de óculos - TJ:"atamento e operaçã� das doençasfantil da Assistência Muni- : LOGIA Montevidéo e Buenos Aires. : TEANSPORfE dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,'cipal e Hospital de Caridade· 'Ortopedia CIRURGIA GERAL _ PARTOS - DOENÇAS DE A�REO I, ETC.

-

CLíNICA M�DICA DE
tI f";onsultõrio: João Pinto,

.

SENHORAS TAC - 3.700

'II\TENDE
A QUALQUER HORA DO DIA 'E DA_CRIANÇA� E ADULTOS 18. ," Operações de: Aparelho digestivo - Estômago, Cl'uz�fro do Sul 2.5UÜ

.

NOITE _
,

- Alergia _
.

Das 15 às 17 diàriamen te.
'

testinos reto anus etc, vias bilia.res (vesícula) -I
PanaIr - ·8.553

.

Consutório: Rua Deodoro, 35 � Tel: 2784,Consultório: Rua Nunes Menos aos Sãbados �parelho 'gênit�-urinário �nasculino e _femin!n�, rins Va�jl . o ..
- I. • •• 2J125! Residência: Rua Bocaiúva, 210

Machado, 7 - Consultas das Res.: Bocaiuva 135.· bexiga" próstata útero, ovário.s, operaço.es pl.asllcas. �

LÓldf! A�reo

��:.:5�080') ,'N"avl·o'�'Mo'tor «'-C-a-,r-'I-,,--,'H-,',-o-e-p-,c-',k"e·�).,'15 às 18 horas. Fone: _, 2.714. Cirurgião da glandula tIreOlde. CIrurgia do can- Real , �
. .

..,Residência: Rua Marechal -

cer. Traumatologia. ScandinlivS8 .

Guilherme, 5 - Fone: 3783. DR .. II E NR I QUE Atende das 8 às 10 e das 16 às 18 horas na Ca· HOTUS RAPIDEZ -:- CONFORTO _ SEGURANÇAPRISCO PARAISn sa de Saúde Sá0 Sebastião, das 10 às 12 e 14 às 16 ho· Lux . . . . . . . . . . . . .. 2,021 Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIRO
ras a rua Fernando Machado nr. 6. (Prédio do Institu- Mai'estic .. ,....... 2.276 Escalas intermediárias �em Itajaí,' Santos, São Se-'MÉDICO

I to Diagnostico DJ'. Djalma lVloellmann). Metropol 3.147 bastião, Ilha Bela, Ubãtuba, sando nestes quatro últi-Operações' - Doenças La Forta . . . . . . . .. !'.��!.. mos. apenas para movimento de ,passageiros.Doenças do apare'ho respi·
de" Senhoras _ Cll'nl'ca de C�ciqu", o - A ISS b Ilh Iratório I" \ - .••.••.•••.

%."'4
s 'esca as em . e astião, a Be a, Ubatuba não

TUBERCULOSE Adultos. �c�tr�I .....
_

.. 'o..

3.371 prejudicarão o hOrário de chegada no RIO (Ida) e

R���Rt6����:g��s. noC�:'�it�e d�:P;�r���!!: Dr.' José Tavare's Ira cema ��;:,:i'r�: : :: :::: >.65' ITINERARIO:B���::�itl��E���:' PARA O
Cirurgia do Torax

" do' Estãdo ..

MOLE'STIÁS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA Dlsque............ ue
Formado pela Faculdade

. I -

.

Nac!onãl de Medicina, Tisio- (SerVIço ütJ Prof. Mula-
.

. GERAL, "

logista e Tisiocirurg!ÍÍ:o do I
no ue Andradt')

',H_ospital Nerêu Ramos Consultas - Pela manhã
Curso de especialização pela no H0spital de Caridad•.
S. N. T. Ex-interno e Ex-as- À tarde, das 15,30hs.sistente de Ci�Ul..gia-tio'Prof; e� diante no consultório,Ugo, Pinheiro Guimarães

(Rio). á Rua Nunes Machado 17,
dons: Felipe Schmidt, 88 Esqu,na de Tiradentes. 'l'e:'
- Fone 8801. 2,766.
Atende em hol'a marcada.

R' lA'a L,a
-

Porta I·Res: R·ua São ;Jo.rge 80 _ eSlcenCl - ,

Fone 2395:
,

_ l Hotel. , '.'
,

Indicador Profissional
CLINICA D� OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E

GARGANTA
- do-

Dâplomado pela Faculdade
NacionaI de Medicina da
,

Universidade do Brasil
Ex-inferno por concurso da

I Maternidade-Escola
iServiço do Prof. Octávio

Rodrigues Lima)
Ex-interno do Serviço' de

-,

. Cirurgia do Hospital
�. A. P. E. T. C. do Rio de

Janeiro
Médico ,!io Hospital de

, Caridade
'

DOENÇAS, DE .SENHORAS .

- PARTOS-OPERAÇOES
Cons: Rua João Pinto n. 16.

das 1�00 �s 1�00
horas.

.

Pela,manhã atende
diariamente no Hos
pital de Caridade.

Residência: ,

Rua: General Bittencourt
n. 101.

DR. CLARNO
GALLETTI

G. O leitor encontrará. Dea

Ia coluna, jnformaçõt'� que
necessita. diAriamente e df
imediato:

CLINICA MEDICA
CONSULTAS das 10 ..,;",. 13 horas
Rua Tiradente 9 - Fone 3415

- ADV0GADO-

às 6 horas.

Telefone: 2.69�.' ,

DR- I. LOBATO
FILHO

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais.

Chefe do Ambulatório de Higiene Mental.

Psiquiatra do Hospital _ Colônia Sant'Ana.
Convulsoterapia pelo eletrochoque e car

.

diazol. Irtsulinoterapia. Malarioterapia. Psico-
lierapia. ". .'.,

CONSULTAS: Terças e Quintas da� 15,as
17 horas. Sabado (manhã)

Rua Anita Garibaldi, esquina
- de General

Bittencourt.
RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Tel. 2901

I
I ,

Escola"prtmâria
I Adventista
I Matrículas Ab.rtu

I CJrsos:·· Primário e Ad-
missão. . ",

i Rua Visconde de Ouro.
Preto,. 75.

IDA VOLTA
Florianópolis Itajaí Rio de Janeiro Santos
/

.... In 10/8 11/8
15/8 17/8 23/8 24/8
.28/8 30/8 .4/9 5/9

Horário de Sa{qa:
de Florianópolis às 24,00 horas
do"Rio de Janeiro às 16,00 horas

Para mais informações dirijam-se à
EMPRtSA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOE.PCKE
Rua:' Deodoro _:_ Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212

,----------------------
-"

-

Vende-se o Bar e Sorve-
! teria,Americana sito à Rua

Saldanha Marinho no 13,
Edifício Machado. Tratar
J10 local com o sr. Umberto,

"

Machado, o qual explicará
(, motivo da venda.

,�----------------�-------

BAR E SORVETERIA
AMERICANA

._,.__---_-- -�"'- ..

Lavando cÇ}-m. -Sabão
.,

\iirgen1 ESllecialidislde
da Cla. IIITZEL INDUSTRIAL-Jolnvllle. (m_arc� �BgistradH)

, ecoDomi,za-se tempo e dlnhelr�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

o ETADO Florianópolis, Quinta-feira, 5 de Agosto de 1954

Ha meses atrás uma das

capitais europeias ficou es

pantada quando um conhe
cido medico contratou com

uma das mais conceituadas
companhias es�ciâlizadas,
um grande seguro de vida
dotal para quanto atingis
se a idade de cem anos. Mas

o que chamou a atenção de

preferencia foram as pala
vras então pronunciadas pe
lo candidato ao seguro:
"Com a minha aposentado
ria, ao atingir um seculo de

existencia, poderei passar
os ultimas cincoenta anos

Maneira de fazer de minha vida sem preocu-
1 - Lave .bem os toma- pação financeiras."

teso Corte-os ao meio e' re- Os que acompanham o

tire as sementes. problema sobre a longevi-
2 - Esmigalh.e com um dade humana têm visto a-

garfo o ãtum e misture-o travez de dados estatisticos
com a manteiga de modo a que o limite de duração de

formar uma massa lisa. Adi- vida tem sempre .aumenta
cione a pimenta e a mostar- do e três exemplo que cíta'

da e-misture- bem tudo. remos adeante são bem frí-
3 - Enche os tomates zantes.

com essa massa e
/
depois As medidas de higiene, a

\I) Rota'ry C I b
_,

espalhe por c�a os ovos descoberta de novos reme"

_
O u e cozidos, passados na penei- dias que vieram combatei:'
"

r21. (APLA). muitas das molestias conhe-

de fi
-

6 I- cidas como dizimadoras e os

enan pO IS U II ít I estudos ligados diretamente
Terá lugar hoje, quinta-feira, ás 12 horas, mais m OSpl a ao proprio problema da

uma reunião do Rotary Club, nos salões do Clube 12 de

B ' conservação da �mocidade
Agosto: Do programa da reunião, consta a "Discussão

. a tista são os principias responsa:
do plano de combate à mendicância", no setor de Ser- veis.pelos resultados já al-

viços à Comunidade, e cujo programa está a cargo do (SNA) - O Hospital Ba- cançados. Se por um lado
rotariano prof. Flávio Ferrari. tista de Assunção, Paraguai, tudo isso é muito bom faci-

----x
tem um quadro' de funcío-

litando ao individuo viver
Pelo transcurso de tão nários e diretores que des-

muito mais, por outro prfs
significativa data será o dr. cendem de ·paraguaios, nor- ma o assunto vai ereando

Prof .. Jurema Cavallazzi Manoel Pedro alvo de me- te-americanos, argentinos, novos problemas. Já ha

.

recidas homenagens, por alemães, suíços e poloneses. muito tempo os: dados de-

Engalaná-se, .

festivamen- parte de seus inúmeros a-
Esse caráter internacional

rnograficos de, vários paízes 'J M P R O D U 'O SOU Z A C R U Z
. te, a .socíedade florial!ópoli-' mígos . e jldxpiradQres, às foi ainda �ais proJ;l�n�iado, t�IIl.JiJro��!!'l.;..gue_P;;'o- \

tana, para comemora],', no quais, prazerosamente, 0-- recentemente.iquarrdo a,�el}"" pulaç��Pesce. em:'tMa par- .

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

dia de hoje, o aniversário ESTADO se associa. ção de. maternidade regís- t
•

't
_,. d e I

·

S-'
.

C
-

I d SI F-Inatalício da Pr6f .. Jurema trou o nascimento de onze �ai:r��s·l1�a�c�m;�t:s :l� greJa 60·. 'ape a e a I omenaCavallazzi, figura de gran- FAZEM ANOS, HOJE: crianças que representavam trapassam .os obtso e as Judos Tadou ft'
de projeção nos. meios edu- sete nacionalidades: para-

guerras e as epidemias não � li
.

