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PARLAMEN.. RIO, 12 ·(V. A.) '_ Deu

TARES IRÃO.à entrada no porto de Santo,
, o navio grego "Krete" QUi'MOSCOU procede de Novorosik; nr.

LONDRES, 12 (U. Pó) Russia, trazendo um carre-.

� A, convite do presidente .amento de dez miI e qui
do "Presidium" do Soviet ':lhentas toneladas de triO'(.

Supremo," uma delegação .ovíétleo, adquírído por i�
parlamentar britânica irá. ai .ermédío do governo da Fin"

Mo�cou 'no firtt .de setembr:o, la'Qdia..· , " ,

,

pr�in�d;�ou co�êço dé' oU- <. \
,. j" '(

,

".' ';i-'-<
tubro, soube'se em fontê'

� .

T
' "

"

autorizada de Londre�, O '.
_ '\: _

"

'

con,\'ite fOiA'feitô âo:pre,'s�' GRA-B'ETAN'HA'
dente �a Camara d,?s Lords RESPoNDEU"
e da

__
Camara dos Comuns, ,

,O "Mauá" encalhado no- Amazonas ;��'::::INAR A t�t�!;���::,����t:��
RIO, 12 (V, AJ - O navio los Breves, no rio Ama:wl).as. 'jando para ,Manaus' corl1 SITÚAÇÃO

': do de que se encarregue 'de

,
"Mauá" que pertence à fro- A administração do : Loide gra n � ê carregamento de BAD-GODESBERG 12 seus interesses nas, colônias

ta do Loide Nacional, enca- Brasileiro nesta capital In-;- me�cado.rias e', ,passageir,os, I (U. P.) _ A alta- co�issão portuguêsas da Africa Ori'
lhou na entrada do estreito forma que o "Mauá", via- d�VIdo a�, constantes vana- aliada na Alemanha reuniu' ental, Moçambique e Ango

.
"•••••••.,................................. çoes das aguas do Amazo,nas I se 'sob a presidênci� do sr, la, durante sua disputa com

en�alhara realmente no' es- André François. Poncet pa Portugal.
treIto dos Breves, no dia, 29 '. .' -

'
.-

d
. , .'

f' d
.

ra exammar a sltuaçao CrIa'

jo �l'es proXlmto m o e am, da pelas declaracões feitas
L a a se .encon ra. ' . .

J ..
'

•

.

'fã ,.

_

. . .
- em Berlm Onental pelo dr.

od�s as.�)roVldenclas ne- Otto John ex'chete dos Ser-
CHICLAYO, ,Perü, 12 (U. cometida de uma sincope. 3essarlas Ja foram postas .

d Pt::'" d
.

C
t'f'

.

,'cln p'r,atl'ca 'pelo LOl'c'le' Bl'''- tV.ItÇO,s ..

e ro eçao, a ons-

P ) U senhora de 75 os 'médicos cer I lcaram - ....-

" . -, ma,
'I

'

I t
I Ulçao.

anos, cuja morte havia sido sua morte. Contudo, durantf a elro; c en re as quais 'o
'

__, .,--'__,_

atestada p � los 'rnédiêos, o velói:io, a ao;ciã deu sinafs .lescarregan'lento do "Maná" PARA, IMPEDIR A
"ressuseitou" em seu ataude, de vida, ,A surpresa e ale�ria _� o transbord0 dos, passa.- "" "\,,, -' LIMA, 12 (V. A.) _ O go· de glllerra que "zarpou ime-

dUl:'�nte o velório, ç,namou a dos membros de, sua ,família Iéiros para o "C::lln)?os' Sa- 'GREVE verno anunçiou oficialmen- diatamente". Esta ctise es-

seus pa,rentes e vive lj,gora 'e amigos foi iIl}ensa quandO les". Informou prontamente Washington,; �2 (U. P:) te, ontf::m, -que o general Ze- tourou inesperadamente na

em sua casa gozando . per- ela .se, levantou e os chamou tais providencias,' espera-se - O presidente Eisénhower nón Noriega foi desterrado; ultima segunda-feira e cul-,

fei'ta sande.
" '

pelo IlOIi1e. lue �el_ltro, de três dias o pediu ao p�partamento da sem informar, contudo pára I minou na manhã de ontem,
"

.'

'J\ anciã; umà s.enhora dis-::, Imediatamente foi a se- 'Mauá" ejt'�ja d�senêalhado Justiça a apl�cação. da l�i q�e país, S. comuni�ado ofi' q�and� o .general Zenón 'No

.

t,
inguida de,sta cIda,�e, . qu.e I

nhora le_ya�� ,para, ',a cu"ma. e ap�o, �Qr"tant,
o, p�ra pros-

Taft-I!ar,tley:/para
.. �mpedl� clal se Imllt�'

.

a mforma_r I nega, ,mdlCad.o pelo, governo

�e chama Josefa Arbulu de, onde os �edlC.os a

examm�-I
segUIr vIa�em, depOIS para, a grev; �roJetada nas USI' que o ex-pr�s�dente d� CQ.n- como atar �l'l_ncipal dos su

,
.

Soto, 'faleceu" algumas hq- 1'(11)., po-rern dIzem que nao Manaus, porto a que se des- nas atomlcas de Paducah selho de MmIstros fOI em-, cessas das ·ultImas 48,horas,
..

ras depois de haver sidei 0.- cOJUpreendem o sucedido.,' tina. :
.'

'. (Kentucl�Y).' ,

.

barcado a, bordo de um vaso' partip para o exilio. Depois

.)__().-.().-.().-.(,....I).-.() ()o61'I>().-.()__.ó..().-.<).-.().-.() ��>.-.c>.-.c�(,.....) ()�) ().-.<l4IIIIIH) ()�)...

,
", Uma'águia e uma coruJa decidiram ·certa' feita, quan-

'

.

�'," ,seu 1):l.i est:;t lia óbrig·ação. de retribuir, mandando às gaze-
..' .." ,;/ I '.' .

elo os bichos falavam, fazer um pacto ele não agressão,

C'
'" I. ".

R'"
.

I tas um enternecido, a:radecimento aos elogios do filho,

com cláusula expressa quant� ao mútuo e' recíproco res-, ...." . '_., ,pondo tento em que, da sua parte, não deve esquecer re-

'. peito pela vicIa dO,S filho�.Coino um não,co�hecesse a

p,ro- or'UJls'mo' e'Clproc I fer�nci�s bmbélu 'f)l'i�lOrOsas ao ta]entó, à'cultura e aõ
le do outro, cada qual a descreveu. A agma, com, aquela " .estilo cateJntlcsco ilo lluportante rebento. ocorrido esta madrugada. O

�ctiidade que lhe valeu ser 'o símbolo da inteligência, deu I ,,','
.

* * poder judiciario, en�abeçado

, descrição perfeita dos fil}J.os, nos primeiros meses, de vi-' " ,.' '\,
.

.

,

'. . ,* pela Côrte Suprema, também
.

da. A coruja, empo!gada pela' vaidade, pintou os descen� '., '

' O gatotelho, além de maledicente, é t!e um requintado, visitou o chefe do E.xecutivo

dentes como verdadeiras maravilhas da criação. E aéon- pelo ;,exclusivo ângulo íntimo e caseiro, 'poderá ter e:xpli�' caradurismo na men,tira..
" ,

. I ao mesmo tempo"em.que nu
teceu que, andando à c,a�a, topasse com o ninho' da águia, .cação; ,observada de fo.ra, leva ao anedótico de, 'no jUl,a-' '

!\' falta �e matéria prima genuina para enfarpelar o merosos particulares se fize-

povoado de filhotes� Reconheceu-os e poupou-os. Mas ,3 mento ,de, um h0ltlem público, o ,filho arvorar-se em juiz : g'etiitor, veste-o 'do trabalho alheio.' ram presentes pela mesma

'águia, no mesmo mester, encontrou o abrigo da coruj�. do' pai.' Atenta, até, "contra o respeito filial, tão severa- Observe-se este trecho: razão.'

Nele, uns pequeninos moÍlstros;" de olhos
-

"esbugalhados, mente e:y;ig:ido pelas tradições da família catarinense.
'

"'Em Chapecó e nos novos municípios cria-.

penugem' grossa e escui·a. piavam soturnamente.' Nem de Não. percebe, o .rapagol:i, o picaresco- da sua posição dos pelo sr. Governador Irineu Bornhausen, ma"-
, longe lhe passou pela idéia que aquelaS 'quasrmodesca� de julgador do govêrno paterno. Bacharelete em direito,' g'rado a oposição da perniciosa maioria pessedis-

criaturas fossem corujinhas. Papou-as toda,s. La Fontaine, . ignora os rigores da suspeição, tanto na, ordem jurídica,
'

ia na Assembléia ... '"
I

da historieta tirou o provérbio para j\lstificar a atitlid� lIa
.

qlJanto na ordem,. Qloral. nlls�onhece,. por �vidente, os im- E', público e notóri� que a_ criação dos municípios des-

coruja: Quem o feio ama, bnnito lhe parece. 'pedimentos legais da consanguinidade e os cortes que as 'membrados de_ Clülpecó é obra exclusiva da permcIOsa
�A fábula' vem a proposito do que o infallto�júveJiil perturbações' violentas, provocadas pelos distúrbios emo- maioria pessedista, atritvés do projeto Lenoir Vargas, que

candhlato' Paulo BornlÍaUSeIl a,nda 'a escrever aí pelas co- tivos, op�r�m.. ho estadQ de deliberar.
.'

estabeleceu condições especiais
'

para a criação de' novas

lunas (los jornaís. COlDO' aq�li"pelo Estado, de uns anos pà- 'Se ó assistissem,' todavia, noções preliminares do, cur- comunas na faixa da fronteira.

ra cá;., tudo anda às avessas, ',tam'bém o corujisplo não fo- so" de' lllunanidades,. a lógica o if!lpediria de Campal' de! O sr. Bornhausen não só não· Cl'iou nada, no caso, co'
ge à regra� E temos, cOmo an�e-ontem na, Gazetal' 1) fillt'Q,. juiz d� próprio pai, através da .e�clusão da; alternanitiva: mo não 110(lia criar nada, em vIrtude de a matéria ser da

a desCtev_et (, pai, enip:resta'ndo-Ihe virtudes' de santó',.e "Se não me é. permitido condená-lo; não posso julgá-lo, I competência legislativa e não executiva. .

OPerosidade de formiga" na aét{pçã9 construtiva �o 'termo: porque a"missão exige a'iiberdâde de decidir ou pela culpa "Como se vê, o raparigo!e além de roubar o trabalho

, A ,:exterior.izaçãO desses rasgados elogios filiais' serJi ou ,pela: i�ocência"., .,,'
, '.

. anl�jo, ainda, agride as vítimas do seu furto e complica o

corlc'�bív,eI, .se �l1-I\to, dentfo dos limites domésticQ5�. ' :ro,�a " O, gurizelhO, ·no entreta-ilto, não raciocina. O que lbe

fIlai,
apontando-o como receptador.

deles, o :c;t,SI_) cOlli�5a ,a b!i:Ít:lh,alear., entre' � g_rot�sc� e' 0.' ri�' impprta:, é' enfeitar o pa�aizinhô de b,éJiemerências que ós
'

S-e, entre pai e filho, o corujismo não fosse recíproc�,
.

tlículo. Dá 'à'�iml)i'es'sãô de" que o rapagote, furioso com �é���,!cj.ados:',i.g,n.�r.!.lm:e ,sQ- 'ex.st��, mesmo, de !ilho p�ra, o,"
sr. 1I,'ine�1 BOl'nhauSel� já devêra ter ,�hamad,o o 'crian-

o não �ndeusarem seu papaizinho, sé apressa em :cobr.ir paI ou de paI para fllbo, . ,çllla ,:lO chmelo p:l1'a eVlt:ll' IIne, 'por cansa de nm, o p.O\�O
'

as alheias faltas com' esbanjadas farturas. A atitude, vista Se o seu tecnicismo merece aceitàção, o sr. BOl'nhau- egteja a 1',}' de ami,i{)s, in ,,·olidulh. E como ri!
I

'
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nacionalistas indianos
marcharão sôbre 15'·no

ri

Bombaim, 12 (U.P') ,; Os na

Cionalistas de Goa informam

que ainda estão . decididos

a marchar contra os terri

torial' portugueses' na India,
a 15 do corrente, apesar da

aceitação da parte do gover

no de Nehru da proposta
portuguesa de designar uma
comissão de 6 nações para

investigar o caso.

