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ceu, porém, que o general
Correia Leal e mais dois
oficiais, virão em fins de a'

gôsto ao nosso país agrade
cer-pessoalmente o convite
formulado e assistir' os fes
tejos da Semana ga Pátria.

ir U� 8[!r a �� r�:n�,a a r!��ã�
·

Preso o motorista �ue con�uliu os criminosos
. f!-IO, 5 (asa p;�ss) - FDl que foi atingido no pé es- localisar dois a t

' .

mais uma vez vitima de um querdo. O major Vaz gra: d
.

u amoveIs; derám o motorista Nelson major Rubens Florentino NERÊU JULGADO PELOS SE

a,tentado o jornalista Carlos vemente feridà faleceu ao AmtA e. proRPnedadde de Jose .Raimundo de Souza que di' Vaz e do atentado ao [or- '
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n amo ezen e· e outro rigia o a t
' I S db

ADVERSA�RIOS

ace
.

a as primeiras oras ar entrada no hospital Mi' .le chapa 10-89'81
ru amove tu a' nalísta Carlos Lacerda, O "V E

.

.

,

de hoje, quando regressava guel Couto. Aos primeiros RIO 5 '(A p') A'
ker chapa 5�02� 9-':le trans- motorista no momento esta

-. xcia., em que o Brasil vê uma

de um� pal�stra .no exter- tirossurgiu em iâ,ocorro do autoridades s; /:s�
- s port�u' �res indivíduos res' sendo interrogado no se' da.s suas figuras exponenciais de h,ornem pu'-

n�to,Sao J�sé, O diretor da jornalista Carlos Lacerda o

o IClalS pren' ponsavels pela morte do gundo distrito.

tn�una da Imprensa que se guarda municipal Silvio O .I.d S
blICO, pelo seu patriotismo, sua cultura sua in-

fazia aco:upanhar de seu fi- Homero "que foi atingido eml I a a ecreta' rl·a de P I' te.ligência, Sua operosidade e sel:enida'de, tem-

�:;!e��oA�:o;'�=�= eR� 1�:;\:�J��j�� �e�:�t�� �:: .

•

.

. res es i. sld� um dos mais altos e belos exemplos de di-

b,�, .Floront.mo Vaz. Tm I,;dênda de Cario, Lacerda
RIO,5 (V. A). - A os, PODERÁ RECEBER OS t

-

.

. r�çao dos trabalhos parlamentares, e da prá-

Indivíduos dIsparar,am suas na rU,a Toneleiros n. 180, A
mara Municipal. acaba de ATRASADOS

"men o, nao recebeu venci-
t de"

arm t I I
demitir a funcionária Her' A funcioná "m,entos. E como só agora

.ica a onstituição, no tocante ao exercício

as con ra o Jorna ista l polfcia realiza buscas para cília Francisca Silva' que Francisca -da Sa�IIa Herclha,' foi exonerada por abando: d idênci d

O 'p S D d ---E
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"d"
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1 va ocupava no de emprego' d
a presi ência o Senado pelo Vice-Presiden-

� STREITO
oi s.ecretana o líder co' um cargo do Padrão "K" I d

. '. e, c�e ora te ela Rep
,

bli "(ATTILIO VI

• � _ O munista Prestes, e que não Durante seu longo afasta: q��S�O���s �umcIP�ls de
U ica . VAQUA, líder

comparece ao trabalho, nem
mI c�uzelros. do Partido Republicano) .

..... : �ob a presidência do· si... em seg�id;, agradeceram a mveens.cmI'maenPtoa,sr,adels'edCeebq,eUre faos, Os Portua.JI-'r·lo·s "d S t-_ ._.;<JdIl_?n Bar�olomeu ':ieir�" prova de confiança de' seus
esteve reum,do �n.tem anal'

. correligionários, prometerr
ram casados os mand d

-

e
.

an "S
��!.;---'à:....u.�!��E�.m;_���,-�i I� 0..mªximo_de trabalho e

dos 'representante d-
a os
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Sub-Distrito do Estrel., a pesst!u.'","", no p ..-i�� rssAd; �..;.
_

. , �;oaSt1���}Ps f)� efeito l'e' �ªidos de majoração 'taii- apoio nas suas normas re-

c.oro a finalidade 'principal I· 3fde .Outubro.
.

A" t d d
. - - uiÍstro fi -.itf

.' J,-

propos a e emsísac beu, ontem, a tarde, um 'O processo foi
-

exámina� "e-ue::umtt......-o=;,..._., .

de escolher seus candidatos \ d d I
da funcionária foi apresen: telegrama do SI'ndicato,'nos do por três ministérios: o PAGAMENTO ' a aut,onza, com,o medida ex,

à 'Câmara Municipal, de Dzaram ain a a pa avra, d M D'

1 d t d

1 d
ta a à esa iretora por Portuár;o, de Santo', in- da Víação, ° da F.,enda e

cepc<ona, e, ,�a. a a evr'

Florianópolis. congratu an o-se - com os
um de seus membros, ove. b o do Trabalho" Retornando Para permitir o paga' tal' grandes preJUlz,os para

Por aclamação, foram es- candidatos. escolhidos, .o sr, d H' D tE'
formando que esses tra a'

. d d

, rea 01' Iram u Ta, m- lhadores .voltarão ao servi' agora a pres�denda da Re' menta de uma só vez do a economIa o pals,!. ecor'

colhidos os seguintes can- Norivaldo de Freitas, secre- cluia, inclusive, promover a
.

pública, traz parecer do rni: reaJ·us.te decorrente da re' rente,s da para,h,zaçao dos

didatos: Acy Cabral Teive, tário geral do sub-diretório b lid d d M ço hoje cedo, A decisão dos t

D' d C responsa i I a e as esas portua'r';'os fOI' tomada de- n- istro Jose' Américo,' de troação do aumento de sa' serviços por uarros, no mo-

Lauro Scholzt Maia, João e o major omíngos a os- .'
•

D d

b h 10 V'
Diretoras anteriores por te' POI'S de' cientificados de que acordo com o qUSll·determi· [ários, opina o ministro Jo- menta e.m, que as ocas e,

Navegante Pires e Miguel ta Lino So rin o, Ice' . id ib d
tA' d S h g

d
rem parmitido <) a uso u·

os trazados serão pagos ain·. nau o presidente Getúlic sé Américo, no sentido e .antos J,a, se ac am con es

Valentin da Silva, os quais, Presi ente. d E
I d

_----

rante to ° e"e tempo. "a d.a e,te mê" com ° d;nhe;. Varg" que ,e proceda. que ° Banel> do Bm; co· t<ona " .

f Id 'd .... D- e-.'o de I parte,
entretanto, não foi

1'0 que o Banco do Brasil Em sintese, ° titular da mo medida excepcional, re' M
--_._-�----

DeU a e ue Ir. levada adiante, vencendo, adiantará ao Ministério· da pasta da Viação mantem alize com a Companhia Do'
,

uni,çao
S t f, t

..
-

.

'

porém, o pedido de exone· Viação para esse fim. A so seu parecer anterior, favo' cas de, Santos um emprésti-

ao ir· ,a arlna
de

�ação da funcionária. lu�ão foi sugerida· pelo sr. I'avel á retroação da vigen- mó' garantido pela referida clandestina
Para Maceió seguiu on' sembargador Augusto

G' 11-'
José Amédco ao presidente cia do, aumento de salários� taxa de 5%.

tem, em companhia de sua'lOliveira GaIvão, presidente ,O'n I OS da República, como J··á noti· p'leiteada' pelo pessoal das O Banco do Brasil já se �

d

' ROMA, 5 (D. P.) - Nos

senhora, o dr. Othon d'Eça, (do Tribunal de Justiça e damos, com base na manu Docas de Santos, desde que manifestara contrario a 0-

\
d I últimos oito anos' uma

que, na cap;ta! do g,tado Alagoas.
tencão da taxa de 3% nai ;«0 não ;mporte em eleva· peração, por coO'i era- a

de Alago"" ;rá 'mtegrar a E' .,ta a.terce;ra vez que RANOI, 5 (U. P.) _ A, tadJa, portuád". ,ão das tar;!as e que o, .. ,em' apo;o em ,ua, normes quantidade de .rm.s e mu·

,

d d F ld d d D' 't d 't 'd d f f d" b d 'I t
' nições, suficiente para equi'

banca examina ora o con' a acu a e e Irei o' .e au on /a es rances�s a- Com e eito, o 'presi ente 5% de adicionais co ra os regu amen ares, mas o mI-

.

cu"o para ° provhnento da Santa Catadna é conv;dada nundaram que ;rromperam GetúHo Vargas de,pachou oela CompanMa 'Docas de n;stro da V;ação, na expo,;· par 2 d;v;,õe" fei apreeno;·

. catedra de Direüo Romano' para tomar parle num con' sangrento, conlUto, de ca· expo,ição do m;n;,tro
.

da Santo' em ,uas tar;!as se· ção ora aprovada pelo ,h.· da na Itália pel., br;gad"

I •

t d' b 't t'f AI'
- d

. f d G
. I espedàlizadas da polícia.

naquela capital. , I curso,. m egran o.' a, anc� ra er an 1 rances, na parte '�iação re ativa a pretensao jam utiliz..a os, primeIra' e o overno assma a:

M d 1 d A D d d d P I d "C t B d' Durante êsse período, com

São candidato, 0"". a. examma. ora q�.,ra exaro<· I 'entra ° nnam. o;, e Si� icato, o e"oa mente, na m1en;zação?, .onquan ° ° anco .0

r;o Marroqumo, advogado nar cand,dato, a catedra da ..etname,e, morreram e 12 Portuado de Sant"" que d;,p.nd;o, fe;to, pehr Co,," Bras,] alegue que. a refen- efe;!o, foram apreend;do"

no fôro
.

de Mace;ó-e ode. ,ua mpecliva Faculdade. f;caram feddo,. ,de,.,jam receber
. aumento panMa, ev;t""do-", novo'. da operação não._encontra/ pr;ncl<jlalmente, 173 ca·
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, Aludiram, do lado de lá, ao contraste brutal entre

\ CONIH-aSlE
.

BRUlftL
ria o Estado, com varias centrais hidro·elétricas! Isso'

me ra a oras.

as -administ!ações Aderbal R. �a Silv,a
e Iri�eu Bornhau- ./

'

de

a,umento d,o cu�to de vida. era falta de comp�tê.n,ci� O Tempo
seno Mas hcaram na frase feita, porque ,nao puderam

- dos governantes: ele mostrarla como os preços dlmInUt·

jU,tificã-la. E,coraram.na, "ambembe..ente, apen"
. riam! Iaso de o governador m p.rtidirio era um crime,

nesta patacoada: o atual governador restabeleceu a con.
.

êle deix.rta a U.D.N. para que Sànta Cat.rina g.nha'" Prev;""o do 'tempo .té às

nánça que o, bomens públtcos devem merecer do seu Abrimo', aqut u.. p.rent..., para registrar u.. epi. u.. admint,trador dl,tanciado da poHtlc.! E, de ..ãoo 14 horas do dia 6.

povo.

- sód;o da. sua ,ampanba. Em Videira, quando da sua vi. po,ta" jur.va a sua lntra.,;gênda num ponto, conside. Tempo - Instável com

O cantraste brutáÍ devêra ser analisado e provado sita de candidato, seus adversários políticos receberam, rado de honra para si: o de hão aumentar impostos, por. chuvas

atravé, dos fatos � do' atos do, do;' governantes, e não no com um boletim, no qual ,e Ha que ° cand;dato pesse· que não predsava de ,.",tficar os contribuinte, para TemPeratura - E,tável.

de palavras ocas, "m conteúdo, escapa, à reaHdade. d;sta lá fô.. apenas para prometer a ponte ,ôbre ° rt, fazer o que prometia.
Vento, - Do quádrante

O ar. Bornhau,en, no govêrno, é a expressão nega';. do Peixe. No co.. ;o;o, nesse dia, Ader.al R. da Silvo
- Sul, com rajadas fre,cas.

va do' seu' antecessores.
assegurou que, realmente faria a ponte. Houve u.. apar. ponha..., agora, p.ssado, - qua'e quatro ano', o Temperatura - Extre·.

h dtferença, começaram com o' candiilato,. Ader. te: _ E ,. p"dor a eleição aqui? Re'pondeu, de imed;a· c.nd;dato no governador e veja ·,e o que • que ,obra! mas de ontem: Máxima

bal R. da Silva, na ,oa campanha, não p.....eteu ·,enão diato: - "Se perder. eleição aqui e ganM-la no E,ta· Na, e,trada" em vez de asfalto.-hã buraco' e .tole;,.,. 19,8. Mm;ma 17,3.

aquBo que lhe p.iiiOia poder reaH,ar. Não ludibriou o do, farei a ponte, porque essa ponte é uma necéssid.d< De energia elétrica, a gaffe de Jaraguá e a destru;çã,
-------

povo ,om formas mBagre;ra, de saber do pouco fa'" púbHca ;n.diável." As urna' lhe foram severamente ao· lenta, a passo de giráfa, da que encontrou 'na Cap;,"l O RISO.· DA CIDADE...

muitoó Não engartou ninguem declarando que, se eleito, versas em Videira. Mas a grande' ponte de cimento armª, O custo de vida foi multriplicado por dez, de 50 para

faria um govêrno apartidário. Muito ao contrário, repe. do foi construida imediatamente. cá..Em vez de afastar-se da U.D.N., elegeu·se seu presi.

tiu sempre que ad..tni,trada co.. a ,ua grei politica.
d�.te e outra .0.."""'0 faz que cuidar de eleições, jo·

Mas .. dentro dessa declaração, intetçaJou invariavelÍnen. Como governador assistiu aos mumClplOS com abso, gahdo nela com os dinheiros' publicos,. com os meios de

te esta outra: que do seu partidarismo, como 0_ compre. lütàs igualdaqe. Não distinguiu os de prefeito wrreligio coacção da força policial, do fisco e até da fraude aber

endia a sua formação moral e _democrática, ninguem pre. nário, dos de prefeito adversário. Tem, destes, o teste·
'

ta e direta,' como ocorreu no episódio vergonhoso de Tur.

cisaria temer,. porque avesso às violências e às persegui, munho. insus.peito. .
\ voo No seu govêrno, os municípios pessedista;s não. rece·

ç6es mesquinhas. A,,,gurou, por toda
a parte, ° respei. ...

bem cotas no' prazos ·legais; 0' .."",idpios udenl,ta,

to religioso que votaria, às franquias individuais e à dig, Dos pleitos eleitorais que se feriram no Estado con· recebem-nas pqr adiantamento; antes do tempo! Se não

· nidade dos adversários. O cumprimento nessas promessas servou'í3e afastado, na posição· de' verdadeiro magistrado, aumentou todos os impostos e taxas, foi 'porque impedi·

_ foi integral. Se transferiu ou removeu me·ia dúzia d� fun. Nem só uma vez abandonou o polácio para se fazer' cai. do pela Assembléia, à qual endereçou projetos escoro

,

cionários, justificará seus atos dentro do. exclusivo inte, xeiro viajante da cabala e'leiforeira. Respeitou-se a si chantes.

rêsse do serviço público _ reconhecido, aliás, pelos pró. mesmo e respeitou a vontade popular, dando um dignifi. Do' seu respeito aos adversários, falam cêrca de duas

_

• prios removidos. Assinou maIs atos
-

de re,admissão e d� cante exemplo de zêlo pelas instituições democratícas, mil remoções, transferências e exonerações, atos que,

-reintegrassão. de servidorés de que de exoneração, pau, que realizam o. r�gime. em vários casos; atentava,m até contra a organização da

tatldil-os todos pela equidade e! pela justiça. E o sr. Bornhausen? familiá, tulelada pela. Cônstituição, porque sádicamenh.

