
BlBtlOTECl PÚBLICA

,«Revolta nossa CODSC istã
.

e ,aberra dos
, ',',,:,: ,nossos foros de cultura e; civilizaçào)�:r '.�.
- "FIGURAS. REPRESENTATIVAS DAS DIVERSAS CLASSES SOCIAIS LEV ARAM, ANTE-ONTEM, AO TÚMULO NO CEMITÉRIO DE SÃO

-

, .

JOÃO' BATISTA, O CORPO DO MAJOR RUBENS VAZ, ASSASSINADO, NA.MADRUGADA DE ANTE-ONTEM,: POR ÍNDIV IDUOS INTERESSA-
DOS EM CALAR A VOZ DE UM ÓRGÃO DA IMPRENSA QUE CONTRARIA SEUS PROPÓSITOS"·.·

'

/

.��� I RIO,6 (V. A.) - Falan rança Social, isto,porque o

!
'

'

. do, à reportagem, -declárou caso se reveste de inegáveis

IOm�is antit'ODiá- ',o chefe de P6lí�ia,. general caracterí,stic:s p�líticas.
• . '. Armando de Morais Anco- ---' "La nao fui pessoal-

J.
r.o de S. Catar.na ra, ter tomado tôdas as pro- mente por motivo de saúde.

, vidências que se faziam ne- ° atentado revolta nossa

I
Ano XLI,' cessárias, tão pronto fôra consciência cristã e aberra

informado do brutal atenta- dos nossos foros de cultu-

H-Ir 11.958 do. ra e civilização." .

i Adiantou o general An-

Io()o(
cora que seu chefe de. ga- ° chefe de Polícia visitou

------ ':::,--_,,:,:,,:=:::-:--�,- binete, coronel Milton Bar- o corpo do major Rubens

Edição de hoje - 6 páginas Florianópolis, Sábado, 7 de Agosto de 1954 CrI 1... bosa Guimarães, estivera Vaz e, conversando com o

f-··-'��·---�--a-r-c-�-a-·--a-.-A-'-i-a-n-'-ç-a-·--S�--O-'-C--I·al��ra�af�ista ·�_�_�_�_�_�_�_{_�_�_�_i_�_j��_�_�_1��_f_;_�.�
NAS I h· J b' d· Trabalhando
ereu e au D, o)e, em oiça a e epols em .

por San'" Catarina

oulr_os muol·,cl·.p·IOS·. d'O ,O.esleTe da �er.ra �
24 EM���lAN��iiARINA

_
.. � Escola Normal Sagrado Coração de Jesus ,---' "Ca-

noinhas filiada à Associação Educacional e Caritativa

!�J::o::�!�:SPiia;:: ' "
;����!::�e:��;��!� i�i::�::�:::::i���� I ;::::��:;:�����: .nOi�:;;�;'�;��;�f��F��:o�;��od�f::�:io�:lC:

rão hoje do Rio para "��:"'::::�::: berão grandes mani- que lhes reclamam a ·�nista. Caritativa, com sede em Erechim, Estado do Rio Grande

Joaçaba os srs· Nerêu ;,;1;::;'11:: ifestações. de. entusias- O Prefealto de Roma v·lra' ao Ral'o �� �U�n�:,e��:t�����:��Sd:nim���O����� �::ar�ci:��:��
Ramos e Saulo Ramos, ";MMi�

lilno
e solIdarIedade.,' tamento do nível cultural' das jovens catarinenses. Nó

candidatos dáAliança ''''�$ ,Além dos municípios , ., I d�correr dêsse tempo a Es�ola ,Normal Sagrado Cora-

Social Trabalhista. do Oeste, os candida- ROMA, 6 (D. P.) - ,0 gumas das mais importantes ,çao tem formado. grande ,nu�nero �e alu�as, algu�as
I prefeito de Roma, Salvador cidades da América do Sul. i exerc.endo o magistério público ..�lem dISSO, mante.m

Além de assistirem a ' tos aliancistas visitarão Rebecchini, realizará uma ° prefeito, a quem acom-
I gratuidades no Internato ,e. no Externato: s:ndo pois,

I outros, da região serra- viagem de um mês por al- oanha o chefe 'do Cerimo muito Just? receber o aUXIlIO ,do Pode� Público Federal.

nial da Municipalidade, dr. Joaquom. Ramos. - Agnpa Fana. - Leoberto

Renato Silenzi, partiu esta Leal.

noite de trem para Gênova, EMENDA N. 832

de onde sairá amanhã para
"Escola Normal São Vicente de Paula" - Joinvile.

a América do Sul, a bordo Acrescente-se Cr$ 15:0.00,03" .�

dacõe
do transatlântico Ausgus- . Justtfteaçao

t
.

N

S�,..
RIO, 6 (V. A) - Estão

t
A Escola Normal São Vicente de Paulo em Joinvile,

", n. .u
.n' a'ç'oe

.

'.
'

seng.o aguardados" nesta ca- u�ebecchini será hóspede' presta a�ssinalad�s serviço.s no ramo educacional a que
pital os parlamentares ni

dos prefeitos de Buenos Ai- se �r?pos; mante� gratuidade pa:a alunas pobres. °
ponicos que vêem ao nosso

l'es, Montevidéu, Rio de Ja aU�llIo prop�s�o. VIsa dar a dl�eçao da Escola Norm�l
I

f,-d d Id" d país fazer uma visita de
neiro e São'Paúlo .

..._ �alOres possibilidades de ampliar o seu campo de atI-

· �,_.,;, ,.' .

,. a es e a_elas . esaparecem cortezia e participar das fes- vidades no setor escolar. -

·

'Pi\eCA, 6 (_D. �.) -" ��' ,E', dijicU, c,?:r:'eeu!��� �nfor- o_:i,ental. As vias fer�eas es- tividades do 4° centenário Joaquirn. Ramos. -;- Ag-ripa Faria. Leoberto

grava�-se cO�ld,eravelm�n-1 maçoes precls_ãs porque' .�' tao cortadgs ;��, !fl.llItb� :�- de São Paulo,
.

para cujop� Leal.'
.

te as inundações no, Paquis- encontram totalmente m" gares e os viajantes estao progresso.mujto ç,ont�ibui a
.

,
:(lSjessêes EMENDA' N. 833

tão' oriental. Continua su- terrompidas as comunica- bloque a dos. Encontra-se coloniá -japones-a. _

.

-
-'

- Socedade Beneficente,Operária - Canoinhas.
bindo o nível das águas, > ções telefônicas entre D_ac' submersa uma superfície de

p da' In'día . Acrescente-se' Cr$ 20.000,00.'
.

submergindo diáriamente ca e o resto do Paquistão 15.000 milhas quadradas.
'

8VOr'-0.s.0 I
'. , '

'Justificação
novas cidades e inumeras al-

.

,
.

- A Sociedade Beneficente Operária de Canoinhas,
deias, Elevar-se-áum mi- "Doutor heaerls causa" o CASABLANCA, 6 (D.

PA:RIS, 6 (D. P.) - O está construindo a sua sede própria. Trata-se de antiga
lhão o numero de -campo-

I
Ministério das Relações E'x- Sociedade,"que tem atingido às .sua� finalidades e con-

neses sem abrigo, que a" I C I eh g
-

P.) - Mais de 2.000 marro' teriores da França revelou grega � seu seio grande número de trabalhadores não

guardam socorros' refugia- pro. ar os a as quinas ficara� ante-ontem, que está considerando a re só de Cànoinhas, como das localidades vizinhas. E' jus-
dos nas árvores ou nos te- RIO,6 (V. A.) _ ° rei-lfessor

Carlos Chagas Filho, �n: .l�r depOIS. que u� tirada de certos funcioná- to o auxílio que se outorga à veterana Sociedade.
tos das casas sem abasteci' t d D" ersidade de Pa- sua escolha para doutor ho- incêndio desrtuíu 500 pre- rios de Pondicherry e Kart- Joaquim. Ramos, - Agripd Faria. - Leoberto

ar a mversiuaue j < •

'dí I bai kI' L lmenta algum e expostos as ris, doutor Jéan Sarraihl a"' .noris causa da Universlda- ios-ern um popu aso alrr? a, possessões francesas en- ea.

picadas das serpentes, que caba de comunicar ao pro- 'de de Paris, devendo ser- pobre dos arredores da CI- cravadas no território da EMENDA N. 834

fazem numerosas vítimas. lhe entregueí o título no, fim dade. India. Acrescente-se Cr$ 100.000,00.
de novembro próximo.

----------------------- Justificação '

'

:j'OO m'I·I· ele·llores ° professor'Carlos Cha- INC,END10 São Louren.ço é uma vila de populaçãp densa; o seu

'... ..'
,.

.

, fi��t�ir1ee ������:ri�ao b�ci" 91 Camara dos -noputados ,���:�:��� ::::;:fi:\�t:r:ct�:r�a�::�=�d�rfoa��n�:�a�
em S�nta [24ar.-nA ·versidade do Brasil, é mem'

.

,

'. V ,:ria Goretti abrigará, a.pop�lação inf�nW da locàlidade
u· ui U bro do Conselho De1iberati- ,

promovendo a sua mstruçao e educação, numa locali-

RIO,6 (V. A.) - Tendo tivas circunscrições.
.

vo do Conselho Na_,cional de RIO, 6 (V. A.) .

Os mê'ntar, .�endo as chamas ,daàe'que desperta a admiração, dos visitantes, dada a

terminado em todo o terri-I De Santa Catarina che- Pesquisas, membro da Aca- bombeiros do Quartel Cen- prontamente d�heladas pe- pujante vitalidade do seu progresso sempre crescente.

tório naci�nal, o prazo para gou àquele Tribunal Supe.- demia Brasileira de Ciên- traI fOI:am soliêitados ás pri- los soldados do' fogo, auxi" E' um imperativo de ordem, o auxílio do Govêrno Fede-

inscrição de eleitores par;:.
I rior um teleg_rama, comum' cias, Academia de Medicina meiras horas· de ontem, pa:' liados por variós funcioná- ral.

;.-

o próximo pleito de autu- I cando ser .de 420.329 o _fi d.e Paris, Academia de Ci- ra debelar um principio de rios legislativos . I Joaquim Ramos.

, bro, o Tribunal -Superior E- ) mero de eleitores ins_critos �ncias de Lisboa, Sociedade incendio que se' manifesta-
.

Leal.

leitoral passou a receber dos até fins de junho p. p., sen' de Biologia de Paris etc. e
.
va na Câmara dos' Deputa- .

.

Tribunais Regionais'os ma- do que, de'stes 29.248 foram ,chefe do Setor de Pesqui-
dos. ° sinistro, cujas cau- SUrOSTI CIRTI DE C'OLO'MI'O'

·

pas de notificação de alista"' cancelados.
-

sas Biol6giCas do C. N. P. sas são ainda ignoradas, te- .

,'.
,,' .'" .

'

,
.

'

·

�mento eleitoral nas respec-
ve inicio na parte lateral

C"adetes'-d-o-B':'__r-a-s-il-,--. -«V!v,e� num'
direita daquela ,Casa Parlá,

. '.

Desmentida a sua autenti'cidade
·

-I' p., pais livre) R 'e'unt-a-o' MICHZBSTADT, 6 (U. que a "descoberta" de uma brimento da América está

VISl alIl O eru P.) - As autoridades, da velha carta de Cristóvão tão distante da verdade co-
.

. WASHINGTON, 6 D.) famosa Bi�lioteca. desta ci- _.Çolot,nbo, na qual o nave-
I
mo a crença'de Colombo de

,

,

- - P.) - ° dr. Joseph Cort. dos seis dade alema mamfestaram gador anunciava o desco, -

que chegaram à India. Clas-
LIMA, 6 (D. P.) - Dma

I
Em retribuição a .esta vi, cI'dada-o amerl'cano, de 26

d I d d 't b
' '

OM'
sificaram .a,,"descoberta" co-

e egação de 13 ca etes a SI a, sa e-se

q,
ue prOXlma-

anos, q'ue' esta' proces's'a'do PA-RIS 6 (D P)
• V' t R ' . ". ,

b 'd ' ,
"

-

10 Icen e ·ao mo "con.t.o" de um' agenteEscola Naval do Brasil, so mente se conVI ara uma
n''os' Estados Dnl'dos por VI'O'-'C t' h f d G •

d
. ons a que o c e e o O· . de,pl.lbhcldade.

o comando do capitão Luís delegação e cadetes perua- lação da lei do
_
s�rviço mi- 'vêrno; sr. Merrdes-France, d t b I

-�-_.