Um porta-voz do Congres
so nacionalista de Goa de

clarou hoje que "a aceitação
- da parte, da Indía é uma

questão que lhe diz respeito,
Os nossos planos .para o dia

, da Independência são ínaíte-
.raveís". O partido popular
'de doa' (cómunísta)

.

infor-

mou ter penetrado nas 10-

calídades de fronteira de co

lonía de" Damão, encravada
.

ao norte de Goa.

O uníco sinal da: sítuacão
t�nsa é o'movimento 'de�u
.ado de goenses do terrttorío:
J português para o hindu,
,\S autoridades policiais da

'\ '

India informam que o go- PROMESSA INGLESA A

vemo portugues ordenou ,.NEHRU
que todos os hindus evacuas- LO�DRES, 12 (U. P.), _i-

sem' de Goa, dentro de 24 ho- Inglaterra prometeu à India
ras e que todo o trem que' proteger os seus interesses

nas colonias portuguesas da I festações de hostílídade à
India e da Africa, durante a India que tiveram lugar na

disputa-sobre Goa - anun- colonia de Moçambique, na

ciou hoje, o Ministério do Africa oriental. Durante' as

Exterior. manifestações,. se protestou
O governo hindu pediu asau- contra os esforcas dos "vo
torídades britânicas, na se- luntários" da I�dia' em to

man_!i passada, que ampa- .. marem conta de Goa e de
rem os interesses dos seus outras colonías portuguesas
cidadãos, depois das maní- na Indía.

'saía de Goa deverá trans
.porta pelo menos mil,

.

pes
soas,'

ILYA EM BUENOS
AIRES

. SANTIAGQ; 12 (U. P.) ':_

Embarcou ontem por viá aé

rea" com, destino a Buenos.

Aires, o escritor sovíétícc

Ilya ,Ehrenburg.,

o Brasil soli�ário -com Portugal
LISBOA, 12 (U. P.) _ O

I
declarou que os dois países

embaíxadór do Brasil em formam um só por seu ídío
Portugal, Olegario Mariano, ma, cultura e total compre-

ensão e sentimentos. Olega
rio Mariano fez -uma breve
declaração perante um gru
)0 oficial que fez visita d�

O Tem'po agradecimento às Embaíxa.
, ' das de todos os' países' qUlPrevísão dó tempo até às

14 horas do dià 13. juanirestaram sua solídarle
'dade a Portugal na atua

Tempo �'Bom; Nevoeiro.
Temperatura _ Erh�elevà-,

crise c,ol)l a Indía, por cau

sa das possessões portugueção. /

Ventos - De Norte a Les-

. te, moderados, ,

Temperatura - Extrell(las
de ontem: Máxima 25,4. Mi
,n:ima� 15,0.

.".---_••-.....-:.---••_-.-_-.........�.-.'!'•••

ONDA DECALORNA
ITALIA

NOVO ESTATUTO
NÀ" 'GUATEMALA

ROMA, 12 (U. pJ' - Tende' "

a íntensírícar-se a onda de GUATEMALA, 12 (U, P.)

calor que. persiste na Itália ..
- A J'unta Governativa pro,

Foi regístrada .a temperatu- , nuigou, -ontem, o novo es

ra de 41 graus e 7 décimos tatuto constitucional dt.

centigrados em Francavílla Juatemala, destinado a su

Fob.tána, atingindo o termô- ostítuír a Constituiçã.o de .

metro mais .de 39 graus em

11945'
até que uma Assem

Bar! e em outros 'diferentes 'rléia Constituinte estabeleça
centros. .

.imü nova.

. .

- .

.....................................,............

r

'I

CRUZ DE GUERRA
ÀS ENFERMEIRAS
PARIS, 12 (U: P.) -' Tô

das as enrermeírás que inte

gram a unidade à qual per,
"tence Gene,'viéve de Galard

'Tel'l;aube, o '�Anjo de Dien

Bien Phu" receberam a Cruz

de Guerra da França. Tpdas,
essas jovens, cuja unidade
tinha base, em Hanoi, parti- I
cíparam da, evacuação .dos ]
feridos ele Dien Bíen"Phu e

outras for,talezas isoladas.
,.;..;,..�.;-...�.�..- ;. wf'

'

"Nosso Presidente honrou todos os·

NOVO DIRETOR DA] ,p�,itos que ocupo_u;
e pestes últimos �n,os"D' o. PS" -

- cresCeunà-nóssa,admtracão e na dos bra-
,RIO,. .12 (v. A.) -;- Q Co

w" -':' .... ",.;���. '''.'
.....'.i -,... -o· ,

'

...... ,.:t. 'i
•

.

'. ;:"
..

ronel Alv.are Alves do's saú: ;' síMiros\pelâ'�omp{)sttlra, pellil C9rreçiitO �:.�

"t{,s" do gabinete do gal. Ze- -

e pela fidelidad'e�os pr!ncipiQs que' d_e:
nÓbi@"ctaObstá,'foi:noméado:[ fendê. -,n�" p'olítlcà, ílàc{on'ãt"---;""Sén3dor.par�

.

diret��· da Divisão· de
' \ ,

Polícia Pol�tica e Social. Ham:ilto� Nogueira, 'da U.' I?;'N :)

sas.'

fiEL AOS PRINCIPIOS
Nerêu julgado pelos seus adversários

)

(
i" •

- "RESSUSCITOU"· APOS O DEVlnO'
ATESTADO MEDICO

•

II ft I O . �Y!rn� !fUftDU

Traba,lhando por
SANTA CATARINA'

.

EM:END;\ N. 3098,
Verba: 4.

Consígnação: 2 .

suoconsrgnacão: 02:
34 _ D. N. P. R. C.
24 -r-' Santa Catarina.
Cr$ 2.000.QOO,1!)0 _ Para a abertura definitiva' de um

canal com muro de arrimo ligando a.lagoá Nossa Senhora
ela Conceição' ao mar, na Ilha de Santa Catarína, Flo
rianópolis. -,S. C.

Justífícacâc
Em 1952 apresentei a emenda de c-s 2.000.000,00 para

a construção dessa obra e foi aprovada na:' comíssão ele fi

nanças, sob 'emenda no montante de Cr$" 50'0.000,00. Em
1953, hão tivemos aprovada outra emenda no valor de ...
Cr$ 2,000,000,00. Os trabalhos executados na abertura dês
se canal, com a simples remoção de material, não 'têm
logrado êxito, pois o chão é composto de lama e areia
muito fina: �àm�pte seria possível um trabalho útil e efi
ciente se' O canal" fôsse aberto com muros de arrimo. Essa
lagoa é um. viveiro'natural ele peixes e o seu canal não de

ve. permanecer obstruído durante vários meses ou anos.

Agripa Faria � Leoberto Leal - Saulos Ramos _

Joaquim Ramos.
,/

24 ""'1'" SANTA CATARINA
EMENDA N. 2928 '

'. Verba 4 - Obras, etc.
,Consignação 2 ._ Obras.
Subconsignação 02 - Prosseguimento e conclusão e

sua ·fiscalização.
33 - Departamento Nacíonal

'

de Obras de Sanea
mento.

24 - Santa Catarinà.
Inclua-se: 3) Retificação e canalização dó Rio Para

ná, na ,cidade de Lages - cr$ 3.000,000,00.
Justificação

O Departamento Nacional de Obras de Saneamento
já fêz os estudos necessáríose tem o projeto pronto.

Joaquim Ra�os. "- Saulo Ramos. - Agripa Farias.
_ Leoberto Leal.

EMENDA N. 2422
Verba 3 - Serviços e EncargoS.
Consígnação 10.

Subconsignação 04.
30 _ Departamento dos Correios e Tc;!légrafos.
,Santa Catarina .

Para construção do prédio para agência postal-tele
gráfica

.

de Caçador _. Cr$ 500.000;00.
,

Justifieação
. E' urgente o início da construção do prédio da agên

cia dos Correios e Telégrafos dessa progressiva cidade.
�eoberto Leal. -:- Agripa Faria. - JoaqUim Ramos. _

Saulo Ramos . .._,
<

EMENDA N. 2423
Verba 3 - Serviços e Encargos.
Consignação 10.

Suhconsignação ·04.
30 _ Departamento dos Correios e Telég,��afos.
Santa Catarina.
Para construção' do prédio' para agência postal-tele

u;n'tfka (�".r�)a�2.b:J. __:_ Cr$ 5PO:OOO,oo.
, Justllicacão

E', urg��te '0' início :da const;uçáo elo prédio ela agên
cia dos Correios e TeÍégrafos'dessa progressiv,a,:,cidade.
",- Leoõértõ':éil. '_;,"'-'-Agrlpw-Faria.""''= Saulo Ramos.
Joaquim Ramos.

\ O '.'Almirante �aldaDha';
em Sa'o Diego

RIO, 12 ,(V, A.) - Chegou danha", completandQ mais
ao porto de San Diego pro- uma etapa da viagem de
cedente de Acapulco, o na- circumnavegação que, está
via escola. "Almira�te \ Sal- empreendendo.

do comunicado qtJ.e fe:(: o go
verno ao meio-dia de segun
da-feira, declarando q\le to
'do o· gabinete ren,unciara, a

crise, ao que par�r.e, decÚ-
nau.

FRACASSOU UM GOLPE

LIMA, 12 (U. P.) _ O pre
sidente Manuel Qdria rece

beu ante,.ontem no palácio
a visita dos-senadores e de

putados incorporados, que,
foram ,Il,xpressar-Ihe sua 'so

lidariedade e seu
-

prÇ>testo
contra o fracassado motim-

O Riso da Cidadé

/

.

,.'

'� I��
Pedra para isqueiro?
Compra, sr. Governil
do?

Paralelepípedo, por a."

caso, l1ão vende?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLINICA DE OLHOS, OUVIDOS NARIZ Elndi'cador':-:;'�Profissloiiâl IDR� GliERREIRO:
"

C O':S '

"
'

"

I Dr. f,�Dstli Bras·I'II 'o E S TAP" o 'Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e GargantaM E D I ' u �
,

,

"

do Hospital de Florianópolis
_

"

'

",
T" I ESPECIALISTA EM DO-I ADMINISTRAÇÃO A clínica está montada com o, mais moderno'

MÁRIO DE, LARMO I DR. ALFREDO lDR,A. VlLADYSLAVA ENÇAS DE CREANÇAS·1Redação e Ofícfnas, A rua Aparelho, para tratamento da, doenças da especialidadeCHEREM W MUSSI "CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 _ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operaçao)
'CANTIÇAO , ,

. Te]. 3022 _ Cx. Postal, 139 NEBULISAÇAO (Tratamento auxilíar das' sinusites e

- MÉDICO - !
CURSO NACIONAL DE e

. CONSULTAS: Das 10 a.
Díretor : RUBENS' A. ' '

inflamações do Nariz e Garganta) ,

'. eLtN1CA DE CRIANÇAS t DOENÇAS MENTAIS, DR. ANTÔNIO DIB 12 horas.
RAMOS. 10NISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhó_

A D U L TOS,
Ex-diretor do Hospital MUSSI Gerente : DOMINGOS F, DE para Ionísar Medicamentos (Tratamento de dores. de

Doenças Internas
Colônia Sant'Ana.

_ MÉDICOS _ Cons, e Residência: 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Em muitos

;OIlAÇÃO - FIGADO -

Doença. nervcsas é men- CIRURGIA-CLtNICA Setembro n. 13. Representantest "'OS são evitada, as operações das Amígdalas
RINS - IN'l:ESTINOS

tais. GERAL-PARTOS Representaçõas A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faríngile.
Tratamento moderno da

Impotência Sexual.
Serviço completo e. espe- ra, Ltr'a. "

e inflamações do, Ouvidos) . \
SlFILIS •

Roa 'I'Iradentes n. 9. -. '�ializado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)
Consultório - ,Rua Tira-

Consultas das 15 às 15
SENpORAS, com mode,:"os A D V oc A DO S _.0 andar. REFRATQR (Moderno Aparelho para RECEITA de

dentes, 9.
hom." métodos de diagnósticos e I 'I'el.: 22-5924 Rio de , (QCULOS)

HORÁRIO:
FONR: 3415.