/'

cacionais de Santa'. Catari- - menina Eneida, fílhí- guaia, americana, ínglêsa, podem mais restabelecer um A comissão organizadora
na. nha dileta do dr. João A- italiana, alemã, francesa e

equilibrio gntre a pOPula-1 pró-construção da Igreja de Invoque a querida Santa, martirizada aos treze anos,

Mantendo, há vários a- raújo, abalisado clínico; russa. ção da 'terra e os meios 'ne- São Judas Tadeu, situada e receba os s.eus favo�es. Ajud.e--a recons�ruir a, sua Ca-

nos, um Curso Preliminar, - menino Silvino, filho .0 mencionado hospital cessarias á subsistência hu- em José Mendes, convida a pe�, em Praia Comprida, na CIdade de Sao Jose.

vem prestando relevantes e dó sr. Augusto Roberto Ja-- foi fundado por missioná-
mana. todos os devotos e ao povo,

assinalados serviços às cri- ques;
rios da Convenção Batista O que se passará daqui em geral para assistirem as

anças de nossa Capital. .

do Sul dos Estados'Unidos, ha cem ou dusentos anos? barraquinhas que se reali-

Educadora emérita, das
- sra. .Maria Eunice e é considerado como o mais A população aumentando zarão nos dias 7 eB do cor-

mais capazes embora traba- -Pamplon� SIlva? esposa do moderno em Assunção. Sua diariamente e a vida huma- rente.

lhando quasi anonimamen- sr. Esta:ll�lau SIlva; inauguração se deu há três
na se prolongando duas ve-

te, o que mais a eleva e díg- sr. MarIO Costa. anos atrás.
ses mais do que a atual a-

nifica, a ilustre aníversarí- -':�'!l;1�"�� tingiremos uma superpopu
ante ver-se-á, nesta oportu- lação da terra?
nidade, alvo de merecidas e São perguntas que não

justificadas homenagens, .Eu Ey;, do úONTRA ficarão sem resposta pois
não só por parte das crían-

1Q os economistas e sociologos
ças que leciona como pela já estão em campo para re-

sociedade que, estamos cer- solve-las. A. natureza é sa-

tos, prestar-lhe-á ínequívo bia, diz o ditado, e todos os

cas provas de apreço e sim- impasses serão resolvidos,
patia. afirmam ainda os que se de-
O ESTADO, prazerosa- dicam aos estudos sobre a

mente, se associa respeito- geriatria ou�eja a especia-
'samente às muitas homena- lidade que trata dos meios

gens, formulando. os melho- de prolongar a vida e ame-

res votos de muitas felícída- nisar a velhice.
des e muita saúde para que Estamos, assim, em face

persita na grande obra en- ,de treis campanhas, uma

cetada. delas nas mãos dos que pre
vêm o aumento fantastico
da população em face da su

bsistencia e procuram os

remedios para a solução.
I Outra, dos

cientistas que es

tudam os meios de aumen-

I tar a longevidade humana e

finalmente os que se gru
pam na terceira campanha
e 'que' crêm ser possível a

vida chegar aos centos e

cincoenta anos com todos
os orgãos fisiologicamente
perfeitos, ou melhor, tal e

qual se encontram em ple
na juventude.
NOTA: - Os nossos lei

tores poderão solicitar qual-

�.f;J ��7�"'4"':' .:»

·�e BBTABe
NO LARoA·E.tNA SOCIEDADE

Exoerimente boje

� � JC2�Sflhos de
.

Beleza ;

(Colaboração especial pa
.a O ESTADO).

O PROBLEMA DA LON
GEVIDADE

E não voltas. .. debalde espéro e anceio,
Sem os autís aromas do teu seio,
Sem a luz de teus olhos requebrados.

Ingredientes
10 tomates de tamanho

regular.
1 latinha de atum.
25 grs. de manteiga.
1 pitada de pimenta.
Um pouco de Mostarda.
2 ovos cozidos.

'

VEM Dr. Pires.TOMATES COM ATUM
.

O tomate é mundialmen
te conhecido pelo seu alto
valor em vitaminas, portan
to deve fazer parte inte

grante da nossa alimenta

ção. Procure variar a sua a

presentação, recheiando'o
com atum.

MÚCIO TEIXEIRA

Que loucura de amar com taisardores!

Que sonhos de teimosas fantasias! ...

E que compridas noites de negrores,

Dias sem sól e madrugadas friasf. ..

Quero espalhar em teus caminhos flôres;
Encher o ar (que perfumas) de harmonias;
E as pérolas de amôr, dos meus amôres,
-Prender ao fio de ouro de teus dias.

Atende às minhas súplicas discretas:

Sem tí, sou o mais triste dos poetas;

Contigo, o maísfelíz dos de:svairados!
----x----

ANIVERSARIOS

Snra. Pedro Paulo,Machado ... hoje não! Desde que
passei a fazer o regime
Eno diariamente - "Sal de
Fructa" Ena ao deitar e ao
levantar - sinto-me bem hu
morada o dia todo. A irrita
bilidade, o nervosismo, a fal
ta de paciência provinham
de má' digestão, da prisão
"de ventre, da azia. Não se

ja "do contra" tome ENO.
Antiácido, laxante e es

tomacal eficaz e seguro.

"Sal de Frucla"

ENO

Transcorre hoje o aniver-·

sário natalício da exma. sra.

d. Maria das Neves Melo

Machado, esposa do nosso

prezado companheiro de

trabalho, Jornalista Pedro
Paulo M�chado, Diretor de
"O Estado Esportivo".
Dama virtuosa, de esme

radas qualidades de caráter
e de coração, a ilustre ani
versariante ver-se-á cercada
de carinhosas manifestações
de apreço e simpatia Pelo
vasto circulo de amizades
conquistadas na sociedade
florianôpolitana.
As muitas homenagens os

. de O ESTADO, respeitosa
mente' se associam, formu
lando os melhores votos de
felíéíd .

es.

PARA (leCóNjlECÊ.I.D. tiA' óa PA-,
" LEra' KIIORE% ! LevE UM RA'

tfá) os FLORe!l1,
-

.�

...('>t<"'�� '-

.

\

3

porque isto ê verdade:
. '� .

Continental ê fabricado

.com fumo de primeira qualidade,

rigorosamente selecionado .....

de.de a ,cafra . i

.. "<�j&�'��
atê 6 manufatura.

'. -""}"I/"':<\'-�:' �

uma pre'erlnçia D8cllaal-

Total publicado . : . . .. Cr$ 30.228,00
Nair Ferreira 2,00
Manoel Ramos ' 2,00
Ana Gesser . . . . . . 2,00
Emília Leite . . .. .. .. 2,00
Maria Valverde , . . . 2,00
Célia Souza : .. _ . . . . 3,00
Eulália Debrantina " 3,00
M. Catarina Ferreira 5,00
Olga Schmidt _ . 5,00
Ana e Helena, Matos 6,00
Manoel F. Melo 10,00
Maria das Dores ".. 10,00
Pedro Silva _ " . . . 10,00
José Souza _..... 10,00
Jesuino e Lu'isa Silva 12,00 /M. e Verônica Cascaes 15,00
Jutair e Rosa Beiro _ . . 16,00
Júlia Ferreira " . . . . 2Õ,00
Joaquim Oliveira . . . . . . . . 20,00
Otílio Lisboa 20,00
Maria D'Avila .. . . . . . . . . . 20,00
Júlio A. B

"... 20,00
Raulino Gualberto . . . . . . . 30,00
Artur Nascimento 50,00
Francisco Ferreira' 60,00
João Donato .".......... . 100,00
Arnaldo Luz . . . . . . . . . . . . 200,00
Pedro Santos Silva 500)00

A Comissão

Total Cr$ 31.383,00

Mande sua esmola para:
Em Floríanôpolís - Prof. M. da Glória Mattos _

Grupo Lauro Müller.
Em São José - Sra. Zenir Gerlach - Praia Com

prida.

quer conselho sobre o trata
mento da pele e cabelos ao

medico especialista Dr. Pi
res, á rua Mexico, -B1 - Rio
de Janeiro, bastando enviar
o presente artigo dêste Jor
nal e o endereço completo
para a resposta.

OfFSET-Chefe de Impressãl
Empreza Gráfica do Rio de Jat\eiro .précisa de um

.um competente Impressor de Máquinas OFFSET com
.

capacidade de direção, para assumir a Chefia de sua

Secção de Impressão. _Qfertas para'F. Botelho - Av .

MEM DE SA', n. 261 - Rio de Janeiro, informando
idade" nacionalidade, estado civil, empregos anteriores
e pretensões.

- -

••••AVENTURAS
.'-.

DO ZE-MumET�:_
�:.. ,�tI
., \

2··,
' .

',fJ{! .

-
..

.

V
de
ril
p(
:�
P'
'\.

"

r

.

anoel Pedro da
Silveira

anscorrer, na data

, a do seu aníversá

lício, o dr. Manoel
da Silve'ira, atual
esidindo. em.. São li'

Pilotos --

Admitem-se Pilotos portadores de licença de Piloto
�rivado, que possuam mais de 150 horas de vôo, para'
mgI'�ssar�m num .Curso de Preparação . para- obtenção
da Carteira Comercial Dirijam-se a SUi€URSAL de
"Serviços' Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda", '� Rua FELI
PE: SÇHMIDT N. 40.
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DOMINGO TERA' LUGAR, NO ESTA'DIO DA PRAIA DE FO'RAL A PENU'LTIMA RODADA no TURNO, JOGANDO.OS TI�>'
MES DO AVAl E 'ÁTLE;TICO QUE LUTARÃO PELA REHABILITAÇAO, POIS FORAM SUPERADOS PELO LIDER IMIUTUBA, '

,

. PELOS ESCORES DE ,2 X 1 E 3 X 2, RESi>ECTIV.t\.MENTE
..

t

."

,
•

_, .<

•

_�. -'.' " I

-ç:_0-_ cc -o __---------- --.u �.� --------n---�� �O�L�a-..�;a �]I�..���.�BlP.

E s p O r t ivo'
�..�à��Q4PR9���?3TBa�Q��Q�..oc�-aQ��Q�..'.-1..� 7.7�7.7MM �..� F �..�..�� .a .

FUTEBOL NA VA�ZEA
' G'itANDEalREMIO BRASIL ..

. ,,'. FUTEBOL4EM
_

.
'

.

.

TODA PARTE
.

Conforme fôra noticiado ga; Lili, Alberto e Améri- O fabuloso redeador na' mio 'Brasil, desde sua insti- ,

.

, .

por esta página, realizou-se, co; Maury, Itamar, Sagáz, cional, Luiz- Riga'nesó não tuição no ano de 1933: Resultados de sábado e

sábado último, o tão E)spe- I'onóli e Osvaldo. Na segun havia levantado, entre . as 1933 _ Mossoró

rado -torneio entre. clubes da peleja, contra o Vila maiores provas do tlÍi:fé bra: 1934 _ 'Missouri

Juvenis Varzeanos, que' Operária, cederam seus pos- sileiro, o Grande . Premio 1935 -'-,Sargento
contou com a- participação tos Maury, Itamar e Améri- Brasil, concretizando neste . 1936 _ Cullingham

'

do São Paulo, -Avante, Pon- ;;0· para B,ati,;ta,' Béto e ano seu, acalentado sonho, 1937 _ Helium

te Preta; Ferroviário 'é Vila Ivan, respectivamente, pou- com o craque El Aragonês. 1938 _ Pendulo

Operária. O São Pau19 com parido assim em medida a" Está, _ pois,. de _ parabéns, o 1939 _ Six Avril

uma' equipe bem armada, 'certada -os, três elementos hE!��-camp�ãÓ· das' pistas 1940 _ Teruel

poude v�:ncer com méritos para a peleja decisiva. ;
. cariocas, ao incluir seú no' 1941':_ Polux

.,..J '," _' !' .....

a Ponte Preta por 1 x O e o ,/ me, pela primeira vez, na

Vila Operária por 2 x O, en-' 'SÃ"O PAULO i: POl)líT� \ 'historia' d; ma'ior' carreira
-. �

PRETA _

'194'4 _ 'Albatroz
,'<

:� F�::O:'::�:Y'�:P:�i�!� A;';';do o. Ca�pe�nato
?
El �,.g;;é:,., ,ua vi- i �:�! .. ::!::n

do-se' para defrontar-se com Pentagonal de equipes Ju- tória ·de domingo; superou -.,..1947 _ Héliaco

o Sâo Paulci na'tfínalíssíma.
-

venis ., Varzearios, teremos o recorde -de Gualích9' em . 1948 _ Heliaco

Iomingo próximo' no gr-â: sornas ganhas,. Ç!om mais'de
_

.
1949 _ Carrasco viário, .1.

-nado da Vila Operária o· seis >�ilhõ�s' de -êru��i�os," 1950 _ Tirolesa EM PONTA GROSSA-

sncontro entre as duas t�a" incluindo-se �s' pl:�mi�s le- 1951 _:_ Pontet Canet Associação Jacarezinho,' 8
-

• ��.., '_.- ...' ....' _.------------,;""._.---

licionais equipes do São 'va�.tados 'na Argentina.
\

.