Eugênio �reire, veio a esta nos para vis�tar a Escola litàr obrigatório, foi citado pretende propôr aos cinco uOO or ( ODOr s causa)
I

o RISo DA .CIDADE...

capital, a especial convite Naval do BraSIl. pela Rádio de Varsóvia co- outros países membros da 1 PARIS, 6 (D. P.) - confere o título de doutor
dos éadetes da Escola Na'

A.
"

I mo· tendo· dl"to .que pedl'ra C
-

'd dE" d D d l'b
-

bl' d "h' " d
....

O 'CO
omum a. e uropela e I ma e 1 eraçao pu lca a onorls causa essa um-

v.al do Peru! com. o prop?", POIO a· rODie ."asilo" atrás da Cortina de Defesa, as datas de 19 e 20 ,no "Journal Officiel" apro- versidade ao sr. Vicente
sIto de estreItar amda maIS -'.' '

.

F" d

A
.

s
"

erro, porque queria ,viver do corrente, para a reunião
I
va ecisão do Co.nselho da Ráo, ministro do Exterior

os laços de amizade e cam_a.
-, rma 'I " 1 dnum, p�IS ivre . dos Seis em Bruxe as.

. Dniversi ade de Nancy que do Brasil.
radagem que unem, os- d01S ;' ,.,' > J.

países.
'

"'" GUATEMALA,6 (D. R)
,_", '-- Trl'n-ta mil' pessoas 'rea'-

S�
.

'.
'

u�ess� com o ���:a:s��_!��� �� :�;�:
_ --f,CODVIlr 1'''''1» \neL Carlos CasHI�o Armas

. "no transcurso de lmportan-
�. : WASHINGrON, 6 (y: te �ani!estação

-

realizada
o' �.) -:- 0, AlrPir�.nte norte-

I
nas prinçipais ruas d� Gua

americano' _anunçlOU, q\lé .0 temala e
. que reuma pe;;

ayião experim'eritaJ ,"'ébri- sôas pertencentes a tôdas as

vair XFY-li!_, acaba" de ,'efe: classes sociais. Os manifes
t,{iar, com' :s�'ce'ss'�, se'U- 'pti" tãnte�' davain-"'vivas à Gas,,:
mei� vôo., decolàndQ, em tillo Armas e às forças de

,

vêrtical. .' libertação.

���....�....c�

DIRETOR, I
'Rubens de i
Arrude Remos ,. \.

IERENTE IDominlos F.
d. Aquino •

l

".:. .

diversas convenções
dos partidos aliados, o

,

P. S. D. e o P. T. B., os
srs. Nerêu e Saulo visi-

na.

Ainda na primeira
<íuin��na voltaião ao

Parlamentares
-japõneses

'

Agripa Faria. Leoberto

Advertência de Portugal R�comeDdações

Ab
-

-

t d II IA '1-
,sobre ·camblo �.

so.re O 'pac u 8 RI an leu �e�i?o����Ô!i!�; P;�,,;
LONDRES, 6 (U. P.) - i meios informado,!! soube'se sões ,sofrerem uma agres' ram o estudo da situação

Portugal informou os treze' que o governo britânico esc são. Calcula-se que a crise econômica nacional, e se

aliados do Pacto do Atlanti- . tá sendo devidamente infor- atingirá_ suà fase aguda em gundo fontes autorizadas, é
co porte 'que" está se tornan- 'mado' dos acontecimentos. torno do dia qu�nze de A- possivel que recomendem Não" senhores, não é a Gilda,

dp,,;;J.guda a sua disputa .cgm Portugal tem o direito de gôsto, quandó"sé�comemora ao govêrno a baixa do tipo I Nem figura parecida!
O ..��yêl�no da India sôbre as exigir.o auxilio do Pacto do o

A an.iversário "q� indepen-',' oficial, de câmbi� pà,l�a' 2�80 'E' a nossa éara Udenildil,

poss ssoes portuguesas. Nos. AtlantIco, caso suas posses" derrcla da Indi%i;i ,

por dola:r.' . Da boa Escola da Vidal
. /

, -
..

:?
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 7 de Agosto de 1954 o ESTADO

J

DR. GUERREIRO
M -E D- I" C O S' " " Dr. faus tu Brasil r

o E S T A D o Chefe d� Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta
I ESPECIALISTA EM DO- INISTRA(;ÁO .

do J;Iospital de Florianóp�lis
MARIO DE LARlVIO I DR ALFREDO DRA WLADYSLAVA .

- i ADM, ..
.

A clímca esta montada com os mais modernos '

:t.
_

•

I

.

·""i. ENÇAS DE CREANÇAS. I Re�ação e. Oficinas,. à, rUI! Aparelhos par,a tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇAO , CHEREM
I

n MUSSI CLINICA GERAI;.. Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operaçao)
- MÉDICO - !

I e CONSULTAS: Das 10 às Te!.. 3022 - Cx. Postal, 139

)NEBULISAÇÃO
(Tratamento auxiliar da,s sinusites e

I CURSO NACIONAL DE D t RUBENS ACLíNICA DE CRIANÇAS ,DR ',ANTÔNIO DIB I .

.ire or:
.

. inflamações do Nariz e Garganta) -

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS •. 12 horas.
'RAMQS. lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

Doenças Internas Ex-dir�to� do Hospital MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de

)ORAÇÁO - FIGADO Colônia Sant'Ana.
� MEDICOS - Cons. e Residência: 7 de AQUINO. 'Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E'.1l muitos

RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. Representantes s casos são evitadas as operações das Amígdalas
Tratamento moderno da taie. GERAL-PARTOS Representações A. S. La-IULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento, das Faringites

SIFILIS Impotência Sexual. Serviço completo 'e espe- ra, Ltc'a, e inflamações dos Ouvidos) .

Rua "I'lradentes n. 9.
.

DOENÇ S DE RS' D t 40Consultório _;_ Rua Tira- cializado das A ua enauor an as, ,

I .

RAIOS X (Radiografias da Cabeça)
dentes, 9.

,

Consultas das 15 às 19
SENHORAS, com mudemos A D V O G A DÓS· _ fiO andar. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

HORÁRIO: ,noras. , :métodos de diagnósticos e I 'I'el.:, 22-5924 '_ Rio de .

.

(OCULOS)
Das 13 às 16 horas. FONE: 3415.

.....
I
tratamento.

I _ . Janeiro.
. j LAMPADA de FENDA (Verlficação e diagnostico deRes.: Ru� Santos Saraiva,

ISULPOSCOPIA - HISTE- DR. JOSE MEDEIu Reprejor Ltda.
.

, lesões dos Olhos)Tel.: Cons. - 3.415 - Res. "4 EstreitoU ,- u. ,RO - SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA R:.:a Felire de Oliveira, n. INFRA VERMELHO- 2.27G --'Florianópólis. 'fEL 6245

!----,-----.---- -_._:.= .'
- ME.TABO�ISMO BASAL I _ ADVOGADO _

21 - 60 andar. . Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
DR. ROMEU BASTOS - DR. MÁRIO· WENa ,RadlOterapIap. 01' _ondas Caixa Postal 150 _ Itajaí TeLA:3S2S-I!)N�7A2TURSAãSO Paulo Pulmão e Esofago

I curtas-Eletrncoagulação -I S t r: t
. Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaPIRES DHAUSEN Raios Ultra Violeta e Infra

- an a '-Ja arma � I Na Capital I.
. Belo Horizonte ,

-- MÉDICO -- CLíNICA MÉDICA DE ,'vermelho. . DR MÁRIO' LAU- Ano, C.:$ 170,00; Residência _ Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365
Com prática no Hospital I ADULTOS E CRIANÇAS Consultório: Rua Trajano, I

\'.
Semestre Cr:.$ 90,00 Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tarde

São F'rancisco de Assis e na I. ,Consultório - Rua João

'1:1.1,10
andar - Edifício do RINDO 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

IJaneiro Consultas: Das 4 às 6110-' Eo,rár;o: Das 9 às 12 ho-
DR- CLAUDIO Isemestre Cr$ 110,00

CLINICA MÉDICA raso ras - Dr. MUSSI. Anúncios mediante con-«

CARDIOLOGIA Residência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas � Dra. BORGES trá to. f DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO _

J ún ioi , 45. TeI. 2.812. MUSSI. I ADVOGADOS Os originais, mesmo não I
ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERG!A-Consultório: Rua Vitor

.

'IReSidê'lcia: Avenida Tram-, Fôro em geral, Recursos publicados, não serão d:evol-1
DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL

Meireles, 22 Tel. 2675. OLH0S - OUVID�S _-

powsky, ;4.
I
oeran te o Supremo Tribunal vides. .

Dr MI·uuel Nunes Ferrel"raHorários: Segundas, Quar- NARiZ E GARGANTA
\. - Federal e 'I'ríbunal-Federal A direção não se reapon- I

'.tas e Sexta feiras:
DR JÚLIO DbIN 1----

de Recursos, s�biliza pelos. conceit?s emi- 'CONS. _ A' RUA .VICTOR MEIRELLES N0 18, 10
Das 16 às 18 horas.

v,

DR,. NEWTON
ESCRITÓRIOS tidos nos artigos assinados.

ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ Dlfi,.RIAMENTE.
R idênci R F r I VIEIRA

D'A-VILA
Florianópolis -'- Edifício RES. - DUARTE SCHUTEL N0 38 _ FONE'. 3.140esi encia: rrua e ipe I São Jorge, rua Trajan'ó, 12 ,,:,",",,�."'''''''''''_'' .

Schmidt; 2:-1 - 2° andar, I Especialista em: Olhos _ CIRURGIA GERAL _ 10 andar - saia 1. infor.maçõesapt. 1 -- Te!. 3.002.
Ouvidos _ Nariz e Gar- Doenças de Senhoras Rio de Janeiro -·Edificio _

Proctología - Eletricidade Borba Gato, Avenida Antõ- ulels,
Médica nio Carlos 207 - sala 1008.

Consultório: Rua Vitor

Meireles n. 28 - Tetefone:
3307.
Consultas: Das 15 horas

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

'i-o;-

Indicador, I'rnílssionaí
0-.

,

CLíNICA DE OLIfOS - OUVIDOS -'NARIZ E.
GARGANTA
� - do-

Dr. Carlos. F. Enuelsinu
JORNAIS Telefon� Médico dos Hospitais Americanos e da Força
O Estado ........•. 3.022 Expedicionária Brasileira
A Gazeta 2.656., MÉDICO - OPERADOR - PARTEIRO
Diário da Tarde 3.579 Doenças de Senhoras e Crianças - Pa�tos - Operações

. � I Dlârin da ManhA ." 2.463 O Mais Moderno e eficiente Tratamento e Operações
Causas cíveis, comerciais, A Verdade 2-.010 das doenças de Senhoras

criminais e trabalhistas. Imprensa Oficial 2.688' Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-
HOSPITAIS

I'
turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidade,Consultas populares Doe Caridade: insônia, impotência e frigidez sexual em ambos os se-

Rua Nunes Machado,· 17 (Provedor) 2:314 xos - Tratamento pré-nupcial e pré-natal. .

(esq. Tiradentes) - sobra-
1"II�_iiii6YItiíleIlliIiií.6�

(Portaria) .. .. 2.036 i Operações especializdás ,do ouvido, .naríz, garganta,
do -'- sala 3. U ,Nerêu Ramos ...•.. �.831 sinusites, pólipos, desvios do septo (nariz) labio partida

Militar ..... - . . . .. 3.157 - 'Ope:r:ações de hérnias, 'apendicites, ovarlO, utero,CLíNICA DE CR1ANÇAS
._ São Sebastião (Cal!la hemorroides, adenoides, hidrocéles, varicoceles eCONSULTÓRIO - �';eli- de Saúde) S.153 varizes, elefantiazes.

-,

peC���;iT�S _ nas 4. Dr. Hans Egon Kechele ��::��:�:rr�:ut��. 3.121 Tratame�oI �a�a!i� Id� v�r!s,G ú�ce�a� �aricosas,
às 6 horas. : CIRURGIÃO DA CASA Dl:: SAUDE SÃO SEBASTIÃO

i
CHAMADAS UR-' hemorroides com 6"injenções, sem dôr

su.l Laureado com a medalha de ouro pela Faculdade GENTES OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)Residência: Tenente
I . .. d P

,

!'
Corpo de Bombelrus

lJ.31SjTl,'atamento
e Operações do estômago, fígado, vesicula e.

130 de Medicina o arana.
S

'.
I (R II veira,

.

.

__
o o·__ '. .._ erviço �uz ec a- intestino' - Tubagem .duodenal.Telefon:e: 2.692. FONE - 3.165.

Prêmio "Victor do Amaral de Clinica Obstiteca da ' �a�ões) 2.404 Tratamento da Sífilis pelo processo Americano; mais

DR. ARMANDO VA-IDR.. ANTO�NIO MO- Faculdade de Medicina -

I Pol�cl.a �Sala Cómil!l-

I
moderno, em 3 ou 15 dias. .