;
. 'tra tarnen to. '

Janeiro. I LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico do

Das 13 à, 16 horas,
Res.: Rua Santo. Saraiva,' SULPOSCOPIA _ HISTE- DR., JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda. lesões do, Olhos) ,

Te!.: Cons, - 3.415 - Res. EI'i - Estreito.
,RO - SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA Rua F'el ípe de Oliveira, n. INFRA VERMELHO

.- 2.276 - Florianópolis. TEL. - 6245.
'- METABOLISMO BASAL

_; ADVOGADO _

'21 - 6° andar,
'

Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
.

d Te!. : 32-9878 - São Paulo
Pulmão e Esofago

.

nn ROMEU' BASTOS DR
-
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'
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Com pratica no Hospital ADULTOS E CR
-

Consu orio : ua. ra., RINDO -

No Interior
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. .

0000
R· d .
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1
Santa Casa do 10 e Pinto, - e._,.", _. on, .'

.
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Janeiro Consultas: Das 4 as 6 ho- ,'p':o,rar,o: Das 9 às 12 ho-

DR- CLAUDIO Semestre. ..• r.. ,
__CLINICA 'MÉDICA ras. ',,- <as - D:. MUSSI.

ES Anúnci�. mediante con-

DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO _

-DIO-LOGIA '

Residênc ía : Rua Esteves Das 15 a� 18 horas :- Dra'l
BORG,

traotos' ot igín aia, mesmo não ULCERAS DO ESTOMAGO E bUODENO, ALERGIA.
' CAR

. Jún ior , 45. Te!. 2.812. MUSSl.
, ADVOGADOS

DERMATOLOGICA E CLINIf"'A GERAL

R V to
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,', ,.. I

Consultório: ua l!l',
,,' �
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_,_"_�__ ._ RES. _ DUARTE SCHUTEL N0 38 _ FONE: 3.140,
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OPERAÇÕES E TRA_TAMENT,? DA T!ROIDE �.po)
s1l-1 La�r�ado com a �eda�a "pe Corpo de· Bombeiros S.I13

I
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Viagens de aper e�çoamen o _

TRANSPORT.
_ dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,Montevipéo e Buenos AIres. '

; NÇAS DE I AI!:REO ' :
.

'E;TC.
,

'OIRURGIA GERAL sE�t�T�ls- D�E . TAC ........ ,,: ... S.700 I\TENDE A, QUALQUE{t HOR� DO DIA E DA
Pinto, , '-,

'h d' t' Esto':"mago Cruzeiro Ido Sul •..• 2.500
, NOITE

,

,.
-

€I' Aparei o Iges lVO -

"
. '.

, .
,

'�.peraçoes ,e.
t

"

.

b'll'ares (vesícula) -

'I Pan.lX: •.•....•...• 3.553 Consutono: Rua Deodoro, 35 Te!:, 2784

.

testmos reto anus e c., VIas I
.

..

Z 325 R 'dA . -

R B'. ,

210

111 "

'A:' '. , . �

lino e feminino rlllS VariE -.............. . eSI enCI:l: ua ocalUva, '

Ap�re}ho' ,?emto�ü����n�v����,uoperações pl,ãsti�as. A

• Lóide A'reo ... 1...... 2.402

M C H
beXIga;, pro.s_t<ltad:; '1 "d I tireoide. CirurgIa de can- Real ..••...•.••... %.158 ,Nav,1·,0- o'lor «

. arl o.eDck'e.".
CU'urg,"o a g an u a

,

S.aodln 2.590
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DR. WALMOR zo.
MER GA.RCIA,

Diplomado pela' Faculdade
Nacíqnal de Medicina da
'Universidade do Brasil

Ex-interno por concurso: da
Maternidade-Escola

'

(Serviço do .Prof, Octávio
, Rodrigues Lima)
Ex-interno do Serviço, de
Cirurgia do Hospital

I. A. P. E. T. C. do Rio de
, Janeiro

MédicG do Hospital de
Caridade .

DOENÇÀS DE' SENHORAS
- PARTOS--'-OPERAÇOES
Caris:' Rua João Pinto n. 16. DR. VIDALdas 16,,00 às 18,00

CLíNICA DE tR.l�Ç�Shoras.
F liPela manhã atende 'CONSULTÓRIO - .-

, diàriam�nte no Hos- pe Schmidt, 38�
pital de Caridade. CONSULTAS

Residência: qS 6 horas.,

'Rua: General Bittencourt Residênci!i: Tenente
n. 101. '

. I veira, 130.",
.

Telefone: '2.692. 'FONE '_ 3.165.

(

Residência: Trav'e,ssa
Urus's,ang� 2. -

Apt. 102.

DR. ARMÀNDO VA- DR- ANTÔNIO MO-
LÉRIÚ DE ASSIS NI� DE" ARAGAO,

- MÉDICO.
Dos Serviços de Clínica In
fantil da Assistência Muni
cipal e Hospit_al de Caridade,
CLtNICA' ,MI!:DICA DE

CRIANÇAS E ADULTOS
r
"_ Alergia _

Consultório': Rua Nunes

1\1achado,\7 - Consultas das
15 às 18 horas.

. Residência: Rua Marechal
Guilherme, 5 - FQne: 378�,

CIRURGIA TREUMATO
'LOGIA

Ortopedia
Consultório: Joã,o

18,. '

Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábádos

Res.: Bocaiuv. 185.
Fone: - 2.714.

\

DR. HENRIQUE
PRISCO PARAISO

,

Mll':DICO
'DR- •. LüBATO

FILHO
Operações :.... Do.nças

Doenças, do aparelho respi-
de, Senhoras _ Clinica de

'. ratório
,'TUBERCULOSE Adultos..

,
'.

I
" ,RADIOGRAFIA E RADIOS- �urso de Especialisaç�o O'r'" Jo-s' e' avares

'

racemaCOPIA D.OS P.uL�õES no Hospit;il, d��.S.rVido��s, .'_' , CLINICA., " Cirurgia do Torax '

do Estado' ,
'. MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS _Formado ,pela Facul�a.li� .

(Serviço Jt) Prof. y,rla';' .

GERAL',Nl1c!.onal de Medidna?�Tlsla:-, .1 A d ad.)
J j .. ,

',", ",
t

M
.,'ogista e ,Tisioeirurglao dQ I

.10 ue n r

'hl 'D' Serviço Nacional dé Doenças ent�ls.
L

Hospital Nerêu Ramos Consultas - Pel� man"
'Chefe

o

do' 'Ambulatório: de ,.:H�giene ',Mental. '

, Our:se de' especialização pel� no H0spital d�, Candad..
Psiquiatra do Hospital _ ColQp;la Sant �na�
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:UgO Pi�:h(;i:). G�,lma�ae�, á RIJa', Nunes ,Machado 17,

" tera�tNSULTA�: 'Terças e Quintas das 15 às
, ,Cons: Felipe Scbmidt, 88 Esqu,na de Tiradent••. Te}. .
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'
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- Fone 3801. ' .,

" 2.766.
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o ETAOO Florianópolis, Sexta-feira, 13 de Agôsto de 1954

curas.
'Com o sol teremos, repetimos, um ótimo agente oroü

Iático e de cura para,muitas doenças e um elemento uue.

sem nos custar nada, nos proporciona ótimas condícões r'e

saúde e beleza.
'

-

?e'soubermos tirar todos os proveitos' que .o sol pode'
nos,dar, evitando as complicações do, seu uso exageram),

(fomo as queimaduras, por 'exemplo, verificaremos que é

bem certo o adágio: "onde entra o sol não entra o médico",
NOTA.: - Os nossos leitores poderão solicitar qualquer

,t' M' IUssa " de' Sell·m.o' .Ol"a·conselho sôbre o' tratamento da pele e cabelo ao médicoes-.
.

pecíalísta Dr. Pires, à Rua México, 31 _:_ Rio de Janeiro

"bastando' enviar o, presente artigo deste jornahe o enderece
'lQmP'leto' para a >ff��posta.

.

.
'

--.

., '.'�;' ,
:

'�, ,

I

�'�;e>' ,B'BTA_O
"NO; :LA·R: E ·NA SOCIEDA�E

"ORFEÃO 'ACADÊ
MICO" DE COIM-

BRA." �

Lisbôa, 11 (U.P.) - No

paquete "Santa Maria", que
zarpou, ontem viaja para o

Brasil o "Orfão Acadêmico"
de Coimbra, que teve' afe
tuosa despedida. Vem to
mar parte nas festas do 40
cen'tenário de S. Paulo.

de Beleza
(COlâbo�'açfw especíalipara "O ESTADO").

os. BENEFICIOS' �OS R�IOS SOLARES

) .

Dr. Pires"'.'

N,unca

-- ....-----�T----
No novo número, I apeno.

hoje' ô vendo, I 100.I. ,"isto : '. ,_

O sol tem ação multípla sôbre os benefícios que 1))'0-

porciona. De um lado como agente profilático, evitando
ínumeras doenças, pois muitos. mícrobíos não resistem à

Iação prolongada dos seus raios. E' porisso que a técntca
moderna aconselha a construção de casas dispostas de tal

.modo que possam receber uma boa invasão solar.
Também serve êle como defensor do raquitismo típico,

molestía aliás rara no Brasil e causada pela falta de vita

mina D, pois sendo o sol considerado como'uma tonte da

referida vitamina, livra o nosso povo daquela moléstia, Por

essa razão é que a vitamina D tampem é conhecida cerno

"vitamina solar" resultante da ação dos 'raios, ultra vío.eta

sôbre 'o ergosterol da pele. ,Daí os ótimos resultados obtidos

com a exposição do corpo aos raios solares, que se benefi

cia, assim, de um verdadeiro "banho" gratuito de vitamí
na D,

Também 'como fator curativo o sol é indicado, poís os

1':)ios acelerando o metabolismo, provocam uma maior ati

vidade .celular e esse aumento do trabalho celular leva o

organismo a combater a ação de vários agentes' produtores
de moléstias, tornando-se, ao mesmo tempo, mais res.sten-

te às infecções. \

Pelas razões expostas acima, todos, adultos ou erean-

Iças,
devem beneficiar-se da .vida ao ar livre, quer seja nas i

montanhas, campos. ou .praias. Pelo menos um dia na

semana. A cautela princípal é não abusar do sol nos prí-

IllleirOS' d�as,. POi� do co�tI:ário . aparecer�o
'

queimaduras
desagradáveis. E necessarro que o organismo vá se acos

tumando pouco a pouco e porísso é que no início são acon
,

selhados banhos. de pequena duracão, dois a três minutos

por exemplo, biâriamente o tempo de exposição solar po�
de ir aumentándo gradativamente, na base de dois mi

nutos, até chegar
'

ao período de meia hora, tempo sufi

ciente para o máximo de irradiação.
Todo o corpo deve ficar exposto exceto a' cabeça, afim

de que se evitem congestões graves, dôres de cabeca etc E'
. I

-,.

convemente proteger os olhos com o auxílio de oculos es-

:.� �. AUGUSTO, DE UMA

. ,

.. "E' cêdo!" - Ao' homem. uma VOZ: 'responde,
Quand,o, recém-nascido, o olhar, aberto

Pela primeira vez, levanta o olhar incerto,
Interrogando o' fada que se esconde.

".1,

"E' cêdo ainda". Do zénite já perto
o espírito, por mais que inquira e sonde

K 1�e's'i'na voz: que vern hão .sabe donde,'
Repete o: cruél dístico encoberto.

.

. :, ': .. l." I,'
,

'. ','

Fitando o ocaso, afaga urna esperança, "

'

"Espéra';, diz-lhe a voz, e.'riâo se cl1hsa· 'i

De esperar que do ocaso ve�ha á, aurora;
,

..---.;.. ...-----�

.�'-'-----""'---

• LEI,A ...
12 dias dec:lstvoa
na Guatemala

, ..
"

VEJA •••',.' E a noite vem. No vítreo olhar sílente,
",MQl'to" ainda Interroga àvidamente.,:
,- Porém,. responde a voz: � "E' tarde agora!" ()usadas . ModO.