.. Se, em Tubarão, afirmou que resolveda ? pru."le"" Co..o candidato foi o rei da' premess", m;r.bolan. separ.v .... ca,ai'!
.

da àgua, resQlveu. Se', em Lajes, declarou que faria o tes e impossiveis. Cabe-lhe a. triste glória de haver

inau.\.
O contraste é, realmente brutal. E explica mesmo

forum e a rêdé:de esgotos, fê.los. Se ao povo da Capitall gurado,. em Santa Catarina, o metódo do ilusionismo po porque Ade;rbal R. da Silva, quando gove.rnador, vivia,

em praça pública� :assegurou que não deixaria o govêrno lítico. Tudo sabia resolver, tudo resolveria! Isso de con
.

no meio do seu :povo, enquanto o outro" logo de comêço,

sem que ;FlOÍ'i�nópolis tivessé aguá,
'.'

l!íz e leite,. nãfi sel'var e�tradas era. ig,norâ,llcia: �le as asfaltaria!
.. �sso teve de enca�t'lrld'r-se' no palácio,

.
assomb�ado com medo

mentiu.
de energ�a termo-eletnca era erro crasso: ele eletnflca, de tudó e de,�t_o:d-Os.···,

-

,
,.', ."

Uma das figuras Expo
nenciais do Brasil

DDENILDA - Será . que

aquele candidato lá

de. • . . .

.

,não manda
essa carta de' renúncia.
Vou mandar o' Inca a

pertar o cranio desse'

sujeito!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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M E '0 I C O S - I Dr. Fanstu Brasil! o RS TA D o Chefe do Serviço de Ouvidos _ Nariz e Garganta

I do Hospital de Florianópolis
.

. I ESPECIALISTA EM DO-
i ADMINISTRAÇÃO A clínica está montada com os mais modernos

. MÁRIO DE �ARMO 1 DR. ALFREDO DRA. WLADYSLAVA ENÇAS DE CREANÇAS. Redação e Oficinas, à rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade
, CANTIÇAO , CREREM I W. MUSSI' CLINICA0 GERAL

'I
Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem ,operação)

'_ MÉDICO -
! ,I e CONSULTAS: Das 10 às ITel. 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites e

f:LíNICA DE CRIANÇAS! CURSO NACIONAL DE .

- Diretor: RUBENS A. inflamações do Nariz' e Garganta)
A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS (DR. ANTONIO DIB 12 horas. 'RAMOS. IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital I' MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de

�ORAÇÃO _ FIGADO Colônia Sant'Ana. _:_ MÉDICOS _ Cons. e- Residên9i�:_, 'L_de AQUINO. Cabeça e-Inflamações dá Garganta e Olhos, Em muitos

RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13.
' Representantes: casos são evitadas as operações das Amigdalas

Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Trata.mento das Faringite!

SIFILIS Impotência Sexual. Serviço completo e espe- 1�a, Ltr'a. e 'inflamações dos Ouvidos)
Consultório _ Rua Tira-

Rua 'I'í.raden tes n. 9.
9

cializado -das 'DOENÇAS DE Rua Serrador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)
dentes, 9.

Consulta? das 15 às 1
,SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS - f)0 andar. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

HORÁRIO:
horas. l'inétodos de diagnósticos e I

Te!.: 22-5924 Rio de
. (OCULOS)

FONE: 3415.
. 'tratamento. o I '

Janeiro.
. JLAMPADA de FEN�A (Ve:rificação e diagnostico de

�

Rea.: oRu� Santos Saraiva,

'!SULPOSCOPIA
_:

HISTE-I DR. JOSE MEDEI- Reprejor Ltda. -

.

lesoes dos Olhos)
I'el.: Cons, - 3.415 - Res. ;)4_- Estreito. P..O _ SALPINGOGRAFIA

, ROS "IEIRA Rua Felipe de ()liveira, n. INFRA VERMELHO
� 2.276 +: Florianópolis. 'fEL S245.-.

- METABOLISMO BASAL I
. 21 - 6° andar. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de _

---.--
.,

,- ADVOGADO -

'1 3 9879 S- P I
DR. MÁRIO \VEN- Radíoterapíap or ondas

C· P t 1 150 Itai
'e!.: 2- ...

- ao au o Pulmão e Esofago
curtas-Eletrccoagulação

_-I
aixa

S OSta C 't ' .-.' ajai . 'ASSINATURAS Consuitório:,Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa
ny.YAUSEN I

-- an a a arma -

N C lt I-

n Raios Ultra Víoleta e Infra
_

a apt a I Belo Horizonte
'

- MÉDICO -- CLíNICA MÉDICA DE Vermelho. DR� MÁRIO LAU-' Ano ',' CI.'$ 170,00 I Residência - Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365

Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultório: Rua Trajano, I RINDO
. Semestre Cr$ 90,00 . Consultas - pela manhã no Hospital _ A tarde

São F'rancisco de-Asais e na Consultório - Rua João rul , l0 andar - Edifício do .

-

_, No Interior das 2 horas em diante no Consultório

Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - Te!. M. 769. Montepio.
.

e Ano Cr$ 200,00

\Janeiro Consultas: Das 4 às_6 ho- Horár.o : Das 9 às 12 ho-
DR ,CLAUDIO Iseme�tre.. ,

..• �r$ 110,00
CLINICA MÉDICA raso r as - Dr. MUSSI. - :: . Anúncios mediante con-

CARDIOLOGIA F..esidência: Rua Esteves DasLõ às 18 horas - Dra. BORGES tráto.'·· I DOENÇAS, DO APARELHO DIGESTIVO

I
C I

,. R vu I J ún ior, 45. Te!. 2.812. ,MUSSI. I· ADVOGADOS .

Os .origín ais, mesmo não I
ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA-

�ei�:I:�,t�;I;el. �;75.
1 ar

IOLHJS _ OUVIDOS _1�l��::;:c�a4� Avenida Tro�.
i lje;'�:�e ��u��:�'o �;���!�� �fd�!�adOS, não serão devol-1 D'DrER�MATI.uOLu?eGIICANEunCLeINsICAFeGErRrAeLI"raHorários: Segundas, Quar- NARIZ E GARGANTA ! Federal e Tribuna.l F!'lderal 'A��lireção não se respon- I

.
'

,

tas e Sexta feiras: Ú 1---
de Recursos. s�biliza pelos. conceit?s emi-ICONS. .; A' RUA VICTOR MEIRELLES N° 18, 1°

D,as, I? às, 18 �ras. . I'
DR. JVILEIIROA'DOIN o DR. NEWTON

ESCRITóRIOS tidos nos artigos assmados.
ANDAR DAS 9 AS' 11 HORAS - DIARIAMENTE..

dê r-c F I Florianópolis _ Edifício-
,�_�..........,._... RES. - DUARTE SCHUTEL N° 38 - FONE: 3.140

.

Resi encia: _'.ua e rpe D' i\.VILA São Jorge, rua Trajan'O, 12
Schnridt, 23 .

- 2° andar, I Especialista em: Olhos _ CIRURGIA GERAL _ 10 andar _ sala 1. 'informações
apto 1 _. Tel. 3.002.

:

Ouvidos Nariz e Gar- Doenças de Senhoras
_

Rio de Janekó:__ Edifício
uteísProctologia :__ Eletricidade BOrba Gato, Avenida Antô- I

DR. \VALMOR 'ZO- ganta, Médica nío Carlos 207-_ sala 1008.

MER GARCIA Receita de óculos., Consultório: Rua Vitor
-

,�� .Ieitor encontrarã, nes-

DIí_plomado pela Faculdade In ira-Vermelho. Meireles.n. 28 _ Tetefoner DR. CLARNO G. ta cóluna,,· tnrermações que

Nacional de Medicina da Ultra-Sonoterapia _ Ne- 3307. - GALLETTI necessita, diàriamente e d�

O C I �F IIE I·
-E U.nitversidade do Brasild bulizações. emCdiO?aSnutletas: Das 15 horas. Rua' vAI't�oVrOl\1GeAI'rDelOle's-60

imediato: r. ar oSI'" '.. nu-e SI,nU.
X-In el'110 por concurso a . Equipo de Oto-Rino .

, , .

Maternidade-Escola d )
Residência: Fone, 3.422 FONE: 2.468. JORNAIS Telefonf' Médico dos Hospitais Americanos e da Força

(único no Esta o
.

(Serviço do 'Prof. Octávio Rua' Blumenal n 71 - Plorfanépolls --:-"
o O Est'lldo 3.022 Expedâcíonária Brasileira

Rua - Vitor Meireles .

. . ..

Rodrigues Lima) A Gazeta ........•. 2.6581
.

MÉDICO _ OPERADOR - PARTEIRO

Ex-interno do Serviço de n. 22. 'DR. DIB' CfíEREM -�--� Diário da Tarde ... 3�579 Doenças de Senhoras e Crianças - Partos - Operações
Cirurgia, do Hospital Horário - 9 ás 12 horas ADVOGADO

.

�', Díárla da ManhA •. , 2.463 O Mais Moderno e eficiente Tratamento e Operações
.1- -A-.E.. E_. T. C. do Rio de

_ 16 ás 18 horas. •
Causas cíveis, comerciais, I

A V€:rdade ......•.. 2.010 i
.

das doenças de Senhoras

ec ICC. do ospt aI lIe
-
�.

'

Im renss Oficial ..• 2.688 Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-

d
ResidênCIa: 'I'rnveasa Consu tas popu ares \, ., :.. J' unGU'ólXluaue,

-'- Carida e i>- -. "-Rua Nuneg Machado; 17- Insônia, impo ência e fri idez sexual 'em ambos os se-
- PARTOS-OPERAÇÕES Apt, 102. . xos_ - Trata,me.nto pré-nupcial e, pré-natal,

.

Cons ; Rua João Pinto n, 16,
(esq. Tiradentes) O I d

DR 'uIDAL
. . . . . . . .

. per�çoes especianz ..

as do ouvido, nariz, garganta,
das 16,00 às 18,00 • v do - sala 3. s n t I d d

I
I USI es, PC: IpOS, eSVI?S o septo (nariz) labia partido

-horas,
' CLÍNICA DE CRIANÇAS . _ . . . . . . . . . - Operaçoes de hermas, apendicites ovário utero

Pela manhã atende CONSULTÓRIO _ Feli- -,-.-- ----
------- São Sebastião (Casa h id d d

'"

I I
emorroi es, a enoi es, . hidrocéles, varicoceles e

diàriamente no Hos- pe Schmidt 38

D H
' de Saúde) . ..... 3.153

\ varizes, elefantiazes.
pita I de Caridade. CONSULTAS'_- Das 4,

.

r•.
· aos Egoo Kechele M�:��::ag:rr�:ut��; C I R U R G I A EM G E R A L '

Residência:
, às 6 horas. I CIRURGIÃO DA CASA DE: SAUDE SÃO SEBASTIÃO CRAMADAS UR-

!.121 Tratamento garantido de varizes, úíéeras varicosas
Rua: General Bittencourt R idê

.

T t S I I L do co

. I GEN"'ES'
. hemorroides comB injenções sem dôr

'

,

o', .ioi. .

eSI encia: enen e i
-I a,:r�a, o com a n;edalha de ouro pela Faculdade

I'
· 1.' OPERAÇÕES ETRATAMENTO DA'TIROIDE (Papo)

I verra, 130 de Medicina do Parana. Corpo de Bombeiros

lJ.3131 Trat.amento.
e OP.erações do 'estômago, fígado, vesícula ,eTelefone: 2.692.' , FONE _ 3.165. --: O:-- Serviço Luz (Recla- t

-- I. .

'

m estmo - Tubagem duodenal. ',.'

DR--------- Prêmio "Victor do Amaral de Clinica Obstiteca . da mações) 2.404 Tratamento da Sífilis pelo processo Ame:ricano, mais
. J:; ARMANDO VA- DR- ANTÔNIO -MO- Faculdade de Medicina.

'

.

I Pol�ci.a (SaJa C"mis- moderno, 'em 3 ou .15 dias. �
LERIO DE ASSIS NIZ DE ARAGA-O

sano) - 2.038 T,écnica única no mundo para,·o·tratamento do Heman-
_ Mf:DICO _
.' Com estágio na Clínica Cirúrgica da Faculdade Polícia (Gab. Dele-

Dos 'Serviç�s de Clínica In- I dé Medicina da Universidade de São Paulo. I gado) . . . . . . . . .. 2.5S�
giorna (manchas de ����)rs: ou no corpo, com

fa.ntil. da As.s,istência Muni- I, CIRURGILAO,GTRIAEUMATO- Viagens de aperfeiçoamento aos hospitais de
'

COMPANHIAS UE Receita de óculos - Tratamenm e operação das doença"
I H I Montevidéo e Buenos Aires.

'
. TRANSPORTE d 11 PTIRIGI

...

. C�tt;Ic1sPI�Ég�c<tri�a:e; c- �r�opedi�
.

CIRURGIA GERAL _ PARTOS _ DOENÇAS DE I AÉREO
os o 10S:_

.
O, 'C����A_TAS, ESTRABISMO,

CRIANÇAS E ADULTOS I ,-,onsultOrIo: Joao Pinto, SENHORAS TAC ·, 3.700 !\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA
. -. A'lcrgia - 1180 15 à 17 d'à

. Operações de: Aparelho digestivo - Estômago, Cruzeiro do SuJ 2.500 NOITE' .