1952 G;alicho X Guarani, 1.

,

ft '�.:�..

e4",· '.,' �.�.
,

eO", t,São !,aulcr e i,,:�nt� d�- �a�lc{e f�ntêPreta; O �1Í1-
'

, , .. _ .

x x =. : -, f 1953 _ Gualicho
EM BELO HORIZONTE "'fII5:1. -

-1$., __
frontaram-se na ,d_el'radei�fl. ;Elate 'esta ·J'adad(:>. ,á comple- '! "Til:.olesa _foi a única" t�: 1954 .; El Aragonês.

._ Á'tl�tico Mineiro, i xl/, Apeleja, lutando �inY:;:6s per�/ (+'0 --ê'i..tir,t'o;' dev\tf�i�o �qtiFi-,i� �p�ê�a-.táií,�f�':. do naipe' Úini- (Recorde dos 3.000 me-,
�. A -' ./ •

*" 'f'- »

.' ,

r ,

: • :\"\,�,! <

Asa's, O;' Cruzeiro, 2,x Amé: "
rt1AIfTE TODD IV. j

conquista .do títul�. O tri'9>-: \rio_tde 'fÔ)rça�>{e: � ,bom; fÚ;. ,úino'� vencer o G: 'P. Bx:á- tros Gualicho.)? I
- - >', OIJ '-- I

-: ", '.
.

,', . I' ,.', ." ','

I
rica, 1; Vila-Nova, 2 x Síde- '/'\.., no'� I:tJiFlFJO·'/: i':

�o:'c::t:::�;o::�c���;:g:�';··�?a��::�z:��e�::t�.:·r�:t.:�;· sil,", -;.,.. x X x ," A ma�o: �s:rprez,a �� rurgíca, O; Metaluzf�a, 4 x [,." l\'

.'
.

�:;,,,,�,jL'o,'
J - �

•

,

•

"
A. ".'i;' Sete de Setembro, 1.

·.·D�"'I �,:
"

r
:

soprava nó Estádio da' Vila: c'am, tendo cadá um, duas
..
0 Stud Paula Machado e, Gra�de Pr�mlO Bra�Il,;de ; EM S. PAULO _ São

� �.,'_ / . ��. �, .

Operária limit�u-se a defen;' _vitórias; duas derrotas, o recOrdis�a do'G�andePrê- don:mgo fo� a �ecepç�o. cau-, Pauló" 2 x --America, 1 (sá-'�' il'" � .� .

der-se, atacando sómente à
•.

�omo, poderemos abservaf: mio ."BRASIL". Em 1939, sada, pelo' tord�lh0 nacl,?nal bádo). ,�I .' lP �'.,
,

.
,

.,.

J
base de escapadas, "0 que são Paulo '2 x Ponte Pre' defendendo 'l:!S cores do' sr. Quiproguó, considerado· o I.. .'. '.

' ,'�
.

'EM RECIFE _ Esporte ._;_.

F. E. Paula' Machado; o grande favorito; Quiproquó,' >

Clupe Recife, 3 x Santa
segundo se revela tel'ia cor- ,

'

. '. Cruz, O.
rido adoentado, daí a sua"

.

NO RIO _ Flamengo, 5
10.0 lu-

x 'Flu�id�.ns�, 2. _.

neio Iníci� earppeão,
.

x .* x' "

OS "APRONTOS" DO Guarailí, de Carilpina$.
Foram os ,segUintes os ATLE"TICO E AVAl "EM BUENOS'AIRE�

',' "Aprontando" 'os . seús Racing, 2 x River Plate, 1;v��cedores dO'�Grarl,de Prê-. .' .

co�tuntos de pr(j)fis.siona�s e 'Boca Jun:lors; 5 x Gimnasia
aspirantes para as partidas y Esgrima, �O; San Lotenzo,
de domingo ü:nte ao A-vai, 3 x Banf'ield, O; Illdependi"inaugurado. Veio a segun- . VAIADO NO MARi\?CANÃ O

-,'
_"

'"li

da etapa e o tricolor, agora ' ,
. ;

·

__FLUMINEN�E J ....
treina hoje, coletivamente ente, 6,x Plafense, 2;,Lanus,

a favor do vento dominou ". "'; '" '.;",
'

'.
,o Atlético, com'início às 15 3 x Huracan, 2;' .Rosario

seu a?versário, atacapdo
- RI?,

...

4 (V. A?, - A
re", "hàr�, ?0;j,9g0" '. �a,; decisão ,horas, no estádio da �uaBo- Central,. 9 x Ti�re1 �;. Velez

furiosamente ao arco alvi-I )r:ovaç�w do pubhço que do-
i de,�I�p�tar o, Fla-.fl�, �om I cai�va. Arrianhã -sera a vez Sarsfield, 1 x Ferro Carril

anil com ma'is fac-ilidade, mngo compareceu' ao Mara� ,09'�eserva,s. Os que.' pagam do Avàí, no mesmo local e O�s!e, 1; Chacarita Juniors, .

�anã, perá assrstir' ao cotejo os ,ih'gressos sustenta,ndo h·ora'rl·o. 1 x Newell's Old Boys, 1 .sendo que' num desses ata-
Flamengo versus Fluminen- assim os clubes com sua

:(.

Es-tado

quarlto' que' o'; Avante ven-

1942 _ Latero

1943' _ Albatroz

.7 "

''_',

SÃO PAULO 1 X�

AVANTE'O

possibilitava aos rapazés do
"

venceu

d�pois

.la O .,

Sijo Paulo 1 x Ponte Pre-

ta 2 \,

Avante, fazer um bloqu�io
/'

no centro do gramado, �iran;
dO desta forma, grande par'

te das jogadas dos mais

çonstrutores Itamar e To'

nóli. Ma� a defesa sampau"

lina em' dia inspirado,' > su-

francês Six Avril

pela primeira vez;

São Raulo'O x Ponte Pre- Albatroz e Heliaco soma" fraca performance:
tà ; ram quatro ,:,Üórias osten- gar.

São Paulo 1 x Ponte Pre" tando a' blusa tradicional
ta O , ouro e costuras azuis.
Quem vencerá' esta ter-

portara muito bem' as car- ceira?

g�s adversárias, escoando-se M. Borges
assim os minutos iniciais

sem que o'· placard fôsse

ques bem tramados; Itamar
1 f

-

d"d d . se, exteriorizou-se naquela coi1.tribuiçãçf;> traduz'ida, em
, ança em pro un 1 a· e o ,

I
"

" ,
'

.

,

> tremenda vaia com que re- ê�uieiros me�éciam úm avi-
center-foward Sagáz que a

c,ebeu o quadro tricolo�, foro' so com a antecip-ação ne�

peonato Amadorista de
"

..

NESTA CAPITAL: Pau- 1954, promovido' pela F. G.

la Ramos 2 x Guarani O. F.: 'o',

domingo: .'

Torneio Início de, Amado"
res: vencedor o Colegial'

·'A TABELA bO'CAMPEONATO AMADO
RISTA DA' CIDADE

(sábado):.
EM PORTO ALEGRE _ co

Grêmio 1 x Cruzeiro '1, FIo"
riano 5 x Nacional O, Inter
nacional 1 x Flamengo � e

Renner 3 x .Aimoré 1.

EM;CURIl'tBA :__ :B�iÍa-'
nia, 5 x Atlético Paranaen-

Publicamos abaixo a ta"

bela do 1.0 .turno do.Cam-

DIA _ 21-8

Postal T. x Bangú
Colegial ,x Ipiranga
Local: Estádio dá-F C.F.

.

se 1; Coritiba, 1 x Ferro"

EM s. PAULO _ Tor-

"',rr·��'"
""� � ,"_ -- '"

..

DIA _ 7"8

c,

DIA _ 28-8

Ipiranga x Postal Telegrá-

Radíum x Ipíraríga
Pb�tal x C01egi�1 ,

Local: 'Estádio da F.C.F.

Bangú x Radium
,. I �".(

Loçal: Sa�o dos Dimõc��
DIA -14,8

DI2\ �-4;9

B'ã�gú: �; eoi�gial
Radium x Postal

, �
..,. � � .• '

.,-

'LocàE; Estádio"'da F.'C.F.

Colegial x' Radíum '
..

ri' segundo turno será

Ipiranga x Bangú.: iniciado no dia, 11 de ' Se-

Local: Saco dos Liínõe;'· t�inbro.

Atenção
BOA COLOCAÇÃO PARA MOÇA

Precisa-Se de moça com
.
conhecimentos .de Conta"'

bilidade" CQrrespondência Comercial e apta aos. demais
serviços de escritório. Exige:.se referências. Candidatas
interessadas queiram se dirigir por carta à Caixa Pos..:

.

tal 139: Dando n�rlte completo e endereço.
ORDENApO }NICIAL _ Cr$1.100,oo..

-'

�Vende�se······
l . � , '. .

� > .' "'" ;\

,
1 chassi FORD reforçado, especial pãra 'ônibus, ano'

1946,\de 196 polegad�s entre 'eixos, amortecedores, diàn
teiros e ::tr'azeiros,' .mot-or V'8 de,100 BP f q�ÇlI(ruer pro'
va'; pneus 750x20 em 'bom estado, latada reforçada, ótima.'

Vêr e tratar na ."
.

.

�nd. e' Com, ARNO GARTNER & CIA. bTDA.
(Agência VOLVO) � Ruâ São Paulo, '501 '-"BLU

ME�AU.

queima-roupa. abriu a con

tagem. Deliram os pupilos
mado por Zeze Moreira. Um cessaria:
dos . dirig�n.tes do gremio. /0 publico se 'fosse avisa-

de Osnr Costa. E co'ntinua o -'1

,

match com o São Paulo
das �aranjeiras justificou do com antecedenc�a, a,,, at- I

. . a desconsideração aos adep- l'eéadação não seria de cer-'
sem p r e maIS agressIvo;

.
..

.
,

d
.. '

.

d'
tos, do futebo), esclarecendo ca de oitocent�s mil cruu!i-'

q u a n o o JUIZ' a . ..'
'"

f' d" 'b'· t"lh" d'b·." que avisara o Flamengo, ná ros ...
'

por ,m a a'
.

a a. a, e a17. _.

.' .

,
.

<

--------

xo de grande- ovação da re' FANGIO FOI O VENCEDOR DO
duzida tórcida que compa" G· P. DA EUROPA
receu ao est�di� do. Ipiran-, NEUERB�RG�ING, 4, r�. Fa�gio cobriu a. (Ilst_an,'ga F, C. Apoz a salda do (U. P;) _ FOI realizado do- Cla no tempo de 3h. 45m�.
gram-ado, os pupilos d� O�, mingo, �qui, o Grande Prê- 45s. 8d. A corrida tinha
ni','foram contemplados com mio da �uropa, na sinuosa um perêurs6 total de .. ;.

bebida's e do�es,' pelo' bri: pista de' 'Neuerburgring, 501,820
'" quilÔmetro;: . '. E�'ta

"lhante feito que acabavam tendo vencido a �ompetição corrida contou ponto§ 'p�ra
de conquistar: Carhpeão 'do o volante ,Tuan M?nuel Fah� lo Campéinato.M;unCliàl" de

Pentagonal Vai,zeano. Ali

nhou assim o· quadro Cam-

gio, 'com 'um carro. 'Merce- i Volantes, que ;�ontinua seno'

des Benz, ,na veloCidade
..
de

I
do lidéado pelo "ás" argen�

,

'�i�9,q: %:��ilo.�}.e,tros,,}lpr h:o-.ltI�2' i

. � .
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_ UiscurSos dos iovens Jair O. I Matos e Braz SUva
Quero agora, expressar verificará, terá uma signí- ; que o esfôrço e a combati'

minha alegria, por estar eu' ficação ímpar na vida polí-
I
vidade avultarão o nosso

tregue à tarefa nobre e ne' tica- catarinense, porque se' mérito e darão ao triunfo
cessária, tarefa a -que todos rá feita com armas lícitas maior ressonância e maior

, '

os Catarinense deveriam não transgredindo jamais relêvo. Torna-se mister, a'
estar entregues, que é a de aos direitos que' a Consti· gora mais do que nunca,

eleger para o Senado da tuição nos· assegura, numa agir desassombradamente
República o nosso Grande perfeita coerência com os pelos nossos ideais, deíxan
Chefe Dr. Nereu Ramos. sagrados mandamentos da do de lado a inércia e' o in-e