Califolniarias
. .' , ----'x·--.,---

� Sta, Maria de. Lourdes
Bott .

- Sta. Ilsa Damiani, filha
do sr.' Prof, Anacleto 'Da�
miani

........ SI':. Percy Kajetz' . ,

"- Sr; -Niverth José .De: I

brassi
- Sta. Maria Helena To"

descat.o
.

---

t: Bráulio Jacqu<es ,Preceito do Dia
EM DIA COM A SAÚDE

( :;.

FAZEM 'ANOS, HOJE:
�'.Sr. Jaime Furtado .

__:'" Sr. Sílvíno Russi
..:....;. Sr. Adelaide' Lobo

Amaral,
- Sr. Luiz Hámilton Di
niz

-- Menina Cléia Gení, fi
lhinha do sr, 'João .Marçál

.

- Lu�z 'F'ernimdo 'GUi-jmaraes
\

CLUBf � DOlf Df' AGOSTO Quando no princlpio, qua
se tôdas as doenças são sus-:

cetíveis de cura, e, quanto
menos avançadas se acham,
maiores são as possíbílida

, des de cura e menores as

, despesas com ,o tratamento.

�,.c -- Infelizmente, nem sempre
.

A APRESE'NTACAO ;Db RENOMADO CANTOR sentimos, o momento .em

':' "'�','" sÍtvIo 1 CALDAS' que as moléstias cotneça�.! '';' ">�.

,Nesta' semana....ibrilh�l.Ílte dÍj.s 'festas comemor�tívâs�
-

de Graças 'porém, aos g,ra1id�::� ""*

seu 820 aniversário; a Diretoria �o, Clube Dose de, Agôsto "lia,· recür�os d� que dispões, o

"s9iré�" da MISS ELEGANpIA para a noite de sábado, a- médico pode surpreendê:las
presentará o maior seresteiro do Brasil, ci' conhecido cantor quando apenas se iniciam.

,SILVIO' CAl:.DAS que abrilhantará sobremaneira a ·festiva Por essa razão, todos, até .os

réun�ão,. "
.

.

,

que não se julgam doentes,
Um lindo e rico prêmio para miss Elegancia, em expo- devem submeter-se ao exa-','

�'\;;"
••

sição'ni Casa Hoepcke. . .

. ;

,
me de saúde de vez em ...

P;1r;l. escolha de �I�S ELEGANCIA haverá uma comis- quando. i
.

são especiaL.. .

Faça�se examinar pe-' AVÓ �),. .

.Reserva de mesas na seCretaria, dás 8 às 11 horas: lo médico e pelo den-,
. '�"�_��Cr$ 50,00. ,

tista, no mínimo de seis.

�_,.,.,
..
,." �T,�.,).�_,)•.Convites: 30,00. em seis meses.

��'y. .;;,"�
SNES. .

.. .' ,�'Zl ,

...-------___,....-----.� ;l:' fA
, Pô.,..i,clpôçàt f?: FrLH"(��1 MÃe

B.' C. DE S· C·
)

"
'

. , ..�(S,oiré�, ��.s;s Elegancian

. (O REGULADOR VIEIRA)
,

A mulher nit&ri dote.
ALIVIA AS CóLICAS UTERJ�.\�

.'

F.mprega-se 'com vanta(jtm pau
combater as Flores Bra,neaa, Cóli
ca" Uterinas, Menstruaes e .pl)l"

parto, e Dorel DOI ovário••
E poderoso calmaate e Reau.l.'

dor por. excelência.
FLUXO SEDATI�A, peja .lUo �om"

provada eticacia é receitad,ll, po,
médico. n�trel.

FLUXO SEDATINA encontN-M em

toda parte.

[Hoje no Passado
.
13 DE AGOSTO

A data de hoje record�-nos que:

em 1633, por cartas régías foram reservadas para
a Corôa, as' Capitanias do Maranhão e Pará;
em 1645, as forças de D. Antônio Filipe Camarão e

Henrique Dias, vindas do Rio Real, fizeram junção
com as de Fernandes Vieira, que se encontravam

acampadas em Gurjaú; ,

em 1645, Vidal de Negreiros, com suas denodadas
tropas, entraram em Santo Antônio do Cabo, por-
tanto, antes de Fernandes Vieira; ,

em 1646, nas proxímídades da �stância de Aguiar
(ou Engenho Mingau), os holandezes foram bati
dos pelas tropas de Filipe Camarão, Fernandes Vi
eira e Vidal de Negreiros;
em 1774, na Colonia do Sacramento, nasceu Hipó
lito José da Costa Pereira Furtado de Mendonca
que foi o Redator do "Correio Brasiliense", de Lon
dres. Faleceu em Kensington (Londres), em 11 de
setembro de 1823;

.

em 1811, nasceu em Laranjeiras (Laguna-Santa
Catarina), o Barão da Laguna, Jesuino Lamego da
Costa; .

em '1811, no Rio de Jáneiro, nasceu o Visconde de
r Araguaia (Domingos José Gonçalves de Maga
lhães), notável poeta que veiu a falecer em 1882'
em 1919, a sra. Jeronyma 'Mesquita fundou a Instí
tuição "aBndeirantes" que adotou o lema "sempre
pronta". Naquele mesmo dia 11 moças proferiram
o solene compromisso de bem servir à 'Pátria'
em 1925, foi fundada, nesta cidade de Floria�ópo
Iís, a UNIÃO BENEFICENTE DOS CHAUFFEURS
DE SANTA CATARINA, no.tável pela sua organiza
ção e pelo que representa para a laboriosa classe
doo m�or�tas;

.' .

em 1927, faleceu' no Rio de Janeiro o historiador
João Capistrano de Abreu" nascido em Marangua-
pe, no Ceará, em 23 ele outubro de 1853. ',

André Nilo Tlld!1sCO

t ... Missa dg ·1" Aniversario
. NORBERTO DOMUiGOS DA SILVA, esposa e filhos

convidam aos seus parentes e pessoas amigas parI'! assía
tire� a Missa de 1° aniversárlo em' sutrágío da alma de
sua sempre lembrada

THERÉZINHA VIEIRA' DA sn,VA
A ser celebrada na Igreja São Francisco no próximo

dia 14, às 8 horas.'
' ,

LUIZ OROFINO E FAMILIA

.

Convidam as pessóas 'amigas para assistirem a Mlssa
de 7° dia em surrágío dá alma' de seu inesquecível pai, SO ..

gro ,c avô S�ERA ,�AN'GANEL.LI, rio dia 14 às 7 horas na

CapeIª, do Colégío Catarinense.

Antecipam agradecimentos.
---------- ---.,,_

CONVITE'
A DIRETORIA DO CASSINO DOS SUB-OFICIAIS E

SARGENTOS DA BASE AÉREA, tem o grato prazer de' con

vid�r seu� associados e exmas. famílias, para a soirée que
fara reallzar no próxilno dia 13, nos Salões do Clube '15
de Outubro. .

Éste convite é extensivo' aos associados do Club'e 15 de
Outubro.

'TRAJE PASSEIO.
(a.) D iret()� Social '

I JOSE' MARIA DE CAR-
VALHO REIS e SRA. parti- .

�- - ------:.-

cipam aos parente� e pes-

Recebemos e agradece��s a seguinte comunicação:
c·

��.��:t:�:�:.:(l�.��i�:sA��a��i Na't'al' da C'rl-ança' PobreTenho'a hortra de cÇ>municar' a V. S. que foi eleita a LA BEATRIZ, ocorrido dia, '

nova Diretoria que há de' dirigir os destinos désta Associa-: 7� do corrente 'na Maternida- .
.' ,

'

ção dur:;lJnte. o períOdO de 13 de Agôsto de 1954 a 13 de A- de "Dr.Carlos' Corrêa". .

,. �jud�e ri: lll'opól'cionar uni Natal melhor :l criança

gôsto 'éIé 1955, que ficou a�sÚú ,constituicúi:
.

Fpolis., 7 df,l agôs�o de ,Il:obre, de ;11:9S50S m�rros, enviando seu .donativo para a Fes-

.

Presidente _ Júlio Cesarino da Rosá. ' 1954.
. ta �o. ,Natal, da �1'1�llÇ� Pobre, orgaIJlzada 'pela JUventude

.

, Vice-Presidellte � Alcides stuart. .,

. ESpu.I,ta de Florlanopohs, e sua recompensa será dada em

10 Secretáiio. � Joaquim IÚbelro Borges. p"-
- - dôbr�' �I}r ,Deus, os donati�os poderão ser enviad0'5 para a

20 Secretá'tlo -"-'. Carlos'daynete. ar.IClpaça'O' sede dà JEF, edificio,da Fe(leração, Avenida Mamo Ramos'

, 10 Tesoureiro· � Marcos' Nlmes V,ieira-.
'

,

,- . . ; n. 305 - Nes��. "

f

�oo�::l�d���eai··�O��Í;�ld�di��it��·ROSÀigeu celiano' da ECsLTOE�RISDTRERIeNUDIZABDEEbUBIEN_,. B"oda's
PARA DEPUTADO ESTADUAL

Sl1", � mavlano s. Bo'ellin"- Rubens A. SlIvol,. - Mel- de Prata I TELMO VIEIRA RIBEIRO
chi,ades, BI:a,ga -:-: Agenor �guiar -:- Francelina Manoel da

.

, '.. I
.

.

.

.

.

Silva.'
,

_ DUIN(.
,Frederico Manoel �a Silva Neto, Maria de Lourdes I

...

:
.� .�

Delegado Geral· - Valdemar Pinho da Silva. .
, da SilVIa Fagundes, Braz Silva e Antonio José da Silva I F

,-'.

. ,4,prÇ>veito a op�rtunidade para apresentar a V. S. os participam' aos seus ,pa- c�nvidam a to.do,s os p,aren.tes e pessoas de suas rela�, OTOGRAFIAS
protestos de alta estima e leal consideracão da União Be-

-
-

,
'

_ rentes e amigos o nascimen- çoes, para assIstirem a mIssa em a'çao de graças que CASAMENTOS - BATIZADOS
neficénté dos 'Chaufféul's de 'Santà ·Càtarina.· mandarão celebrar no dia 15 do corrente domingo I

- ANIVER�ARIOS

";,,
. João Savas Siridakis - 1° Secretário. t.o de seu filho CELSO, às 8 horas na Capela do Asilio dos Orfãs, pela passage� I REPORTAGENS EM GERAL

" ,,' oc()r,ri.�? : segunda-feira 2, elo 25° aniversário de casamento 'de seus pais Frederico FOTOGRAFO DE "O ESTADO"

nà Maternidade "Dr. Car- da Silva Filho e Andreza Gonçalves da Silva. R. C. Mafra 160 - Jornal O Estado - TeI 3022

I Florianópolis 13 de agosto de 1954. ,'o

•

\

u.

Aproximando-se a '-época', I se a observância do Código Fpolis., 2"8954.

do p�epa�'o de. terras par�' a t I<'lorest:al, .d� acôrdo com

lavoura ou a;llmpeza: de pas- seus dlSPOSItIvOS, que pres
tos, em que se observa o crevem os cuidados a serem Ve'o'de seempre'go'" indescriminado'. e obedecidos e pl'evêm penali-'

'..

abusivo do fôgo, cumpre elades .aos transgressores. Vende-se um terreno em ----�---------------�----:.----
lembrar as inconveniericia's'" O art, 22 alínea "a", proi
de tal 'processo e as medidas be a todos os proprietários,i Itilcor.obi, n.o 'Distrito de AVENTURAS'
qu� q�yem'é�,li"i�,t,9m,a(:ta�, pjt�" q,ei�ilr. ff>g9' em cà�pos ou;' Trindade, Medindo 163 mil '..,'

' .

.

.

ra evitar o incêndio de áreap . vegetaçoes. de cobertura das metl','os quadrados.
viz,inhas. E,m virtude do 'fô- terras, Rem a necessária liJ Tratar com Tomaz Duar-.

�at���!���g:�i�de Jà�rt;o��". �:�ç� de autoI'i�,adr flOÍ'�S- te, �uncionário da Prefeitu-

preerií.ie,.'�� ,c.amá(fa .. ,superfl-- i ;;1' ". -

.