Consultório: Rua Nunes
as SI I rlamente. intestinos, reto, am,l.S etc., vias biliares (vesícula) - ,Panair 3.553 Consutório: Rua Deodoro, 35 ;:_ Tel: 2784

Machado, 7 - Consultas das
Menos aos Sábados Aparelho gênito-urinário masculino e feminino, rins Varig . - . . . . . . . . . .. 2.325 I Residência: Rua Bocaiúva 210

15 à� 18 horas. ' I R.es.: Bocaiuva 135. bexiga, próstata útero, ovários, operações plásticas.' Lóidfil Aéreo -. .. 2.402 I .

. -:--__ -:::--' _

Residência:Rua"M�réchal
Fone: -2.714. Cirurgião da glandula tireoide. Cirurgia dr. cân-IReal �.·5305.08. Navl·o.-,Molor,_,,«Carl. HOeDCk'-"e)',Guilhp.rme{ 5 - Fone:, 3783. O'R. 'H' Ei N R I QUE

cer. -Traumatologia. .

.

Scandinlivas "

. Atende das 8 às 10 e das 16 às 18 horas na Ca- HOTtIS '.
'

PRISCO PARAISO sa de Saúde Sã0 Sebastiã'o; das 10 às 12 e 14 às 16 ho- Lux '. ;:. 2.021 .

RAP1DEZ __;. CONFORTO _ .SEGURANÇA.
- .

MÉDICO ras a rua Fernando Machado nr. ,6. (Prédio do Institu- Ma&,estic ,......... 2.276
VIagens entre FL9RIANOPOLIS e RIO DE JANEIRJ

to Diagnostico Dr. Djalma' Moellmal.1n). Metropol 3.147 .�scalas intermediáriàs em ltajaí, Santos, São' Se
La Forta . . . . . . . .. 3.321 bastIao, .Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi-
c, f ••44'" mos, apena:; para movimento de passageiros. .·..,c qU!6 ..........• .,,, A lCeutral �" 2.fJ!U .8 tca �s em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
Estrela , .. ,.... !.371 preJu 2carao o horário de chegada no RIO (Ida) e'

.

Ideal . .. .. .. �.659 _

SANTOS (Volta)
ESTREiTO ITINERARIO DO N/M "CARL HOEPCKE" PARA á

MOLÉ'STIAS NERVOSAS E MENTAIS _ CLINICA I Dil!qu� ... " ... '. • • -ue M:ES·DE AGôSTO DE 1954

._ GERAL I

Das 13 às 16 horas.

Dlt ROMEU BASTOS
PIRES

!.
,

I,
.<"
t

I
-··1

I
í
I
.;

'Lavando com Sabão

\iirg�m ESlJecialidade
-

da Cia.-' WB1tZ,L -INDDSTRIIL-Joinville. (marca registrada)'
e'êrj'oomiza-se -

tempo e dinheiro
�...,.......,.

!
!
I

I

I Dr. Ylmar Corrêa
CLINICA MEDICA

CONSULTAS das 10 _ 13 horas"
Rua Tiradente 9 _ Fone 3415

DR' t� LfiBATO' ,

.;

FILII<J"
;'

Operações. _ Doençasrespi-
de Se!Iho�as _ Clínica de
Adultos.

'Cirurgia do TOJ;ax
, do Estado

Formado pela Fa,çuldade
-Nacional de.1\1Iedicina; Tisio- (Serviço ']1) Prof. Mula-

:ogista e Tis,iocirtirgião, do I
no _ue Andrade)

Hospital Nerêu Ramos Consultas -�Pela manhã

_ Curso!e es�ecialização pe_la no H0spital de Caridade: .

S. N . .1. Ex-mter,J1o e ;Ex-as- À' t d d 1530hs
aistente de Cirurgia do Prof.

ar e, as , .

Ugo Pinheiro 'Guimarães em diante no consultório,
",� '-,,(ltio)":-:� ,

,

á Rua Nunes Machado 17,
,Con'§: ��e��p�e Scbmidt, 38 ,Esqll,na de Ti'l'adentes. 'l'e:'

.. :2 FOI!� 38'01. .:.�
2.766.

Aten,de em- hora_marcada.
'tlA•

.Res':.�ua .são Jo,rge 30 _ Resl�e_ncla-
Fone 2395. l Hoiel.

Curso de Especialisação
no Hospital dos Servidúr�s .Dr. José Tavares Iracema

'Do Serviço Nacional de Doenças Mentais.
Chefe do Ambulatório de Higiene Mental.

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

diazol. Insulinoterapia. . Malarioterapia. Psico
terapia.

CONSULTAS: Terças e Quintas das 15 às
17 horas. Sabado (manhã)

Rua Anita Garibaldi, esquirra de General
Bittencourt.

RESIDENCIA: Rúa Bocaiúva, 139 Tel. 2901

I

iBscola'primaria
I l!!2!tl!!!.
! C�rsos: Primário e Ad

" missão.

I Rua Visconde d. Ouro
I
Preto, 75.

I
.

IDA VOLTA
Florianópolis Itajaí Rio de Janeiro Santus

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

Horário de Saída:
de Florianópolis às 24,00 horas,
do Rio de Janeiro às 16,00 horas

Para mais informações dirijam-se à '

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
Rua: Deodoro _ Caixa Postal n. 92 _ Telefone: 2.212

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

_- ----��-_ .. _�.�--��- _._�- ... _------�""'---�.-. __ . ...;;.._._--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O ESTApO

8

Florianópolis, Sexta-féira� 6 de �gosto :de 1954,

��Q 'IST4BG ��

NO LAR, E ..NA SOCIEDADE

e e ,Je s t e Preceifa do Dia
(Alvarüs de Oliveira)

A tuberculose pulmonar _ BEN�AMIN COSTA - "CÉÚ TROPICA " .

pode ser totalmente sílen- çao da TIpografia J. Gonçalves Níteró
--

L - EdI-
.

I Pouc d .

d
,rOI. .

CIOsa, evo uir sem dar si-
Benjamin°c ePtOIS e recebermos o último livro do poetanais, ou dá-los tão disfarça- os a, ocorreu o seu fal' t N

.

dos que o doente não se a'
a colher os louros do sucesso do euderr rd .

ão chegou
percebe da moléstia. Nesses

Foi uma perda sensível para as l:r�s �::�o eI�o volume.

casos, estão as lesões mu- mrntt_? do dilusbtre poeta brasilei;o. "CÉU TR��I�x���a:das, dificilmente notadas só
co e anea e elas poesias São -. e

descobertas no exame p�los arrancados C!.e uma alma �ue ti:�:oS com .nt�o, beleza,
raios X. A poesia descritiva é tão sutil e doce� poesia Incrustada.

Faça examinar os pulo
Em homenagem ao'

.

d
- , perdeu abrimos

inspira o poeta que o Brasil
moes pelos raios' X, ao ' espaço para o seu soneto "O LAGO". Tudo isto é verdade mas

.

t _

menos duas vezes no
N f

' ,esta pontualidade ao ext�emo ;XIS ehm ��es SIue levam
ano. - SNES. o. sem- im da floresta, a selva e�cura refeição de três em três h

. e o orano for de uma

T' I"
A Ignota solidão abandonada

'

de três em três h
oras, a mamadeira será dada

em a ce este e ingênua formosura . . Entre as márgens repletas d' d h
oras, em ponto Não import

E 1 . , , GOI-an,Je'a" p-rora v' 1 f
e ver ura querruc o acorde vinte minut

.

t d
a que o pe-

a umInosa auréola sacrosanta ílI Ir
rve o ago eliz de água parada. os alicerces da casa com se

os Aan es o tempo e abale
Duma visão do céu,.cândida e púra. da capa"l-"ade do

,plina ditatorial é desnecess�i�horo d:t fome. Esta díseí-

'J U
O ar respira da selva sempre ;úra cial. Um bebê que chora de fome �UI as veze� prejudi-

E.. Br!.l II I Be?end.o·a luz do sol da madrugada' frequentemente não conse .ue
.

e urante :n�lltO tempo,
quando os olhos para o céu levanta ••5 e ro E, a, noIte, quando o céu no alto fulg�ra do finalmente alimentado.

g mamar o sufIcIente quan-

U d d Al
Reflete tôda a abóboda estrelad

"

S A

nun 'a os da mística doçura I varus de Oliveira a.
' e voce obedecer a um horário pa f

. '_
Nem' V Ih

seu pequeno príncipe, talve�'tenh
ra .as re elçoes do

parece mulher, - parece santa. A distância de Goiânia do oam-. e, em tôrno, insetos mil aos pares, dendo ao seu chorinho e alím t adreceIOs de que, ee-

-
-,
.. - mar, talvez impeça muitos

Nesse Imenso cenário agreste e Iindo antes do tempo, o horário tod
en a� o-o alguns minutos

ANIVERSARIOS ) FAZEM ANOS HOJE' estrangeiros se localizem aí
De plantas e de coisas singulares caso, muitas vezes basta come

o seja perturbado. Neste
, ., alim t

- çar os preparativo
D . .' - menino Altino filh [como ocorre nas demais cio E t,

en açao e neles demorar .

s para a

ra. Joseiina Schwe�dson do sr. Zedar Perfeito'da S.� .dades litorâneas. Os "grin- O rn re ,a selvag�m, rustica beleza, costume. Em geral, uma vez

um pouco ma�s do que de
Prazerosamente .reglstr�· va;

I , gos" corno são chamados os A
ago _e o. 'poeta da floresta, ouvindo que está recebendo aten ão aiue :eu traqumas perceba

mos" n.a data de hoje, o am- _ sr. Mário Guimarães' est�angeiros, especialmente
cançao Imortal da natureza! serApreliminar à gostosa�a�a�n.çao essa que b;m sabe

versa.rIO d� ex�a. sra. dra. _ sr. Paulo Barbosa" no Interior, só procuram cí- HUMBERT
te _este,perÍ�do. eira, se acalmara duran-

;:s�!ma Schweldson, es�o- - sra. Helená Solon 'Ra' dades de confôrto. Rara' DO TRABALH<�' G�ANDE - "A UNIVERSIDADE L."....n: �
-

'.

sr. Jacque� �chweld' mos, esposa do sr. dr. Jo- {mente hoje fazem pioneiris- São duas" 1 e" A GRANDEZA DA MULHER" _ Durante os últimos anos .
A

sOi �.o t�l�o �omercI� local. Nogueira, Ramos;
ao

,mo:A�or i�so talvez seja Grande, o �o����i�s hde estudos do professor Humberto o si�tema de "alimentação a �e�7:��tr;s ,te:n defendido
.

t
IS m a ama anrversa-

.

- sr. Antônio Pedro da
I C!OI.ama a eidads mais bra- deu. Com aqu AI

o 0n;em ,d-: letras que o Paraná nos
bebe faz seu próprio horário e

_

. �to e, qua�do o

�Ian e

ql�J' lor suas elev�- SIlva l\1edeiros, residente
sileira do Brasil. la êxuberânciae â s�u estilo fácil e escorreito, com aque-

A criancinha chora quando �sttao a ;nae ou ,0 me_dico.
as_qua I a es e pela dedi- em Laguna; Encontram'se sotaques di' conhecime

'

e Im�gen�, e com a profundeza de seus mamentado. Na verdade
com ?me e e entao a'

caçao do apostolado que a' - sr. Albertino B Ma fe;entes, mas, de nortista suntos' o n;?s � escrItor ja famoso desenvolve dois as'
temas é práticamente o ��s:sulta�o final dos dois sís-

braçou, conquistou lugar chado, comerciante"
-

de sulista, de paulista que com fl�ur p Imelro embora árido, tratado' com arte ee
um bebê regule seu horário d

o. �ao se pode djzer que

�e�tacado na soc�edade ca- '- sta. Jurací Vi�ira' alí vão para, arriscar o fu- de formos: e °tse7undo delicado, filosófico, mas dentro bro, mas certamente êle telm de al!me?ta��o com o cére'
armense, ver'se'a, estamos. - Sgt.- Silvio C b' . turo no progresso em mar- "

con e:c ura. • nidos. Talvez você h A
eseJos mstItIvos bem defi'

certos, cercada de carinho- do Exército N .

am ruzZI, cha E faz bem .
GUIA TURISTICO DE ANGRAS DO "muita fre A •

ac e que ele Heca a =.".,..,e->v�.a que

sas, mani!estações de apreço vindo no Q. G.��ofari Irr' met'rópole onde ,;:;;rj,t:: <?r1a�izado por' B�asil dos Reis, mandado im�r�:S� ali.mpp.t.�-lqued��:�' mas alt\tpa pastaI!te regular 00 qua-

e SImpatIa pelo elevado nú' "

. a.
cosmo la' ...u..F-.J p:r� eIto

daQUela��
,'r.'- '1'

-

d
�

f t'

-1
tro rerelçoes Ianas. 'r'

mero de a'� de' -"''5�� �c{_o\!>�fl:,ttl�m..6a+,or("'" .... _ �l-o.o\.I!.S'tano ,em 1 listra o po.r a os que es Durante os primeiros m.eses de yida você descobri'
,

uo:es:- ..�IZ es e a m.uu> r -

....
silei,ros de todos os r,can' flelha� a p�leza aQ.f rmoso recanto flummense. (Apesar rá que O bebê fará questãd daquela, ama�entação das 3

As mUltas homenagens, IJ I t b j
tos.