I
sano) " 2.038 '{écnica única no mu�do para o tratamento do Heman-.LÉRIO DE. ASSIS NIZ DE ARAGÃO Com estágio na Clínica Cirúrgica da Faculdade. Polícia (Gab. DEle- gioma (manchas de vinho) no rosto ou no corpo, eom >

- MI1jDICO - ,

de Medicina da Universidade de São Paulo. I gado), . . . . . . . . .. 2.5&� I
'

100% de cura. .

Dos Servíças <te Clínica- ln-II' CIRURGIA TREUMATO- I Viagens de 'aperfe�çoamento 'aos hospitais· de
I

COMPANHIAS UE Receita de óculos - Tratamento e operação das doenças
fantil da Assistência Muni-

I LOGIA Montevidéo e Buenos AIres. TRANSPORTE dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,
cípal e Hospital de Caridade, Ortopedia CIRURGIA GERAL _ PARTOS _ DOENÇAS J)E I

Af::REO ETC.
CLíNICA MI1jDICA DE i Consultór io : João Pinto. ,SENHORAS TAC 3.700 J\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E, DA
CRIANÇAS E ADULTOS· 118. Operações de: Aparelho'digestivo - Estômago, Cl'uz�iro do Sul..... 2.500' NOITE

. .:._ Alergfa -

I Das 15 às 17 diàriamente.
.

testinos reto anus etc. vias biliares (vesícula) - Panair 3.553 ,Consutório: -Rua Deodoro, 35 � Tel: 2784
Consultório: Rua Nunes l\�nos aos Sábados �parelho' gênit�-urinário �asculino e _femin!n�, rins Va�hr 2.325 i Residência: Rua Bocaiúya, 210

Machado, 7 - Consultas das

IRes.: Bocaiuva 135.
.

bexiga, próstata útero, ovário.s, operaço.es plástícas. A

l.Óld� Aéreo. ; 2.402'

Na'vl·o-Motor «Carl lIoeoc·ke)'.15 às.18 horas. - ..

,

.

Fone: - 2.714. Cirurgião da glandula tIreOIde. CirurgIa dr can- Real
.'.!-:

,. . . .. 2.358
,Residência: Rua Marechal .

cér. Traumatologia.. ! SCllndlii-liVal'l 2.500
Guilherme, ·5 -.;Fo:p.e: ;3783. DR. ,H EN R I QUE ,Atende das 8 às 10 e .das 16 às 18 horas na Ca- HOTtJS RAPIDEZ _ CONFORTO _ SEGUR.ANÇA,

PRISCO PARAISO sa de Saúde Sãe Sebastião, das 10 às 12 e'14 às 16 ho- Lux ; 2.021 Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIRO
,DR!.. I. LOBATO

MÉDICO ras a rua Fernando Machado nr. 6. (Prédio do I!lsti�u- �a�estic � ". 2.2!�. Escalas intermediárias em ltajaí, Santos, São, Se-
vILHO'

.

to Diagnostico Dr. Djalma Moellmann). ',MetroPol �·.!21 b.astião, Ilha Bela, Ub.atuba,· sendo neste.-s qúatro .últi-.1.''': .'. '.
.

,.

Operaço-es Doenças La Fo.rta . . . . . . . .. ....
t d• 1"

-

-.44'"
mos. apenas para movlmen 0._. e passageIros.

.Doenças do apare ho respl-
'd S h

.

Cl" d ��dqu� -. A l S S b t Ilh B' l Ub bt'
. e en oras - mIca e

I
.. J

2 69�
s esca as em . e as tao, a

_
e a, atu (Í não

'l'UB�����OSE
.

, Adultos. :'
Central

S:371 . prejudicarão o horário de chegada �o RIO (Id,a) e

-RADIOGRAFIA E RADI.oS- Curso de Espechllisaçlio Dr•.. · Jus'e' Ta,vares ·Ira·cema I, �E�s:\tT=rE�I�T'O::::::::::: �.6591IITINERARIO DO ���T9JA�i°Z:;6EPCKE" PARA Oc'OPIA DOS PÚLMÓES no Hospital dos Servidnr6>s �' ."

Cirurgia do Torax do Estado MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS _ CLINICA DI!!QuE -66
..

. Mf:S DE AGOSTO DE 1954
"

,Formado pela Faculdade,
.

.

f GERAL I -

.

\
.' IDA V O L T A

Nac!onalde Medicina, Tisio-' _ .. �_(Seivlço ..11) Pro. Mula-

!ogista' e- Tisio-cirurgiãO' "dó' I nQi ue, 4n!lrade)
.

.
'. .

.

'- -----

"

Florianópolis Itajaí Rio de J'flneiro Santus
.

I I
- Do Serv.iço Nacional db Doenças Mentais. 10/8 11/8.Hospital Nerêu Ramos Consultas � Pe a .man 18., .

Chefe do Ambulatório de Higiene Mental. n�Cola"p.JI·lmârl·a 15/8 17/8 -23/8 24/8Curso de especialização pela no HC'spital de Caridade. ;Psiquiatra do�Hospital _ Colônia Sant'Ana.. lÃu
.

I· 28/8 30/8 �/9 5/9S. N. /1'. Ex-int�<ê:'Ex-as- A tarde,' das 15,30hs. .

Convulsoterapia pelo eletrochoque' e car- I Ad,'eDtl·8ta
.

Bistente de Ci��u.El�;;>o P�of. em diante no consultório, dl·azol. .I.nsuli.notera.·pia. Malariotêrapia. Psico...
" 11

.

,

Ugo Pinheir(f:z' Gunnaraes Matrículas Abertaa
(RI·o). á Rua Nunes Machado 17, 'terapia. ,

dCONSULTAS: Terças e Quintas das 15 as C�rsos: Primário e A -
..

Cons: Feíille.'Jkhrpi�t, 38 I Esqll,mi de Tiradentes. Te:.
17 horas. Sabado (manhã)' missão.

- Fone 3891tt{i�"'>:,., .

'

. 2 766
.

.

Rua Anita Garibaldi, esquina de General I .

dAtende eft,i.��lí:o.:ra';'J?arcada:
.

J '. 1'1. .'
_ La Porta 'I

I Rua Visconde e

R �'S' - � .,. 30'
1.\eS1C!enCla Bittencourt. P t "5Res : u�-� . ao J'orr:,ge _

.

R B
. , 139 T I 2901

' re o, ., !

Fone 2395.·�:· 7 �;:�,'::,�:: Hotel. . RESIDENCIA: ua ocalUva, e.
.

"',, �-
.... ;':",".{ .

------�--------------------------
\ 'i�'-' �.. v_... � ..�__

_.J

. Diplomado pela Faculdade
,

Nacional de Medicina da
Uni��rsidade do Brasil

Ex-interno por concurso da
Maternidade-Escola

(Serviço do Prof. Octávio
Rodrigues Lima)

Ex-Interno do Serviço de
Cirurgia do Hospital

I. A. Pó E. T. C. do Rio de

Lulizaçôes.
Equipo de Oto-Rino

{único no Estado),
Rua _:_ Vitor Meireles

- ADVOGADO -'

O leitor encontrará. nes

ta coluna, informações que
necessita, diàrlamente e de
ímedíater I

Dr. Ylmar Corrêa
DR. WALMOR ZO

MER GARCIA
ganta.
Receita de 'óculos,

[nira-Vermelho.
Ultra-Sonoterapia - Ne-

DR. DIB CREREM
ADVOGADO

DR.' CLARNO
GALLETTI

G.

\ CLINICA ,MEDICA
CONSULTAS das 10 _;_ 13 horas
Rua Tiradente 9 - Fone 3415

Rua Vitor Meirelles, 60.
FONE: 2.468.

- Florianópolis _:_

Janeiro
Médico do Hospital de

Caridade

DOENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS-OPERAÇOES
Consr Rua João Pinto'n, 16,

das 16,0'0 às 18.00
horas.
Pela manhã atende
diàriamente no Hos-:

'pitai de Caridade..
Residência:
Rua: General Bittencourt

n. 101.

n,22.

Horário - 9 ás 12 horas ;

- 16 ás 18 horas. -

.

FONE - 2.675
Res idên c ia : T'ravessa
Urussangu 2. -

Apt. 102.

DR. VIDAL

Lavando com Sabão

\iirgem EstJecialidade
da cià. WETZEL INDUSTRIAL-Joinville. (m�réa, �8gistrada) . .......___,_�

"' .

economiza-se tempo e dinheiro. ' _,�-------------ti�,_.--�--�------��--------�

Horário de Salda:
.

de Florianópolis às 24,00 horas
do Rio de Janeiro à$ 16,00 horas

Para. mais informações dirijam-se à
Ouro EMPRESA NACIONAL DE NAVEGÁÇAO abEPCKE

I Rua: Deodoro :- Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BERÇO
BERNARDINO LOPES

Recordo: um largo verde e uma igrejinha,
Um sino', um 'rio, um pontilhão e um carro

De três juntas bovinas que ia e vinha
Rinchando alegre, carregando barro.

Havia a escola, que era azul e tinha
,

Um mestrernáu, de assustador pigarro ...
(Meu Deus! que é isso? que emoção a minha
Quando estas cousas tão singelas n�rro?!)
Seu Alexandre, um bom velhinho rico
Que hospedára a Princêsa; o ticotíco
Que me acordava de manhã, e a serra ...

Com o seu nome de amôr Bôa-Esperança,
Eis tudo quanto guardo na lembrança
Da minha pobre e pequenina terra!

'

SÁBADO, 7 DE AGOSTO

----x-·---

ANIVERSÁRIOS -, sr. Júlio Tietzmann;
- sra. Córa de Oliveira

Santos, esposa do' sr. Edu-
ardo Santos]. RIO, 5 (V. A.) - O pre-
- sr. Nazareno Simas, sidente da República assí-

destacado desportista; 'nou decreto, abrindo ao Mi-
- sra. Catarina Gallotti nistério da Guerra o crédi

Bayer, e�posa do sr. João to especial de 1 milhão de
Bayer Filho; I cruzeiros para atender ao
- sta, Maria Barreiros, pagamento das primeiras

filha do sr. Prof. Barreiros despesas, inclusive concur

Filho. !
so de projetos e prêmios,

CLOVIS DERUIZ BEDUIN � relativas à ,construção. de

"I' I
um mausoleu para abrigar

e lOS restos mortais dos sol-

ESTER TRINDADE BE-', dados expedicionários bra
'sileiros sepultados no cemi-

DUIN
, ,I tério militar -,brasileiro de

participam aos seus pa-, P_is_to_'i_a_,_I_tá_l_ia_. _

rentes e amig�s o nascimen-
'

Oh]-e to roubadoto de seu filho CELSO, I
'

.

A quem fôr oferecido um
ocorrido segunda-feira 2" rádio 6 válvulas, de automó-
na Maternidade "Dr. Car- vel, sem auto-falante, pede-, .

dI s: comumcar a esta re a-

'çao. -,

Será recompensado.