. ,':, ra.· ,

elal ''f.ip ,Só�., ��*'aC!,1W,çeJ,ld<\,,; 'l- "9$:.\ pedidos de �utoriza(�ii.i') -------'-----..;._----

o e eXPQndo:o �os: procesSos para' proceder quelm[i.cho.s,
.

V·10L',IN'O >

.,

de,erosaÕ;'"qJna á.l',e,a d� cuh d�vem ser solicitados �. De-
tl!ra ou um,'"càmpO de' criá.-· legacia'. Florestal Regional di) V d

.

çaq, não, deve'ser queimado �inistério -'da' Agrkn;tü�:n,:. : :� e-se p.or;,' preço 'de

anualmente. �l.' .•�". , ·sltuado á rua'· Santo'S 'Da- oca5ilBo; um VIOlmo novol
No caso de,Hmpê;za de pa�", ,mont" 6, -;:,Flor.Jap0-jJoH'>d: :' ,marca' JANINE.

tos, �alvez ,se possa recomen.- A denú�cia çie ,Anf.t;n.,t o,J.·' '; 'Vêr e tratar n.o Ba;-Caf�:,
dar a queIma de 5 em 5 a- d.eve S(,1', l!',nalmenf.2, ,{·ncs.- " . . "

nos, Para o emprego do fôgo minhada ao mesmo end.;",re- CmelandIa, em frente ao

nas atividades rurais, exige- ço. "Cine São José".

No·va Direjoria

CAMPANHA CONTRA O fOGO los' Corrê'a".
• •• J.

',' ,;.

Restam'ante .Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul d.o Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores viajantes.

Partido' 'rabalhisla O'rasileiro

..-.------

�E-MU'TRETA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis" Sexta-feíra, 13 de 1,\gôsto de, 1954

A Rodadà Final do
��.

i·,'
�:..��

'I,!,/ �.,

-�'i�·':;:�� .

,
.. a.

I
(

COM A REALIZAÇÃO DE DUAS PARTI DAS, NO PRÓXIMO DOMIN'GO�' SERA' ,DAQ{)\,ENGERRAMENJO ÃO ,RRIMEIRO
TURNO DO CAMPEONATO DE PROFIS,SIONAIS DE 1954� �ESTA CAPITÃL' BAtER�SE-AO FI,GUEIRENSE E GUARAN,I E
EM HENRIQUE LAGE DEFRONTAR�SE�AO IMBITU�A E 'PAULA RAMOS, DISP'UTANDO 'AS, HON��Sc DE �ENCEDOR

/ ,"
.

' DA PRIMEIRA ETAPA DO CERTAME '.
"

.-.a�__"''''-''I__�_D''.'''''Q"q"_..-aA_a<-L__-1lt1i'_HI__ZII.-Ii"--.-------- -MJ•••••••---- ��.��.��.--,.':":';,"�>-�-.J..>;----.--_"'!.,-_--�.rr__•••·g-.IJl".-.'r,..
_ .•., .•: , 1Ii!,:".__.,.".:..•.rr__,._..,.;n,.••

'

�}�IlIil-__••I!,.IIT":•..•�

tad E-;íS p .o r ,t
............� � III �-- � ���.�,,��."�-.�.�--,J�.E�· � .

"O '�E'
�.

, '�
•

vo'o 1

1

1

Iniciado o C,ampeonato E;:��r�;ê:'
EJ-ta-d'1-0-''o" -doe' Am''a'do"

-

-r'·e''S' ��:�ec::vO:��:�d�:::e�:: cr�;, ca=!:o�s::la.�:;��:: ::�!�t�:el�:r fO��:�:li�:�
.

, '. ,
.

últíme, uma empolgante êabendo a Ari I e Altino ele-

'. ,': .'
. .....

.

-

;

'.',
.

,

.:

. �., �eJli.;p)l��ici..�r:�à�.�;�,;i,n.�á�i�s�. ;;��:;a.::t;;u�;:�,b;:r,tç::' va�so,,��;;;sP�:r:t!u:!::�:
. centes ao Oswaldo Cruz e OSWALDO CRUZ - 'Be-

realizar-se díaIê 'do corren- Bahieário, levando �< melhor lelê, Mário e 'Lito; Lulú, jai-
te':, �s ��,30-�0�as', J,la ��pe ,��Jo�j,�����,i��a�l:,�p�elo .��·c'er� me /, 9�nJ!;�0; .L,����{tno"
social do Clube a rua. Nu-

de 4 x 1.
(t Ari, Qept..p, ,ft1r'dOSO ,e A mo.

. .

.' " , ! • Ari. �" )as,��"íll?,U ? �r}��iro: 'r ,ALN.��:,ftl '':'" IS\lias,
�es Mãchado il:\�. 11'��F� ;de" ;�p� a?� � .?l\Ii'!ltos, .y,J:'o : ,�s- Carfos é Ari; Zenon, Wálmor
1 b b waldo Cruz. Aos 8 .��r,'l!'lU, o e,: Zle,z.,in,ho.. :I.,· A.!tin,o, "'-ÔlírlO,"�i era,r.em so rê a, segúiate ' l' ...

orde� do. cÍi�: ',:, ;>'- 5���t�o.:!t�r ,,\?Je,r���r��;. de, Nilson, Gilberto e Br���l.:

r 1°) Eleição do Conselho
Sábado último o estádio do Ipiranga, em Saco dos ·te" .não eonseguíndo'Jevar a melhor sôbre Ronaldo,,: do D l'b' tive

..

.

.
.

.

. ,
,

. " ,e 1 era IVO.
Limões; foi palco da primeira rodada do Campeonato Ci- .Postal, usou de Seu habitual recurso: a violência e a des-' ,

',.,

.
.'

.
.

.
-

.
" '.

Feita a primeira chama"
tadíno de Amadores, promovido pelo Departamento de Lealdade. atingindo propositadamente .,e covardemente o,
Futebol Amador dâ:, F. C. F. meia postahsta que teve de' ser conduzido ao hospítal, da não se ponst�tâl)po núme-

Os préllos não conseguiram agradar de vez que as bo- enquanto que' o árbitro André Vilainiapontava ao '-defen-- r,?, (�e�f:l, far:se-á 'outra trín
tinadas, a deslealdade e a violência andaram soltas. �au- ,,01' alvi-verde o caminho da cêrca. ta minutos após, o que será
.lista, do Ipíranga, foi a nota negra da rodada: O "valíen- Os ipiranguistas,

.

apesar de atuarem dentro .de seus'
-,

-
• I .

r resolvido com qualquer nú-
próprios domínios não 'conSeglliram, suplantar ,: os coíora-' "- "'.'

. ,
.

.

rados que venceram por uma contagem expressiva: '3 x 1,- mero.:

sendo QS golos obtídos , por Ronaldo, Arilton e, Jurandir pa- Florianópolis, Í,O de agos-
'ra o quadro ,visitante e Aílton para os Iecats.' ). ';to de 1954'-

. ,

.�, . '\

As duas equipes atuaram assim rormadas;'
, I A, DIRETORIA,

POSTAL � Dino, Wanq(}rley � Bona;' Edson, Célio e
" • �;"�"ir ;--.:., .• �_J _?-...<-t�'r-'j{:.- /.j:" c , : I.

iI

NIZlO; ,AnJton,',J;�r!t�?lr,��!eF��f:,:�m�'âf�o e Dl,one�._· i ;,. ...._"!...�':.....!"••••••••••••••••••v� trocínapor. Apóz os' 9() �.
IPIRANGA; _;__:O�Dllson" Derahelb-e Aríovaldo: LUIZ Ar-> -: .

,,' ". -'
. ,

" -, ..' .
' "

'" regulamentares; saiu· com
tur e PauÜsta;� Mãor, :i!:\iio':."Ailtbn I(Ahton II é José. 'DOMINGO O . --INI-, .

A tarde foI éncerrada: com � ,préli� ��tre Ba�gú e Ra- TIUM;" CARIOCA as honras de v�cedor o q,ua"
dium, vencido .sem dificuld�de pelo priineiro que marcou lHO: 12' CY'-' A.), :-:-'No dro Sampaulino, qu� mesmo RIO,12 (V. Ai) -- Muita
três tentos contra nenhum do adversário, /Golearam: A- Estadia ,do Fluminense, sa-:, sem jogar 0, que s�b�,. pou' gente' estr.anhQu a a'usencia

mapte (2) e 'Ney. ;
. '

_'. bad,Q proximo,' será realiza.' de- ve'n�e; �9� '-�atit�ridad� de I�dio;no' c�t�j'� cóntra o
Do sr. Secretário do Inspetoria de Veículos' e Trânsito is equipes foram estas l- •

I",
,'-

_ .'

'b 1
' 1

.

Público- Fut�bol CI�be, recebemos o seguinte ofíéio:
-

, , "
, .

.

." r
- I , do O torneio início de foot" a so uta a' equipe a"vi- ne' América. Isso porque o mago

. }3ANGU' .� W�lmar, ql�üdio "e pol�tto; MEl-rréco,: ,Mar-;, '. ,
.

'. ' .

.
.

cio e Lefmida's; Amante, Gaia, Ney, Hél�o e Nado. ball-de' categoria de amado', gra pelp score q,e 3 'x. I. '

nifico ,<:.entro avante rubro-
"

RADIUM � Bran�o, E'dio e Joe;- iUlga, Ernani e Po- ies _-'e' dom.ingo, no M(/.rac·a-- Ja na primeira fase ven' negro já -se recuperara e

lidara; Clemente, Telê, Sidney, Vermelho. e Torrado_.' nã: o i�iÚ�m do. �ertame ciam os púpi�os de Oshi Cos' treinara '��;ve�ieni�mente.
FOram expulsos do �ramado Ney e Érnani.

p.i'incipal ç1à Federaçíio �!,!_, ta. pOJ; 2 x O. No entanto, conseguimosrecem fundada por funcionários desta repartição, no pró- Juiz _ Gerson D.emaria, com' bom trabalho. '

, "Íino diá ,13 'do corrente, frente ao. Volante Futebol Clu- tropolitana d'é Foote-1!,al1,� '�a segunç1a etap�lo l?�? �p�,r.af qu�; .�. h i 'stó � i a

be e em homenagem ao "Dia dos Chauffeurs", no campo PRO'XIMA RODADA conforrpe já tivemos- ()por'· Paulo amplipu a' contageIll dA ausenc,ia .",de Inqio � in-

'da F. C. F., com início' ás ',8,30 horas da manhã.
"

1
'.

-

"I
" .. ,,�,.,'1">..

" tun,iqade de adiantj:\-r. para 3, x Oi por intermédio I te iramente o��r�. O artilhei"
Comuniéo ainda que o referido clu�e deverá form�r., 0 certafu� prOSSegUi�� no pr(>xim.o��áb�dO, no mesm�' �••••�.....��••�•••••••_N�,

de- Sagaz em bonita cabe-. fo,do càmpe�o da cidade
com a seguinte constituição: João,' �allnundo e AgOStl-, 'ocal, com os segu,intes jogos: ,

'
. ." .-, .

- ....
, .'

" çada. q. .

vencedor alinhou n�o jogou PO�9.·U�. está s�mnho; Olício, �inela e Araponga; Paul�, Maciel� --Manara, Colegial.x. R�dium.
,,,

,
, .... "

' ,. .

.ZIZINÍlO "CANDIDA- assim: contrato.,

AldOA:r:::::�os as atenções que nos disp�nsar,.� aqui 'fi.'
" Ipiranga x Bangú.

I'
,-'. " .}'t

'

-- ;:TÓ ÀS: .�L'EIÇÕES? Domi, Aniél '�G_onZagai ,Para, renovar ,?��; ,�óm"
.

iJ' "

d
- .

t·
.

LIM.A, 12' (V., A. ) - O �Ll'll'- Alberto A'� .

I d
"

f
-,

cam as nossas cor lalS sau açoes espor Ivas. �-:';-' .. -- ....._......................_.._...;_.........,y., . .' e mencoi promi�s.o.; "p ,io. !,!Z �X�"
(a.) �UCLI��S 'D,OS SAN�OS!., 1.0 Secretário". . vespertino "Ultima Hora", Osvaldo, Béto, S�gaz, To' gencias ,e não '�uito, peque"
G���os.