. ,

J de carater mformahv� pode.-se encontrar um. pouco �a' horas da madrugada, o fantasma da vida de' qualquer
respeitosam:nte, O ESTA- olDel meu 8 f) 8 Falamos que o aeroporto ,quela beleza e �a poeSla da.lmguag�m?e BrasIl dos l!-_els, mãe. Não cometa o êrro de-querer forçá-lo a desistir.
DO se aSSOCIa. � �a ,?eira de u�a grande e que o poeta delxou escapar para gaudlO d?,s que o leem,

IAqUi também os �nstintos do bebê sabemo o que fazer
RABANADA DE PRE- prmclpal Avemda, com o I GERSY PINHEIRO DE SOUZA - NAS ASAS quando chegar a hora êle passará a noite inteirinha dor-

Snra. J. A. Med:iros V�eira SUNTO asfalto cheg�ndo até aí, na IDO SONHO" -:-. Edição .da Academ�� Pedralva. (�am.- mindo, sem um vagid� siquer 9 mesmo acontecerá com

Transcorre�oJe o amver' quase totalIdade de cober' pos, Estado do RIO) - LIvro de estrela de Gersy PmheJ'
a última mamadeira ,das 10 �u 11 horas da nO'ite. Se o

sári? natalício da exma. �ra. Varie um pouquinho o t�ra de suas ruas. Mas O' se- r? de ,Souza, que no ano p�ssado se formo� em advoca' pequenino glutão tiver comido bem durante o dia e não
Ormlda ScharH Mede�ros '�menu da semana apresen' ra por pouco tempo e se Cla brIlhantemente e que fIgura como preCIOsa declama- demonstrar sinais de fome deixe'o dormir Caso entre'

Vieira_2 virtuosa esposa. do tando à família um prato constitui uma. p;�va a- mai.s dora d.a cidade Flumine�se. São ve�sos de bonito lirismo
tanto, êle tiver estado inq�ieto ou choramingas durante

sr: �oao.Alfre.do MedeIros llgum tanto decorativo; E' do extraordI.r:a�lO creSCI' em �uJas e�trofes a poetIsa c,?nte�ranea ex!rava�a o seu
o dia e não tiver se alimentado direito, evite o pa.sseio

- Vlelra, Jornahsta e profe�' simples e muito gostoso, ex- mento ?e GOlama: - Um sentImenta_hsI?o: Do soneto Amor ... amor... Co12e' noturno das 3 horas, dando-lhe �a última mamadeira
sor da Escola de Aprendl- perimentedo! novo aeroporto vem send.o mos os dOIS ultrmos tercetos: antes de você mesmO' ir dormir.
zes Marinheiros. construído e o atual já divI-

,',

Às inúmeras demonstra' Ingredientes dido em lotes, todo vendi' "Vem do amor essa ingênua fantasia,
ções de estima e amizade do, está pronto para ser edi- que em poetisa me tornou-um dia

que a distinta dama aniver- 6 fatias de pão de fôrma. ficado, nascendo um novo e suavisou a minha solidão...
sariante receberá, nesta da- 1 colher de manteiga. bairro. O progressó não pa-

ta, associamo'nos, respeito- 2 colheres de azeite. ra, quer pela's mãos do go-

samente, formulando--os me- 1 cebola picadinha. vêrno, calçando ruas, fa'

lhores votos de felicidades, 2 tomates picadinhos. zendo novas praças, guer

junto à exma. família. 1 pitada de açuçar. pelas mãos de particulares
I

1 f/itada de sal. que empregam capital com JOÃO GUIMARÃES - "CASTRO ALVES" - O

Dr AnísiO' Dutra r;, ovos toda confiança na sua valo- poeta delicadQ de "Beijos, canção de amôr ..." é um en-

Deflu€, hoje,' o aniversá- 3 fatias de presunto. rizaçãp rápida.
-

tusiasta da obra do poeta baiano. Por isso as "Edições
rio natalício do nosso con' E' pena que o Governador Melhoramentos", na sua coleção "Grandes vultos das le-

terrâneo dr. Anísio Dutra, Pedro Ludovico não seja tras", fizeram bem em entregar a J. G a incumbência

íntegro Juiz de Direito de Maneira de fazer candidato a continuar no de biografar o poe,ta dos escravos. E sáíu'se elegante-
São Francisco do Sul. govêrno, embora venha pa' mente bem, estudando a vida e a obra do astro da "Boa

'Às muitas homenagens 1 - Frite na gordura as ra o Senadq. Não se deveria Terra" por ângulos diferentes. Um belo trabalho de João

que lhe serão tributadas por fatias de pão. interromper trabalho como IGuimarãei;. De parabens a Melhoramentos e todos os

tão significativa data, O 2 - Prepare o seguinte êste, uma' realidade concre' que lêem no Brasil!
.

ESrADO se associa, praze- môlho: coloque numa pane' ta, obra de homem pulso. LUISA MARIENHOFF - "LA EXTRANA" -

rosamente. la o azeite, a manteiga, a Não deveria embora tenha Mendosa - Argentina. Por intermédio' de nosso amigo
cebola e os tomates picadi' direito de descansar, depois e confrade Solimar de Oliveira, recebemos nova obra da

nhos, o açucar e o sal. Dei' de haver legado nome à poetisa e escritora argentina Luisa Marienhoff. Prosa e

xe cozinhar em fogo brando imortalidade, com seu gran: verso compõem o volume, prosa com poesia, poesia com

até adquirir uma consistên- de feito: - A construção alma, naquela cadência, naquele ritmo que no.s fazem
cia grossa. da mais moça cidad� do bem à alma, especialmente quando a poesia e a prosa são

3 - Frite os ovos. Brasil, a verdadeira metró- escritas com arte e em espanhol! Eis um parágrafo deli'
4 - Corte ao meio cada pole do oeste, a maior e ciosamente poét�co: - "Mira como v�lan los poetas sus

fatia de' presunto e arrume mais clara prova da vontade roches do lirismo! Quien se atreve a lanzar flechas sô
num prato, em. cima das fa- e do trabalho do brasileiro. bre suas auroras de fé?

ofete- tias de 'pão. Depois despeje Quem tiver dúvidas dã RENATO DE LACERDA - "PERFIS POÉTICOS"
cerá aos seus inumeros o môlho, coloque os ovos e capacidade do cabloco na' - Sonetos com ligeiros traços bio-bibliográficos. Edições
amiguinhos uma lauta mesa cubra tudo com o resto do cional, vá a Goiânia. E mes- Paisagem. Trata-se de coletâneg dê perfis em que Renato
de dôces e guaranás. lllôlho. (APLA). mo que não tenha dúvidas de Lacerda é mestre. São 120 sonetos escritos com aquê'

a êste respeito, vá à capital le estilo delicado que ca'racteriza o poeta. O ilustre mem'

de Goiás, é obra digna de bro do Cenáculo Fluminense de História e Letras colhe
ser apreciada e observada novo triunfo com esta sua nova obra, sucesso que se lhe
por todo brasileiro que ame

"

deveras a sua terra!

ADELINO FONTOURA
E' tã� divina a angélica aparênCia
E a graça que ilumina o rosto d�la
Que eu concebera o tipo da 'ino ",'.
N'

' . ocencia
essa criança imaculada e bél

-

, e a.

Pe�egrina do céu, pálida estrêla
Exilada da etérea transpa" .

.

' renCIa,'Sua OrIgem. não pode ser aquela .

'. Da nossa trista e mísera existência.

MENINO PAULO
ROBERTO SILVA

Transcorre nesta data,
o aniversário natalício do

galante menino Paulo Ro'
berto Silva, filhinho do Sr.
Ãltino Silva e d. Neomésia
Santana Silva
O aniversariante

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deo.doro. 50.

'

"

'Em Lages, no sul do Brasil,' o. melhor!
Desconto especial para os senhores viajantes.

Parlid'o 'Tra,balhisla Brasileiro
PARA DEPUTADO ESTADUAL
TELMO 'VIEIRA 'RIBEIRO'

, por SINHA CARNEIRO
EXAME PERIÓDICO DOS

PULMÕES'
(Consultora de Higien,e Infantil da Johnson & -Johnsnn)

Eleve' o bebê ter horário f . _

ta sempre foi uma questão vif�ra re,elço.es_ou nã?? Es'
que melhor pode ser res o

.

a para as maes, e e uma

sunto todo foi inventado
p ���d� !,�r elas �esmas. O as

veniência das mães do
p édrcos, mais "para a con

quo um recém-nascido !��ror qualq.uer outra razão. Já
rants o dia inteiro sem r

em uma mulher ocupada duo
jar a rotina diária: Tam�é�era conveniente poder plane'
que um bebê deveria ter s� na��!almente, sruientava'seReguláridade. na alimentaçã: vlh�n�a bem programada.
tes para o seu desenvolviment

e igiens eram importan_
o. ','

i�Inta aos que vem colecionando no decorrer da sua ativa

vida de escritor e de poeta.
.

ILKA SANCHES - "ROSA DE SOMBRA" ,-v'em d'o amôr, vem de ti, do teu carinho,
o. resplendor que encontro em meu caminho,
inundando de luz meu cotação ...

"
(poesia) - Editora Gráfica Laemmert Limitada - Rio
de Janeiro. Travamos conhecimento com a poetica bra'

sileira, em sua obra "País de Longe". E nos surpreende
mos com a preciosa poesia que ela" escreve. E essas qua
lidades se, robustecem neste novo volume de Ilka San

ches, onde outras expressões belas, cheias de sentimento
e de arte voltam a nos encantar. Vejamos êste último
terceto do seu "Ancora do meu vôo":

....

"que palavra não há,' nem som que o diga,
nem canção que te oferte a voz antiga,
nem noite que amanheça no teu dia".

ARMANDO MAIA - "FAGULHAS" - (versos)
- Editora: Livraria UniversaÍ - Recife, Pernambuco.
O poeta vive em Olinda, lindo local que deve mexer com

a alma dos enamorados e criar poetas de fato. Armando.
Maia reuniu em volume as poesias que vinha publican°
do pela imprensa de todo o país. Conseguiu esplêndido
volume, onde se encontram versos para os mais variados
sabores. Ora panfletários ferindo a vida e os máus da

existência, ora caindo no lirismo que é apanágio de todo

poeta. De "Meu Grito" eis os dois derradeiros tercetos:
,

"Agrade ou desagrade, que me importa?
Podem todos fugir à minha porta ...
Meu grito é de revolta e de mais nada!

Vende-se

� Clamo sentindo o coração convulso
e só na dor que me para o pulso
a minha bôca ficará calada!"

ZE-MUT,RETA •••

Vende-se um automóvel

com 4 portàs em perfeito
estado de conservação.
Tratar na Oficina De'

lamberg á rua Felipe
Schmidt. '

, L,�-=::_������:3Le!:d:��iJLJ�����;:;����":-��.l���������:1!!JL:::�.J
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o ESTADO

I
I

DOMINGO TERA' LUGA.R, NO ESTA'DIO DA PRAIA DE FO'RA, � PENU'LTIMÁ RODADA DO TURNO, JOGANDO OS TI
MES DO AVÀI E ATLE'TICO QUE LUTARÃO PELA REHA:BILITAÇAO, POIS_FOR�M . SUPERADOS PELO LIDER IMBITUBA,
PELOS ESCORES DE 2 X 1 'E 3 X 2, RESPECTIVAMENTE I

•

i
,
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"O Es t
,

.
.

"
vo

anos no sul do Estad?, en- \Giovani tem participado
L_n-<:e.��ll1e já di- dg;;:: t ""'S._ do tricolor es-

vulgamos, P.D�servi- _ttfT;r e:18e-, evl<fenc.< _�'

ço militar, no 14l3ataThãO idades para figurar no a

��� Ique atleticano..
,be Atlét�co, Catarinense

.

O

1«
Segundo soube

g�êmio da gloriosa corpora- ? ,?ortagem,' para o
,

'

:?1fh.... ",-. ,., , ,

do

,
Giovani; áquele garoto ai, ção sediada no Estre,ito, Gi-I

to que aplaudimos por oca-' ovani interessou-se em in-' O
sião do match do Campeona: tegrar o conjunto tricolor,l
to Estadual do ano passado vras, para tanto, éra neces-

,

entre Hercílio Luz e Avaí sário resolver sua situação I
é, sem dúvida alguma, a' no Hercílio Luz" ao qual:

"

1 d de depois de amanhã com ogrande atração da peleja de 5e encontrava vincu a o '

A .contrato. Tuuo resolvi: Avaí, é bem provável o a-domingo próximo entre - por
proveitamento de Giovanitlético e Avaí, quando os do após demanches, tendo
no comando da ofensiva,dois grandes clubes farão JS dirigentes do Atlético, à
embóra sua verdadeira po-suas despedidas do primei-

HUMORISMO ESPORTIVO
Da ,secçã� humorística \ O rádio desempenhou com microfones instalados

"O Petardo" do "Jornal dos magnificamente o seu papel no corpo. .

" d R trai .de informar. Assim o "amigo-ouvinte"Sports, o lO, ex raimos

b
'

b tít 1 Em 58, quando partirmos terá ,a informação aindaA estréia do sensacional i �
nota a aIXO so o 1 U o

.

I' d I "O Rádio ajudará o Brasil novamenteatacante su mo em sen o
_

d d
;

- a ser campeão em 1958:
I
conquista, o rádioazuar a a com enorme ln

I
'

.::o

A "t _ "A metade da população outra vez presente,teresse e o mais VIVO en u
" , I'. ,

, 1 "h' h d "

I
do Brasil fOI (convidada pe'l

mais evoluído.siasmo pe a inc _a a

'1'
' ,

1 la C BD) à Suíça assis- Assim os locutores auxi- tro do campo! Passa paraflorianopo itana, prmcipa -

I
...

lIA a Paulinho que entra na área"t d 'o, do til' ao V Campeonato do liares, aque es que temmente os orce ores I "
"'

F b 11 A t f
-

d dizer "perfeita- inimiga! Alô Paulinho! Vo-querido clube que nele de- Mundo de oot a, ou " I
unçao e I

,

"

_
,

ças I metade ficou mas pelo ra' ,mente, senhor locutor che cê acha 'que pode marcar opositam as suas esperan "I .

f "
-

d S "goal"?h bilit
� do e.s' dio tomou conhecimento de e, estarão, supera os, e-

para a r,e a 1 laça0 .
- I

'

_

'

" . h d d
'

po- tudo o que se passou por rao os proprios Jogadores Paulin o, e entroquadrão que ocupa o "',

, '

1, u entrarão em campo campo, em frente ao arconúltimo lugar. a, : q
e

--------- adversário já preparado pa-

,

garoto-revelação do futebol sulino, cedido
por empréstimo ao Atlético, fará seu

debut frente ao tri-campeão da cidade
,

para a grande mais exata.

estará, O "senhorIoeutor �efe" .

frente do qual se encontra

't_:_ P t guí sição seja a de extrema di-ro turno. o capi ao ere, conse UI- '_
':l ' d' 't'

I reita. Assim, para o matchO jovem extrema, con- o o Joga: or por empres 'I� j _

di t d C com os "a,zzurras" a linhasiderado a maior revelação '110 para a ISpU a o am- I
'

d' 'C 'tO 1 de frente do "Tigre" 'seráfutebolística destes últimos peonato a apI a .
'

possivelmente esta: Fernan-

do, Sombra, Giovani, E'ri-

Só que dirá:
, '- Escapa Duca pelo-cen-

, ,

ra arrematar, responderá.

���IN�
=-:- �-ª,ot�nho' ângulo! liá

um palhaço (na mmIiã Íl't!lr
te! Vou dar a bola lá na ou-

o.