Finalizando, prometo aos democracia. Ademais, não .díferentísmo, que nada edí
nossos candidatos o. traba- deixaremos ele cumprir re- ficam ou constroem. Uma
lho conjunto desta Ala Mo' ligiosamente '

as diretrizes elogiável iniciativa nossa,

ça."
.

partidárias, seguindo a Ii- apoiada pelo espírito dínâ-
Falou, tambem, o jovem nha de conduta do Partido: mico de Osmar Cunha,

Braz Silva, cujo discurso "respeitar aos adversários transformou-se logo numa

transcr,evemos: para que sejamos respeita' -concretizãção. Lá fóra, Os'
-

" Ao instalar-se a Ala dos", tão bem traçada pelas mar Cunha tem sabido ele
Mô�a'�dó' Partido Social De' mãos de' ineguálável

.

chefe var Santa Catarina ao alto,
mocrático, não me seria lí- Nereu Ramos.' A luta será destacando-se com sucesso.

cito,' se. não ocupasse esta árdua. Se vencermos, co' nos embates travados. tle

tribuna, para manifestar mi- memoraremos, o triunfo nos -tem prestigiado com

nha convicção de que Santa com educação política. Se sua ação reslizadora, e com

Catarina, .será no futuro (, perdermos, sorveremos até seu coração quente de ídea

próximo, a garantia da fe' a última gôta, o sabor amar- -Iismo, tem aquecido àqueles
licidade do Brasil.' Sube, go de revezo Mas não desa-: que necessitam de aqueci'
pois, com satisfação; à esta nimaremos, porque a ex' mento para enfrentar esta

eminência, para lhes dizer, pressividade de um feito .guerra fria de paixões. E o

com 'a: láúrea dé um dos não pertence' apenas \ a Partido soube por bem com'

oradores, de propósito fir- quem conquista o ambiclo- preender o nosso objetivo;
me e seguro de qué estamos nado laurel, todavia, tam- que é o de lutar pelo seu

possuidos, para enfrentar bem, a quem participa da maior fortalecimento, acom
os duros embates políticos batalha em busca . de .sua panhando de perto a marcha

v1p:doúrôs:. Estamps' possui' conquista •. Sob- àbandeira triunfal iniciada pelo valo'

dos' de uma confiança e to' do Partido, construiremos o roso Nerêu Ramos.
m

...·�d.o{, ge: _ féiÍ!âb�láveis, monum,e.nto da vitória, �m I d 1- Preza os co egas·:
que a caminhada longa e base sólida e em concepçoes I' D

. ,

os prl- .

t
. J. t

- amos, aqul, noss
cansativa a percorrer, nao in eiramen e novas, nao e' ,. '.' ida
f

' +� h d di do ri
., melros passos para a v

ara com que, ten amos e va m o jamais aos prlUcl-b1· T
.

t ade
b d I t b· .

d âti E t pu ica. emos a cer ez
a an onar. a u a em usca pIOS emocra icos. s amos

t t r-ao'
d
...,

I dã E
"

I I que suas por as es a
o pomposo ga ar 9-0. es- propensos a sugnar pe a

b t a aco-
ta conquista, que se' breve, nossa grei,' na certeza de; lShempretAad

er as

1
par

e ado
.' "
(' er a o o aque e qu

quirir seu passaporte com

dignidade, com meios legais,

P.rofe.ssorad.O Calarinense' �:np��í:ei�i:::OS� t�cl:
harmonia processada nos

LOI·s da" ·8ot·orJ·a . do· dop. mais diversos aspectos po·
U (j

.

U líticos, que garantiremos à

.IJIPI·dl·o B.a. r.bo.sQ Santa Catarina e ao Brasil
, • > •

J) r . " dias mais - trariquilos e
." -,' .....,.. , ... , '

.
.

felizes Felizmente, para
.: Lei n 460, 'de 14 de junho de' 1951 - Casa dos .Pro gáudio nosso, encontramos

f�sso};es d'e Santa Catar.lnà.-'��puhlic�da no Diário- oa- uma estrada livre a percor'

c�al do :est�d�, n. 1.443;de 21;de junho de 1951 -:-:: A:, Casa rer pela conquista de .ll0&-·
dos Proféssores de' Santa Catarina � ó lar dos profes- so .ideal. ISto .porque, verda:
sores i�v?lidôs e q�sa,rriparados·.--- já foi instalada (pré- 'de seja, Santa Catarina,
dto próprio}, 'íriaugurada 'e se encontra" em 'pleno [umcio: pequeno e modesto·compar·
n�mento, há mais de úni ano, àrue Almirante_Alvim n. timento dêste enorme domi'
26, na cidade- de. Florianópolis, Capital do Estado. cilio que se chama Brasil,

Lei ·n.' 18, de 10 de agd'sto de 1951.- Dispõe sôbre abriga personalidades de
os cargos' do 'magistério. obtidos "por concurso. Foi esta notável higiene espiritual.
Lei publicada no Diário Oficial do Estado n. 4.473, de 6 São figuras, cuja intelec'
de agôsto de 1951. Tiãta esta Lei da. inamovibilidade dos. tualidade sadia e esmerada
proféss01'es nomeados, QU

• rem�vtdos por conCU1·SO. perfeição moral, constitui'
NENHUM PROFESSOR,

. tnclusw� ocupante do ca.rgo ramse já em verdadeiros,
isolado, de provimento'.(:?jetivo" de Regente -de ensino paradigmas do direito, da
primário, padrão F, lotado ,em escola isolada ou escolas justiça e da liberdade. Esses
reusiulas e também ocupante de cargo na carreira de homens seguem a rota tra

Proiessor Normalista, poderá ser removido, "ex·Officid'. çàda por seus antepassados.
Assim,

'

todo professor, nomt;ado ou removido MEDJAN -

E nós, às primeiras horas da
TE CONCURSO, NUNCA poderj. ser remüvuio, a não madrugada da nossa '[uverr
ser a seu (DELE) pedido. A remoção do professor NÃO tude, somos levados à pug'
Ef?TA (:lO arbítrio de quem quer que seja, inclusive de na, numa tentativa ínanoní
autoridade escolar. SàMENTE, a pedido do PRóPRIO mável de continuar esta

PROlfE$SQ'R! 'poderá,O'mésmo ser,removido.· tradição.. Se nosso Estado
Lei'-n: 23,' d�"5 de outubro de 1951 - Dispõe sôbre nã� at'ihg�ti ainda o clii:nax

o concurso de remoção, ingresso e reversão de lnspeto da glória é porque tem a

res.escolares - .publlcada nó Diário Oficial do Estado n. injl,\stificavel.reputação de

4.516): de � de outubro de 1951. ser tc;)Í'ritorialmente peque'
:
__ �L�i n: '24, de 5: de �u�ubro de 1951 :- Dispõe sôbre no. 'E disso tivemos provas

o concurso de remoção, ingresso e reversão de diretores clarevídentes, há não mui'
de grupos escolares - publicada n0 Diário Oficial do to tempo atraz, quando um

Estado h. 4.516, de 8 de outubro de 1951
.

dileto filho da terra de Lau'
. Lei n. 700, de 14 de julho de 1952 ....:. Emite uma apó- ,rQ Muller cuja il)-dividualida

lice' de um milhão de cruzeiros (Cr$ 1.000.000,00) em

I
de politicá ainda hoje tão

favor da Casa dos Professores. de Santa Catarina - pu- comen,_tada, teve seu nome'
blicada no Diário Oficial do Estado I_?. 4,700, de 17 de ju' em cogitação para se c�m'
lho de 1952 - Os juros desta apólice têm sido recebidos didatar 'à Supr�ma Magis'
pela Administração da Casa dos Professores de' Santa tratura' da República. San'
Catarina.

.
ta Catarina pode ser co.nsi·

Lei n. 68, de 30 de outubro de 1952 ::._ Isenta de imo derada pequena -em sua

postos a Casa dos PrOfessores de Santa Catarina - pu'· superficie, mas é grande nl'

���D��OO������7n,�6�������rne�ft�l' ,

__�' �__

vembro de 1952. calidade moral de seus fi: g:t:ei nesta batalha cruel

I
MAGROS E FRACOS JT t d V'Lei n. 129, de 24 de novembro de 1953 - Declara lhos. Os cépticos, os nossos que a própria vida oferece. ra e as las

inalienáve'Z e indivisível o patrimônio doado ao Estado adversários, fiquem cClnvic' Enquanto que obtivermos o V A N A O I 'O L
dê' Santa Catarina pela Sociedade Escolar Pedro II e fi- tos de que nosso Estado, apoio do nosso Partido, e Respiratórias
xa o. seu uso. ___: publicada no Diário OfiCial do Estado de orgulha'se de dar ao Brasil, este confiar no nosso propó' E indicado nos casos de fraque,

.

.

Santa Catari:qa. n. 5.030, de 30 de novembro de 1953. - filhos da estirpe de Nere}l sito formaremos uma equi' za, palidez, mag�eza e fastio, porque

Esta,:ye}, declarç>u �nalienáyel e' indivisível, sob qualquer Ramos. Falar sobre a �er- pe coêsa, onde a palavra de em sua fórmula entram substancia.!

títu],o,.O ·p.�.tr.ill1�r.lio, oriundo dos pritpeiros coloI}izad<:>res sonalidade dêste ilustre c�m' ordem será s�nipre a de lu' tais como Vanadato de. sódio, Licl-

de Bli1menau, doado ao Estado pela Sociedade Escolar terr�n�o é· trabalho cansa' tar pela grand�za de nossa tina, Gilcerofosfatos, pepsina, noz

\ Pedro' II e 'fixou definitivamente o seu uso para"educan� tivo e desnecessário, por- terra e da nossa gente.'Ou' de cola, etc" de ação pronta e eficaz

dárjos, cl'iados,� marí.tidós:-p�lo Govêrno Estadual. Neste que seu, nome está ligado trossim, enquanto contar' nos casos de fraqueza e neuraste-

patrimônio, I}a cidade de Blumenau, a Escola .Normal ao progresso e ao. bem �s· mos com a cola}loração de ruas. Vanadiol é indicado para ho..

Pedro II veIn prestando �erviços à infância e à juventu' tar de Santa Catarina. Tem Aderbal Ramos dã Silva, I
• mens, mulheres, crianças; sendo fór·

de:' ...::.: grupo escolar: gluásio:'e cur.se. normal, do segundo seu nome inscrito no livro nada temeremos; "Este ho' ,

"

mula aonhecida pelos grandes roê.

cic�o (Escola: "Nôrmal) , ;, todos criàdos, é manticfos pelo Aureo da política brasilei' mem são. e bom", na sintese
dIcas e está licenciado pela Saudp Publica. .

Govêrno do Estado. A'Lein. 129 defendeu e resguardou, ra.Temos a certeza de que �ingela e precisa de Nereu --------,---------------

para sempre, o·patrimôni9 dos Rióneiros blumenauenses, ele cultivará sempr� as se' Ramos, e qUe se constituiu

con,stituido pàra o bem da iüfâri'Cia é da iuventuQ.e.
.

mentes da dignidade deixa' num verdadeiro homem pú· se soubermos�.qtierer. Aco'
, Lei n. :1 065; ,de 28 de' maio de 1954 - Con�idera de das pelo seu velho e saudo' .blico, governando seu Esta- lheremos com.i satisfação a

utilidad:e pública a B'eneficência dos Professores de San' so pai Vidal Ramos, 'cuja do dentro de um clima de quem queira tràbalhar peló'
ta Catarina - � publicada nÓ Diario Oficial n.· 5.154, de passagem pela vida pública segurança e de tranqui-lida' soerguimentó, de nossa ban°

12 �de junho de 195.4·- !1 Beneficência dos Professpres, catarinense, ,deixou traços de, praticando' evangélica' deira partidária. E em toro

/ ágora sob"a prot'êç_ão flfi!' f!1tilidade p'4bliça, çontinuará' o indeléveis de uma pessoa mente a Democracia. Te' nO dela, meus colégas, para
seu destlno de amparo,à família de...p ofessor no enfren' de bem. Nereu Ramos já se nhamos fé no que já somos, o alto, para o futtÍro, por

tar financeirame inevitáveis finais dolorosos pas' constituiu núm general que vigas mestres insubstitui- Santa Catarina fi pelo Bra'

sos: ,� comanda com galhardia sua veis do que poderemos ser, ,sil."
�.�

"''''0>;'\.;/',,' \ , .. ,' : '.:
'.' '/.

j .'