MINISTE'RIO DA MARINHA
DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS DO

ESTADO DE $ANTA CATARINA EM ITAJAI
O Capitão de Corveta FLAVIO LAGES DE A,

GUIAR, Delegado da Capitania dos Portos de Santa Ca
tarina em ltajaí, na forma da Lei:

FAZ SABER a todos que o presente edital virem,
ou interessar possa; ou conhecimento tiverem, que, no

prazo de 10 (déz) dias a partir da data de publicação
IMPUREZAS DO SANGUE? Analfabetos do presente edital, apresentem alegações, juntem do-

t' !

cumentos, requeiram diligências, arrolem testemunhas
íW UIXIR Df HO�UfIHA no mondo' ! etc., para a instrução processual que a Lei determina,

Regista, a data de hoje, a ,,ª,' ii
' "

' I sôbre as conclusões abaixo publicadas, para conheci-
do aniversário natalício do AUX. TRAT. SiFILlS PARIS, 5, (�. P.) - ?e- imento dos armadores, proprietários, seguradores, agen-
dr. Isaac Lobato Filho, tísio- gundo est�tI:tlC�s �ubhca- tesconsulares, etc., a que chegou o inquérito adminis-

cirurgião dos .maís eviden- DOENÇAS VENÉREAS I �as, na edição
, lfolgle�a de trativo mandado instaurar nesta Delegacia, para apurar

tes, exercendo suas eleva-

I
Fatos e Estatísticas , _da o lato constante do protesto marítimo lavrado a bordo

das 'funções junto ao Hospi- .. A , UNE�CO,. a população do Cuter a Motor Nacional "ANITA", daEmprêsa Na'

tal "Nerêu Ramos", Colônia: Na mitologia, Venus e a
I
mundial acima dos 10 anos cional de Navegação Hoepcke, com séde na cidade de

Santana e IAPC. deusa do amor. Daí a pala- tem 45 a 50 por cento de Florianópolis e sob o Comando
-

do 2.0 pilôto LEVY
Muito relacionado na so- ,

' analfabetos. VIEIRA, em virtude da colisão havida entre o, "ANI-
vra "venérea", para qualí-ciedade local, estimado pe- O «SaBreS» 0m

TA" e o iate de recreio, de nacionalidade argentina,
las suas notáveis qualida- ficar algumas das doenças V "ALOHA", da qual resultou ir ao fundo este último e

des, o ilustre aníversarian- que se relacionam com o
-' de terem sido salvos os seus dois únicos tripulantes Sr.

te, em sendo um dos eirur- vIagem Julio Mario Cáceres e sua Sra Dna. Angela Dionisia
sexo. São cinco as doenças .

giões mais competentes e a- '

penhasco seja devolvido à Martinez Gilabert de Cáceres, proprietária do barco,
creditados, ,é figura de real- venéreas: sífilis" blenorra-. LISBOA, 5 ('t!J. P.) _ ambos cidadãos de Republica Argentina, fato ocorrido
ce da AssociaçãoCatarínen- . , Em viagem deínstrução de no dia 9 de junho do corrente ano, cerca das 11 horas,

gia, cancro venéreo, granu-
se de Medicina. cadetes navais e marinhei-i da manhã, na altura das Ilhas Remédios e cerca de 30'
Muitas serão,' por certo, loma venéreo e doença de

ros, zarpou de Lisboa, o da costa do Estado de Santa Catarina, Brasil.
as homenagens que o seu Nicolas-Favre. navio-escola "Sagres", le- De tudo quanto contem os autos dó presente inqué
elevado número de amigos Procure inteirar-se dos vando o total de 470 ho') rito,

conclue-se:
e admiradores prestar-lhe- mens, sob as ordens do co- /

1:0 - Que o acidente foi devido ao estado do mar

ão nesta oportunidade, às meios de evitar e curar mandante Luciano Denti- e vento, dificuldade de manobra das embarcações em

quais, prazerosamente, O
as doenças venéreas. _ nho, O "Sagres" visitará causa nessa situação, e motivo pela intenção humani

ESTADO se associa, com em' primeiro lugar, a In' tária do Comandante e demais tripulantes do Cuter Na-
os melhores votos de felící- SNES. glaterra. cional "ANITA", de prestar socorro no mar;
dades, 2.0 '- Que em consequência desse acidente houve

perda total da embarcação de recreio "ALOHA", de na

cionalidade argentina ,e de todo seu equipamento, avalia
do no valor estimado de 360.000 (Trezentos e sessenta
mil pesos), moeda Argentina; iate a vela inscrito no

Clube Olivos, de Buenos Aires, sob o n. da vela A-288;
3.0 - Que o fato se deu por fortuna do mar.

E para que chegue ao conhecimento de todos, man
dou expedir o presente edital que será fixado na séde
desta Delegacia, no local de costume e por cópia, publi
cado nos jornais "O ESTADO" da. cidade de Florianó

polis e "JORNAL DO POVO", 1esta cidade. Dado e pas
sado nesta cidade de ltajaí, aos dois dias dó mês de Ju

lho de mil novecentos e cinquenta e quatro.
-

Delegacia da Capitania ,dos Portos do Estado de
Santa Catarina em ltajaí em 2 de Julho de 1954.

FLAVIO LAGES DE AGUIAR

Cl!pitãb de Corveta '- Delegado da Capitania

Sta. Ana Th-erezinha
Sanford Lins

Transcorre, hoje, a data
natalícia da gentil e mui

graciosa sta. Ana Therezl
nha Sanford Lins, aplicada
aluna do 30 ano clássico do
Colégio "Dias Velho" e di
leta filha do nosso prezar
e distinto conterrâneo sr.

Zanzibar Nascimento Lins e

de sua exma. esposa d. Es
telina Sanford Lins
,A nataliciante, também

diligente' funcionária da Le

gião Brasileira de Assistên
cia, é muito estimada é goza
destacado lugar na socieda
de florianópolitàna, motivos
pelos, quais, nesta' oportuni
dáde, ver-se-á cercada de
carinhosas manifestações de

apreço e simpatia.
O ESTADO formula os

melhores -Cotos' de f-elicida
des.

los Corrêa". '

FpoHs., 2-8954.

Dr. Isaac Lobato Filho

Bartolomeu Hames

GIBRALTAR
MA:DRID, 5 (U. P.) -

Os matutinos inseriram, em
suas primeiras páginas, com
grandes títulos, a informa'

ção de que ,

transcorreria

ontem, o 2500 aniversário
J de Gibraltar. O� jornais in
sistem na exigência de que
Espanha.

Empregada
Precisa-se de uma em

pregada para trabalhar em

Pôrto Alegre. Paga-se bem.

Tratar á
.
Rua Felipe

Schmidt n. 119. TELEFO�

NE: 3;177.

Mausóleu para
os heróis

Restau.ranle NapoU
RUA Mqrechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores viajantes.

Transcorreu, ontem, o aní
'versário natalício do nossQ

'distinto conterrâneo jovem
�' Bartolomeu Hames, dedica-
do funcionário do Serviço
de Fiscalização da Fazenda.
Por tão gr.ata efeméride

"Betinho", como é mais co'

nhecido, teve oportunidade
de receber justas e inequí
vocas, demonstrações de
simpatia e apreço por parte
de seus' inÓmeros colegas,
amigos e admiradores.
Embora tarde enviamos

o nosso abraço de felicita

ções.
':�:"'':.
FAZEM ANOS, HOJE:

c� - sr. Erasmp"Spoganitz;
- sta. Lucí Caet�no;
- sta. Nilza-Helena, fi-

lha ,do sr. Arquimedes Mil
ton da Silva;
- sta. Regina Taulois;
- sr. Reginaldo Kajali-

jian;
- dr. Enéias Vasconcelos

de Queiroz;

Partido Trabalhista Ora,sUei.ro
PARA DEPUTADO ESTADUAL

TELMO VIEIRA RIBEIRO

Com a Biblia Q8 Mão INa Bolívia
('�O Cenáculo) ..

.
,

,�> \,
Assim quisera eu conhec�r a virtude da sua ressu,1"reição fOI sufocado um complot
e ter parte nos seus sojrimenios, parecendo-me com l!:le na e .exilados. Acrescentou
na morte, .p�ra ver se de algu_rr:a maneira posso ch�g.ar ,LA PAZ, 5 (U. P.) � A-': se que a conspiração foi fi·
a ressurrerçco dos mortos. (F1ltp. 2.10,11). ,í:�Ler F1hp, nunciou-se oficialmente que, nanciada por Carlos Victor

.

3: 13-16 1 o Govêrno conseguiu sUfO-,! Aramayo, um dos principais
car um movimento revolu- I proprietários das minas de

Na primavera de 1918, alistei-me no e�r,po de Arti- cionário, que deveria esta-I' estanho da Bolivia. Foram
lharia do Exército Americano. No acampamento VlVl lar de um momento para detidas cêrca de 50 pessoas
com cinco outros soldados, os quais procédíam de anr outro. Os conjurados per- e vários dos implicados pe
bientes muito diferentes do meu, Eu era �st1:ldante uni- tenciam ao partido da Uni- díram asilo diplomático.
versitário. Meus companheiros, um era n\4n-eiro, outro ão Republicana Socialista à Reina calma em todo o

fabricante de artigos 'de couro, Joutro operário de fábrica_Falange Socialista Bolivia- país.
e os outros dois procediam da escória da sociedade. Ne-
nhum dêles era cristão, nem havia vivido de acôrdo com

os ideais cristãos.

Chegou o dia em que devíamos separarmos para
companhias diferentes, a fim de marchar para a França.
No último dia que iamos passar juntos, o mais velho dê,
les, inesperadamente 111e disse: Companheiro, você tem

algo que nós não temos. Não quer dizer-nos o que é isto,
antes de separar-nos?" Não sei mais o que foi que eu

disse aos meus companheiros de barraca, mas esforcei
me por apresestar-lhes a Cristo, o meu Salvador.

Cristo deseja ser conhecido de todos os homens. 1!::le
nos quer para suas testemunhas perante êste século.

LIRA TENIS CLU'BE Aumento de 'vencimeoIO's_. .

-. M�S DE AGOSTO '_ - para os milItares
DIa 7 - Sabado - GRANDIOSA SOIRÉE RIO, 5 (V. A.) - As

I
de entidades e associações

- Início às 22 horas. Fôrças Armadas e as Auxi- ,particulares, sendo assunto
----- _.

Iiares vão ter aumentados I exclusivo e privativo dos

Pilotos -- Privados os -seus vencimentos, à se-IMinistérios Militares, se

melhança do que ocorrerá ] gundo nos declarou, ontem,
com o funcionalismo civil. lo ministro da Guerra, gene'
Para isso o, ministro da Irai Zenóbio da Costa.
Guerra manteve entendi-I

'

mentes .com os seus cole�as ,I'onven-.oda Marmha e da Aeronáu- i"
tica, ficando assentada a

aprovadonomeação de uma Comissão
Mista CQIP elementos dos TEERÃ, 5 (U. P.)
três, Ministérios Militares Fontes competentes infor
para estudar e apresentar o m�ram que o xá- do Irã a

plano que será submetido à provou o convemo com um

apreciação do presidente da 'consorcio internacional, pa
República e posterior enca- ra o reinicio da produção
minhamento ao Congresso. petroleira do país. A comu

Esse aumento nada tem a nícação oficial será feita ho
ver com planos e projetos je.

ORAÇÃO
j

,Bondoso Deus e Pai, tu-nos deste a preciosa dádiva
de Cristo. Ajuda-nos a recebê-lo como' nosso Salvador
pessoal. Que 1!::le habite em nossas vidas para que outros

sejam atraídos a Êle por causa de nossa fé em ti. Em
nome do Mestre. Amém.

Admitem-se Pilotos portadores de licença de Piloto
Privado, que possuam mais de 150 horas de vôo, para
ingressarem num Curso de Preparação para obtenção
da Carteira Comercial Dirijam-se a SUCURSAL de

"Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda", á Rua FELI-
PE SCHMIDT N. 40.

.

E C I TA-L.

DO

DITZ -_ Quinja-feira

'3D
- 3a. DIMENSÃO -

«METROSCOPICS))
"NÃO SERÃO COBRADOS ALUGUEIS DOS

OCULOS ESPECIAIS"
-:0:-

- NO MESMO PROGRAMA:
-

-- "CAMPO DE BATALHA"--
HUMPHREY BOGART - JUNE ALLYSON

-

Siüerurgit8 Mannesmano
altas autoridades federais e

BELO HORIZONTE,
'

5 do Estado de Minas. Mar
(V. A.) - Está marcada! cando a cerimoma ínaugu:
para o próximo dia 12, no I' ral,

será realizada aIamina
bairro do Barreiro, a inau- ção do primeiro tubo sem

guração das usinas da Com- costura, material que até
panhia Siderurgica Man'j agora importavamos do' es
nesmann, solenidade que trangeiro e que a Mannes-
contará 'com a presença de mann irá produzir.

'

Greve em 'Vende-se
transportes
HAMBURGO, 5 (U. P.)

- Declararam-se, em greve, terreno, ria Rua Moura, em
às 4h30m horas. de ontem, I Barrei;os por Cr$
os trabalhadores em trans··

" .•.....

portes da cidade, paralisan 30.000,00.
do os bondes, trens sub, Negócio urgente.
terrâneos e elevados. Os
grevistas, num total de ...
15.000, exigem um aumento
de 10 pfenigs por hora.

Vende-se uma, de madei

ra, grande, com 420 mts2

Informações com o Sr;
Jovel Lemos, na banca de

jornais anexa ao; Café São

Cristóvão. •VIOLINO
Vende-se por preço de

ocasião, um violil(o novo,
marca JANINE.
Vêr e tratar no Bar-Café

"Cinelandia", em frente ao

"Cine São' José".

,CASA MISCELANIA dfstrf.
blJ,dora dos Rádios R.C:A.
Vitor, Valvulas e Dlscos,
Rua Censelheíre MafrL

Serviço de Saúde do Exército
o D.O. de 16-Abr.-53 pu- sé, mediante requerimento

blica a lei n. 1841 de' .....
I
do interessado.