,\'
tra ponta ao Quincas!
O "senhor locutor chefe"

o TE'CNICO ALEMÃO' �IRIGIRA' O' SE- Promoverá 5 valente clube esfreitease grandiosas com.LECIONADO EUROPEU PARA O ENCON-
pelr'l'.o-e's dom-IlIngo 0'0 Balneáríe r'

então perguntará ao Quin-TRO COM O SELECIONADO SUL:
I"Y cas:

AMERICANO O Clube Ciclístico Rosa cremento ao esporte do pe- ra com grande trabalho � i de passeio; moças, meninas Alô Quincas? O Pau-
"

INetto, do' Estreito, Campeão daI nesta Capital e fazer sacrifício de seus abnegados I
e meninos de 9 anos e ra- linho vai passar a pelotaBONN, 4 (U. P.) - O iria disputar um encontro ,Célitarinense de ciclismó,

I

surgir uma modalidade que diretores que querem ver pazes até 6 anos, provas de .para você! Há alguém lhetécnico alemão Sepp Rer·1 com o selecionado da Amé- com a�en�s poucos meses I desde já vem obte�do gran� Santa Catarina cada vez bicicletas a motor, bicicletas marcando?berger foi designado para rica do Sul. de existência, pois foi fun-
j
de número de adesões: o mais forte e respeitada no de corrida, passeio e moto- Quincas então responde-dirigir a representação eu- dado no dia 29 de março do motociclismo. setor esportivo. cicletas até 150 c.c. rá:ropéia que, no proximo de- Rerberg-er' é o técnico corrente ano, em boa hora Sua finalidade vem sendo .Domingo próximo! a jáb I

No local serão armadas
zem ro, em Madrid, deve-

1 campeão mundial. 'surgiu para dar maior in- cumprida a contento, embó- popular sociedade esportiva
levará a efeito no Balneá- barraquinhas, com leilões,

(r"�plantel -avaiuno
Nunca em sua existência

I'
dias mais soberbas do cer- 15 PE.tEJAS SERÃO DISPUTADAS NO

ticará o balão para .a pon-o Avaí esteve servido com Dispõe o tri-campeão de' quatro golei- tame Manara e Guido têm FESTIVAL DO VENDAVAL
ta esquerda, que livre, sõ-tantos craques de primeira ros, quatro zagueiros, sete nlédios revelado grandes progressos O V d 1 É CI D-I

-

V F C zinho, frente a frente ao ar-
'

en �va, sporte u- x
.

e amar ieira , "
linha como agora, O alvi-ce- 11 di tei I''1 que' d rÓ,

d
e mn eIrOS e ... em 3.0 ugar no contrôle da pe ota. Na be, a valorosa agremiação A's 9,40 horas _ Taubaté Ira �, versario suspen e,leste cO,m ,ó p'lantel que dis-

A

d B' 1 d a perna para o' "shoot"ausencia e rau io, uas da rua Vidal Ramos que dia x Rio Branco '" ..põe póde formar dois con-

formações disputarão as a dia mais se agiganta no A'.s_ 10,20 horas _ Renas- I O "senhor locutor chefe'":juntos de respeito para a Nada menos de quatro I do titulares os dois pri- preferências do novato téc- conceito do esporte menor cim x Riachuelo entrará no lance através odisputa do Campeonato, E goleiros possui o "Leão da meiros. Os dois últimos são nico Mário
'

Abreu e que de nossa terra, fará reali- A's 11 horas _ Palmeiras fio:mesmo com todos esses ele- Ilha", sendo três de primei- ainda novatos, mas de gran- são, as seguintes: Guido, zar, nos dias 7, 8 e 15 do x Saudades
_ Alô Quincas! Mandementos que tanta' falta fa- ra grandesa - Tatú, Adol- de futuro. Manara e Amorim, Guida, corre�té, no campo da Pe' A's 13,30 horas _ Conti- a bola para o ângulo supe-

.

zern noutros clubes, o grê Iinho e Brogno1i - e um Para a intermediária con- Wallace e Manara, a b I it ,',

d E d ríor-díreíto que será "goaI"m as III enCIarla o sta o, um nental x Independentemio azul já perdeu quatro novato que no conJ'unto de ta-se em número de sete os n_xcelentes. f na certa�

grandioso festival utebolís� 'A's l1,lO horas - Fla- •preciosos pontos, estando aspirantes vem,evidencian_ elementos que são: Bráu- , Quincas cumprirá a or-tico que contara com. a pre- mengo x Esper1:\ri.ça .situado no terceiro pôsto o d l'd d' b I' G 'd M
\ A ofensiva, com a volta

A's 14,50 h'o',ras _ Pal'san- dem, Sera" "goal" do Bra-

'

, o qua I a es para em re- 10, UI o," anara, Amo-
sença de credenciados clu,que é de extranhàr. ve figurar em partidas de rim, Bar,bato, Acioli e Wal' de Saul, pa,ss5lU a dispôr de
hes varzeanos. dú x América sil!Mas o tri'campeão não responsabilidades:' Mataga' iace, Bráulio é o ponto alto,

11 valore's,: a saber:' Néde,
O programa está assim e- A's 15,31> horas _ PÚásio Assim o rádio alé�deixa de ser um dos que to, Dos três acima o. que mas encontra-se ' suspens� Duarte, Rodrigués, Bolão,

laborado: x Canto do Rio informar terá aindamais ppssibilidades tem' de, mais seriamente
o

se empe- pelo clube pelo período de HeI:rera, Saul, Amorim,
SA'BADO utilidade ... "A's 16,10 horas - Ban-tor.n,ar" a adju.�ica!,:�e, .!'l9 tí- nha nos J'ogos €. tr{linos·�· é. ·quatro meses,' sob a "-�ega- . Q1ney, Pa.ulinho, Lisbôa e

A' 15 h C" d' A D T' d
i:ff

S oras - nsplm elrantes x.. . rm a-tulo máximo, embóra este- Tatú que vem atuando co' ção de desinterêsse ante a
Wallace. �ualquer que se-

Mira x Botafogo dense
. ja. em situação crítica, com

I
mo titular, aliás com' gran- sorte do quadro, tanto que

ja a formação servirá.
A's 15,40 horasa falta de. um bom "entrai' de destaque a ponto do,e. ser não' tem se apresentado nos

Com um plantel cõm, êsf.e "

dureira x A. D, Portuguesa nense x Juca do Loid ticos troféus, oferecidos por
neur", pois como se sabe, considerado um ,dos melho- jogos e treÍilOs, Manara c

_está ou não o Avaí -apto Ú
A's 16' ,20 horas' _::.. FI'gueI'-

'

No dia 15 serão disputa- prestigiosas figuras d() nos-
Nizeta já cansado revolveu res do Estado'. Guido são tl'tular-"'s, for- i

conquista do tetra-campeo'
_

'C

rense x Barão d.e Capane- das as partidasnato?

de 1954
churrascos, show, etc,rio; um bem organizado fes-

tival ciclístico e' motçcíclis-

Não! Mande o Paulinho

I

Somos gratos á Cjclístiea O "senhor ..locutor chefe';
�osa Netto pelo convite então avisará ao Paulinho:
enviado para comparecer --Passa logo, Paulinho.
ao festejos. O ponta direita então, es-

passar logo que fuzilo aque-
.

,

le gringo lá no, arco! Rápi-
do!

tico cujo programa consta

de provas para juvenis. de
14 a 18 anos em bicicleta

de

mais

ca. para u� merecido

pouso,
. Veremos o que acontece

rá nos próximos jllggs,
..,

DOMINt:d "

A's 9 horas - E'spanha

em que serão

defrontantes,
esportivo e se ,encontramos quatro Clubes ménhót_ CO" e� 'ex�osição numa das ví-,'

locac[os na venda de açoes, trmes da Casa Hoepcke.'

de honra" so mundo político, social �

D)�()�o ()--.()_()'
'�odos os encontros serão

em disPl}ta de' belos e artís--
Ma- A's 16,50 horas - Flumi-

- /'"

Para a zaga 'conta o Avaí mando com.o categorizado
com 4 elementos - Waldü', "]?ivot" da seleção catari
Danda, Osni e Barbato, sen° I-uense uma das linha; mé'I

:ma

afastar-se 'da direção técni-
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Esso apresenta�_melhor Gasolina�em sua classe de preço" I
" '-

•
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A NOVA
;$!),

GASOLINA -ESSO

\\

, ,-" "-

":\ -:

',;; "
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'!

,,..-

.
A NOVA GASOLINA ESSO

-

OFERECI AO SEU CARRO r
'

"-'1j \
,

M_AIS limpeza do m�ior
MAIS ação -a�ti·detonante

...O sensaCional a-ditivo - que limpa o motor do'
..'
":�\o

seu carro a cada movimento de- compressão'

-

.

MAIS economia de combustível·
dos pistões! A NOVA GASOLINA ESSO mantém

\
-

- ,

o-motor' de séu carro continuamente limpo!

;1
. --

i

'''__. -

.

....
--

c.

ESSO_�_!Hpre=a:PltfMj'''�_,m q�c"(�ade ,
J
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A VOZ ROMÂNTICA DO MÉXICO, GRANj")E SUCESSO DOS ,TEATROS E CASSINOS,DAS CAPITAIS,: DA' RÁDIO TUPY DO �IO E SÂO PAULO�

A DIRETORIA DO, VETERANO, ,SEMPR E VISANDO A APRESENTAÇÃO DE GR ANDES NOITADAS A SEUS ASSOCIA-

DOS"VEM DE CONTRATAR'O'INSIGNE ,CANTOR MEXICANO._
NÃO PERCAM ESTA OPORTUNIDÃDE DE OUVIR ÊSTE ASTRO DE FAMA INTERNACIONAL.

UM BRINDE DO, CLUBE, NO DIA .DE SEU 82°; ANIVERSÁRIO n�' FUNDAÇÃO.
.

:
',' , NÃO H;f\.VERÁ RESEltVA DE MESAS.

�----��----��----------�,�--�--�------------------------------------"----------�----------------------------------------�--_.-----

Hoje
-

'no "Passado :Com a Biblia na Mão Professora�o Calario.ense
6< DE AGôSTO '

. LeiS de autoria do dep.
'4 dà,�� 'de h,o..,ie re.corda'�Qs �ue\ ' <'No Cenáculo» Blpldio 8arbo�a

. �';" SEXTA'FEIR,A" (; DE AGôSTO
, Lei n. �6(), de 14 de junho de 1951- Casa dos Pro'

em 164�; �os. hol�ndes,es 'que ocupav�m a Vila
I Estou crucificado em Cristo; e vivo, não ma'is eu, mas fessores de Santa Catarina '- publicada' no Diário Ofí

Formosa: de Sermhaem, sob o comando de ,Sa' ; Cristo vive em mim, (Gáiatas 2: 20). Ler II Cor. 5: 17·21 cial do Estado n. 4.443, de 21 de junho de 1951 - A Casa
muel Larnpert e Cosme de Moncheron,

=.
,

"

dos Professores de Santa Catarina - o lar dos profes-
laram .aos pernambucanos de Vi.dal de Negrei- QUANDO Frederico W. Robertson, de Brígton In' sares inválidos e desamparados - já foi instalada (pré-
ros e Paulo .da Cunha Souto MaIOr;. '

. I d idi h' d
. dia próprio), jnaugurada e se encontra em pleno [umcio:

17'88' ,'f' .,': b 1 íd 1 f it
. d 1'" g aterra, ora moço, eCI IU que avia e empregar sua -

em ,Ol,_ esta e eCI a a rea ei orla o I' I
id 1 d 1 Pri

.

t namento. há mais de um 'anb, à rua Almirante AEvíní n.
h

;.. h d termi
-

d V' R'
VI a em a go e va ar. rrmeiro pensou em en rar para '

nL ': cdan Vamo; parI
e ermlmaçao o' fI�e-f ei I

o exército. Mais tarde resolveu seguir o ministério cris' 26, na cidade de Florianópolis, Capital do Estado. :

UIZ e asconce os, no ugar em que 01 un'! - "

f" t d tar :

, Lei n. 18, de IOde agôsto de 1951 - Dispõe sôbre
d d

.

d d d S- L ld R' G d
tao como o meio mais e icien e e pres ar ao seu pais o

d
a a .l: CI a e e ao, eopo o, no 10 ran e

serviço de que êle mais carecia.
"

os cargos do magistério obtidos por concurso. Foi esta
o Su , Desistir da sua carreira militar com todos seus atra- Lei publicada-no Diário Oficial do Estado n. 4.473, de 6

I d dênci d
- tivos, não foi fácil. Robertson fêz um exame introspecti- de agôsto de 1951. Trata esta Lei da inamovibilidade dos

�ml,1�25, foi proclamada. a . n epen encia a

,.vo e percebeu tudo que sua decisão envolveria. Foi a professores nomeados' ou removidos por concurso.

o IVla;.
.

" uma igreja e administrou o ritual fúnebre do seu pró' NENHUM PROFESSOR, inclusive ocupante -do cargo
em 1�2,6, t:-avou-se o comba�e de Caraguatá, n� .prio eu. Enterrou suas ambições e desejos de honrarias, isolado, de provimento êfetivo, de Regente de ensino
Banda Oriental do Urug.uaI, ten",d� os brasIle:- I relacionados com a carreira militar. Saiu do santuário primário, padrão F, lotado em escola isolada ou eecolas
ros sob as ordens do Major Antônio de Medei-

um novo homem dedicado exclusivamente a Cristo reunidas e também ocupante de cargo na car_reira 'de ... '.

'J
. ,

ros Costa d,;rr�tado um corpo de c�,::_alaria o.ri-· Precisamos fazer' algo semelhante se quisermos' en' Professor Normalista, poderá ser removido, "ex,officio". Sao 08.eental de �laudlO.,Berdum; e o ��P!tao Gabn:l frentar as profundas necessidades da nossa época. O ASSIm, todo professor, nomeado ou removido MEDIAN·, "

Go�es LIsboa derrotou �ma DIVIsa0 de Corri- mundo vencerá o ódio, e os ressentimentos-quando o po'
TE CONCURSO, NUNCA poderá ser 'remOvido a não I' As 3,30hs.

entinos ao mapdo de Jos� Lopes,;em T0ropa�so; 'VO pelo poder de Cristo, enterrar seu egoísmo e ressus'
ser a,seu ·(DELE) ,pedido. A remoção do prof.ess�r NÃO I .

Robert TAYLOR ---' ;Vi'
em 1828, na barra' do RIO Negro, em Manaus, citar para uma vida superior Para êste fim Cri to tá ESTA ao arbítrio de qu�m quer que seja; inc1usive �e vien LEIGH em: I

Afo� a_ssassin�do o Governador Militar, Antônio apelando ao nosso século co�o o fêz aos deze�sovee�é_ autoridade escolar. SàME;NTE, a pedido' dei PRÓPRIO A PONTE DE WATERLOO

Ires Bararma; culos que n<;>s precederam. PROFESSO,R, poderá o mesmo' ser removido.
' .'

'

'1" Imp. até 14 anos. t

/
Lei n, 23; de >5 de outubro .de 1951 - Dispõe, sôbre ! No Programll.: i

em 1840, perto de Capivarf, foram surpreendi' ORAÇÃO o concurso de remoção,ingresso e 'reversâede inspeto- Atual. Atlantída. Nac. i

dos e derrotados por Francisco Pedro de Abreu Tu, Cristo vivo, envia o Espírito Santo ao meu co- : res escolares - publicada nu Diário Oficial do Estado nó Preços: 10,oQ - 5,00
.