,,', , ,. ESTARA' EM JOINVILLE-NQ PRÓXIMO. plfblica em gràndes títúlos nólieBatista.I)irigiuap�� na�.
�

MÊS A S·E'L'ECA-O' N:A'CIONA'L -0[' BAS,-
a notí�fa d� :�e 9 fute��lis"11ej-â com muito acerto O sr.' Estamos ero.plena·era das

, .,., ..

[;;
.". ta,. carlOc.a Zlzmho sera larr

IPe'dro Lapa..
'

.".
.

.

so�as fabulosas dos con-

QUETEBOL .QUE DIS�UTARA� O- çado _com_o c�ndidato a de'
. '�nor.m�l�dades: Ma�inho, tr�to� est�ato�f�rico�' �, ln-/,

, I ••
• putado ao Congresso brasi-

o a'va'nte do clube pat'rocl'" d' - f'"MUN'DIAL io �ao 9u�r icar atras ...

'. le�ro, por sua;' torcida: O' , . . ".

nadar, foi expulso do grama- Entretanto é 'certo que per"
J�r.nal publica' dec.la.rações," ,',

-

.'

.

. do por não ter acatado urna manecerá nas hostes daOntem, na Federação -Atlética C�tarine,i1�e, quando d Z'
'.

h' 'f'
.

d'
"

.' ,--
,

.

t t dI' €-" lzm o con lrman o a' orde.m do.·
.. á,.�b,l·tr..o-.-fomos em bus�a dos resultados do C;tmpeona o E� a ua· .

informação e, revelándo qti�ie Voleibol, o secretário dr, Nívl0 Andrade forneceu;-nos

BONnA VITO'.RIA DO :QSWALDO CRUZ
-

SÔBRE .o BALNEÁRIO:·4 a 1
'

.

_

--

,�f�'�·. 'la

�- i'

Derrotado o Ipiranga em seus, próprios domínios frente ac Postal Telegrá-:
fico � Aatitude condenável de-Paulista - O Bangú, sem dific,uldade, impôs-

se ao Radium - Próxima rodada .

.,,-

NA VÁRZEA FLORIANOPOLlTANA

VOLAN� XLV.T.P.

Em disputa do Campeo-

'h�t��i.t?' i(!Jfrenis'�,'f�r'
zeanos,' promovido p e I a

Ponte Preta, defrontaram-se
,

domingo último, 'pelá ma'-
�

nhã,
.

no gramado 'da Vila

Operária, os quadros do

São Paulo e do grêmio pa�

As 10,15 horas
..

'i'io"�'Plonte Preta
la �.' H! t� '"J.,

Descansa nesta

Avante F. C.

�

Ferrovia"

rodada o

1III'YW'W'IoI"".�;"""""."''''.'••r-'''''''.•••'.-'''.'''''.'.''''''_ - - ....._ • - ••- ••••

Interessante' peleja será efetuada
. '.. � .

hoje, no período da manhã, no
.

está�
dio da rua Bocaiuva, em homenagem

ao "DIA, DO CHAUFFfUR�'

·.·I'NDIO QUER MI;.

'�HÕÊ$ pÀRa�RE�:
.

NOVAR
. \

"llmo. Sr. diretor, de "O 'Estado Esportivo"._
NESTA.

De ordem do sr. presidente veI;lho por meio dêste con

vidar a V. S. para assistir a estréia de nossa'agremiação

. ,

SALV�, ESPORTE CLUBE CAIÇARAt
Fundado '119 dia 12 de agôsto de 1952 por uma plêia

de de ab�égad�s' �sporti,stas, o Esporte Clube Caiçara 'viu

passar, ôntem, :seu ségundo ano de. existênc�a ipt�ira:men..;
"

te votada ao progresso do foot-·ball do distrito de Saco

dos LimÕes, nesta Capital, onde já .conta com uma bÔII: le

gião àe adeptos.
-'Em comemoração á

.

data foi prganizado um progra

ma dÊ{ festas, sendo inaugurad�' sua séde social e empos
sada a nova diretoria' eleita para o período de 1954-55,

assim constituida:

uma bôa notícia: a Confederação Brasileira de Basquete+
. , .J

boI consultou a éntidade ecI.é.tica sôbre a. possi1biÍidade' oe
efetuar ,um jogo da seleção' brásileira de b�squetebol

.

na

cidade de Joinville a 1.0 ou 2 de setembro vindouro, tendo
o maioral Osmar Cunha respondido favoravelmente, pois

, : - ,', "

o interêsse do g.rande desportista que preside a F. A. C'i
é el�var cada vez mais' o e�porte do basqutebol, mediante
exibições dos 'mais renomados conjuiíto� do �undo.

'

. A seleção brasileira, como se sabe, acha-se �m prepa
rativos p'ara o Mundial de Basqutebol, a reiilizar-se desta:

.

,. .

'

"".� -
. '. ,

Como aperitivo deste: en"
G�vea" pois ..

'

,se trata,' se:
gundo a r opinião' de' Fleitas
Solich., de' um. element� de

; ,'o, ",'
• _" ,"

Presid��te de 'Honra""':' José- Gomes Soares

Presidente' - Oscar Raul, da Sil�a
Vice-Presiderite'� João Pedro ,MEl-rtins

1.0 SeCretário - Milton Francisco Gosta
2.0 Secretário - João de Deus Ca�,doso
1.0 Tesourei.ro - ,Acácio de Deus· Cardoso

2.0 ,�esour�iro - Herondino Ferreira

Diretor 'Técnieo � J.oão Heleodoro Ferreira

Conselho Fiscal - Nestor de Deus Cardoso, João
Luiz da Silva' e Alberto F?-rias.' •

E��e�r�ndo as cómemorações foi servido um coqu'�tel
aos presentes.

"b ESTADO ESPORTIVO", embóra tardiamente, cum-
. (. :

primenta o'S nO'vos p�redros� caJçarenses, .a!!l,lejand?-uies
novas e retumbantes vitórias no foot-ball menor da

.

'cados

Vi;ÓRiÂ·�ó�iÂNGÚ>
NA BOL'VIA

"

LA PAZ, 12 - Em par-

uma' forte corrente apoja Gontro, estiveram. co mação
as equipes do Avante e Fer

roviário, yencen90;, \0, pri"
meiro pela contagem d�6 x
3.

primeira agua. lridio, que
:n�o d�rm� pO,úco,; pret�n'de

1'," ,,:.

dar um' golpe bem grande

s'eu nome.

vez em nosso país.
'- " 'Portanto, estão de parabens os joiI)vilenses que verão

os expo�ntes 'máximos do cesto-bol brasIleiro.
'

;n� 4iF���� I 4p �l�Tengo, e.
Proxima

_

Rodada fala"se mesmo, em milhões e

tida �ivada:. ile incidentes,' • ""oml'ngo D··l'a ·15
'

'

,.� d'
"

d'
.

J:J pa m �Pen e;nCla economl·"
(j ,Bangu, do Rio, derrotou' A 8 3 h

"
.

P I
.< •

! ; ",," , , .'

s ,O" oras São au o, ca para o jo�m craque pa-
ante-ontem" a tarde à Stron"

x Vila Oper4ria. :raib��o.··
.,' "',

gest, desta capitl!l, ,p�i� es�

core. de 2 x O: Os tentos'

foramdo clube brasileiro

TREINOS NO ESTÁDIO, DA F� C. F.'
: '( •

, J'" \,. � .. ::

',_ de autor.i� de ZiZinho, �os
,

.' j 1- i:;, �, • fI.'
21 e de' Calasaez àos�38 m1;' ;

O'AvaÍ' ensaiará:�!lô;Ii��fb"
do da, �a:tde, pabe�'d6:!ao
Figueirense fázer o- l}otur"
no.

nutos, :ambos na fase derra=
. , "

.' ,De 1 ,Escrituráx:io para o cargo de caixa-lndisp'ensá�el l

dei��. f\ parti,d�; 'ápe�'r de:, ser- bom dactHografo.' "

.-.;
'.

.• ".., ;. , '::!"; '.'

ser �rdorosamente disputa'
.

, Os interessados deverão apresentar.;se munIdos' de"
. . . Carteira Profissional e Certifica,do de' Reservi�ta à' Rua

da:; mll;itd deixo'u 'a desejar. S�lva Jardim n. 180.
trópole barriga-verde.

SALVE, ESPORTE CLUBE CAIÇARA!

para, hafe n'o estádio
,I,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diário da, ,M,elropO,le I
�.�

.

,
.... I

� Fahula da Ví�ora e ALI
crime do Ca.dlllac

fi7"-
--",

.

�,-:;� ..'\itf.... ' ,��:, ",�
(Alvarus de Oliveira) a vida de ninguém, 'I�em
Um lenhador encontrara mesmo a Iei, mas há a��às' .

uma víbora quase morta de sinios que .nos 'leembrQ..Úl .a, .

frio e se apiedara do seu pena maxima. Sobretudo
destino, agazalhandoa no porque possuímos uma Jus';

peito, dando-lhe o calor que tiça que se, penaliza do cri'

ela precisava para recupe' mínoso, esquecendo a vítí
rar-se, Quando o reptil se ma, e' n�p pune nunca

'

ço-
viu com saúde, íá picar o mo deve.

.' ,

seu benfeitor pagando o E há outro.fator' que preci
bem com, o mal, .mas o .le- sa ser registrado sempre

nhador, a" tempo," ,.atiroll-a quando estas': coisas ocor

ao chão matando-a. O cha- rem: O uso da arma o que
mado crime do Cadíllac que é proibido. O crímínoso te'
fez esquecer'o do Citroen ve em suas mães até metra
negro, lembra esta, história lhadora, ,e �ciquiriu um ,-re'
que os maiores fabulístas volver e .conseguíu muni'

têm 'aproveitado. çãõ com a máxima facílída-
André Jules Cateysson, de!

' '.

presidente da Corcovado Existe algo errado em

grande organização Imobí- nossa legislação . E se há

Iíáría, aquela emprêsa que leis, falta-Ihe execução, .

se impregnou do. espírito elas são �p!,!nas, para inglês
dinâmico do seu ídeàlizador, ver .••

batendo todos os "records"

, de construção, em rapidez,
em quaritidade em beleza,
em linhas, em "arr�jo é7�� I IÊ,..-i
iniciativa, quê trabalha, á 11111 tlflSlTl11luz do sol e li luz '-dês: rbl1é'

i'" ."'.'.;tores, aquela �u�.: ;Wp�;,,?u.
um "record" P4bI'�itario' .,ftA.HOE TONJ08

iluminado o CorCo�ârd�"pe-. iiii�i������10 Nàfal, �'pa�r�ü "únt dia: .'_. .., - -

no caminho.da vida, alguém
também de 'áçã'o õ <ili_é' çer
tamente ,grac;lára, e "fez7dê';
le um milionário. DeJ- ven'J
dedor de refrescos a dono , .

,

de Cadillae, � diretor' de Pelo presente ficam �c�ú�
uma' das organizações maí- vocados todos os, sécíos ,,�ui
ores do mundo, no gênero. tes dêste Clube; para, a' As-'
Mas a fábulà' se deu ao, sembléia Geral OrdiÍuiiia a

contrário pois o
i Ienhador r�ali�ar'·�� dia'15 do corr��':

confiou demais na . ví,b'Ora te, Domingo, às 10 horas, -@.
que 'estava aquecida ,e�'�éu fip;t de,s�:r Ín;qcedida à elei-,
peito e �o Invés de atirá-la 'ção da nova Diretoria.

.

ao chãopara matá-la, espe- .No caso. do n,ão comparei
· rou pela, voz da gratidão e cimento, àql!-�lá' h.or�,' de
recebeu ii picada' fatal. dois, t�rç�� q,9 .número to'
Certos crimes tão bárba- tal de, sôcíos q';1it�s, será a

·

ros, tão absurdos' e
.
tão r.e· Assembléia ,r�al�zad� ás

voltantes fazem-nos ',.p�ns�r 10,30 horas, com qualquer
n.a pena, de" morte,

\
'Nin' número. "

_
_ T'" _

·

guem tem díreíto" de tirar .f:..,DIRETOíU4

Edllal
!_ ...." -,.. " .f.J -, ," _ .....

�(CRClçl_()_I�I�f.QQ�mg�,�
p'8'r8;5ão'" Paulo

/

..