'

13-Abr.-53, que autoriza, o ,O estágio será concedido
EX,mo. Sr. Ministro da com direito aos vencimen
Guerra a conceder· estágio tos e' vantagens previstos
em,corpo de tropa e estabe- 'em lei. , ,

lecimento� do Exército aos I Maiores detalhes' serão
Oficiais Subalternos, Médi- fornecidos no· Q.G. da .•..

. cos da Reserva de 2a. Clas- I D/5il.

ZE-MUTRETA •••

�.
__

.... 't:l

'Atenção
BOA COLOCAÇÃO PARA MOÇA

P1'ecisa-se de moça com conhecimentos de Conta
b-ilidade, Correspondência Come1'cial e apta aos demais
serviços de escritó1·io. Exige-se referências. Cant),idatas
interessadas queiram se dirigir por carta à Caixa Pos
tal 139, Dando nome completo e endereço.

ORDENADO INICIAL - Cr$ 1.100,00.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 7 de Agosto de ;1.954 o ESTADO
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D@MiNG0 T'ERA' �UUGAR, NO ·ESTA'flfO 'DA 'PR�A.. -.DE FO"RA, A 'PENU'LTIMA RODADA DO TURNO, J9.GANDO 9S 'TI

·MES:D.O �VAIÉ �TLE'TICO QUE LUTARÃOPELAREHABILITAÇÃO,PQIS�\O�.lM SUPEJt�DOS PELO ILlOOR IMDIWiBA,
!PELOS ESCORES IDE ,2 X 11E 3 X 2, )�ESP'EOFIVA:MENTE

stad o
- _�--IrIIIi��.�lfI!!ItiIi'1._QIa.._Qgil·...IIfIIl.._·Q...._,g�,,,.��,g!lll·"II!I!lIIIIII(IfF�,.I!I.IJI,II. lU, L Efl _mil. M" L_ VJ!'J!Llljiffi'ijsS •••ss7 n Te ,', _J "La '..áiltl8] ,pIÍI;C,l,iLl .Q:' "'9 wrs

NÚMEROS DO CAMPEONATO
CITADINO DE PROFISSIONAIS

JOG0S REALIZADOS Osny· dei,XI O Flamengo:1 Comemorando no próxí- Coquetel .em homenagem

.GiampBo1i 'Pereka . : dia 10 de .agôsto o seu 16° aos seus co-irmãos Atlético

,Transcrito do fiO Jornal dosJS'porlt», do lie i anive,rsário, a' Dir.�tor�a. do Catarinense, Atlético Imbí-

t t� ��J�.�tI!11I1. despedida não puderam dei-! Bocaiuva n.,c. f�r� r�:ahz.ar tuba, AVfJ.Í, figueirense,

Gávea marcou a despedi' to do campo batendo' bola, xar de recordar a sua vin- em sua sede social, a nua Guarani, 'Paula -Ramos e

fazendo autênticas exibi' dá. ;Foi gm Santa CatariIla' Pedro Demoro, Estreito Cronistas esportivos - às

ções que os europeus não se .que tudo começou. G;iiber�o o seguinte programa: ;: 1'8 horas .

cansavam de aplaudir. Fo- Cardoso ,e o técnico Flávio -
, Sábado.- ,diÇl l:4 - SQi' .

h C
Domingo - .dia ,8 - Do'l rée dansante a partir da"ra dos jogos

.

Osny
'

tin a osta .conversavam com o �

I rn}.Ilgueir<;l. dalJ.s.anJe.,..,- da<:j 22 horss.i Jaú no interior paulista, sempre uma novidade para jogador durante um [antar.; 15 às 23 horas.
'

EESJ'E}'.I\RA' O BOCAlPVA S.EU
16° ANIVERSA'RIO

.rs 'PELEJAS ,SERAO Vf$'PUTA,DAS �O
"'iFES�lYAL DO 'VENDA\'�L

sentir saudades do seu ti' térprete. Assim foi que cer sar, o massagista boxeador, .0 N.endava:l EspOFte CluLando (Imbituba) ,;.. 5
Pacheco (Figueirense) " , 4 po singularmente curioso e ta vez, provocado pelos de- tivera naquele match um

be, a valorosa _<;l.gr�m�.a&-ªo
Barata. (Paula Ramos) 3' simpático. E muito embora mais jogadores, decidiu pôr trabalho 'extra. Enfrentára la' rua Vidai Ramos que.diat:E'dio (Paula Ramos) , " 3 . . à prova os seus conheci' muita gente, batêra a valer. n011Valério (Paula Ramos) 3

I tivesse por vanas vezes, na .

-,
'

a dia mais se agiganta
. Waldir (Imbituba) ' ',' ; 2 iminência de ocupar o pôs- mentos da lingua. 'Estava- mas não deixara de levar

conceito do esporte menorl.Anastácio (Guaraní) , . . . . . . . .. 22' to de titular na posição. 'Os- mos num salão 'de refeições também algumas sobras I
-e

E'rico (Atlético) l de nossa terra, fará rea i'l �.e .....
Lauro (Atlético) ,.... . 2 ny acabou sem ambiente na do hotel. O garção se -apro- Dêsse modo, o ambiente fi·

zar, nos dias 7, 8 e 15 do '�aoRodrigues (Avaí) : ,. 2: Gávea, mas a sua despedida ximou e -Osny pediu qual, cou .pesado para os rubro- corrente, no campo da -Pe
Zacky (Bocaiuva) 22' foi sentida, porque Osny era

.

alemão. O negros e a conversação com
,j

Jacó (Paula Ramos) quer COIsa em nítenciária do Estado, um As 3,30 " 7,3G .."....9,30hs.
Pitola (Guarani) .t•••••••••••••••••• : 2. um bom companheiro. Jo' garção ·fez, que sim com a Osny, para que .0 madío

gr,andioso festival futebolís-I 'Vêra ALLEN - George
Harley (Imbituba) � 2 gad,or de grandes recursos cabeça e se afastou, )'Jatu- viesse .p.�ra � -Gávea, não '

Sj\NDRElS - Donald O'
F d (Atléti ) 2'

- tico que 'contara com apre' CONN()1l) Eth I MERernan o. e ICO '

.. '.' ,.' " n -

.

e ' .'

Hercílio (Atlético) , 1 técnicos lutador, valente, ralmente todos ficaram ado era olhada com bons olhos.
sença de credenciados clu, MAN em:

-

Danyr (Figueirense) 1 excepcional mesmo. Oi:;IJ�.: �irjldos..;-(;};,as'P.eEguntas cho- bes varzeanos. SUA.fJBe:Ii����_ACaréca (Imbituba)· ",., ..
' 1

quase substituiu Jordan veram sobre o.jogader do xxx Ô pr�gl'ama está a-ssim e,'. TechnicolorNéde (Avaí) �.. , 1 '

IBolãq (Avaí) 1 quando o titular 'se contún- Flamengo. Todos queriam I I laborado: NQ programa:
Manara (Avai} ,.... 1 .diu. Mas o seu tempeJ;a' saber o que- êle pedira. Os' Foi quando um deputado SA'BADO

Atual. Atlantida. Nac.
Duarte (Aval) ,.......... 1 ..' . Preços; 10,00 - 5,po

d t
.

di ny olhou para todos os la' surgiu deante dos dirigon- C' LIGui o (Avaí) , ;. 1 meu o o preju lCa no mo' . . A's 15 horas "...,... .Crispim ensura;
:

VRE.
Saul (Avaí) 1 mento oportuno, e o -médio

I
dos, como se estivesse pro- tes (lo Flamengo e protestou M' B t f

'

Ira x o a ogo '

:
i

_.,

'1Cabano (Imbituba) 1
catarinense ia ficand� 'na curando alguem, e ac.�b,ou· contFa a saída do jogador. Pi ii ;ri "i :t.Nenem (Guaraní) � . . 1 A'� 15,40 h�ras.- Ma-,

0' '1 :a·�.lêdJair (Bocaiuva ,..................... 1 espera. Até' que Jordan �e

I
explicando que pedira um Quase se deu novo incid.en- dureIra x A. D. Portuguesr .

- -

.

.

Ernani (Imbituba) :.... 1 completou e alcançou o pos,. prato de macarrão. ,E qU!1n' te, e' �up�m C!,!sar foi de A' 1620 h
.

F' '," A� -Shs.
Oscar (Bocaiuva) ,.. 1 s ,

. oras - IgueI Michael R�Nl�nE - De-
Çhina (Bocaiuva) ., ,.. 1 to definitivamente. Isso foi

I do,_c-inco
minutos depois,' o novo chamado com Jlrgên' rense x Barão de C�páne' br:?h ;pA,GET ftób�rt

Adílio (Bocaiuva) : 1. no campeonato passádo, e, garção voltou, para desnu- 6ia. Naturalmente a sua
ma

NEWTON em:

RECORDISTA DE TENTOS POR JOGO 'ip.. iM,I"LAeAV.E.L". :}uan@aexcursão):laEuro:-saodosq1:lecontavam com preS�):lça ill1P.U:l1�fl T!'!speit01 DOMI'Nr-<ABarata (Paula Ramos), com 3 gols . uu N() prºgr:?ma:
NEGATIVOS pa começou, 'Osny vi1:l, a macarronada, um jarro de e os provocador�s ,tiver�rp. A's 9 horas _ Espanha' No_tíçia:� dª Seman�

Pavão, do Guarau'í a favqr do Bocaiuva l' mais uma vez aoportunida' �gua foi qepositadó sôbre a que ficqr d� longe. E pas' x Delamar Vieira F. C.
' 'Preços:, 7,69 - 3,59.,

,

Bqnga, do 'Bocaiuva, a favor do Atlético' 1
d

I�
d d

' JJl1p..at� 10 ano�,
'

ARQUEIROS VA$ADOS
.

e tao eseJ' a a. .Porque mesa. �ª90S aguel�s mom.entos tu- A' 9 40 h T' b t's', oras_- au a e

Guarani 3 x Bocaiuva 1
Paula Ramos � x Atlético 2
Imbituba 4 x Figueirense 1
Avaí 2 x Paula Ramos 1
Bocaiuva 3 x Im-bituba 2 em Henrique Lage
Figueirense 2 � Atlético 1.
Imbituba 1 x ,Guaraní-O
Avaí O x Figueirense O
'Atlético 3 x Bocaiuva 1
Paula Ramos 3 x -Figueirense 1
Atlético O x Guaraní O
Avai. 3 x Bocaiuva O
Imbituba 3 x Atlético 2

Bocaiuva 2 x Paula Ramqs 2
Avaí 2 x Guaraní 2
Figueire'n�e 1 x Bocaíuva O
Imbítuba 2 x Avaí 1
Pa�.lla Ramos 2 x Guaraní O'

ARTILHEIROS

A tarde. de ontem. na

Terça-feira =- dia 10 Gratos pelo "coI).,vite.

! da deOsny, o excelente mé
. dio esquerdo rubro-negro,
I

•

que vem. de assinar contrato

com o Xy de Novembro de

; por sete meses, a doze mil contar, e valendose dos co- Convém acrescentar que o

I' cruzeiros por mês. E quem nhecimentos rudimentares match disputado pelo .FIa-

"conheceu o extraordinário dê alemão - êle é catarí-. rnengo naquela noite fôra

'; jogador, não. deixará de nense'- fazia as vezes in' acidentado. E Rubem Ce'

T '

,ase

Bubi (Bocaiuva) . . .. . .

Soncini (Atlético) : .

Alcides (Paula Ramos) .. ..

M�ltinho (Imbituba) " .. :
"

.

LeIo (Guaraní) .

'

..

I

Tatú (Avaí) .
'

.

Asdrubal (FigUieirense) .

Mafra (Figueirense) "
.

.. Aldo (gocaiuva) ! ••••••••• , •.• ".

Adolfinho (Avaí) ....................•.....
. PENALIDAbES MAXIMAS

.

, ,.·E!'asrp.o, do Guaraní, no jogo contra o Bocaiuva:!
desperdiçada.

'c. -

Orlando, do Figueirense, no jogo cqntra o' Imbitq
ba: desperdiçada.

pacheco, dp Figueirense; no jogo
,qa: desp�rq�·çada:.· .

. Val�lliq, ;dQ Paula ij,amQs,_no jogo contra o l\.vaí:
conyertida em gol! .

Laura, do AtléticC), no· jogo'" <!"ontra o Figueirense:
.. cO!fy-ertid� em gol. '

,e.,' ,Jll.l�nho, �o Figu�irepse, no jogo cqptra o Avaí:
d��.Pf;!rdIçada. .

/' "

.

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

vertida em gol.
.

...

Guida, do. Avaí, no jogo contra o Guaraní, conve",
tída em gol

11 não ignorava que cinquenta
9 :lias no Velho Mundo, jo'

� gando contra equipes reco'

6 nhecidamente duras, have'
4 ria, muito naturalmente, a

41
.