(Barão de Jacuí) , os revolucionários. farroupi- raçãoe transforma-me do que eu sou naquilo que eu de' .�.516, �e 8 de outubro de 1951. -

.
,,'

lhas, sendo preso o imediato de Garibaldi; "

seja ser. Então usa-me como instrumento pára a 'realiza' LeI n. 24, de 5· de outubro de 1951 - Dispõe sôbre
,em 1855, verificou. praça, como. Grumete, no çâo de teus propósitos para. com a humanidade! Amém o concurso de remoção, ingresso -e reversão de' diretores
Corpo de' Imperiais Marinheiros, aquele que vi- "

. de grupos escolares - publicada no Diário Oficial do
ria' a ser um herói nacional - Marcílio Dias;

--

,

- Estado n. 4.516, de' 8 de outubro de 1951 .

em 1946, os Sub-tenentes e Sargentos do Exér- LI'IRAR I· � �IDI'-L . I Le� n. 700, de 14 de julho de }.952 . .:-- 'Emite uma a�
c�to, , ser�i.ndo 'nes!..l!'. Qua�'[l,kÕ:.9�.JYfj;Litf3r<7.rJg._Jr.{p.:: I =y-,-" �--- r.

:..' A "�- ••• -��'7QIJU.uuu,oo) .

em

rtano'D.()l.p I G ui, "E tA'
- LIVROS 'PAftn E>C>Hou1tdO:5 D' D • .: li: A:R- h\:?,-or Cl-,a ;asa dos Professores de. Santa Catarina - pu-

..,.,..."_��""",,,=-'''-'---ê--;nIC'&-� JYJ.arec La ..... e..."...e;. S a ssocuiçao QUIAS E BANCO DO BRA�IiJ \ )��cada no Diário C?ficial do Estado n. 4.7001 de 17 de [u-
,
õóêaece �o tríplice aspecto civico-cuVural-be1wfi- �

VALDEMIRO R VIDAL.:::... G' d C
-

Ih0 de 1952 - Os Juros desta. apólice têm sido recebidosc�nte. At�da guardamos na lembrança as bri-: : .'

.

. '. . �Ia � an-
1 Ad

'

lhantes comemorações civicas levadas a efeit� didato ao Concurso p/Oficíal �dmlmstratlvo do pe a
. ministração da Casa dos Professores de Santa

pela Associação. No comemorar-se o seú 80 ani-
Servo P�b. Federal e AutarqUIas .:;

... � ... :. 150jóo Catarm,a. .

.

.

versário de organização queremos (lêst h 'l- .

JOAO S. ,PIMENTA - Gontablhdade Pu-
.
,.

Lei n. 68, de 30 de �)Utubro de' 1952 - Isenta de im'

de cantinho apresentar nossas �ongr� t'Yl":,t bhca '. . . . . . . . 20,00 postos a Casa dos PrOfessores de Santa Catarina - pif'
com a Classe formulando os melhores' v�t�;o�: . IVIETE CAMARGO - Direito Çpnsíitu- blicada no Diário Oficial do Estado n. 4.777, de '6 de no'

franco progresso.
ClOna ,

'

� . ; . . . �0,0J() vembr.o de 1952.
.'

.
.

AMANDO ASSIS - Noções de Seguro, Lei n. 129, de 24 de novemb�o de 1953 Declara
Soc·ial '. 20,00 irialienável e indivisível o patrimônio doado ao Estado As 5 e 8hs

ANDRÉ NILO TADASCO TENORIO ALBUQUERQUE _ Noções de Santa Catarina pela Sociedade Escolar Pedro II e fi- Michael RENNiE -:-- De�
___ __ _

de E�tatística : -. . . . . . . 40,00 xa o seu uso - publicada no Diário Oficial do Estado de brah PAGET Robert
TrE:t-:l'ÓRIO ALBUQUERQUE - Geografia Santa Catarina' n. 5.030, de 30 de novembro de 1953 _ NEWTON em:

�.,.". '.' .' , .

do Br.asil ;,' ". . . . . . . . . . 40,00 �sta Lei .dE}c��r�u)lJ.ali�náveJ g' indivisível, sob quãlq'uer "O IMPLACAVEL"

p.�;':.·.:..S�'·..
'.'

...
·

.. ·��.l':;,'. "C'O'."J'
�;. cii, TEN<?R10 DE AL,BUQU:ER,QUE.- Testes 25,00 tI�ulo, o patrImomo, orIUndo dos primeiros colõnizadore� rgó programjl:

,. �..
'. ,,; .:

'$
'.

.'" 1- (, TENORIO ALBUQU.ERQUE -' .:,Correção .

de ,Blumenau, doado ao Estado pela Sociedade Escolar
.> :

I'
.'

-

"

,.
. de Franses � '. '� ; , .' . ,30,0'- P;�ro II � fixou definitivamente o seu uso para educan- Esport: na Telá. Nac.

� t /.;.' :,'
'_'

"A ....
",

"�o
","" ,-

.•
:::::,:�;�;� ,de J!.��RI�, ,�Lll,��!1.,�R���, :'

..����7��. �O:oo �:����ô��d�: ec�:�!i�o: �1��C:�:!�:0 :::��uak!!�;11 Preços: 7,60 - 3,50

" / \, :
.

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

I
TENÓRIO ALBUQUERQUE ..:..._.. Redação'l Pedro II.vem prestando serviços à infância e à juventu' t

/. ,- OUI1A1'f7E- TODO DIA' . OficiaL·
-

.

'

'., 40,oc d.e: - gru.po esc.ola�, ginásio' e cu.rso normal do SégU.ndbl.'I ." nOS \I!lpiJOS d� �����!I�Ó: ':.�������:���� :� :�.�����C:i�: 30,00 ���êr��s��lk�Z��� Leio:o�29c������e:�::l;�:ra���
,

As 8hs.

M'" D�" �,t't ,!ENóRIO. AL.BUQUEItQUE -. Lições para �e�pre) o patrimônio dos pioneiros blumenauenses; John PAYNE - Ronna
'

�_
""

.

PratIcas de PQrtuguês . l' •• •• •• •• •••• ••••••• 30,00 constItUldo para o bem da infância e d.a juventude. REED em: I

� ,

"'," �
É: FABIO MELO - Correspondência Bancá- Lei n. 1.065, de 28 de mqi,o. de 1954 _ Considera de O CORSARIO DOS SETE

--; �
. itl

� � f<. �
. ria 50 t'l'd d 'bl MARES

_______�_�_I � �. "" M:
.

'viiúiiA'
.

'DE'
.

'MÊLió' -_:__. 'P�;t�gu�ê�
,00 �a 1

�a��:i�� �c����:J!i�:C�á��� ���:7:lso:.es5.�54�a;� Imp. até 14 anos.

. ,
--

. J para o Banco do Brasil. .. .. 50,00 12 de Junlio dé 19!?4 - A Beneficência dos Professores Noticias da Semana
., :,. .

I agora BO.h. a prroteção de� utilidade lJúb1ica, continuará � I Preços: .6,20 - 3,50-
OS MAIORES SUCESSOS DO MOMENTO: seu destmo de amparo a família'de professor no enfren-I .

�
"

.

...

L'oteria do E t d GIOVANNI GUAREscm - ti;;':' Camilo ;;finan:eir:mente, os��.evitáveis finais dolorosos pas' "!,.(-.. ".:.'_ 5 a o ,
� seu pequeno mundo 70;00· - _�-�:M_

_

"Na Sede da Administra� com 25 mil cruzeiros extra' • GIOVA�NI GUARESCHI - O regressCl, Pil'olos' P
.'

dçao da Loteria do Estado fo-; ção de 15 .c:le julho,' ao Sr. de Dom Cqmilo ; ---:...... 65,00
'

.

-- IIva· OS'
ram pagos .os segu'intes prê- I Virgílio

.

Borba
.

residente
' GIOVANNI GUARESCHI - Dom CamÚo

.

Admitem-se 'Pilotos portadores de licença de Piloto
mias .maiores: Prêmio de' em Criciuma; dois décimos e seu reba�ho .-... 65,00 �nvado, que possuam mais de 150 horas de vôo, para
200 mil cruzeiros exotração bilhete 9764 com 15 mil cru' LIVRARIA LIDER - Rua Tenente Silveirà, 35 � mgressar�m num Curso' de Preparação para obtenção
de 15 _de julho, cinco déci- zeiros ao sr. Wiland Feld- Florianópolis . da CarteIra Comercial Dirijam-se a SUCURSAL de
mos ao sr. Nilton Schutz, re- man, .r'esidente em. Criciu' ATENDEMOS, TAMBE'rf PELO SERVIÇO DE "Serviços Aéreos Cruz'eiro do Sul Ltda'1 á Rua FELI·
sidente na cidade de Lajes, ma; um décim� do' ciesn{o REEMBOLSO POSTAL: PE SCHMIDT N. 40.

'
,

bilhete 4712; prêmio de 10 bilhete ao sr .. Herbert Fritz
.

mil cruzeiros, extração de 8 residente em Rio do Sul: Terrenos. na VI-Ia Flori-dade julho, bilhete 19932 ao cinco décimos do' bilhet�
sr Albino de Bona Caste'
la�,residente em Criciuma; 2198 com i5 mil cruzeiros, (Estre-1-"10)cinco décimos do bilhete extração de 27 de maio, ao
9674 com 15 mil cruzeiros, sr. P'edro Silva Maciel; cin- MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
extração de 8 de julho, bi' co décimos do bilhete 4712 LONGO PRAZO SEM JUROS
lhete 9674, ao sr. Bernardo pr�miado com 2�0 mil c+�· . �portunjdadé especial para aquisição, com grande
Kuhnen, residente em Rio zelros, ao sr. Jose Vé\Z, resI' facIlIdade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.
do Sul;'/ prêmio de 25 mil dente. �m La�es; prêmio de I Lugar alto e saudável, e toda facilidade de- .cond�ção.
cruzeiros, bilhete 7679, ex' 15 mIl cruzerrq,s, extração PrivHigiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES
tração de 8 de julho;'ao sr. de 15 dejulho, bilhete, 6868 TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
Cassiano das Neves, Blu- ao sr. Manoel Luiz Pereira, imediata.

'

menau; prêmio de 10 mil residente'em Pôrto Alegre; OS TERRENOS· EM ZONAS MAÚ3 DISTANTES.

cruzeiros, bilhete 1451, ex- e cinco décimos do bilhete NÃO PODEM'OFERECER AS MESMAS VANTA,;
tração de 1� de julho, ao sr. 3140 �remiado com 25 mil Peça hoje mesmo informações a

.

Milton Bussi, residente em cruzeIros ao sr.
. Ascip,dino SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA

Pôrto União; einco déCimos Naspolini, resident'e em Cri' LTDA. (SUBRAL)"

bilhete 3140 . premiado Cluma". Escritório: Edifício São Jorge, Sala 4 - Fone:

Florianópolis, Sexta-feira, 6 de Agosto de 1954 o ESTAOO

TRADICIONAL E CINTILANTE BAILE' DE GALA DE ANIVERSÁRIO 5a. FEJRA . ÀS 22,30 HORAS
,

GRANDIOSA APRESENTAÇÃO DO REN OMADO E CELEBRADO .CANTOR:

Carlos" Rei-naldi
12 DE AGÔSTO DE 1954

Morreu San
Vicente' .

MEXICO, 4 (U. P.). - O
México perdeu sábado o seu

alpinista Eduardo San Vin
cente, vencedor do Aconcá
gua, .que encontrou a mor
te nas Montanhas Rochosas,
em ascensão ao pico Victo

ria, empreendida sem guia,
na companhia': de vários ca

maradas.

.,

<,

l? ·1 T Z

As -7,30 e 9,30hs.
Vera ALLEN .::- George

SANDRES - Donald O'
CONNER - Ethel MER
MAN em: _�. -----.::....�
:51J� EXCEL"'ENCIA A �.' .

EMBAIXATRIZ
T�chnicolor

Imp. até-Ld anos.

No programa:
Atual. Atlantida. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00

'As 8hs.
Mac DONALD Carey

Anne VAXTER em:

ERAM TODOS-PECA'
DORES

Imp. até 14 anos.
. No programa: I

A civilização em marcha
- Nacional.
Preços: 7,00 - 3,50farmatias de Plantão

ME.S DE AGóSTÕ
7 Sábado (tarde) � F�rmãci� M:õderna - Rua

Joã9 Pinto;' .

.

'.

8, Domingo - Farmáéia Moderna - Rua -João Pinto.
.� 14 Si'lbq_do (tarde) -:.::.._ Farriiácià Sto. Antônio - Rua
Joao Pinto.

,

.

15 Domingo :_ Far!lláciá- Sto. Antônio - Rua João'
Pmtb. ."

"

.

.

21 Sábado (tarde) - Far�ãçi� Cátarinense - Rua
Trajano.

. ...
-

.

,22 Domingo - Vármácia Catarinense � Rua Tra-
,Jano.

.

. .2� Sábado (tarde) - F-armácia Noturnq - Ruà
T:taJano. .�

,\
•

29 Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
. 'O serviço noturno será efetuado' pelas farmácias

I
Moderna, Sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas João

2-1·9-2. Pinto e Trajano.
-

.
.' I

As 8hs.
Porte Esperança - Na'

cional •

Kirby GRANT em:

OS FALSOS VIGILANTES
Continuação do seriado:

FLASH GORDON NO
PLANETA MARTE
Novos episódios de:

O SEGREDO DA ILHA
DO TESOURO

línp. até 121 anos.

Preços: 6,20 - 3,50

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 6 de Agosto de 1954

Nova Tempestade
Mendés-France lerá de enfrentar

,.. i!fII!.».a;:' :..
ti. ��!,\'$=�"';_,

lAvv i e o� ,

'

A Delegacia Florestal Regional do Ministério da

'A COLOMBIA Agric�ltura recomenda aos srs. proprietários de terras
,

'

nos Municípios de Florianópolis, Palhoça São José, Bi
.

.