CONTRA as ·IMPUREZIS

que se acumulam nos

pistões e nas partes mais

importantes do motor,

provocando enguiços e

encurtando a vi.

da do seu carro,

/

-: �;'�'"
.J

).
:J

\
,1'

f. - f
I }

� ;'-"".'
;- ,;

-

SHELL X·.100 MOTOR 011 contém "aditivos"

detergentes evitando a' formação de

�issoh�.Emdo os depósitos formados pelo carvão

crostas,

,",

! _./ ...:.....

ressequido e mantendo as impurez,as em suspensão
no óleo sob, fonna- de diminu��s" partículas.

, ,"I

,.:.;·r.�.�·_'.

,.'

QUARTO'

(Asmáti-As Bronquites
cas, Crônicas ou Agudas) e

as suas manifestaçõe's (Tos
ses, Rouquidões, Resfriados,
catarros), assim como as

gripes, são moléstias que

atacam o aparelho respira
tório e devem ser tratadas
com um medicamento enér

gico que combate o mal, evi
tando complicações graves.

Aluga-se um qvarto para
"O Satosin" con1tendo ele-

2 moços distintos com ou
mentos antisséticos e peitn.

f,
.

. rais, é o remédio indicado.
sem ca e.

\
P h

. .

,
.

rocure oJe o seu vldro de
Tratar à Rua Consel�eiro "SATOSIN" nas boas far-

Mafra, 152. - mácias e drogarias.
',' .""'.,

.
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Hoje no Passado
5 DE AGÔSTO

A data de hoje re'corda-nos que:

em 1585, a caravela comandada por João Tava

res, chegou e ancorou no antigo Pôrto da Casa

ria, afim de fazer pazes com o cacique Piragibe
e lançar os fundamentos de uma cidade, que,
após 1930 passou a se chamar João Pessôa, co
mo homenagem ao valoroso paraibano;
em 1625, fez-se de vela, da Bahia da Traição, a

Esquadra holandesa do Almirante Boudewyn

Hendrikszoon;
em i646, um ataque dos holandeses contra O

linda foi repelido pelos Capitães João Soares de

Albuquerque e Braz Soares, tendo sido ferido

o general inimigo von Schkoppe; ,

em 1709, Bartolomeu Lourenço de Gusmão rea

liza em Lisboa, Portugal, a primeira 'experiên
cia de ascenção aerostática;
�m 1868, em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul,

:t
,..

nasceu João Propicio Menna Barreto, vindo a

- "falecer como _ General e Barão de
-

São Gabriel,
€'!ll 9-2-1867j
em Ü�27, em Alagoas, nasceu Manoel Deodoro

, \

.da Fonseca, ex-Presidente e Proclamador da Re
, '\ ,

pública Brasileira, falecendo em 23 de agôsto
de 1892 no pôsto de Marechal;
em 1829, o então Deputado José Clemente Pe

reira (nascido em 17 de dezembro de 1787 e fa-

'lecido em 10 de março de 1864), foi nomeado

Ministro da Guerra do Brasil;
em 1835, nasceu Gaspar da Silveira

vindo a falecer em 23-3-1901;
em 1865, os paraguaios entraram em Uruguaia
na e foram cercados pelas tropas brasileiras;
em 1868, os restos da guarnição de Humaitá,
refugiados em IsiaPoí, no Chaco, renderam-se

Martins,

aos brasileiros;
em 1869, no désfiladeiro de Sapucaí, os para

guaios forain desalojados de suas trincheiras,
por tropas brasileiras comand�das pelo Coro'nel
Francisco Lourenço de Araújo, da Guarda Na-

cional da Bahia;
em 1872,· nasceu o grande cientista Osvaldo ·1Gonçalves da Cruz, falecendo em 11 de feverei-

ro de 1917;
em 1896, o Brasil readquiriu a Ilha da Trinda

de, em poder dos ínglêses desde 20 de julho de

1895;
em 1920 foi fundado, o Instituto Histórico do

Rio Grande do Sul.

André NUo Tadasco

. Restaurante Napoli
RUA MarechaLDeodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasil, o melhor!'
Desconto especial para, os senhores viãjantes.

,�" '---.;;,'
-

Partido Trabalhista Brasileiro
PARA DEPUTADO ESTADUAL
TELMO VIEIRA RIBEIRO
-�----:-------------�--�

I

! .

Serviço
I

Nacional de Malária
.t\jencão

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 Ofi
cial do Estadorpara venda de 10 jeeps Wi1lys -
ano 1948.. "

'

FACI,!
um

enquanlo
inslrumento que calcula

o senhor pensa

Todas as �, Qpera�ões de aritmética
.

:.
, NOS SEUS CINCO DEDOS

REVENDEDOR�E? EXCLUSIVOS PARA O ESTADO.
DE SANTA CATARINA

'«Casa' Fernando LIda.»
I , "

, TELEFONE' 3.878 - CAIXA POSTAL, 467
Rua Saldanha Marinho, n. 2

-TELEGRAMAS "C A N A N"
- Florianópolis -

.

A Delegacia 'Florestal :Régional do Ministério da

Agricultura recomenda a��. srs. 'proprietários de terras

nos Municípios de Florianópolis, Palhoça São José, Bi
guaçú, 'I'ijucas, Nova Trento e Porto Belo, que co�sti
tuem o 1° Distrito Flo/e3ta1,e �nde entrara em açao a

Polícia Florestal, que hí;lO procedam derrubadas de

mato ou queimadas de pasto- e coivaras, sem solicitar

antecipadamente a necessaria licença da autoridades

competente, como dispõe o Códígo Florestal em seus los Corrêa".

artigos 22 e 23. Fpolis., 2-8954.
Para maiores exclarecimentos devem dirigir-se á

séde da D. F. R., á rua Santos Dumont, n. 6 - � -
FLORIÀNO'POL.IS. 'Vende -ae

CRISTO fala ao nosso século. &te' é o' Meulo das

luzes, alguém disse. Mas não estaríamos muito errados

e- Secíedade dos 'Att'rador'es se o denominássemos século das trevas. ,Alguns estão

V\I possuidos do mêdo. Outros obsedados com á idéia de

I
honras e grandezas terrenas. Contudo, êste século, sejam

-:

"

de . Flor,ianópolis quais forem seus méritos e defeitos, é-o século ao qual
.

Jesus fala: "Eu sou à caminho, a verdade e a vida".
, '.,--�244ZililU&& 2 L Deus fala a todos, dizendo que "de tal maneira amou

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA Q mundo que deu o seu Unigênito 'Filho". Ao mesmo

- tempo :E:lé. nos adverte que aquêles que crêem não serão
De, ordem do Sr. Presidente, convoco Q_� ��ssociados condenados, mas os que não crêem já estão condenados.

para a 'reú�ião' de Assem?léia Geral Or4:�á.r�� '�\ rea_li- , A: respons_abilidad� é nossa de assegurarmos nossa

Izar-se ,no dia 8 de agosto as 10 horas np se�e na Socie-
_ propria salvação. Precisamos tomar as palavras do Mes-

dade à Avenida Mauro Ramos, com a seguinte ordem tre como.um.desafio direto e pessoal. ,.
'

do dia: '

"

"

, Que nós, que vivemos em pleno século vinte, tome-
Eleição da Diretoria para ano social

'

mos em consideração ai palavras do Divino Mestre. Já
1954-1955 estamos condenados, se não cremos. :E:le nos salva se nê-

Caso' não haja número na primeira convocação, fi- le crermos.
.

"

,

cam os associados convocados para a 2a. reunião' que
realizar-se-á dia 13 de agosto às 20' horas.

Florianópolis, 31'de Julho de 1954
E'dio Ortiga Fedrigo - 1.0 Secretário.

A\li s O
,'" .

'I

f.,stou. apto por-a. aceitar>
ouatoue» 'tr>abalho de de-
senha: Ar>tisticot poro clichês
de pr�g�ndq of7J.el"ciaL, Polilj
so, alo aJloS)..Desenhosue odo ÓS rroos .

------ -- ---

Com a Biblia na Mão
«No Cenáculo)
QUINTA-FEIRA, 5 DE AGÔSTO

Aquêle que nÊle crê não é condenado; mas o que não -

crê, já está condenado. (João 3:18). Ler JOão.,3:14-18'

:' ORAÇÃO
Ó Deus, 'ajuda-nos a crer, em teu Filho como' nosso

Salvador. Aumenta a nossa fé. Livra-nos de nos e'mbara
çarmos com as coisas: de somenos importância neste
mundo. Fortalece o, nosso desejo de fazer o bem e crer

e mtuas promessas. Em nome de nosso Redentor. Amém.

Pílcíes-Ccmercicds
-e.:qap-e;) ap sa.1óp-epod sOlOHd as-wal!wpV
Mercante, possuidores ou não de Certificado
IFR. Dir ijam-se a Sucursal de "Serviços Aéreos
Cruzeiro do Sul Ltda.", à rua Felipe Schmidt
n.40.

Ligada a hisjor,ca cidade
'Objeto _ roubado

/

de Capernaum
A quem fôr oferecido um (SNA) - Capernaum, a ; tãos. A nova estrada facílí-

rádio 6 válvulas, de automó- antiga judaica onde Jesus tará a visita de turistas e

vel, sem auto-falante, pede- realizou seu primeiro mila- peregrinos, uma vez que os.

se comunicar a esta reda- gre, f! que 'é frequentemerr velhos caminhos eram ex':'
-

I
te mencionada nos Evange- tremamente primitivos .

�� ,

1 dSerá recompensado. lhos, assumiu um ugar e

____

I
nova importância na vida

I

de Israel. "

I As autoridades do Govêr
no daquele país acabam de
dar ao público a primeira e

moderna estrada entre Ca
pernaum e Tibérias, a qual
se estende' ao longo do Lago
de Genézaré por cêrca de
10 quilómetros, A verba pa-
ra a construção dessa rodo- GELADOS E CORRENTES
.via foi provida por um fun- DE AR
do americano. Capernaum é Os gelados e as correntes

I
um lugar onde prestam cul- de ar, por si, não determi

, to tanto judeus como cris- nam a gripe, mas irritam as

mucosas do aparelho respí-

'Aluga.-se .

��tó:��m:. facilitam a ação'
-

Evitei os geladas e as
PARA AQUELES QUE Sala para Escritório de correntes de ar, princi-

palmente quando esti
ver cansado ou suado.
-SNES.

.-ÇLOVIS DERUIZ BEDUIN

e

ESTER - TRINDADE BE-

DUIN

participam aos seus pa-

rentes e amigos o nascimen

to de seu filho CELSO,
ocorrido, .segunda-feira 2,
na Maternidade "Dr. Car-.

Vende-se um automóvel

com 4 portas em perfeito
estado -de conservação.
Tratar na Oficina De-

lamberg
I Schmídt,
!

rua Felipeá

DES'EJAM O MAXIMO

EM CORTEZIA

E EFJCIENCIA

Empregada
Precisa-se de uma em

pregada para trabalhar em

Pôrto Alegre. Paga-se bem..

Tratar á Rua Felipe
Schmidt n, i19. TELEFO�

NE: 3.177.

/

Cinemas
JoséSão

As 8hs.
Robert MITCHUM

Susan HAYWARD em:

FEITIÇO BRANCO
Technicolor

No Programa:
Atual. Atlantidá. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos, .

As 3,30 - 7,30 - 9,30hs.
Nova versão da obra

imortal de VICTOR HU-

GO "Os Miseráveis" -,

As 8hs.
Esther FERNANDEZ

Carlos NAVARRE em:

UM CORAÇÃO EM
.