4 necessidade de se revesar

3 jogadores
1

. nental x Independente
A's 14,10 horas - FIa'

vinham pedir para posar, �u!lca uma definitiva, nuh, méngo x Esperança
lurante os intervFllos das

ca uma mais duradoura. Di- ·A's 14,50 horas - "paisan'
E fo.i o que .aconteceu· em 'pàrtidas, Oshy chamav.a os

.

zem .qlle êle brinc�va muito

A brincadeira I ajudava a grandes esperanças de um

passar o tempo. Entretiomto, futuro melhor. Sim; Osny
quando os fotógrafos lhe teve oportunidades, mas

A's 13,30 horas - Conti-

I,...

xxx

mas o s�u ing.resso no ciube
, '

.�
� . -

estav,a �ss!,!g.!lraqQ. CQmo se
cim x Riachuelo

O gozo foi geral, ma:;; Os' vê, uma eIltrada diferente, A's 11 horas:_ flalmeiras
ny não se d�u po.r achado. náqs que del,l fiO jogfidor

x Saudades

xxx

multupsos .Osny se l'etirQu,
X Rio Branco

A's 10,20 horas � Renas'

b-s, 4 - 8]1s.
,JQh,hIly J.Y.[aç arown ,e.m:

NAS M;�L»A,S PA L.EI
Co-pt. do seriado:

O SEGR,EPQ DA ILHA
M�ST.ERIQSi\

No programa:

Filme Jornal. Nac.

Preç(i)s: 6,'20 �' 3,50
Imp. até 10 anos.

Trilha, do Figueirense, no jpgo contra o Imbituba
/ .Freder�co (2 vezes) do Atlético, nos jogos contra o

Bocaiuva e o Guaraní.
. '.

Adilio; do J�Qcaiuva, no jogo· contra o Atlético
.

JUIZES QUE APITARAM
Oswalçlo Silveira, 6 'v�zes
-Toão Srebastião dil'Silva, 3, vezes

0swaldq Ramos,; 3 vezes

Osvqldo Meira:' 2 vezes
p�tson Demaria, 2 vezes

Francis.co Praz�res, 1 vez
, Saul ,Oliveirá, 1 vez

.'
.

eLASSIFICAÇÃO

"r"�''7-'1'

em campo,' mas às vezes que
trou

�

e convenceu - aliás, torrava. Porque' bem poucos .. AI h'

.

o VImos Jogar na eman a,
sempre foi grande craque, poqiam fazer com a bola o. Osny jQg�,u como cra.que s�' A's J.�,10 horg_s -.,. Ban-
- mas a sua figura era ..que O defensor catarjnense rio, li��o, e o seu futebol deirantes x A. D. Trindw
principalmente' observada fazia. E os que conheciam' satisfez e encantou. O FIa: dense
nos intei:valos quando QS qesd� Q S�].l ingresso no

'

.

Ip.€I\go per,de \1111 �rªÍ1!'l� . t\.'§ l6,50 hor�s - jF\1.!l�j'
suplentes ficavam num can- Flamengo, no momento da

profissional, e o XV de Jaú nense x Juca do Loid'

dú x Alipérica

A's-15;30 horas - P�lásio
)( ·Canto do Rio

contra o Imbitu- várias ocasições. Osn:y eu- outros jpgadores e se dei:;'

- EXPULSÕES 3R,lugar -'- Avaí, com 4 pontosperdidos.
4° lugar - Figueirense, com 5 pontos perdidos.
5° lugar ___;;" Guaraní, com 6 pontos perdidos.
6° .lugar - Atlético/com 7 pontos perdidos.
7° lugar - Bocaiuva, com 9 pontos perdidos

.

ASPIRANTES,
1.0 lugar - Bo�àiuvà,' com 2 pqntos perdidos
2.0 lugar .- Impituba e, Fjgueirensec coril 3 p.p.

com 3 p.p,
.

3.0 lugar -'Paula Ramos, com 4 p.p.
4.0 lugar ,_;_ Guaraní, com "I pontos p,erdidos.
5.0 h�gãr ----" Avaí, com 8 pontos perdidos.'-
6.0 lugar - Atlético, com 9 p,ontos perdidos.

,

RESTANTES JOGOS DO TVRNO .. ',
..... Domingo � Atlético x Avai. i," f,

Dia 15 - Figueir-ense :Íc:GuaranL e imbituba
Paula Ramos (em Henrique Lage).

to os cariocas sofr,em lJma- em: disputa de;, bEilos e artís' Sala para' -EScritório de'
.

.
.� -

.

perda, os paulistas se p�for- ticos troféus, oferecidos por fAdvoeaciª ou Representa-
çam. De qualquer maneira, prestigiosas figuras do nos- I ções, no eentro, a Cr$JOO,oo
Osny est,ava precisando de so

m.u�do :político" s,0.cia,l. e I' mensais. ". _.,.
uma chance, e o temp,p dirá, esportivo e se encontram . T!,atar nm. Ed_lf. Sao Jor

se o Flamengo fêz bem .. se o em exposição numa das ví' 'ge, 1° andar, sala 8 das '11

�., Flamengo fe,:?: mal. trirres da Cas.a HO,epeke. � às 18 horas.

gan�a um crag.!le notável,
um "malabarista de pelota"

\ como o cham;wam os �le...

mães, um marcador dos

mais impiedosos· e perfeitos.
E o footb�ll é isso, é�quan'

I

Nq dia 15 serão disputã-Idas as �artidas" :d� honra,
em FU!'! s,erão defrontantes 1---......

· ,,",__,�......"'-'_..........=.=-/

os quatro clubes menhor

co''A I
.

locados na venda de ações. I '
.. ·UP�se

Todos os encqntros serão

.' As Sh$.,
, Fp.eàriç lV!i\F.CH - Ter

�y lY#O.QItE �Il'l:

O� S1\LTIlVrB�.NCQ�,
No prggrª!íl-ª;
Cin� J.9rn-�l; ·Nª�.
:p.r.�Ç9�S·: .(i,2�o -=- 3,5'0'
Imp; p_té H 8,:I.l�s;

.

1° lugar - Imbituba com 2 pontos perdidos.
2° lugar ...,,- Paula Ramos com 3 po'ntos perdidos._

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'rRADICIONAL E. CINTILANTE BAILE DE GALA DE ANIVERSÁRIO 5a. FEIRA -- ÀS 22,30 HORAS 12_ DE AG6STO DE 1954

GRANDIOS� APRESENTAÇÃO DO RENOMADO E CELEBRADO CANTOR:-

C a r los R e i n a I d i
!
I,

-

..

I', '.; -

.

.'
.

A VOZ ROMÂNTICA DO MEXICO, GRANDE SUCESSO DOS TEATROS E CASSINOS DAS CAPITAIS; DA RÁDIO TUPy'DO 'RIO E SAO PAULO.
A DIRETORIA DO VETERANO,_ SEMPRE VISANDO A APRESENTAÇÃO DE GR ANDES 'NOITADAS A SEUS_ ASSOCIA-

.

<,

DOS, VEM DE CONTRATAR O INSIGNE CANTOR MEXICANO.
NÃO PERCAM ESTA OPORTUNIDADE DE OUVIR ÊSTE ASTRO DE FAMA INTERNACIONAL.
UM BRINDE DO CLUBE, NO DIA DE SEU 820 ANIVERSARIO DE FUNDAÇÃO ..

.

NÃO HAVERÁ RESERVA:. DE MESAS.

Os russos querem reunir
.

novcmeníe os 4 grandes
LONDRES, 5 (U. P.) - ,_Conferêl_?-cia dos Quatro sô- Só .PROBLEMAS DA IIo govêrno soviético propôs bre a segurança européia EUROPA .

a reunião de uma conferên êste mês ou em setembro. 1\ PAR�S, 5 (U. P.) - An-Icia dos Quatro (França, WASHINGTON, 5 (U. tesmesmo de, receber a res

Grã-Bretanha, Estados Uni- P.) - O embaixador sovié-
.

posta ocidental à nota sovíé
dos e VRSS), ainda êste tico entregou ao Secretário. tica de 24 de julho último,
mês ou em setembro para de Estado Foster Dulles

'

o govêrno soviético toman

preparàr- uma Conferência uma nota em que Moscou' cio a dianteira, entregou es

Geral, sôbre á Segurança propõe uma conferência dos' ta noite às potências ociden

Europeia -- '\. Quatro, preliminar a uma tais 'uma nova nota especí
Foi �sse o mot�vo da vi- Conferência ,�ôbrE: a S:_gu- i ficando suaA .�roposta de

sita hoje do embaixador so- rança Européia amda êste : uma conferência consagra-
_ viético ao Foreign Office. mês em setembro. I da aos problemas europeus.
Os smbaíxadcres da URSS
em Paris' e Washington fo
ram encarregados de dili

gência idêntica junto aos

Ministérios do Exterior da

França e dos Estados Uni-
dos.

'

EM PARIS E
WASHINGTON
PARIS, 5 (U. P.) O

embaixador da URSS en

tregou ao Quai d'Orsay
uma nota em que s.eu go
vêrno propõe uma confe
rência preliminar para uma

'R:

.

(

,E,stou C/pto �d,.a aceita,.
9ualQue,. t,..oõàiho de de
senho: Aptistico pOI"O clichêr;.de pr�Çl�ndq tOl1J.epciaL, PoUti
deca, ola aIIQS�.Desenhos

-

Odo 6s IlpOS

JvaCUARIM SUEZ �,

I HANOI, 5 (U. P.) - De, na sudeste de Hanoi, a do
conformidade com os acor- posto de Nguyen.
dos de _armisticio, as forças i CAlij.�: 5 (U. P.) -. S�,
da Uniao Francesa 'evacua- gundo o Jornal. do Egito",
ram todos os postos situa- I

as autoridades militares bri
dos no s�tor oeste de Ha-

I tânica� de Fayed iniciaram
noi. ltI1) a evacuacão de material e

de tropas das bases do Ca-
O desmonte das .pontes nal de Suez. ...,

"militares situadas nesse se- O primeiro trem de eva-

tor estàrá terminado em 48 cuação deixará, hoje Fayed
horas, ao que indica fonte com destino a Port_ Said. A
militar autorizada. . evacuação pr'ossegurr'a ao

, No norte de Hanoi, o pos- I
ritmo de 200 toneladas de

to de Phu Lang Tuong foi material diáriamente. O pri
recuado e na zona perma- ',meiro' vapor' com destino à
nece apenas a.guarnição do Inglaterra deixará Pbrt
posto de Bec Ninh e na zo- Said no dia 18 do corrente.

PARA -ÀQUELES QUE

DESEJAM O M"XIMO
EM CORTEZIA

E EFICIENCIA

Aviso
A Delegacia .Florestal Regional do Ministério da

Agricultura recomenda aos srs. proprietários de
_

terras
nos 'Municípios de Florianópolis, Palhoça São José, Bl
guaçú, 'I'ijucas, Nova Trento e Porto Belo, que constl

, tuem o 10 Distrito Florestal e onde entrará em ação a
- Polícia Florestal, que não procedam - derrubadas- de

-"', ,'''" .mato ou queimadas I de pasto e coivaras, sem solicitar

Arm·,st·IC·IO '� lanteciPadamente a �ec�ssaria l,ic�nça da autoridades
.

. l� competente, como dispõe o Código Florestal em seus
.

"�." artigos 22 e23.' '.

_

NOVA DELHI, 5 (U. , �ara maiores ,exclarecimentos devem dirigir-se á

P.) _ Pela primeira vez,
sede da D. F. R;, a rua Santos Dumont, n. 6 -

o delegado polonês O� Gro- _F_L_OR_IA__N_O_P_O__L_IS_. �
_

diinski. participou da reu·

P I G'·niãoJ:l6s represérihintes das
.

roles a� a teCla
tres naçqe§l membros das . ,-

comissões inte'rnacional de .. contra e.x_pr"essão inglesaéontrôle do Armistício, na "

.
.

Indo-China:; realiiada, esta LONDRES, 5 (U. P.) - r�
tarde' sob a presidência do A Grécia decidiu formular feriu à Grécia como a uma

sr. Krishna Menon. O sr .. forte protesto jl}nto ao go- "potência amiga mas instá
Krishna desefou'boas vindas vêrno britânico, contra a vel". O sr. Ba'sil Mostras,
ao delegado polonês que declaração feita nos Co- embaixador da Grécia em

respondeu fazendo o elogio muns, no transcurso do re- Londres, p�diu para êsse -

do papel da India para a cente debate, peld antigo fim um encontro com o sr.

paz e frisou que a Polônia ministro das Colônias, sr. Selwyn Lloyd, ministro de

jesejava. conti-il:mir ao má- Oliver Lyttleton; que'se re- Estado no Foreign Office.
ximo I?ara. .ª" manu.,tenção e

fortalecimento • da paz na

Indo-China ...·-.S: '. . ....
_

..

i'
-

._---_.��""' ...-----.._._-------.....__,....,--"'------.'--
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Vencle-$f:
Vende-se um automóvel

?om 4 portas em perfeito
estado de conservação.
Tratar na Oficina De

lambe:r:g á :rua F�lipe
'Schmidt.