'Da" Exposição de Folclore guaçú, 'I'ijucas, Nova Trento e Porto Belo, que consti-

_
tuem o 10 Distrito Florestal e onde entrará em ação a

.. BOGOTA', 4 (U. P.) -'- 'i ra êsse fim, valioso material Polícia Florestal, que não procedam derrubadas de
A_Colombia esta�á_ repre- I�olclórico, princiJ?al�ente

_ matb, ou queimadas de pas!o � coivaras, sem sÓ,licitar
- sentada na ]l:xposiçao Inter-

I
Instrumentos mUSlCaIS, ::ou I antecipadamente a necessarra licença da autoridades

nacional de Folclore, que I pas,
motivos de decoraçao e ,competente, como dispõe o Código Florestal em seus

será realizada em São Pau' instrumentos de trabalho, ! artigos 22 e 23. �

lo, neste mês. utilizados pelas tribos abo- Para maiores exclarecimentos devem diríglr-se á
,

rígenes da época pré-colem- séde da D, F. R.,. á rua Santos Dumont, n. 6 -

O Instituto Colombiano biana, achados na zona da -

FLORIANO'POLIS,
de Antropologia reuniu pa- costa atlântica.

M' � Ih "d' t ,(. I

'

1 chassi FORD reforçado, especial para ônibus, ano
I ares, e mor os e amln- 1946, de 196 polegadas entre eixos, amortecedores, dian

_ d
-

I
I teiros e trazeiros, motor V-8 de 100 HP"à qualquer pra

tos nas, IDU� açoes no ran va, pm�us 750x20 em bom estado: lataria .reforçada, ótima,
-

O d 'd'
,'Ver e tratar na

TEERA, 4, (U. !,.) - s i tra os em Sir an." Ind. e Co�. ARNO GARTNER & CIA. LTDA.
�omlfni�ado� publicados ho-

I
O terror entre os flagela- (Agência VOLVO) _ Rua São Paulo, 501 - BLU-

je pela imprensa contam çe- I
dos aumentou em face da-'MENAU.

'

nas horriveis da zona inun', ameaça dos leopardos que I _

dada ao norte da Pérsia, foram atraídos de seus es'
IV d I

onde existem a fome, ,a se,11 conderijos, nas mon�anhas en e-se Intocada a rlov01-de e as feras. pelos cadáveres, Umdades '(I

O Jornal "Etelaat" diz de salvamento se dirigem Vende-se uma, de madeí- ta na Guatemalaque no minimo 500 pessoas! para a zona flagelada por
ra, grande, com 420 mts2 '

'

pereceram' em consequencia .caminhos ant-igos, [á.que as

das iq.'UndaçQes na região' águas ivadiram as moder- terreno, na Rua Moura, em GUATEMALA, 4 (U.
de .Kazvin, a 160 quilome- .nas estradas. Barreiros, por Cr$ ' P.) - Urgente - Foi do'
tros ao norte desta capital, Informa-se que um oficial

30000 I
minada a revoltada guarní-

riâ semana' passâda, e=que que lavava alimentos e re-
., .oo, ção militar de Aurora. O

10 rni1;se'" acham 'famintas, médios para a região fla- Negócio urgente. tenente coronel Armas in'

Acrescenta 'que os-corpos gelada, foi atacado.ipor la- informações com o Sr. formou que a Junta de' Go-
de 250 vítimas foram encon- vradores .loucos 'de fome. vêrno está dominando com'

Jovel Lemos, 'na banca de pletamente a situação e que "jornais anexa ao Café São todo o exército está a seu

Cristóvão. lado."

PARIS, 4 (U. P.) - O

presidente do Conselho de

Ministros, sr. Pierre Men

des·France, recebeu no dia
de hoje' duas advertências
sobre uma possível batalha
na Assembléia Nacional,
tendo em vist'a seu progra

ma de conferir autonomia
à Tunisia.
Numa conferência de de

putados de seu próprio par'
tido o Radical Socialista �

foram formuladas ao sr.

Mendes-France uma serie
de indagações sobre o seu

R:

f-stou apto para. acellãr
'ÇlualÇluer tr-abotno de de
senho: Aetlettco popa ciichês
de pf'�g�ndq tOlTler-,CiOL, PoliJjco, ola altaS-,_,Uesenhosde odo

ô

s IIpOS

/'

. :-1'I);tu�i311illl1r!'
(O REGULADOR VIEIRA)

A mulher evitari dore.
,

AL!V IA AS CóLICAS
.

UTER1N.\�

Emprega-se com vantagem pai'.
combater as Flores Brancas, Cóli
cas Uterinas, Menstruaea e ap"" o

,- � 'parto, e Dores -n08
- ovirio",

-

t podereso calmante e Regula,
do!' por exeelên�a.

FLUXO SEDATINA, pela alUI com·

&)rovllda eficacia é receitada poi
médicos ilustrei.

FLUX(i) SEDATINA encontra.... em

toda parte.

,
-�------------------

Sociedade dos Atiradores
"

de Florianópolis'
,

.

ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA

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

'

Eleição da Diretoria para ano social
1954-1955

Caso não haja número na primeira convocação, fi'
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.

Atenção�
BOA COLOCAÇÃO PARA MOÇA _

Preéisa'se de moça com conhecimentos de Cpnta'
bilidade, Correspondência Comercial e apta aos demais

serviços de escritório. Exige-se referências. Candidatas
interessadas queiram se dirigir. por carta à Caixa Pos
tál 139, Dando nome com,pleto e endereço.

ORDENADO INICIAL - Cr$ 1.100,00,

Na Europa os

peregrinas da
A,rgentlna

Van Dong' Alula�,se BARCELONA,4 (U. P.)
..

- A bordo do transatlanti

em Pequím co "Augustus" chagaram os
,

ti.

peregrmos argen mos aos

TOQUIO, 4 (U. P.) - Sala para Escritório de santuários da Europa. A

� en:issôra de Pequim, �- Advocacia ou Representa_lperegrinação
-

é auspiciada
nunciou a chegada na ,cap!" I _

. 'pelo cardeal Santiagci Luis
tal chilena do sr. Pham Van çoes, no centro, a Cr$ 700,00 Copello, arcebispo de"Bue'
Dong, primeiro ministro mensais.

-

nos Aires, figurando à fren-
adjunto e ministro dos

Ne-l . _ te da mesma o bispo auxi'

g�ci�s Estra�geir?s .da., Re' Tr�tar �o E�if. Sao Jor-
liar da .�i.9ce�e da capital,

publica Democrat i c-ã . do- ge, 1_lQ''''andap;- -sala..& das -17.:... -mene.ellhor ,Mamuel Tato. A
Vle't-Nam (Vlet-Minh), vin' I, 18 'h peregrinaçfu) compõe-se de
J d M" ' ...", las oras .

ao e oscou, �,,,.� 70 pessoas de diferentes
classes sociais. Amanhã, os

peregrinos partem para
Monserrat, Lorida e Sara
goça, continuando depois
viagem para Madrid.

dar maior autonomia à Tu'
nisia. Os interesse comer

ciais na Tunisia tem maior
in fluéncia nesses partidos.

programa para a Tunisia,
mas o chefe do governo se

negou a comentá-las.
negou a conmentá-las.
tados do grupo de "inde
pendentes do centro" re-

solveram convocar os minis'
tros independentes para que
expliquem a justifiquem,
quinta-feira, a politica do
sr. Mendes-France com re- SEUL, 4 (U. P.) - Por

lação à Africa do Norte. Es- ta-voz do comando das Na'
te grupo é integrado de ele- ções Unidas na Coréia repe
mentos dos Partidos Repu' Iiu categoricamente as acuo

blicano, Republicano Inde- sações comunistas, segundo
pendente e - Independente' as quais dois membros do

.Camponês. pessoal aliado teriam pene-
'No encontro desta tarde, trado, quinta feira última"

o eX'presidente do éonselho em território da Coréia do
o sr. Antoine Pinay, atacou I Norte, violando a zona des-
os planos do gabinete para militarizada. '

Não violaram

Vende-se

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

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 - ,CURITIBA,
Avenida 7 de' Setembro 3320/24

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

Agência: - SÃO 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 Pavio com a Emprêsa

de Transportes Minas Gerais SIA.)

Serviço Nacional de Malária
Ajencão

Chama-se a atenção dos interessados para
� 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 Estado, para venda de 10 jeeps Wi1lys -
ano 1948.

FAC I T
instrumento que calcula

o senhor pensa
um

eaquante

Todas as '4 operacões de aritmética
NOS SEUS CINCO DEDOS

REVENDEDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO
DE SANTA CATARINA

(cCasa Feroondo LIda.»
TELEFONE 3.878 - CAIXA POSTAL, 467

RH� Saldanha Marinho, n. 2 '

TELEGRAMAS "C A N A N"
- Florianópolis -

----_

PARA AQUELES QUE
- DESEJAM O MAXIMO

EM CORTEZIA

E EFICIENCIA

QUARTOPreferiu a

liberdade
ROMA, 4 (U, P.) - Fo- ,

gem também os comunistas
de Tito. Um despacho de
Foggia infórma que um a'

viao iugoslavo do' tipo
"Mosquito", pilotado pelo
tenente aviador Y. Carie
Ranislav, desceu no aero

porto de Palece, perto de
Goffia, e pediu asilo políti
co às autoridades italianas.
O aparelho proviera de

Zemuniho, campo de avia'
ção a 60 quilômetros de Za:
ra.

Aluga-se um quarto p�ra
2 moços 'distintos' com ou

sem café.

Tratar à Rua Conselheiro

Mafra, 152.

l.oMaUliEI r
VInHO [ftEOSOTlOO

(SILVIII.)
GRANDE TÔNICO

Viàg,em tom seguriinça
e rapidez

.,

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

8�APIDO {(SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

:_�t:;_._) � �

.

'AgeAn'Cl"a. Kua Deodoro e�qui_na;da
• Rua Tenente SilveIra_, ,

Restabelecido o
sr, 'Mangabeira ,

RIO, 4 (V. A.) - O sr. IOtávio Mangabeira, segun
'do notícias de Salvador', es' '

tá quase completamente
restabelecido. Aliás, acres

centam estas mesmas notí'
cias, houve exagero natural
nas primeiras no'tícias; de
vez que a exigência da ,ten'
da de oxigênio foi apenas
uma precaução médica

O sr. Otávio Mangabeira
tinha sido ac:ómetido de
uma gripe forte que se re�
fletiu no estai;lQ ,geral do
seu 'organismo:

,

VENDE-SE
{

Uma casa ii Avenida Mauro Ramos, 137.
Tratar com o sr. A. Madeira.
Rua .TJ;'aj_ano, 31, ,So rado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



REGISTR DA
O Egrégio Tribunal Regional Eleitoral�em data de on·lem regislrtu a ALIANÇA
SOCIAL TRABALHISTA, insliluida ,pelo P•. S .. D. -e pelo P. t B.

para O pleito federal de 3 de, Dulubro.
.

.

°EmPreslde'i1"fê'6etUTIõ-"-'1':-C�M':1t1ãrichalGulffeili�'-'
.,

A Associação Civíco-Mili- público em. uma de suas fa' tados pelo Farm. dr. Alvaro
tar "Marechal Guilherme", cetas _ as comemorações Guilhon.'

,

I

dos Sub-tenentes e Sargen de .datas cívicas, No próximo dia 25, "Did
tos da Guarnição Militar de Muito embora não tenha do Soldado", será eleita a

Florianópolis, comemora ho' sido reconhecida, como de- nova Diretoria, .que empos-
_

je o transcurso de seu 8° veria, de utilidade pública, sar-seá no dia 7 de Setem
aniversário de organização. estadual e municipal, a "Ma' bro, "Dia da Pátria".
Cumprindo fielmente os rechal Guilherme" acaba de Nó ensejo desta nota for'

seus "estatutos", aprovados ser homenageada dignamerr mulamos a atual Diretorla
pelo Ministro da Guerra e te. O seu idealizador e fun os mail? calorosos . cumpri: l

que foram publicados em o dador já está de posse de mentos pelo 8° aniversário
Boletim do Exército, servin: um quadro a óleo do Mare- da "Marechal Guilherme",'
do de base para outras con- chal Guilherme Xavier de fazendo votos para que con

generes que foram organi- Souza, da espada com que tinuem nos propósitos de
zadas em vários pontos do se cobriu de glórias nos até agora, elevando-se no

território nacional, a A.

C'I campos,
do- Paraguai, e im- conceito geral e proporci�'

M. "Marechal Guilherme", portantes documentos pes- nando ao Povo outras bri
desde a -sua fundação se soais do 'denodado 'catari' lhantes comemorações cívi
vem impondo. ao eonceito nense, que lhes foram ofer- caso

. .

Convenções do PSD:e PIB escolhem candidato
comum à- Pref�itura, o ,sr. Francisco Ax

Faz pouco, escrevíamos e indicava aos seus bravos I aspirações, populares. Salí- cuçâo e aquele mesmo ruo

aquí sobre a organização e correligionários de Presí- entou os motivos que fazem mo que imprimiu ao ante'
a solene instalação do Dite' dente Getúlio. Fato a sali- c()m que as duas entidades rior, que lhe conferiu opa',
tório do PSD em Presiden- entar, denotador do espíri- 'políticas se, unam, em Pre vo, para' administrar a sua

te Getúlio, comuna recente' to que anima o PTB e o sidente Getúlio como no Es- terra
mente criada e que se pre- P�D, no âmbito estadual co' tado, através da Aliança O candidato Francisco
para, agora, para escolher mo municipal, é o de que Social Trabalhista, e que Ax, em palavras breves,
os seus dirigentes efetivos. as assembléias -das duas a' são os de fazer retornar ao mas decididas, significou
Domingo último,' com a gremiações se reuniram no povo a efetiva representa- que Presidente- Getúlio po

presença de representante mesmo salão, iniciando-se ção dos seus interesses, a- deria contar com os seus

do Diretório Regional do pela do PTB. Lançado o no" bandonados e esquecidos préstimos. Agradecia a indi
PSD, deputado Elpídio Bar' me do sr. Francisco Ax, em pelos que tudo prometeram cação do seu nome. Via na

bosa, o Partido pela sua sec' brilhante' improviso, repas: e nada realizaram. escolha dos convencionais
ção local lançou o candidato sado de fatos, pelo senhor O senhor Ivo Muller, can- uma homenagem q�e eles
a prefeito e os candidatos à Rodolfo Kofke, foi o candi didato a deputado estadual prestavam ao trabalho e à
Câmara de Vereadores.' .dato delirantemente aplau pelo PSD, com a palavra, dedicação de um homem lIa'I-a' '1 lera' uma E'slaç'a-o Rodovl·a" r-Ia'Para o primeiro cargo, a dido pelos convencionais e historiou a sua vida públi que não teve outra preocu:

.