Pela presente vimos comu:ni�� �p�. ,nq;;sos àillt!lltOd
clientes,' que nesta data foi inaug.ur,a(Jg Q .servíço de ra

diotelefonemas para todo o Estadô' de São Paulo.
�_ ,-'oH'

-

. _1

Florianópolis, 10,8-54.
,

.�, , -Ór •

',' , Cta).Rá,eJ,lC? I�ternac����l �o Brasil

, .. ' , .. Rua,.'l;'enente Silv�ira, 25
<

-

• ,- ,1. - , : :"

. ,MDJ,OTf,:lit:fO_Nt:.M""$_.P�RA O BRASIL � Q MUNf)()

Co,' a�" Bjblia :II MtQ
-"

<��o�·Cie�áculo»
SEXTÀ�f�,RA, 1� DE AGOSTO

Desperta tu que dormes �. lev;ln,ta-t�.��ntre o� mortos e

ICristo te alumiará. (�fés...�:l�). Le� �I;OV. 6:11 o� Efés, '

5:13-21
. .

A indiferença Q uma 'das .maneiras que t.�mos de fechar

os olhos j;lara li. ·tealidll;de .. Talvez o façamos. com mais fre

quência � ç9fi\"r��u�tái;t�s' �ais àa��sos no t�rreno, das réa-,
lidades espirituais', ,

'

,

Um agricultor indiferent� à cultura de suas' terras te-
,

ria cardos e espinhos e não polhelta, no tempo da ceifa.

Muitos deixam o campo de sua alma ,e de' §.pa: J;l:le�te �,. ao
I

.

"Deus dará''; éomo se à,eterna ceifa. que há de sobreviver,
aos séculos fôsse coisa sem importância,
.

A ip.dÜerenç:;\ é uma espécie de doença. do,espírito; é a'

cegueira da alml;L para com as coisas de mais alto v.alor. Só
é espiritualmente são aquêle, que se interessa, naquilo que.
é do interêsse ct,e Deus. Deus se interessa no que nos acon-"
tece. Ele se importa com o que faz�nios de �ossas vidas, "
indiferençà é" pp,rtanto, um pecado' contra. n6s. mesmos e

contra Deus, A in<;liferença Para com as coisas eternas nes

ta vida signifiea morte..E' de �áxima _u�gê1i\ci�, p��a tf;dos
o clamor d,e Paulo: "Despert� tu que dormes 'e levar;.ta-te
dentre os 'mp:rtos;. � Cri�t� te:alllmiará"�'

'

, ORAÇAO

) Ó DeUS/desperta-nos' antes que, pela indif/ren'ça, _:n�s
nos lancem<?�;).lo sono da morte espiritual. �ós t.e. implora
_l�lOS e� l\qqie de �esus ,Pri&�o, que nos e�sinl(u a, orar, di-

I

zen,do: P.�� 9,c?ss�, ,RUfi e(>tás ,nos céus, ,.: Amém) .

"i'� • P�&�AMENTO PARA O DIA \
". .. 1 ..

\.

"A indiferenca para com as coisas

s�gnifica morte'\:'"
� '.

.
eternas n'!sta vida

�-�
\
\

\

Essa oferece mais ... uma das'maiores deso
"'

"

bertas dos. Laborâtórios 'Essa I
.

"

NOVA
d.

(·om
.- /

II

, Custando o mesmo que as outras' Gasolinas, esta novíssima e sensacional

Gasolina com aditivo de AÇÃO "VITO·MOTORA" limpa de 'fato o motor

de .seu . cça(r.o,. e ,tr,QIl.�Olite potêru:ia a cada movimento dos pistões!

PROTEGE o MOro R ! -

���iJ�i1��o aditivo de AÇÃO ,- �-,.,.,....;...:.:""=

"VI,rO-IrIOTORA" evito o'
form�ção, de reiíduos nas'III_..�
válvulas e nos piitões •

dan"o vid.a mais longa ao

motor.

,
,

LIMPA O MOTOR I -

A GASOLINA' ESSO com

AÇÃQ"VITO·MOTORA�'
limpa o .motor; dá funcio·
namento mais eficiente,
maior rendill}ento por Iit.ro I L.....;:::.:..;._ __.�,---""'-'--�_

PUXA MAIS I • O podlH
d. limpeza da A ç .l O
uV'TO·�OrORA" per·
mite que' leu '.carro puxe
melhor quandq você ,"pe·
dir" mais dêle... numa ma

nobra' rápida". ou numa

.ubida I a..,;;��..............,.......a�_.,.,....,....,*t"'!

" FUNCIONAMENTO MAIS.
ECONÔMICO I - Mantido

". mais limpo, o motor do çor,
ro '�re.spira" melhor, e fun·
ciona mais SUá vem e n t e,
e_conomizando gasolina.

ESSO
Abasteça.:se com a nova Gasolina
Esso . que},�.. :�9.U_fiJl"t0� no ;prec;ç> li)

....mp"
a -palMEIU; -,

em 1ll4@ll�.'�

�GRÂVE ACIDENTf
'NO MÔRRO DE
JARAbUÁ DO SUL.
Grave acidente que ia re

sultando uma víntena de vi

das, deu-se à 2 do corrente,
com um onibus da Empreza
Andorinha, -no morro do

" ;Cer.ro,.ientl1e' ,Jaraguá e Blu

menau.

Dele saíram feridos: Inês

Harbs, residente no Rio do
.

Testo, Alenir Emidio Dutra,
aluno do Ginásio São Luís,
de Blumenau, Arnaldo Cori
zela Torizani, residente em

,Tifa dos Pereiras, Jaraguá
do .Bul, George Bogoeski, 're-
sidente em Curitiba e Julia
no Buzarelo, residente em

Blumenau.
O onibus ao descer a serra

em referência, teve a cruze

.ta da saída .do motor que
brada; , descontrolando-se,
porém a calma e sangue trio

. do motorneira. o levaram a

.encostar o· carro no barran
co, evitando que o mesmo se

despenhasse..
Os cinco passageiros feri

dos, os quais .roram interna
dos no Hospital São José,
sendo que o estado de um

deles ínspíra sérios cuida

dos, não tiveram a calma 'ne

cessária, saltando do carro,
lnopinadamente, quando os

demais permaneceram no

interior do veículo, confian
tes na perícia do motorneí-
1'0.

-0-

,

Ao registarmos tal lamen-
,
• .tável acontecimento, endere-

çamos à Inspetoría de Veí
culos de Florianópolis a' se

�!linte pergunta:
,

Tem sido procedido períó
dícamente o exame dos nos-

30S veículos de transporte
coletívo, ·verificando-se se G�
..nesmos estão em perfeita
ordem de funcionamento, de
rorma. a oferecer segurança
10 público?
Todos ÓS oníbus

.

tem os

freios e barras da direção
im perfeito -estado de segu-
rança? ,

.

Sim, porque há dias viaja-
mos em um onibus da 'Iínha;

I do Estreito, cujo carro não

I' possuía o necessário freio, o

que nos foi. revelado pelo
I'própr.io motorneiro. .

Ao lhe perguntarmos por
que .ía .em marcha tão moro

sa, sem .a . menor relutância
nos explicou:
- Tenho que ter o máxi

mo cuidado, porque o carro

não tem freios ...

CA<SA,

_.,.
. VendeTse.uma, de madei'

• 1 \" "ra, ,gran e,' com 420 mts2

terreno, na Rua Mour�, �m

Barreiros,' por Cr$ •••.••.

30,000,00.
, Negócio urgente.

Informações com o Sr.

JoveI Lemos, na banca de
,*

jornais anexa aI) Café Sãô·

Cristóvão.

QUARTO
Aluga-se um qUJI'to para

2 moços distintos com' ou
sem café.

Tratar à Rua Conselheiro
Mafra, �52.

.,-·1

Objeto ···raRDado
A quem fÔl' oferecido um

rádio 6 válvulas, de autom6- ,

. vel, sem �uto:fala�te, pede.
se ,.comunicar a esta redIL
ção.
Será reéompensldo•

VENDE-SE'
Um terreno à rua Souza

Dutra no Estreito.
Tratar' com Fragoso na

Firma Hoepcke (Navega-
ção).

,I
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-

�; ; Iii. '

·a. . '0'� R' A' ':�: dor da Uiópia ao
-r.+T 1-\ t C(f9gresso dos EU.:.- .:. (SNA) -,·0 Imperador.:•• , 'O,'

EM . FLORIANÓPOLIS' �:� Haile'.,Selassié da. Etiópia
•:.. .

.
.

. .'
, , ••• d�claichl numa: .sessâo do

: �
, � -.-, TAMBEM - .+. Congresso Nacici�al em

+:... .

OS
-

FAMOSOS .:., Washirigton -',oIaço 'mais es-

::: •

•

•

t
•

.i. treito entre seu
. país. e os

.:.:.: Colchões' de Molas .t �s�aó���nidos � a fé crís-

·i� .

FERRANDO'"
. "Lemo, a mesma Bibli.,

:F·
.

.

.

.. ;<>. :1: ���m:irl�u�l:·��:,�li:�.:::
+..

.

GARAN,TIDO.' .:* peràdor aos representantes
.:. +:. da Câmara e .do Senado a-

.+. - p 'o r - +t mericano. :E acrescentou:

.•t., 5
.

A NOS
�

.
••• "Temos. uma 'profunda a-'

.t. '. J.' ++. preciação - pelo. Ocidente .

•t.
r t-: . H. .. SANTOS .'S.' A. .t... Uma consideração apenas

.:. . Pôrto Alegre' .t. seria. o suficiente ..
' para ex- .

•t. C.ASA .FUNDADA EM 1915 .l. planar isso. As duas Améri- l
••• .t cas e o Continente Europeu

'

• ';
.

Ã . venda 'nas' casas: r"
x:

d:
. SA-O PA.U·L··.·.O· LT·DA. •• constituem um, terço a, re-

.{. .t. gião do - Globó.. Nesse um

••• -

, COLCHOA'.'RIA' . GONZAGA .:. têrço está concentrado o po-
-

.:..., .l.
vo de fé cristã.

..

•i.', ,ESTUFARIA GLOBO :
Com raras e-xeceções,.o -----.-,-------- ---------'------

:!:. I. CAMJOPSO�,-��tRA' :::I�d;ti�i��i:�NI:ft'e:ed�sMtte:�ICOnCUrSO ·de·Admi�sâo O l- n- e·m'-'a s, ,' .

•'+. ..... " .

. .:. 1

erdraneo_: esses res an-

à Esc'ola' de'" sa'roe'olos da's Armas -.,
,

'.
. tes ois tercos da superfí-": ".....• • • • •..• ·_· • •

.."u ., •
..
• ! ·.' .

. ., . .

. ,

..

'
.

'.'
.

... .: • • .. • • • .. • ... • .. •
-; -

� ele d� terra, a Et�opIa ,?o�s:;ll
De ordem do: Exmo. General, Com�ndant.e. desta.' . \' a . maior populaçao cristã, G' . _ I" ".

'h" .;
t d··

.

d.
.

.

'. '..
. .

.
. .' uarmçaQ, evo ao con eClmen o . os interessa os que

.
.....

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

" "
.

_ .,' /"
.

� . dia trinta do corrente mês expira' 'o prazo para entrada
dos requerimentos dos candiciatos a matrícula nó Curso
de Formação d���ela E�coià.,. .

.

.

'.;' Q'{{alquer esclarecimento .será prestado no' Quartel
General da L Í>. 5a. � Ávénida' Hercílio' Luz 137 ,;.,,:_ Nesta..

.

..�
.

, ..� .

/

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

S�,:;J�S�1 JJl Y i-au!
r '��:.,4,�� ��):',a�. ';, 'S�SAN HAYivÀRD...." TA- .

ROBERT
.

MITCHOM l\ÍlIROFF em:

ELIZABETH SCOTT·, 'HERANÇA D�. OD!O
ESTRADA. DOS HOMENS No Programa:

.

SEM LEI Cinelandia Jornal." Nac.

NÕ>'P:ibg�arna: ; Preços: 7,60 3,50'
Esporte na Tela Nac.

.

Imp. até 18 anos... ,

Preços, ·lÓ,OO - 5;'00. '
.

"
. �

Imp. até 14 anos:
As 7,30 9,30 horas.
Umà e.sperança em cada

minuto. . .
.' As 8hs.