FACI T
instrumento que calcula

o senhor' pensa
um

'enquanto

Todas as 4 6pera�ões de aritmética
NOS $'&US CINCO DEDOS

DESTIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO
DE SANTA CATARINA

«Casa FerModo lida.»
TELEFONE 3.878 - CAIXA POSTAL,' 467

Rua Saldanha Marinho, n. 2
TELEGRAMAS "C A N A N"

- Florianópolis -

..

Ferido um sobri
nho de Mussolini
CASENA, 5 (U. P.) / -

Giuseppo Bordanini, de 27
anos de idade e sobrinho
de Mussolini foi ferido com

dois tiros de revolver dis
parados pelo sr. Badilla
Morani, .

de 65 anos de' ida
de. Morani acusava o jovem
de ser o pai de uma crian

ça que a sua filha dera á
luz em maio ultimo e de re

cusar-se a reconhecer o fa
to.

QUARTO"
Aluga-se um quarto para

2 moços distintos com ou

sem café.

Tratar à Rua Conselheiro
-

Mafra, 152.

Protesto russo
I MOSCOU, 5 (U. P.) -,
Informa-se que o govêrno

. soviético enviou uina nota
de protesto ao -dos Estados
Unidos, pela atuação "pro
vocadora" dos aviões, nor
te-americanos perto da ilha
Formosa, "ao voarem síste
máticamente sôbre os na

vios soviéticos, em alto
mar, na-z(mâda ilha de Tai
wan C ormosa)"..
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:�: A·:' GO R A' :::ISanciODQda importante 8 justa 181
..�. .' t. RIO, 5 (V. A) --, Os ficando assegurada aos seus

:'
. .:.! oficiais da ativa dó Exérci- herdeiros a pensão corres-

�t� EM FLORIANÓPOLIS .:. \ to, ,�arin��, Aeronáutica, pendente
_

�t�, , .:.1 Polícia Militar e Corpo _de
�t"l - TAMBEM,-'- - t I Bombeiros (os dois últimos _Tal lei foi ontem saneio-

�t� OS ' FAMOSOS �t"l apenas, do Distrito Federal) nada pelo Presidente da
�... �t I com mais de 35 anos de I República,

.

e estabelece
..... I' I b

-

d U 1- ·:"1 serviço, computáveis parai também igual direito aos

..�. "0 C oes I e 1.....0 as .:.. i fins de inatividade, poderão I oficiais dessas mesmas Fôr-

..��

F',E R''RANDO·
"t i contribuir para o montepio, ças, que passaram-à inati-

..�. .... r.e�ativo ao segundo pôsto I'
vídade �om mais de 35 anos

..�� �i..
! aClma ·da sua patente atual, de- servIço.

.

:�� GARANTIDO :i= Sociedade dos, Atiradores
..�� - p o r - tit d FI

· , I-..�� .

5 A NOS �t' e· prl.anopo -15"
i T!'......! J. H. SANTOS S. A.

, •.•.• 'j' . 'A OR INA'RI
.

....... * ASSEMBLE IA GER L
,

D A
....� Pôrto Alegre ,�t"

.

_

..�� CASA FUNDADA EM 1915 �t De orde� do Sr. Presi�:nte, convoco. o� �ssociado.s

..�� À venda' nas casas: �t para a reuniao de Assembléia Geral Ordinária a realí-

..�� SA-O PAULO LTDA.. �t zar-se no dia 8 de agosto às 10 horas na séde na Socie-

..�� .... 1 dade. à Avenida Mauro Ramos, com a seguinte ordem
':� COLCHOARIA GONZAGA ••• do dla: .

��� EcSTUFARIA GLOBO .:.. - Eleição 'da Diretoria 'para ,mo social

�t� .l. 1954-1955

�:� ,I. CAMPOS CIA·
.

+:. Caso não haja número n� primeira 'convocação, fi-
�t"" JOSE' MOURA * cam os, ass0ciados convoc'ado� para a 2a. reunião que
.� .'

. '. . realiiar-se-á dia 13 de, agosto ,às 20--horas. '

' � � � ":" !++. � FI" I 31 d J Ih d 1 4f."!::!'."""'."".:"'"."!""••.• �_.�"._ ••••.• _._ --_•.••• � orIanopo is, e u o e 95
. E'dio Ortiga Fedrigo) - 1.0 SecretáriQ.

Parmacias de Plantão, Eisenhower �oDtra ía .,1081 entrada �

-

da \Vbi!la comuulsta Das
-

Nacões Unidas _

WASHINGTON, 5 (U. entrada da China Comunis
P.) - Em- sua habitual en- ta no concerto internacional
trevista coletiva à imprensa nas atuais circunstâncias,
o presidente Eisenhower mas acrescentou' que nin
reitérou, hoje, a oposição guém pode predizer <> futu·
formal do seu Govêrno à ró.

M:ES DE AGOSTO

Rua
.

7 Sábado (tarde) - .Farmácia
.

Moderna
João Pinto.

.
.

8 Domingo - Farmácia Moderna - Ru'a João Pinto.
14 Sábado (tarde) - Farmácia Sto. Apt�nio - Rua'

V João Pinto.
.

-

:� .'

... ,lªgeQl CÓm.,l. seguriln�a 15 Domingo - Farmácia Sto. Antônio - Rua João
Y Pinto.

- e r.ap'idez
-

21 Sábad9 (tarde) - Farmácia Cata�i�Emse --.Rua
.

.". . Trajano... -.

80 NOS CON�ORTAVEI'S MICRO-ONIBUS DO 22 Domingo - Farmácia' Catarinense - Rua Tra-

RIPIDO' >�(SnL-BR4SILEIRO)
-,

"jano28 Sábado (tarde) -- Fa;mãda Noturn� - Rua

_ Florianópolis - Itajaí - Joinville - Cur-itib!Í rraj'ano. . ,

'

.,._ _ 29 Domingo - Farmácia Noturna - Rul:!. Trajáno.

A
Ao�". , Kua Deodoro csquhia d�

. l<'�

. gencla: Rua Tenente Silveira; O serviço noturno será efetuado pelas _' farmácias
Moderna, Sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas João
Pinto e Trajª!lo.

'

Serviço Nacional de-.Malária,·
.t\jencão

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

dias 2, 3, 12 e 13 do corrente mês, no Diário Ofi
ciál do Estado, para venda de 10 jeeps Willys ..:_

ano 1948;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Esse o númêro dos encalhado.s 'numa estrada-tronco
do.. Estado. O sr. goverl1ador cumpre seu iuramento

A 27 de julho último; ao Encruzilhada, informando ge. Possuindo esta' residên- carregadeira e um compres' ta DERi sªo, insuficientes "tuoso €' soberbo palácio da classes conservadoras, .que
sr. Secretário da Viação.o Residente Blumenau achar' 'cia apenas um trator ca- sor cÕl:n martelete, visto I para o caso; "que" assume Agronomica, para o qual lhe não quiseram dar mais
sr. Presidente da Associa- se motor em Florianópolis, I çamba-carregadeira e um c<?mo Serra' Subida .amea- proporções de calamidade nunca houve falta de mi- dinheiro, jurou vingar-se
ção da Insdústria e do <::0" trailer em Joinville e HD-15 "compressor com um marte' 'ça ficar intransitável se não pública. Certos vossas pron- lhões e mais milhões. Di" abandonando as estradas
mércio de Rio Sul endere- na. Serra .Jaraguá, o que e' : lete para atender as 'p;�rei fôr aten�lida con: urg�ncia, tas provid�nci.as, apresen- nheiro só faJta para conser- E, pelo m;nos esse [urá
çou o seguinte telegrama

I
quivale dizer um� demor,a I

ras da Se::ra d� Miséria e pa,ra :uJos s:rvI�os. cItad�s t�n;os vosse_ncla nossos .cor" I
tar estrada�.... O sr. Bor" n;ento esta cumprindo relí-

urgente: 1
de cerca quatro dias, no mi-

I
Serra Subida, distantes uma maqumas sao indispensá diais cumprimentos. Alfre- nhausen, Irritado com as giosamente.

N° 42/54 - Não tendo' nimo, levamos esse fato co' : da outro cerca 80 quilome veis. O número veículos en" . do João Krieck - Presí- I .

'

chegado ain�a trator Blu" nhecimento
. Vo�sência cer- : tros, indispensá,,:el se torna calhados Encruzilhada at.in" d�n.te Ass�c,iação Indus-c'Hay ,de La Torre no 81·0menau destmado socorrer I tos determmara urgentes no momento a vmda urgen- ge cerca 800 sendo que am- tria Comercia." ._

.

.

veículos encalhados Serril, providências que caso exi'
I
te de. mais uma caçamba .da 200 ca�inhões se e_ncon' �nquanto -isso ocorre em �,<""",!

_ ,

"

....

tram .parados nesta CIdade mais de uma zona do Esta' RIO, 6 (asa press) - onde se encontra hospeda-

A,8nd:1 a I'I-oba de unl-bu" do Eslrel810 a adjacências. Permitimo- do, o Governador excursio Hayde La Torre foi loca- do como clandestino. Tendo

'H IR
'

-

�
, :: �ee��::rex��:��C��g��� �:i �e;�:r r:y����io� 2�n��' ��a!�:�: l:t�!r;�r-���:� ;�����ã�a�� �e�;::�!a���

,

Os proprietários da linha Essa consideração deixa- tinha nada com o caso! ' cia, serem solicitados re- corrente, fazendo politica' reportagem no Hotel Gloria te.
de onibus ou da "Viação rá agora de ser observada; E acham os donos da Em- cursos de máquinas e cami- gem e inaugurando, pedras
Santa Catarina" que vêm dada a atitude hostil e inde- preza que não temos razão, nhões ao Batalhão de La" fundamentais. E'manda a.

servindo tão mal ao públi licada dos dirigentes da de, pugnando pelos interes- ges, pois os que. dispõe es- 'Jpressar a conclusão dd sun-

co, usando para tal fim caro Empreza. ses do, povo, reclamar contra
ros que são verdadeira" Não mais acobertaremos essas irregularidades.
'latas velhas ,e deixando tal desleixo, prejudicial ao Diante ás nossas . justas
que os passageiros perrna- público, que paga bem pago ponderações de ante'ontem,
neçam por mais de meia a condução nos velhos oní-: cabia R Empreza dar uma

hora na fila, a espera do' bus da Empreza "Santa Ca- satisfação ao público, nos

poucos onibus empregados tarina". informando do propósito de
no trafego, não gostaram, Ainda ha dias da semana melhorar a situação, com a

muito naturalmente, das finda, recebemos duas gra- compra de 'novos carros,
observações e comentários a ves reclamações, - com tela, concertos do.s atuais, supres"

���::�'a f:�:�ã�o�ee=!�e���� ��a: eE�::�:á:et��r!���: �!��� dCea�Z�e:�d7�c:n;:�:
.

Cu IIun e' Pa'lr-lo t' -I'SIotem.' A primeira, foi de um vidências urgentes no senti,
.

'

.�,:' ,
.

.