"

Convenção votou, unânime' assistência. Prosseguindo a ca, que é, em síntese, a vi, pação senão a de, em crian- ,

"

mente, na pessoa do ilustre série de manifestações, fa- da de Ibirama e Presidente do a sua família, 'contribuir, E -I
'

1 ?cidadão Francisco Ax, in- laram diversos oradores, Getúlio. Alí chegando em com esforço humilde e apa a nossa capl a .

dustrial, comerciante e agrí- sendo de destacar o discur: 1934, viu crescer e prospe- gado, para o engrandeci' d d d L
I

� Itajaí, a cidade que ja an 0'0 com provi encias e

I
ajes, presentemente, e

cultor, e que reune as sim- so do deputado Elpídio Bar- 'raro a comuna que se ergue menta da Pátria comum.
possue o porto mais impor- tal natureza! uma cidade que rivalisa

patias maiores da popula- bosa. Fixou ele, em linhas ao lado das águas ligeiras' Na mesma reunião, pelas tante do Estado, ,e dentro Para que Estação. Rodo' com a nossa Capital, peloção, Ao mesmo tempo em gerais, as diretrizes do do rdio Hercílio'lShedmPbre te- convenções municipais ,do' erh. breve será servida ,por viaria, dirão os que não têm surto admirável de progres
que era feite candidato do PSD e do PTB, partidos gê- ve: o povo aco i a oa e PSD e do PTB, foram es- estrada de ferro, que trans pelo povo a menor conside so; Joinville e Blumenau a
PSD, o era do Partido 'I'ra- meos, nascidos sob o mes' estima. Sucedendo na pre- colhidas 'as chapas que con portará para o porto toda a ração. Acaso não faz bem presentam maior vida co'
balhista Brasileiro, que, mo signo, defensores inti- feitura o brilhante e vigoro' correrão às' eleições para a produção .do extremo vale, um 'prolongado banho de mercial e desenvolvimento
simultaneamente o 'escolhia moratos das nec-essidades e 30 edil Rodolfo Kofke, pôs :::âmal'a de Vereadores. O possuirá tambem dentre sol na fila do onibus?.. urbanístico: Tubarão e' Ita'

na administração da coisa PSD apresentou ao eleito E d' d
I -

f'

pouco tempo, moderna e es uma carga agua a jaí nao icam aquel11, no
_públie'a, o mesmo vigor e o rado os seguintes nomes:

paçosa estação rodoviária. chuva, acompanhada de propósito de se avantaja-
mesmo carinho do seu ante- Herbert Zink, Andreas . d' "Soubémos dessa impor- umas rajadas de vento do rem, tocan o-nos para are'
cessar. Lamentava, apenas, Heck, Luiz Dagostin, Anto tante nova, através da lei' sul ou de leste, acaso não taguarda ...
que passados aqueles anos nio Gisloii, Leopoldina -de

tura de "O Estado do Para. refrescará ... ? Estaremos m e s m o
de perfeita identificação de- Sousa, Leopoldo Ceola, .Io- '" di

-

d 1 d Ag Se sobrevier um resfria- estagnando!? Será que São! administrador com a cómu- ão Francisco Berkenbrock, �a, e Iça0, e' .0 ,e os-,
I to corrente POI'S o repórter do ou uma pneumoniasinha, José por um lado e Bigua-
'I nidade, se transformasse o Sei-afi� Abrão Zaga

'

,

,

e daquele jornal, "após quase aí não estão os médicos e çú por outro, estão nos pu'
e Vete' • município dos belos panora- Franz .Wippel,

.

duas horas no Gabiente do as farmácias e agora' o xando para trás, obrígan-
mas neste

.

doloroso e triste Prefeito", onde fôra colher SAMDU, capaz de levar ao nos acompanhá-los no seu
espetáculo de estradas co' A convenção do PSD foi dados para a pagina' que doente em sua casa, sabo- lamentável retrocesso?!
bertas de lama, que é o as' dirigida pelo sr. Artur Ha- publicou .sobre a comuna rosa caldo de galinha? ..' Para frente! deve ser a
pecto da comuna. Ao termi: "er1.el, presidente do Diretó MI' I

itajaiense, "dírígiu-se ao lo' 'as, em tajaí, a COU3a e nossa patriotica preocupa"'nar, agradeceu as referên- rio Municipal, estando prc cal onde está sendo eons- diferente ... Lá, o povo é 'ção,cias a ele feitas e assegurou sentes delegações de todos truída a magestosa Estação mais exigente, mais properr Se nos falta
-

o amparo
que, se eleito, dará ao seu os distritos de Presidente .

1 dRodoviaria". Notou que "as so a rec amar ireitos que dos poderes publicos muni-
mandato aquela mesma exe- Getúlio como de Ibil'àma. obras estão bastante adiarr lhe assiste' e os poderes mu- cipais, não nos faltará, és-

tadas" e observou
.

ac�ar-se nicipais muito mais preca- tamos certos, o dá iniciativa:
"localisada quasi no centro vidas; ou então, ha mais in particular.
da cidade, a futura Estação teresse pelo bem do povo e E a verdade aí está: FIo-'-
Rodoviária", que, "será o. engrandecimento da Comu- rianópolis não possue uma

orgulho de Itajaí". Depois, na. estação rodoviária; os via"

"contemplou a maquête ..
, jantes ainda vão tomar os

viu perfeitamente a grande- Florianópolis está ficarr- onibus nas portas das .Em-
la da obra", chegando à 'con' do para trás, como Capital I prezas, espalhadas pelas
clusão de que "será um pré' edo Estado, em se' tratando: ruas da Cidade, mas está'
dia moderno, amplo, mag de melhoramentos publicas começando a encher-se de
nífico". e até particulares�'

'

I arranha-céus,
Nós, florianopolitanos, fi

cámos com "aglJ,a na boca",
ao sabermos de tão notável

, Acy Cabral Te'ive 4° ---" Que o lixo fôsse ar'

recadado das residências, novidade, e cruzamos os

A Prefeitura Municipal diàriamente, e não uma 'vez braços entristecidos, per·

está tentando fazer propa- por semana. 'guntando admirados á nós

ganda eleitoral no Estreito. 5° _ Que o lixo arreca:.. mesmos, ou então, mental'

Imaginem que, agora, às dado não fosse despejado mente, áqueles que estão 6

vésperas das eleições, 'a 'Di' junto ao Clube 5 de Novem- frente dos destinos de nossa

retoria 'de Obras da Prefei' b pobre e desprezada: Capi'
t
...

t
-

d r60� _ Que as va'l.as abe'r' tal: Até quando, senhcll'es?
ura InICIOU a cons ruçao e

um jardim def.ronte à Ma- tas em determinadas ruas,
Até quando?

triz de Nossa SÊmhora de fossem devidamente fecha" Então Itajáí vai ostentar

Fátima, para o que estão das, a bem da saúde públi moderna e suntuosa estação
rodoviária, e nos, Capitals�ndo empregados dezenas ca.
d E d 'd 'd

. .

de operários. 7° _ Que o_s requerimen' I ? sta o, .CI .

a e umverSI-

A intenção esta na "cara" tos encaminhados à Prefei- I tal'la, a maIS ImJ?ortante d,O
como se diz na gíriã: tura fossem atendidos no Estado, por reumr, como se,
A Prefeitura deseja ilu' prazo regula\r e' não demo' d� .

do Governo, o m,:r:4o
dir a bôa fé do eleitorado, rassem 40 50 e até 90 dias. ?Ílclal; cabeça que dIrIge
usando para isso, a constru- para sere� despachados 'Importa�te depa.rtamento da

ção daquela praça, que, na 80 - Que a Prefeitura Federaçao, contmuaremos a
-

.. não ter onde brigar do sol
realidade, sempre foi um procurasse consegUIr Junto d h 'd t )dos anseios da população do ao Govêrno Estadual, a ins' e, a c uva ou o ve� o �u
Sub-Distrito. Mas o povo esc t 1

-

,d E gAt b fnorento que as castIga 1m'
a açao ta : ada' ;dm cdo' placavelmente, as pessôasclarecido e intelige,nte, an' mo a ex ensao a re e e .

,

'g 1 que permanecem horas m'
tes de desejar possuir um a ua e uz. ' •

t
'

f'l' t
' .

J.ardim, sempre quiz o se' 90 Q
. \ eIras nas 1 as ln ermma

. . -f
ue suas r1uads prm� veis, à espera da partidaguinte: ClpaIS assem ca ça as, a

d I 1 d t t1° - Que' suas ,ruas não tendendo ao progresso natu- °f t�eI�u
os e ranspor e

tivessem tantosôur'àeos e ral do lugar.
co e IVO.,

. . .

tanto capim. Que fazem os nossos dlrI'

20 _' Que a c'ar'ne verde E
. - gentes, MUI\icipais do Exe-

, stas, SIm, sao as relVln-

não faltasse nos açougues e qicações urg,entes do povo
cutivo e Legislativo que nãO

não subisse de preço, ilegal' do Estreito. A Prefeitura promovem, a exemplo do

mente.

I
não tendo feito nada disso Prefeito, de Itajaí, a const-

3° - Que houvesse fisca- deveria ter deixado a con�: trução de uma Estação Ro"

1ização sevéra na Íinha de trução do jardim para o dia doviária, de forma a reunir

ônibus ao Canto. 4 de Outubro. em um ponto unico, abriga'
dos, os onibus que estacio'
nam á beira do cais, á bei'
ra das ruas movimentadas,
ou no acanhado espaço dos'
lados direito e esquerda do
edifí-cio da Alfandega, abri
gando ao mesmo tempo, os

que esperam coriduçi:io para
o continente e diversos lu
gares do Estado?
Não há o menor interessé.if

em servir ao povO, benefici

,.Trabalhando
êanra Catarina��-por

EMENDA N. 811
"Verba 3 _ Serviços e Encargos.
Consignação 3-01.

,
19 _ Superintendência do Ensino Agrícola

rinárío. ,

1) Pára Escolas Agro-Técnicas."
Cr$ �.200.000,o_o - Itaiópolis ,� Santa Catarina.

\ Cr$ 1.200.000,00 - Jaguaruna _ Santa Catarina.
Cr$ 1.200.000,00 - Seára _ Santa Catarina
Cr$ 1.200.000,00 - Ibirama - Santa Catarina.
Cr$ 1.200,000,00 - Curitibanos _ Santa .Catarina,

.

Justificação
Trata'se de municípios essencialmente, agrícolas, em

zonas ainda pioneiras, pertencendo cada uma deles a

uma zona geo'econômica do Estado.
Leoberto Leal - Joaquim Ramos.

EMENDA N. 943
Verba: 3 - Serviços e encargos. ,

Consignação: 3 - Serviços em regime especial de
financiamento. '

Subconsignação 01-19 - Superintendência do Ensi
no Agrícola e Veterinário.

"

1 _ 2) Escolas de Iniciação Agrícola - Escola de
Iniciação Agrícola, na Colônia Agrícola Nacional "Pa'
puan" - Joaçaba - Santa Catarina. '

,

Cr$ 800.000,00.
, Justificação

A Colônia Agrícola Nacional de "Papuan'\ que con·

grega colonos tinezés e nacionais, está hoje sob controle
da União, que a, encampou durante a última guerra.
Uma escolà de iniCiação agrícola no local é imprescindí'
vel ao progresso futuro �aqu�la Colônia e a integração
dos descenderltes dos colonos alienigenas no meio nacio-

. nal. Na Colônia em apreço notamos que os velhos colo'
·nos':;l.Ustríacos _tinham bastante conhecimento de agricul'
tura, o que falta a seus filhos p'or falta de instrução agro'
pecuária" dando como consequência das crianças de Pa
puan, já' nascidas no Brasil.

Leoberto 'Leal - Joa:quim Ramos - Agripa Faria
_ Saulo Ramos.

-

EMENDA N 944
Verba 3 "7'.Servi,ços e Encargos.
_Consigrl_aç('io ,3.
Subconsignação 01-19,1.
2) Para Escolas de Iniciação agrícola.
Sombrio"": Santa Catarina _ Cr$ 800.000,00;

,

Rio Negrinho - Cr$ 800.000,00;
Palhoça _ Cr$ 800.000,00;
Ituporanga - Cr$ 800.000,00;
Xaxim _ Cr$ 800.000,.00;
Taió - Cr$' 800.000,00.

Justificação
_
Trata'se de municípios que baseiam sua economia

na 'agricultura e' se situam, cada um dêle's, em �ma das
zonas geo'econômicas do Estado. _

" Leoherto Leal - Joaquim Ramos - Agripa Faria
,

,,;, Saulo Ramoi.

Florianópolis, Sexta-feira, 6 de Agosto de 1954

Propaganda udenisla

Loteria do Estado
4 Extracão de Ontem

EMENDA 'N. 945
Verpa'3..
Consignação: 3.
Subconsignação: 01,19-1 e 2.
Cr$ 6.000.000,00 (seis milhões) em partes 'iguais de

quinhentos mil cruzeiros, para instalação de Escolas de
iniciação agrí�ola dos Municípios de Santa Catarina:
Caçador, Joaçaba, Curitibanos, Bom Retiro, São Joa
quim, São José, Rio do Sul, Taió, Blumenau, Ltajaí,

Ara',ranguá e Tubarão.
'

,

-

,

I Justificação
'

Sendo o Estado de' Santa Catarina eminentemente
agrícola e abastecedor dos grándes mercados nacionais é
justo a cr·iação· dessas escolas a eX€1nplo do que se oh"
,serva noutras unidades da Federacãe,

L(wberto Leal - Jó(!qui� R�mos
_' Saulo Ramos.,

6."347 Cr$ 200.000,00 - ITAJAI
6.920 Cr$ 25.000,00 --'-' 'JôINVItíLE

·10,842 Cr$ 15.000,00 - BRUSQUE
10,133 - Cr$ 10.-000,00 - BLUMENAU
5,721 - Cr$ 5.000,00 _ TUBARÃO

i
- Agripa Faria!

I

jK'

-
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A gente, às vezes, discute política; vezes outrãs *'
perde tempo com politicagem; e, mais ralamente, :,; �.�conversa sôbre Política. r;

Ainda ontem conspícuo professor, sem prefe' " ':'
rências p�rtidárias, analisava: .

.::

,

_ "Partidos políticos são termos da equação
democrática. No Brasil, no entanto, ,são tantos, que "

o carroção fica enorme e o resultado exige muito
'",

tempo para ser encontrado. O ideal seriam dois ou
três grandes agremiações que, se fizessem tradicio
nais, diversificadas pelos programas e intransigen'
tes no realizá'los, quando com o instrumento' do po·

'

der em mãos. Não tem.os isso. Aqui todos' podem
fazer acordos com todos. Até o Libertador que é
parlamentarista, aceita alianças e ,as faz com outro�
contrários ao govêrno de gabinetes. O que mais
castiga a nossa Democracia, a meu ver, é essa'
anarquia".

A essa .altura veio o 'aparte:
� Pois olha, dr., eu acho que o que está su

jando � Democràcia, aqui em Santa Cataril!sh é a '�

Incocracia!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