TRE'VAS
Henry -FONDA Silvia
SIDNEY Fred Mac
MURRAYem:
AMGR E ODIO NA

I
FLORESTA

No programa:
Noticias da Semana �

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

Michael RENNIE - De-
bra PAGET Robert
NEWTON em:

"O IMPLACAVEL"
No programa:

Esporte na Tela. Nac.

Preços: 10,00 - 5,.00
Imp. até 14 anos.

i�'1 t z t3Lf)1214
EsfreUo '

As 5 e 8hs.

Robert CLAROCKE
Margaret FIELD em:

O HOMEM DO
PLANETA X

No programa:
Cine Jornal. Nae,
Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 10 (dez) anos.

As 8,30hs,
Robert CLAROKE

Margaret. FILD em:

O HOMEM DO

PLANETA X

No programa.
Cine Jornal. Nac..

Preços: 7,60 - 3,50
Imp, até 14 anos.

As 8hs .

Jean PETERS em:

UM GRITO NO PATANO

Technicolor
Virginia MAYE 'em:

ARRANCADA FINAL

No Programa:
Filme Jornal. Nac.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos.

.�,.'( '.:"", ...,,111' ._-_.

Age"ncl-a Kna Deodoro esquina"da: Rua Tenente Silveir8� ,

Viagem- com seguriloça
, _

e rapidez
80 NOS .CONFORTAVEIS MIC�O-ONIBUS DQ

8APIDO {(SUL·'BR)SILEIRO)
Florianópolis - Itajaf - Joínvllle - Curitiba

AUX. TRAT. SIFILlS

IMPUREZAS DO SANGUE?
to

fMXIR Df H06UflRA

Preceito do Dia

Advocacia, ou Representa
ções, no centro, a Cr$ 700,00
mensais. -

/ CASA MISCELANIA distrJ.
Tratar no Edif. São Jor-

bl1,dorÍl dos Rádios R,C.A.
ge, 1° andar, sala 8 das 17 Vitor, Valvulas e Di8C�.
às 18 horas. Rua Con�lhelro Mafra. '"

,�",'

edm êste va.ldll' �S.
ó.bl"ill'Á UI7l6. C!dritA que
lhe

·

..enderÃ juro com
pensfldor

e

Ievó....;. pó...ó. sue. ..esida,,-
,

ci& um lindo e útil presenta:
umBELlsSIMO eOFI?Ede 14ÇO eI?OMADO.

NCOAGORiCbLA
�; '�c7�/IO, 16

FLORIANÓPOLIS � SAN

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, 5 de Agosto de 1954
.-

Clava. ··Doza ,Acosto
CINTILANTE BAILE DE GALA DE ANIVERSÁRIO 5a, .FEIRA -- ÀS 22,30 HORAS 12 DE AGÔSTO DE 1954

-

GRANDIOSA APRESENTAÇÃO DO REN OMADO E CELEBRADO CANTOR:

Carlos Reinaldi
A voz 'ROMÂNTICA DO MÉXICO, GRANDE SUCESSO DOS TEATROS E CASSINOS DAS CAPITAIS, fiA RÁDIO TUPY no RIO E SÂO PAULO,

A DIRETORIA 'DO- VETERANO,' SEMPRE VISANDO A APRESENTAÇÃO DE GRANDES ,NOITADAS A SEUS ASSOCIA-
'

DOS, VEM DE CONTRATAR 'o INSIGNE CANTOR MEXICANO,
NÃO PERCAM ESTA-OPO�TUNIDltDE DE OUVIR ÊSTE ASTRO DE FAMA INTERNACIONAL,

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

TRADICIONAL E

Clube 12 de Agosto
.:......:++:..:..:..........:..:..:••:..:..:..:..:..:..:..:...� Aliança Social Trabalhista Ii A G O'> R A, r OPARTIDOSOCIALDEMOCRÃTICO

i, ••..!t�gralila Social
. _.. t (PSD) e o PARTIDO TRABALHISTA BRA-

BRILHANTES FESTAS DO,82° ANIVER- �i· +:.+ SILEIRO (PTB), obedecendo à norma de

,

: SA',RIO DE SUA FUNDAÇÃO ::: EM FLORIANÓPOLIS ::: conduta traçada pelas respectivas Convenções
:

- TAMBÉM _
�

: d d d
�:'+. OS FAMOSOS ·t

Esta uais, .recomen am ao eleitora o e ao po-

DIA 9 -- Segunda-feira -- Cinema -- Sessão �:+ .:+ vo catarinense, para senadores e deputados,
Especial. para crianças, com distri- .:+ Colchões de �olas .:+ federais, os seguintes nomes:

buição para sorteio, de 6 valiosos ::: ::: PARA SENADORES

prêmios. ,

'

'·.i:� FERRAN ,DO
' ·.i�" NERÊU RAMOS

DIA 10 -- Terça-feira -- Grande Jantar de "

,�
..

, (suplente -- Francisco Gallotti)
••+ .... SAULO RAMOSConfraternização, ás 20,30- horas, .:. GARANTIDO .:.

Listas na Secretaria e no Restauran- .:.' _ po r ._ .:. (suplente -- Rodrigo Lobo)
te. Pessoa -- Cr$ 60,óo -- Casal -- .i. -5 A NO S �i. Saulo Ramos -- Nerêu Ramos

< ,Cr$ 100,00, +.+ J H SANTOS S A +.+ PARA DEPUTADOS FEDERAIS
. .:. .. - .• .:. Ad b I d S IDIA 11 .:.- Quarta-feira -- Noite desportiva na ••,. Pôrto Alegre, :.:.

er a R, a i va -- José Lerner Rodrigues
Federação Atlética Catarinnese. Dis- .i. CASA FUNDADA EM 1915 �i�

Archimedes Dantas -� Leoberto Leal

puta de Basqute: Taças: "Lauro Li� •• À venda nas casas: ••'. Atilio Fontana -- Orlando Brasil

h" I "A' ..::. .,:�. Ivo d'Aquino -- Paulo C·arneiro
n ares , entre titu ares e ntonio SA-O PAULO LTDA

•• ',+.+, J
'

Venancio da Costa", entre juvenís do .!. COLCHOARIA GONZAGA .:. oaqtum Fiuza Ramos -- Rodolfo Tietzmann

Lira Tenis Clube e Clube'Doze' Ho- �i. ESTUFARIA GLOBO ,�i. Serafim Enos Bertaso
'

ras: 1�,S-0 horas. Entrada Franca. �:.. , I. CAMPOS CIA. i�:"
DIA 12 -- Quinta-feira -- Cintilante Baile de : :!: ' JOSE' MOURA :!:

Gala de Aniversário. Traje a rigor. � .,..._ "". s ;__ �
, ,�-� � �, .. � � �- ,., "

'- A's 22 horas. Brilhante.apresentação
deDebutantes e como atração espe�

cial, apresentação do renomado can

tor v- CARLOS'IÜNALDI -- a 'voz ro
mantica

..

'db-Mé�1co� Não haverá re-

,LIVRARIA LIDER
LÍYROS PA�:Á- CONCURSOS DO DASP, AUTAR

QUIAS E BANCO DO BRA�IL
,

servas de mesas. vÁLDENrIRO R. VIDAL - Guia do Can-

DIA 13 --; Sextã-feira .: Bingo e Cinema. Va- didato ao Concurso p/Oficial administrativo do

'I' ,
. '

. '

'

. -

itri
Servo Pub. Federal li Autarquias 150,00

i 10S0S premIOs, em exposlçao na VI rl- , JOÃO S. PIMENTA _ Contabil'idade PÚ-
ne da Casa Hoepcke. Filme a ser a- _

blica ; . . . . . . . .. .. .. .. .. . 20,00
nunciado. Cartão -- Cr$ 100 00 às 20 .

lVETE CAMARGO _ Direito Constitu-
" clonaI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00

,

horas. AMANDO ASSIS _ ,Noções de Seguro
DIA 14 -- SA'BADO -- Soirée Miss Elegân- [Social 20,00

cia, com um valioso premio á Miss de i���s��� . ��.�������� ..� �=: 40,00
Elegancia 54, escolhida por uma Co- TENÓRIO ALBUQUERQUE - Geografia
missão inicio ás 21 horas. do Brasil .. :.................... 40,00

,
.

'

.
TENÓRIO DE ALBUQUERQUE - Testes 25,00DIA 15 -- Domingo -- Grande TorneIO' de TENÓRIO ALBUQUERQUE _

.. Correção
_ Xadrez ,-- Disputá da Taça' "José de Frans:s ; _.-. 30,01.

Francisco Glavam" entre as Tur- TENoRIO ALBUQUERQUE -- Correção
,

, , , ,de Cartas 30,00
mas da faculdade de Direito e a do 'TENÓRIO ALBUQUERQUE - Redação
Clube Doze. Início ás '20 horas.

'

Oficial ". . .. 40,0(
TENÓRIO ALBUQUERQUE - Exercício

de Português 30,00
'TENÓRIO ALBUQUERQUE, _ Lições

Práticas de Português 30,00
FABIO MELO - Correspondência Bancá- I

,

-'-:000:--
,

Eis, Senhores Associados do Clube Do
ze de Agosto, o programa especial e brilhan
tismoda Semana do 82° Aniversário do Ve
terano Clube, cujas tradições enchem de or

gulho não só aos que a ele pertencem, como
também a nossa querida terra, berço de tan
tos, vultos extraordinários do passado glorio-
so da .gléba barriga-verde,

'

Prestigiar o veterano Doze é conservar

as tradições Catarinenses,

ria
.

M. VIEIRA DE MELLO _ Português
para o Banco do Brasil .. ; .

'50,00

OS MAIORES SUCESSOS DO MOMENTO:

l G�OVANNI-GUARESÇHI - Don Camilo
e seu pequeno mundo'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,00

GIOVANNI GUARESCHI - O regresso
de Dom Camilo 65,00

GIOVANNI GUARESCHI - Dom Camilo
e seu rebanho ....•......................... 65,00

LIVRARIA LIDER _ Rua Tenente Silveira, 35 _

Florianópolis
ATENDEMOS, TAMBE'I/': PELO SERVIÇO DE

REEMBOLSO POSTAL

·.VENDE-SE
Uma casa à Avenida Mauro Ramos, 137.
T:ratar com o sr. A. Madeira.

'

Rua Trajano, 31, Sobrado.
:--___",-- .. Parmaclas de Plantão
Terrenos na Vila Florida .

MFS DE AGOSTO

(E' íto) 'I -

7 �á,!:>ado (tarde) .: Farmácia Moderna - Rua
. 'strello ' Joao Pinto.

, ,,' 8 Domingo _ Farmácia Moder�a _ Rua João Pinto:
, MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A' 14 Sábado (tarde)-- Farmácia Sto. Antônio _ Rua'

LONGO PRAZO SEM JpROS João Pinto.
,

. Oportunídads especial para aquisição, com grande ' 15 Domingo _ Farmácia Sto. Antônio _ Rua João
facilidade, de um esplendido lote na VILA FLORIDA" Pinto. '

,

.

I�u.g�� ?lto e saudável, e toda facilidade de condução. 21 Sábado (tarde) - Farmácia Catarínense _ Rua
I rívíhglada 10caliza,Ção, nas PROXIMIDADES DO ES- Trajano.

'

!AD�O DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização 22 Domingo _ Farmácia Catarinense _ Rua Tra-
imedíata. ,.

" jano.
, OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES 28 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna _ Rua

NAO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA.- Trajano.
•

I

Peça hoje mesmo informações a 29 Domingo _ Farmácia Noturna _ Rua Trajano.SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
, , . r::PI?A.. (SUBRAL). ' Moderna, Sto. Antônio e .Noturna, situadas às ruas João

Escritório: Edifício S�p J9fgi' Sala 4 - Fone: 2-1-9-2. Pinto e Trajanr, .

.�;� ��� '*f'
� �,� J" »'

.

I"..

50,00

Expresso, 'Florianópolis
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 - CURITIR'\

Avenida 7 de Setembro 3320/24
Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

Agência: - SAO PAULO
Avenida do Estado 1666/1678 Fone: 37-30-91

End. Telegr.: SANDRADE ,

Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
com tráfego mútuo até São Paulo com a Empr'êsa

de Transportes Minas Gerais SIA.)