,.' {
E como represalia, . proi passageiro que nos relatou do de evitar que o público l'íI

birain terminantemente aos o. fato de não ter a Empre- permaneça nas filas por 45
seus empregados, fossem za impedido que um chau minutos ou mais
condutores de O ESTADO, feur, em visivel estado de Proibir que O· ESTADO
para a agencia' de venda embriaguês, dirigisse. o veí- sejam transportado nos seus

de jornais do Estreito, afim culo, pondo em jogo a vida carros é providência peque-
de que o povo daquele adi- dos passageiros: nina, ,que não resolve oca-

antado Distrito, não tivesse soo

conhecimento de qualquer A segunda, foi de um ci- O povo do Estreito coütí-
crítica ou reclamação' feita dadãoque ao sentar-se num nuará a lêr o nosso [ornal,
contra o lamentável deslei- dos bancos de velho 'carro diariamente, em cujas colu
xci à que' foi 'relegadó o re' da Empreza, besuntou seu nas encontrará franco abri,
ferido serviço de transpor' terno novo, de um aleo es- go contra as irregularidades
teso curo, com aspecto de lama, e deficiências do serviço de
Por, vezes sem conta, te' de que se achava sujo o as' transportes feito peles ani

mas recebido reclamações sento da poltrona, o qual bus da Viação Santa Cata
dé parte de pessoas, quer tendo reclamado a um dos rin, que até agora se algo
do Estreito, quer da Capital, proprietários e exigido in' melhorou, foi em sentido
que- se servem dos onibus denisaçâo, teve' como, r.es'· contrár i o, caránguejando
da "Empreza Santa Catari- posta, que a Empreza não para trás ... I
na": para se fazer transpor
tar para o continente ou vi:
veversa. Tivessemos de tra
tar sempre do referido as

sunto, dêle teríamos de nos

ocupar diariamente, tal o

numero de reclamações,

• t
:

ln
, ,

Florianópolis, Sábado, 7 de Agosto de 1954

NERÊU JULGADO PELOS SEUS
ADVERSÁRIOS

-'-' "E' - com júbilo que assistimos V.
Excia. reintegrar-se na direção das)nossas ati
vidades; à qual-sempre imprimiu o cunho da
ma inteligência, da sua cultura, 4,0 seu espíri
to público e do seu patriotismo'.' '-' (ARTUR
SANTOS, Presidente da União .Democrática
Nacional) .

' '

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

Clube Esperantisla ne
flp"iaoopolis

Hoje, sábado, 'dia 7,-'have' O senhor Giovanni P. Fa- .

rá na Associâção Comercial, raco convida por nosso in
'à rua. Trajano, 13, sobrado,' termédio todos os SAMI'
às 16,30 horas, uma reunião DEANOJ e interessados em

do Clube Esperantista de ,particular do movimento es.

Florianópolis. perantista..
------------------

da .Pedra Grande

Concorrência Necessária
Acy Cabr.al Teive ção competente, déve estu

dar a possibilidade de abrir
O pôvo do Estreito .

está, concorrêência pública, vi' p� 'S: D'
'

novamente, às voltas com o zando Uma segunda linha de fi ".i
c

fi

problema da condução. onibus 'que queira fazer . Teve lugar na Jnoite de Lo Tesoureiro :._ Hen�i-
A linha de. ônibus do aquele mesmo ·itinerário. 5a. feira, na residência do que Costa

.' ;',Canfo" de propriedad·e da Só assim, naturalmente�o -sr. Adolf.o -

.

Quadros,. uma 2.0 Tesoureiro - Rober
Viação "Santa Catarina", pôvo do Estreito terá solu- sessão preparatória para es' to Magalhã�s Pais,

O bancário for chamado. �ão dá ma�s conta do reca- ção rápida para o seu an' colha dos membros do sub- 3.0 Tesoureiro ....
- João

E o Genésio, todo incomo" do. gustioso problema. diretório d'O Partido Social Batista Linhares
dado, com..cara de Javert, 'â deficiencia não é coisa

-

Não se justifica o direito Democrático,
. da P e d r a. Bibliotecário -' Alfredo'

começou' o interr,ogató:rio. nova. \ de EXCLUSIVIDADE para Grande. lino Quadros
Se estavà satisfeito. Estava. Há muito tempo que as uma emprêza que não sa' A reunião que foi eoncor Orador - Dr. Dib Che'
Do qu� reclamava. De nada. "fila.s" se estendem aqui e tisfáz as condições neces' ridíssima,; teve' a presença rem

Porque, então, era contra o no Estreito, à espéra dos ve' sarias ao' confôrto e a segu- do Coronel Antônio' de La; CONSELHO FISCAL:
Banco. Não era. Mas era 'lhos carros, gastos pelo tra" rança de milhares de peso ra Ribas, representçmte do 'Acioli Felipe da Costa
candidato do P. ,S. D. Era. balho de muitos anos. soas Diretório Regional do P. S. Nelson Machado
° Banco não admitia. Por- Há multo tempo que A concorrêncil:!. púbHca D.; vereador Miguel Daux;, Norberto Dutra Silva'
qu'e? 'Por' que não queria êsses coletivos ja não apre-' 'déve ser estudada e ap�o- representante do Diretório Vilmar Souza
política. 'Q.ii;eria<, Não que' sentam,' condições, de tráfe' ,vada. Municipal do P. S. D. � dei' Erminio Horn
ria. Qu.eríq_. E .0 Genésio foi go.

. "

,O pôvo está cansado de dr. Aderbal Ramos da Sil' João A'vila Junior
ao ultimatum: "'Ou retira.a Mas, o PÔYO é paciente esperar nas "filas", hora's a va; vereador Antônio �de Nelson Clarindo Machado
candidatura ou será' "remo:' bom e ordeiro. fiq. Pádua Pereira, presidente Fizeram uso da palavra
vida ou demitido. O Inca E, as reclamações sempre

'

O governo não póde fazer. da Câmara Municipal de o Coronel Lara, Ribas; Dr.
não quer política, repito!" foram feita.s apenas para os -"ouvidos de mercador" aos Florianópolis; vereadores, Dib Cherem; v..ereadores
O jovem, brioso, cresceu: motoristas, os quais, na rea., reclamos de tôda uma POPU" Osmar Cunha, Flávio Fér. Mi g u e l' Daux, Osmar

_:_ "'Remover, podem! De' lidade, nada têm a vêr' com iação saturada de tanta iné" rari, A'lvaro Millen da Sil, Cunha, Flávio Foerrari; se-

mitir, também podem! Mas isso. pdia, de tanta falta de aten- veira e deputado .Francisco nhor Eparpinon�as Carva'
-

só retiro minha candidatura Agora, pbrém, a coisa es' ção para com' os ver:dadei- de Souza Neve's. c
• lho; jovem Francisco Grilo,

se todos os incoanos rétira' tá ficando' mais séria. ,ros problemas da sua cida"' A mesa diretora dos trá: presidenté da ala moça- do
rem as suas. O meu gerente Mais séria e por canse' �. balhos, submeteu à aprecia' P. S. D.; um reIiresentante
é candidato udenista. E ,.o guinte, mais prejudicial,aos A paciencia do póbre ção dos presentes; a seguin', da classe operária e, final
sr., seu Genésio, também iriterêsses de uina coletivi" tambem tem limites. te chapa que, por aclaIXla� mente, o sr. Jübel Cardoso,
é!" ·dade. I É bom não esquecer que ção, foi escolhida para f�r-, preside:r;te do ,�ub-diretóri,nEsse moço, se já não foi, Os 'onibus do "Canto" es- o proprio Governo Federal mar o sub'diretório do Par- do PartIdo SOCIal Democra'
vai ser removido e depois tão desaparecendo de circu aconselhou à essa gente, tido Social Democrático da tico de .Pedra Grànde.
demitido. Por ser candidato lação. ' "fazer justiça p'elas proprias Pedra Grande: Os oradores, com eleva'
do P. S. D. Isso; absoluta" A linha está reduzida a mãos...

.

Presidentes de Honras _ ção e energia, cQficlamarâm
mênte;. 'não é'perseguição!" uns poucos carr.os , que, de Seria oportuno e aconse- Celso Ramos e Dr. Aderbal 3eus correligionários à vitó,
Perseguição será se os de- forma alguma .podem trans- lhavel que o Governo mu' Ramos da Silvá ria na campanha de 3 de
positcis dos Institutos e au portar o número cada vez nicipal tomasse providen" 'Presidente _ Jobel Sam' outubro, que poderá mar'

. ,

tarquias forem retirados maior de passageiros. cias imediatas, para o ben. paio Cardoso c,a7 novos r.umos para a po-
desse banco medularmente E, êsses poucos carros, de, todos e felicidade geral 1.0 Vice"Presidente _ A hbca catarmense, com o

político. Isso, sim! E' pers.e-' a�nda vivem se desarran' da Nação. dolfo Quadros triunfo do Partido Social
guição mesquinha! 'O resta jando à toda hora, deixando 2;0 Vice-Presidente --: E- Democrático, para uma era

tudo" é hipocrisia! O seu muita gente a pé, ó que re' O Tem'po paminondas de Carvalho melhor para o nosso povo ('

Genésio, por enquanto, é só presenta um grande incon' 3 ..€> Vice"Presidente. nossa terra.
candidato a suplente. Quan" veiüente, para os moradores JuJio P. da Rasá 'p---t--'---d---I-.-do fôr candidato a Gover' do Sub-distrito� Previsão do tempo até às Secretário Geral - Már' e ro eo o ranador, os incoanos que, fo� Com essa situação se a' 14 horas do dia 7. cio Luiz Borges.
rem pessedistas, não serãc gravando,. diáriamente há Tempo - Instável, sujei' 1.0 Secret�rio - Osvaldo WASHINGTON 6 (U.nem removidos nem,demiti- pessoas que estão· sendo to a chuv,as. Clímaco <, P.) _ Circulas 'de Novados: ,serão, fuzilados., A pro' �rejudicadàs nas suas ativi Temperatura - Estável. 2.0 Secretário - Manoel Iorqtie, relacionados com' o
porção da pena não pod� dades, para não se falar no� Ventos - Variáveis, freso Fermino da Silva Filho pretróleo disseram que se
ser menor. Pobre incQ.Çra atrazq consideravel nas ho' coso , 3.0 Secretário - Ivo Wal- passarão' dois anos, pelocia. Dela será o reino do� ras de refeição.

.

Temperatura - Extre-' da Rayche I
menos, ,antes que a pl'odu-ceus. .. Achamos que a Er.efeitu· mas' de ontem: Máxima 'Tesoureiro Geral - Este' ção de 'petróleo do Ir:ã che'

... BUM. ra Municipal, pela sua sec' 22,0., Minima 18,4. vão Quadros ,gue a seu nível anterior.
I

TIM
INCOCRACIA

---

oas.

.�

as jornalistas do lado de lá têm verdadeiro pa
vor por programas. O complexo vem' do programa
do candidato Bornhausen, rasgado pelo governador
Irineu. Falar em programa para, eles e despertar-

� lhes a lembrança das estradas asfaltadas, das gran
des centrais elétricas, da, diminuição do custo de vi'
da, do juramento de não aumentar impostos e só
aplicàr os dinheiros públicos em obras de interêsse
coletivo; como, por certo, o luxuriante e piramidal
-Palácio da' Agronômica!

Falar em programa para os udenístas catarí
nenses é mostrar a cruz .ao rei de ·Sumano.

Ainda ôntem, um deles, quís reproduzir no jor
nal em que colabora o programa da recepção ao

sr. "Nerêu Ramos, nos municípios do Oeste Fala,
até, que a reprodução -é transcrita do Jornal'da Se:

.

,

mana. iVIas, 'Vamos ver se confere, citando primeiro'
. a transcrição do jornalista e depois a do jornal orí
�: ginário:

.

.

Dia 10 - Píratuba.
Chegada
Almoço
Não tem programa
Pernoite .. .'

Agora o programa verdadeiro, íÍ:II qual foi pu-
blicado:

'

"Piratuba - Dia 8"__' Domingo. Chegada às 11
horas. Almoço. Comício às 14 horas. RegressQ pah
Joaçaba, onde pernoitar�".

'

Nos �unicípios de Campos'Novos, Tan,gará, 'Vi"
deira e Ca�ador, o Jornal da Semana esdarece que
o programa será o elabor.ado pelos respectivos dire
tórios. O jornalista, de sua párte, escreve que' nes'

.

sas com.unas não\ tem programa!
'

"
\.

E', pu não é, alergia a programa?

.'

x x

x
, Por falar nisso, interessantíssimos são .os da i"

viagem,do sr. Governador:
1 - Inauguração da escola (Municipal)
2 - Ghurrasco.
3 - Inauguração da Ponte (��d,eral) "

4 - Banquete.... .

'."
.

._,: 5' - Lançame'nt9 da pedra 'fundamental ('Estadual)
6 - Baile. '

-
, .

. ,

.

7 - Inauguração da intendência (Municipal) ..
8 - Almoço.

'-

'9 - Inauguração do. grupo (Ministério Educação).
10 - Pedra fundamental (Estaq'llal):
11 - Regresso de avião ou lltorina!

x �
....

", �;

\.

x

Em cada município oiide vâi haver eleição no

pró��mo dia 22, o sr: Bornhausen plantou diversas
pedias' inaugurais! E voltou 'dizendo que deixara, o
terreno todo minado!

x x

_ x

Será que pedra inaugural, plantada na lua das
eleições, nasce?

x x

x

HJá estamos ·'longe da.época em que o eleito
rado acreditava· nas mirabolantes promessas nas

quais eram baseádas as campanhas politicas".
x x

x

'Essa frase não é minha. E' do sr Irineu Bor'
nhausen - o plantador de pedras!

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