,I

PARA AQUELES QUE

&>ESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

Vende-se-
Vende-se uma, de madei

ra, grande, com 420 mts2

terreno, na Rua Moura, em

Barreiros, por Cr$ .

I
. 30.000,00.

Negócio urgente.

Informações. com o Sr.

JoveI Lemos, na banca de

I jornais anexa ao Café São

, Cristóvão.
'

, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

Insta laça0 �a Ala Moça �o PSD Sérviço de Transporles
para o 'Estreito
V�í de mal a peiur a Unba, de onlbo8 Estreito�'lo

E :!:�t�s�::o:�md�:r!�â�: rianópoUs. 45'minutos 98 Iila a .espera de condooão
Bem cedinho partem as ca' O progresso do importan- tá ficando com condução, carros e a maioria dos exis
ravanas oficiais; rumo ao te sub distrito do Estreito" permanecendo nas filas ho'l tentes, está caindo aos pe
interior. Comandadas (qua- está sofrendo agora lamen- ras inteiras) porque faltam daços,
si' sempre), por um Secre- tavel interregno. E' que o

I
T

,

tário de Estado, lá'vão elas! desenvolvimento daqu e I a \.

Chegam invar-iavelmente à
parte do continente deperr

hora da missa. Enquanto o de, de sua fácil comunica
chefe da troupe, ostensiva' ção com a Capital. Ninguém
mente se persigna ajoelha-se póde preferir o Estreito pa.
bate no peíto.os candidatos

ra moradia, 'se necessita fi'
dão um bordejo p-elas ime-

car quarenta e cinco mínu
diações da igreja. Em bus- tos na fila de onibus, ao
ca das professôras e do fun-

'rigor do tempo, a espera de
cionalismo. Terminada-a ce- -condução, O Estreito é par- A I -I I -I drimônia religiosa o sarcedo; te integrante de Florianó- e egan.e' eS.8 o
te é-pr.ocurado. Chovem as polis, um suburbio adianta- LUX 'HOTELperguntas. O vigário torna- do; para o qual deve haver

«'. ,'»
do (de assalto) não esconde transito facil a todo ínstan- Conforme já anunciámos, Agôsto, consta a-eleição da
a surpreza ante tantals e ta' te. Antes não era assim... realizar-se-á no proximo "miss" Charme, escolhida
manhas mesuras. Pau atina' Ao tem'po em que o ser- âb d 1

.-

h -'t
.

sa a o, a, e egante reumao entre as sen orr as· presenmente chovem as prm;nes', viço de transporte estava que o moderno hotel cata' tes, e' à· qual a, direção dr
sas: "Faremos um acresci.

a.cargo da Firma C. Ramos' f 'I 'f' L'UX 'f, rínense vai o erecer a a ta nosso magm ICO o ere
mo no grupo escolar. Na

ou do sr. Laudelino Cam- sociedade da Capital, ' cerá fina jóia.
q�ele recanto} ficaria n:;�g. pos, ia-se ao Estreito a Sã0 sempre muito distín- Duas orquestras abrílhannífico um pos�o d� sau na qualquer hora, porque gran- tas as festas do LUX, e a tarão a bela' festa, que con
Que tal uma pínturinha a de era o numero de onibus elas comparece o que temos tará ainda, com a cõfabora:
i�r�ja? Po�� �aiba. o sr. ,\7}

i empregados no referido de mais chie no mundo fe ção de artistas ínternacio-
gano' que ja Incluimos tudo

I transporte. Agora que a minino. nais.
no orçamen!o. O nosso Go., Empreza tem novos pro- Do escolhido programa, A "Noite do Charme" es-
vernador n�o d?rme (de, prietários, os quais não fi- que, será levado a efeito no tá próxima e 'já tem assegutouca). Es�� tudlI�ho no oro

zeram segredo do propósito próximo sábado, dia 7 de rado o 'seu pleno êxito.
çamentto. O paciente sa- de endireitar o que estava
cerdote ouve e c,al�., Len:' torto, retirando os velhos, FREGHANDOb:ando'.se das 'pr�xlma eleI� carros, por imprestáveis, su- '..:.

'

çoes: Rindo .. (mtImament:) bstituindoos por ónibus '

da íngenudíade do? -capm- novos e alinhados, o que
I

chas governamentais,
, c?m vemos é a continuação para'

su�s oferendas l?re-e!eIto' peior.vde tudo que já estava Irais, A ga:otada dlVertmddQ- DAQUELE CEITO... OS
se (tambem)

. escreve� o velhos carros, como' à de'
nomes na lataria empoeI�a' número 7 que é a vergonha Ida dos chapas'brancas '. Fin- do serviço de

"

transportes .

das as prom�s�as e taptnhall de uma Capital de Estado,
i

nas costas, dirige-se a car�, continuam a trafegar sem

var;t,a à casa de um c�rreh que a Inspetoria de Transi
gionárlo onde uma b.ota Te'

to se preocupe com o fato'
forçada �umeg_� numa vasta Velhos onibus como o deHá dias venho no!ando mesa. O beberico espouca,

d
- número '13, "encrencam",que a carne ver e,' nao ,es- os discursos estrugem e a

tá a venda pelo p.reço fixa- dispepsia (lentam,ente) se
deixando os passageiros no

d I S P f d t meio do percurso, corno a-

....0 I?e o r
..

re eíto e.s a- instala. Entre promessas e contecêra .na tarde de on,'lCapital. MUlto aplaudida eructações termina o bró
C· d

. -

dê t tem; não ha ordem, respeí-101 a ecisao es e que,' pe- dio: Disparam os carros ofr to no interior dos veículos,lo .preço de Cr$ 16,00, o
ciais, esquecidos da bura-

1 d onde os passageiros' fumamqui o a ca;-ne se:n osso e o queira da estráda. Esqueci- com o carro fechado, ,J'ogan-,preço rasoavel, e agora co- das também ficam as
.

pro'
t' ? Q - do baforadas de fmpaça no

mo es a o preço. uem pu messas. Porque toda a en,ce rosto das senhoras,' quando�er puxar do bolso a qu�n-l nação não passa de uma no'
em Pôrto Alegre como emtia de Cr$ 18,00 comprara. o va modalidade de conto-do� São Paulo óü Distrito Fede-'

produto; e- quem não tiver
vIgarlO. E' o conto-da-já' ral, ninguem fuma' nos oni

,;sta e SIm os Cr$ 1�00 q�e está'no-orçamento. Uma cre' bus ou outros coletivos.
e o preç? taxado �ao mal:') ação bornhauseana. Para Vêm'se em todos os oni-
comprara e voltara sem o ilaqueiar a bôa-fé do res- '.

alimento indispensável em ., I 'bl' Q'
. pus, em letras garrafaiS,

, peItave pu ICO. uem po- ';3 t
. -

d I V T Ptodos os lares d f' 1 d't \
J...Ie ermlnaçao a .. ' . .,

, '. e, a Ina, acre I,ar nessa 'b' d f d t
:Pe�gunyo, porque não há gente? . pr.O! I� o o m�ar" e e��
flscahzaçao? ...BUM. mmaçao q,:e nao

�
e
..
obser

"O ESTADO" de sábado __
vada nem pelo proprIO mo'

-p.p. 'publicou o segUinte; (8arrl-g8,' VArde» torneiro, que puxá,d?,fósfo-
A Câmara Munieipá1 e o li r()" com o grave perIgo de

Problema da carné. éomo Com a esplendida edição pr.oduzir incendio no veícu-

estão vendo senhores (lei' especial de 14 páginas, .

c.o' lo, saturado �e gasolina, e

tore,s) , estou escrevendo memorativa do aconteci' acende o CIgarro, dando

com Cases e afirmo o que mento, completou aIo do �au exempl.o aos que d�ve'
escrevo. Neste artigo o Sr. corr_ente, 17 �nos de exis' r:_am cumprIr as determma'

Presidente da COAP _ diz tência, o "Barriga Ve'rde", �oes da L y. T. P.
qu'e tudo está,correndo nor- bem redigido bi-semanário
malmente e que a ação dos que se publica em Canoi� O serviço de transporte
�iscais da COAP e excelen- nhas, sob a competente di' 'de passageiros para o Es'

te. Não é verdade, caso eu reção do Jornalista Evilasio treito e vice:"versa, feito pe'

estêja errado, Peço aos srs. Vieira. los onibus da "Viação San

fiscais que dêem uns pulos JornaI dedicado aos inte- ta Catarina", precisam de
,

nos seguintes postos de re- resses do Estado, propugna' ser melhorados.
vendá: Rua Crispim Mira dor do progresso e defensor Ou a Empreza dota o ser

quasi esquina' com Avenida dos interesses dq laborioso viço de: novos onibus, de

Mauro, Ramos, cujo proprie' póvo da terra de "Ouro forma à atender melhor ao

tário me falou que a,,' .. .. Verde", o "Barriga-Verde", plÍblico, multiplicando' o

Cr$ 16,00 da prejuizo e ven- sempre se impoz pelo ele' número de carros nas horas

de a sem osso a Cr$ 18,00 "ado criterio de' sua orien- de, maior movimento, que

e com Cr$ 14,�0., tação, daí a razão do mere' são das 6 ás 8, das 12 ás 14

Um outro temos à Rua cido conceito que é tido co' e das 17 ás 19; 0,1:1 os;'po���
Danid F,erreÍra Lima de mo um dos orgãos de gran° res publicos muni:cipais::e:s-;:"
propriedade do Sr.,Serafim, de valor da Imprensa Ca- tabeleçam um s�rviçQ",':q�: ,

vende êste a Cr$ 18,00 e, tarinense, auto-lotação, com' cami:i{I{o"
..

,

não faz questão, porque Registrando o auspicioso netes e automóveis d,e ndssa .

.t.._ cade,m-.ca, Rahl-aDa guarda para.os freguêses acontecimento, enviamos ao praça, os quais poderão co:
"

.

�
que lhes dão bôa gorgeta. noSso prezado e distinto co' brar o duplo do preço'o\l se-.':'
Um outro é de propriedaqe lega Evilasio Vieira e a �o· ja 2 cruzeiros por passagei'

Retornou à nossa Capital, I Francisco Xavier Medeiros do conhecido "Camilinho" dos os que o ajudam em tao ros.

de passagem para Curitiba, Vieira, representando o Di'
que fica nos Canudinhos, nobitante quão enobrece' Como está ou como' vai,

a: embaixada de universttá- retório Academico de nossa
temos um ou'tro do' Sr. dora cruzada, as nossas fe .. não póde continuar. O povo

rios da Faculdade de Direi' Faculdade de Direito, o Serratini que fica nas eme' licitações, com os votos sin' 'está sendo prejudicado. Co
to da'Bahia, composta 'dos qual nos veio trazer, em nê;)- d d I mo se não bastassem os

seguintes acadêmicos,: Ma' me dos componente� da Em' diações da Avenida Mauro ceras e vi a onga para o

Ramos, Major Costa. conceituado e 'benquisto constantes qesastres que
ria de Lõurdes Oliveira baixada, suas despedidas Caso os senhores mem- porta voz da digna gente da se vêm verificando ultima'
Santos, Magna Marià Mutti

Pcar .tt�brem de �eguir dPara bras da COAP nãõ tomem adiantada comuna conoinen' mente com os onibus da li
Pereira, Nélia Portugal Li- UrI 1 a, em VIagem e re, , , . . dA'. se.' nha do Estreito,' o povo' es'
ma, Cecy Ferreira Dias, t0rno à terra natal. a� n��e�?r��s prOVI �nc�as, � ..,•••-.........".....-.,-........;o.-.-.-..,.-...........,.,•. -_ ••• _ ., •• ., ..

João Ma�imiano Neto, Car- Pediu-nos o dis'tinto Ch� !
nao a UVI as que, en ro

L
•

d E dlos Frága, Adelmar Cardoso f d E b' d t
. í de breve teremos de puxar

O't-r'.8 O sta Ot; .

a m aIxa a, r?nSmll· I do bolso-muito mais do que ...Linhares, Fernando Figuei' ISSImos por nosso Jorna, C 18
.

redo Pimenta e Aguinaldo os sinceros agradecimentos I aSA r$ ;Oto. f
M d B

.

d t d - d' proveIo a 'azer um a-
en es ezerra, cUJa em' e o os os componentes a AI S P f't 'f'

baixada foi muito bem rece' mesma, pela fidalga acolhi- Pt'ebolao r. ret eldo a IXar

b d d h d 1- h a e as nos pos os e reven-
i a põr to a a parte e o· a e e egantes omenagens d d . d t

' .

. menageada merecidamente, (que reconhecemos 'muito a o pro u o, so aSSIm p�'
não sómente' em o nosso justas), que lhes foram trio �eremos goz:r desta medI'

País conÍ� no 'estrangeiro. butadas ,pelo riosso Povo, a, compran o � carne a
'.'

O f d· t'
. .

h 't l'd d' t Cr$ 16,00 o qUllo e pumrntem, ornas IS mgUl- cUJa OSpI a � a e e por o-
os_infratores.

dos com a honrosa visita do dos reconheCIda.
C A'

t d'd
,d*�no Chefe da Embaixada: Aos jovens componente� ,. ,as� eu ?seJa a. en ,1 o;
,.o �çadêmico Jader Machado da luzida �mb�ixada b�Ja- ���!eço'lhe antecI p a Cl a'

. Ci}�'i�, que' se fez acompa- na, os nossos smceros \TO !:Js
,l1hal do nosso mui estimado de felicidàdes e de mUlto
conterlâne.o aca d ê m ic o bôa viajem.

t��Dig�'���O�s d'o! jovens Ja.ir O. la,to,s e Braz Silva
Foi o seguinte o discurso. tamos servindo ao partido: : tados no sentido de orierr

do jovem Jair de Oliveira não nas esqueçamos da ft- tar o povo para que possa
MattoS': nalidade principal da Ala:' escolher concientemente

(Trabalhar pelo Partido seus mandatários, dentro do
"Falo-vos sob o pêso Social Democrático). Deve- nosso Partido.

.

'

da emoção mais sincera. mos trabalhar, e trabalhar Para isto é preciso deixar
Esta solenidade em 'que muito, unidos e com afinco; claro que não somos meros

estamos tomando parte co' e teremos o prêmio, que é cabos eleitorais dêste ou

mo, membros da Ala Moça a Vitória em 3 de Outubro daquele canditato.. I A Ala
do Partido Social Democráti prOXlmo para engrandeci' Moça fugiria à sua finali
co, signi�i�a.mais' um passo I' �ento do nosso partido e dade primordial se tratas�e
para a

\
vitória. . dias melhores para o povo de eleger apenas tal candi-

A Ala Moça está criada dei Santa Catarina. dato . Não devemos cair
e reconhecida corno orgão I A Ala Moça do Partido nês� êrro tão comum às
oficial' do Partido. As nos-, Social Democrático está corporações de jovens que
sas aspirações de termos! formada de jovens possui se unem para trabalhar por
um orgão da mocidade es- i dores de elevada instrução, um partido.
tão satisfeitas. Mas, não! muitos dos quais' demons Nós reunimos nesta Ala
nos deixemos embalar no

I
tram viva tendência para a Moça, sob a bandeira' do

doce e lêdo otimismo de oratória, outros manifestam Partido Soéial Democrátir

que só pelo fato de termos! vocação jornalística. Estes co, não porque somos ami
um' diretório organizado es" dotes devem ser orien gos de fulano de tal e que'

remos sua eleição, mas

porque nossos ideais têm
inteira afinidade com o

que reivindica o programa
do Partido Social Democá-.
tico e temos a certeza que
êste partido uma vez no po
der, não nos desiludirá.
Nós; jovens membros da

Ala Moça devemos nos em'

penhar e em campanha in'

tensa, comentar para o povo
o. nosso grande programa,
ocupar todos os setores da
propaganda, fazenda do
nosso trabalho uma contri-

, Justificação .buiçâo positiva para a vító
.

Trata'se de campos de Pouso, já contemplados em ria final do nosso partido.
orçamentos anteriores, com verbas insignificantes, cujas (Continúa na 5a. página)
obras urgem concluídas. _ Joaquiq Ramos --Leóberto �-----------

Leal _ Saulo Ramos -.- Agripa Faria.
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EMENDA N 597

.Río do Sul .

São Francisco ,

São Joaquim da Costa da Serra ..

Tijucas ' .

Urussanga .

Videira , .

São Miguel do Oeste .

Araranguá .

Cr$
300.000,00
300.000,00
300.000,09
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00

Criciuma
'São Bento

Cr$ -

300.000,00
'

300.000,00
300:000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00

Turvo .� .. :
'

',
Présidente Getúlio .

Taió ' .

Brusque .. ,' '

.

Xanxerê , .

Itapiranga
Justificação .

Trata'se de novos campos de Pouso, localizados em

aerovias interestaduais de mõvimento e servindo a mu

nicipalidade de futuro, onde já se esboça grande inte
rêss-e' pela aviação, através dos aero'clubes locais.

Joaqu.im Ramos _ Leoberto Leal - Agripa Faria -

Saulo Ramos ..
'EMENDA N 599

Bom Retiro .

Caçador ,

'

, .

Campos Novos .

Canoinhas .

. Capinzal . .

Chapecó , .

Concórdia .

Curitibanos .

Cr$
300.000,00 .

300.000,00
300.0,00,00
300;000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00

Justificação
Trata'se de campos de Pouso, já contemplados em

orçamentos anteriores, com verbas insignificantes, cujas
obras urgem concluidas. _ Joaquim Ramos _ Leo15erto
Le'al _ Saulo Ramos _ Agripa Faria. -'-

EMENDA N. 600

Itajaí ,
'

..

Jaraguá do Sul .

Joaçaba , , , .

Joinvile , .

Lajes . , .

Laguna '
'

.

Mafra , .

Pôrto Uniãó ,....... . .

Cr$
300.000,00
300.000,00
306.000,00
300.000,0'0
300.000,00
300.000,00
300.000,00

\

300.000,00
Justificação'

Trata'se de campos, de Pouso, já contemplados 'em

orçamentos anteriores, com verbas insignificantes, cujas
obras urgem concluidas. _ Joaquim Ramos _ Leoberto
Leal _ Saulo Ramos _ Agripa Faria.

EMBAIXADA

"JA' EST,A' NO
ORÇAMENTO"

oTIM • .. IJ
-----_._---

HOJE:

CR$ 200 ..000,00
o O O O O O O '0

NOITE DO CHARME'
"LUX HOTEL"

·Sábado _" 7 de'Agôsto
Preço da Mesâ,"�$l:r pessoa, Cr$ 50,0.0
(Reservas na Portaria, pessoalmente) o'

O

o

O O

o'

O

o

O

o

TIBURCIO SILVA

,o

o

.Q.0
'

O o O"o o O O
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Florianópolis, Quinta-feira, 5 de Agosto de 1954'

, 'LILLE, 4 (U. P.) - Quando o quadro do Lille
entrou em campo, ontem, o público se pôs de pé pa
ra tributar uma estrondosa. ovação ao seu novo, fa
moso e mais notável jogador: o hungaro Zakarias,
integrante do famoso quadro que disputou o último
torneio mundial, e que acabava de fugir de seu país
para jogar lia ocidente.

Mal .havia começado a ovação, o "astro pisou
nos cordões de suas lustrosas chuteiras e caiu 'ao

solo.
Para assombro dos espectadores, o' homem co

meçou a jogar chutando o balão para próprio cam

po, correndo de um .lado para outro como um louco,
empurrando companheiros e adversários com as suas

mãos e caindo a cada momento na grama, atrapalha
do pelos �alditos cordões.

' .
'

. Finalmente, foi, parar nó' xadrez, onde confes
sou que não era o grande médio- hungare Josef Za
karias, 'como havia afirmado, mas um tcheco de Jl.O

mê Ladisláu Veres, que não jogava futeból desde
qué passou a usar calças Gompridas.

..

Assim term�nou a maior farsa que já registrou
a' história do futeból francês. Hàje, todo o' país; 'está
morrendo de rir. \,

O extraordinário é que o falso Zak,arías conse

guiu jogar meia hora, ante,s que o diretor técnico do
quadro d� Lille se decidisse a retirá'lo do campo,
por "inutil"·;

Toda a história começou sábado à noite, quarido
o presidente do Clube Desportivo Lille, sr. Louis
Henno, convocou jornalistas para uma entrevista

.• "-sensacional". Reunidos os jornalistas, em tom �dra'
"ml1Üco apresentou um jovem alto, moreno e atlético.

"
"'Apresento-Ihes o novo médio esquerdo do, Lir

le; Josef Zakarias, que, preferiu a liberdade e veio
jogar no primeiro_clube da França, depois de haver
jógado pela Hungria, no Campeonato Muridial;'.

'

"Zakarias", em excelente francês, dissé aos
1 j,or�,

nalistas que havia fugido pata o qcid-ente ào obter
permissão de' saíqa do govêrno hungaro para jogar
na Tchecóslováquia. Na viagem, na fronteira franco'
belga, "Zakarias" apresentou'se à ,polícia francesa· e
pediu, asilo político. ,

>'

,0 segundo ato do drama teve, por' local Buda
peste, o..nde às correspondentes correrim à casa de
Zakarias, para ,ver ,se sua mulher e seus ,dois filhos
ain'da estav�IÍl aH ou se já haviam sidó enviados pa
ra um c;únp9. :Q:e ,concentração. O primeiro jornalis
ta que:,.chegQJ1,à Casa se encontrou com um homem
que Çli'ss�; q.1.ii::l;,éra Zªkarias. Quando o jOl:nalista afir

mdll·�q:.L:!(;!'·:Zak)iH�s·,eÉ'tava na França e que nessa

:rÍlEifo,�a. 'taÍ'd�:\9.e:yj�'eJogar uma partida amistosa em '

'ç<i\n��'a�,,!l�e;; iii-ª;�.�órmândia, o' autêntico Zakarias

qU;.�ê::r.ttQ'rrêu' de;<�i�.�, "

.. ��,:,�i®lf
.

" ';"<,N6',.estádio d��:Gany, entretanto, .o público rece

. bia "Zakãrias'':' qbrn ruidosa ovação, embora _ esti
vesse! .êle com âfo chuteiras mal amarradas. ,O falso
Zakari'as mal' tocou o balão duas "Ou três vez-es du
rante' 'a meia hora em que jogou, �l1Uito embora cor'
resse d:�sesperadamente de um lado para outro, P!O
curandó agrádar. A primeira vez que ficou coII1 a

bola deu tremendo chute. .. contra o seu campo.
Foi como um filme comico. A multidão, em pou-

. cos minuto;, quase morria de rir. 'A\..única contribui
ção do "astro húngaro" aos esforços de seu quadro
foi,um empurrão num adversário, que' teve 'que ser

retirado do campo bastante contundido.
Antes de terminar o jogo, "Zakarias" foi preso

nos, vestiários. Chorando, admitiú que' não era "Za- ,

karias e que as únicas,:botirías que ÚSOll em sua vida
foram as da L:!gião 'Estrangeira.

Até agora não explicou por que se ,fez passar
I'

'

pelo fam.oso jogador hungaro, mas deu aos tg1'cedo-
res franceses motivo para a mais autentica gargalha
da desde o malogro da França no torneio mundial.

,

Em Paris, o jornal comunista "L'Humanité" es'

tá encantado:
"Não, J'osef Zakarias, 'membto dQ ·maravilho�o·

quadro hungaro, não escolheu a "liberdade" de ser
tratado corno escravo ho mercado futebcilisticq fran
cês, Josef Zakarias ama a Hungria, onde vive feliz";
diz ? ,orgão comunista.,

xxx

Descansando os rins, ontem, em Tubarão, li essa
- história. E, entre' gemidos, maldi,ze�do os buraco,s

,-,',' , '. .,�
da esfrada, lembrei'me do outro falso Zakarias, con'
tratado a 3:de outaaICHE°it:th TAL.
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