Um. drama pungente em 'WILLIAM. PHILLIPS
cada vida.··.. ·

LUCIA BASE _ MAS
SINO GI�OTTI _ ELENA

VARZI
ROMA AS 11 HORAS
No Programa:

'

.

Atual.' Atlantida Nac.

Preços: 10,00 5,00 .

Imp. a�é, 14, a�?s.

E-st�u aplo para aceitar .

ooatouer- trabalho de de
senho: A"tistic 0t P91"O . clichê."de .. F?r�Ot fondC! Of71el"c/OL, Poll'lj
ç_.a, o o altas�·. De senhasue.. .odo .o.s rtoas .

I.' :F.lor'ian,ópolis, T de agôsto de 195�. ..
f 'EDIWAL OBERG _ Capitão Ajudante

,

G I' 1> '5
. : .. l' \

...... a.

Geral Q.

A DIRETORIA ·DE OBRAS' PÚBLICAS Serviço de
Luz e Fôrça;

I .. em face de diversos acidentes provocados ppr faixas fi
xadas em Pós,tes dêste Serviço, causando interrupções no

! fornecimento da eriei'gia elettica, '.
. .

r .

\' em face da possibilidade de desas�res com consequên-PARA �QUELES, QU� , ciâs graves ,por parte de pessoas encarregadas da fixa-

'(i)ESEJAM G) MÀXIMO; .. çio dei' referidas faixas e cartazes quando em Postes dêste
\

.3erviço nas proximidades dos condutores de en,ergia elé ...

EM CORTESIA tl'ica, ..

avisa não. ser permitid6 il, fixação de faixas e cartazes'
-no pôsteamen.tp dêsté Serviço. _ .

,

',' Diretod:l -de Obras' PÚblicas, em Florianópolis, 9- de

I' .�flRltb '.
.

agôsto de 1954.

Vende-se ·l�"r-;::· -A-...--t-en-----ç·-a�-o- .�.J!,.!:..�" �

.' .,'.' ,.'
, !

I A b
'. '.

)�RL ';
" ...., ..... �.'.",

.

:'
..:.:... ".�, "'J" •.

'

'.' SEN�ACI��A��> EX-.1 chassi FORD reforçado, 'especia para �ni },IS,. án.u . .�/�.f:_, �
..

'

1946,. de 1�6.polegadas entre,eixos, amor!ecedores, dian., PERFEiçnõ SEM IGU/I..(:.,' " BQA'cq�Oc�çÃO PARA MOÇA TRA EXTRA ... E;X-
teiros ..e trazeiros, motor V-8 d�· 100 HP a qualquer pro- . .'

., 'Preêisà-se',â� maça ·'com:�conhecimentos de Conta' TRA
.

.

b dI' f d'
. 'r.. l

.'
.

"'" { ....

d 3 D '3A. DIMENSÃO·

�
�*

;'V1F:ça'"
-

va, pneus 750x20 em. oro esta o, atarIa re orça a,otuna. CA:SA l\HS,CELANIA'distri:' .. uijdg,de, C07'respo'ndência Cor;nerciÇlJ"e apta aos emais

'u. �.
�

._ . . " . .

"M.ETROSCOPICS"_ :__ 20 .

.

.'.
. ..

�.'Vêr e tratar na '
'

bl''.dora . dos Rádios' R.C.A. serviços' de 'escritório. Exige-se re]erências. Candidatas
_ • IIk.....

Ind. e Com. ARNO GARTNER & CIA. LTDA.
V't V I I n"

interessadas queiram se dirigir por carta à Caixa Pos- mmutos de sensaçoes: _

oi[ [::

(Agência VOt...vO) - Rua São Paulo, 501 _ BLU- I or,
.

a vu 8S e ISCOS.•. , ·tal' 139, Dando nome completo e endereço. . Figuras que saem da téla e
.

.

MENAQ. Rua Conselheiro MafrL ·

... ,ORDENADO INICIAL � Cr$ 1.100,00.
.

veem ao seu encontro: As 8 horas.
'. .

" No mesmo programa REX ALLEN em:

·CAMPO. DE BATALHA .O.REI DO RODEIO
-- H'umphrey Boggart _ FLASH GORDON NO
June Allyson PLANETA MARTE 13/14
Não serao cobrados os al'J.I- i Eps.
gueis d9S.' oculos especi-.10 SEGREDO DA ILHA
ais. . . ":., . '.

MISTERIOSA_,. 11/12 Eps.
Nó.Ptog:i'ama:.·" ...:, N<il,Programa: 'i;

Cirtelândia' JorriaI· Ná�c-. -.:' Filme JornaI Nac.
'," .

Preços: 7,60 3,50. Preços: �,20. 3,50.
Imp� até 10 ari0s:;' _ .. '

. Imp. até 14 anos.

em:

.'OS � ULTIMaS CINCO·"
No.. Pr�gràma: ,<' f '"

"'-.:�.

, Noticias da Semana'. Nac·."
Peças: 6,20 3.,504�·

� "

,'; r. _-

linp. até 14 anós;:'

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

.

Serviço ,Nacional de 'Malária
,t\tencão

.

'

Chama-se a- aterição dos interessados pará
o Edital de Concorrêncül Pública, qüe o Serviço

. Nacional de Malária está fazendo publicar nos

'.dias 2; 3', l2 e 13 dó corI;'ente mês, no Diário Ofi,
,

daI do Estado, para venpade 10 jeeps Willys'-
ano 1948.· ,

.

i
. ,

E EFICIENCIA
'

.

12 ·1 T Z

VENDE�SE

.. ,

f,','

.
'

.

. ,,,' '."

i .

EO·O·NO'M1A absoluta
G;�;n;de ·c, NFORTO I,.

.1
,i-.,

" :' ,',
.

,',-

L,.,�:-{;I' �"--.:.):'"i-"

"i��i;�,\;1�11),�'
.'

"

,
...

j •.•, .. ,

AQUECEDOR E�t;TRICO" CENTRAL'
.,

II; j
;,�� .:;')". � '.'

. I ,
. ;Cap�cjd,?de:'
100 a 1.000 litros I

., �,
., '.'

......... ,
....

,Uma casá à Avenida Mauro Ramos, 137.
Tratar com o sr. A. Madeira...

. Rua Trajano, 31; Sobnaelo.AQUECEDOR

ELÉTRrCO,
, -, :� '. ."�:

a·CI.·T,l l$fS�URI�DI·��.�,,'.�./
r· �. '.,," �

IMEA6Ao' e CHUV�IRO
.;. .� \

" A'gência,
"de

.' ','}'

;..
, ..

'. ..Construido int·eiramente de .

cobre.

• Aquedmen.to I:Jltra rápida.
• jÚ';��ndante' ha te;�p�.

'rajurá. êJes�jada.
, . , l�: -,

'
..

".' )1 ';
I.

•

� •

". :.

Fobrieeidos '. nos

horizontal' 'e . vertiçot.
.

Caiu P08tàJ. 4;b
l"lorianópolill

Santa C"tuina
..
'

• Construção sólida.' sendo a caixa interna de COBRE ti'

revestida dEi material altamente IS01.:'ANTE !lã de vidro).
• R'esistência do 'tipo tubular. inteiramente blindada.

,
"

.. Controle autom�tico. cÍe temperatura poc TJ�MOSTATO.
que" propc;r(iona;' g[ande ECONOM,IA.·_.\ �""' "

� � �'.,: i' � •

,.

,
.. '1)010' GARA�; �'�Ul;�A��,:f��l' cc

,j'AI-,...,.Jt��"

Enipre·ga:da
.'

�recisa-se\ de uma em- ·0 Centro de -Irradiaçãa ' •.

pregada pará trabalhar em
..

Mental "Amor e Luz". realiza
-

. '", :sessões Esotéricas, todas as se-
Pôrto AlegTe. Paga-se bem., gundas f�iras, às 20,.30 � rua

Tratar, á'· Ru'a' Felipe 1
ConselheIro Mafia,' '33 ... 2�

Schmidt\n. 119. TELEFO-lrn��'TRADA FRANCA
lNE: 3.177.

1 .... t -.

o MISTU,RAOpR DÁKO, de regu·

togem
�

in�t�q.nt9ne9. pern:ite o

maior e\'Í1W··. de 'gtoduoçôes de

TEMPERAfT,U.RA.
'.' ..

'

,; ,

J

"f. RAMOS SlAo-Comércio e �OêDClas
Rua João Pintol 9· .. fpolis ... ·Sta. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ó ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 13 de Agôsto. de 1954

.

Leis àe �utorja do dep.
Blpidio 8a�bosa I

'.-

30,00

Comercio . ...:... Transportu
Rú� Joio PInto. II Fpoll.

Terrenos. na VilaJIQrida
, , (Estreito) .:

_

MAGNIFICOS LOTES. _ COM FINANCIAMENTO A
".

LONGO PRAZO SEM JUROS
· ºport�n1dade 'e:specia!' para' aquisição, .

çom grande
facilidadt;i d� UIQ. ��plendido lote 'na VILA FLO�IDA.
Lugar "alto; ie saydáv�l" e toda ,facillda,de çle condução.
PrivnigÍí�.��.loc�lização,; M� PROXIMIDADE� DO ES
TADIO

. DO, JflGUEIREN!:?�, asseguranqo v,alorização
imediata., .....,. ..". .: '.

"

.'
, "OS, TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NÃO 'PODEM ÓFERECER ,A:.S MESMAS V'ANTA-

Peça hoje mesm()l ,informàç,õe!i a
. .'

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
, LTDA,,\(SUBRAL)

Escritório: Edifício São Jorge, Sal� 4 - Fone: 2-1-9-2,

Dlatr\butdor

C. RAMOS �/A

.

I
-

...-.. .....

... \

7

F,A C I T
instrumento que,' calcula

o senher pensa
um

enquante

Todas 'as' 4' ope·racões· de�:aritmétlcí!
NOS SEUS·-) CINCO DED�OS _

:DESTIBUIDORES' EXCLUSIVOS PARA O ESTADO
.

DE SÃNTA CATARINA

!D��.
'

,.,�,."

«Casa fernando,' LIda.»

Clube 12, de Agosto 'Professorado Catarinense
Programa Social

BRILHANTES FESTAS DO 820 ANIVER-'
SA'RIO DE SUA FUNDAÇÃO

DIA 13 - .. Sexta-feira __

o

Bingo e Cinema. Va-
. _. Lei fi. 460, de í4 de. junho de 1951 - Casa dos Pr�'

liósos premios; em exposiçao na vItri-· fessores de Santa Catarina "\ publicada no Diário Oíí-
ne da Casa Hoepcke. Filme a ser a- cial do Estado n. 4.443, de 21 de junho de 1951-,A Casa

nunçÍado. "Cartão -- Cr$ 100,00, às 20 dos Professores de Santa Catarina __:. o lar dos profes-,

horas.
seres inválidos e desamparados _ já foi instalada (pré-
dio próprio)" inaugurada e' se encontra em pleno)uncio'

DIA 14 -- SA'BADO Soirée Miss Elegân- namento, há mais 'de um an(j, à rua Almirante. Alvim n.

cia, com um valioso premio á Miss 26, na cidade de Florianópolis, Capital do Estado.
Lei -n, 18, de 10 de agôsto de 1951 - Dispõe sôbre

Elegancia 54, escolhida por .uma Co- os cargos do magistério obtidos por concurso. Foi esta

missão, inicio ás 21 horas. Lei publicada no Diário Oficial do Estado,P. 4.473, de 6
.

G
de agôsto de 1951. Trata esta Lei da inamovibilidade dos.

DIA 15 -- Domingo -- rande Torneio de professores nomeados ou re:m'ovidos por 'concurso,
Xadrez -- Disputa da

.

Taça "José NENHUM ::PROFESSOR, inclusive ocupante- do' cargo

F
. GI "t T isolado, de pro",imento efetivo, de Regente de ensino

rancisco. avam, en rr as
.

ur-
primário, padrão F, lotado em escola isolada ou escolas

mas da Faculdade de Direito e a' do reunidas e também ocupante de cargo na, carreira de
CLUBE ,DQZE. INICIO NS 14 HORAS. Proiessor Normalista, poderá ser removido; "ex"officio" e ,

--:000:--
' Assim, todo professor, nomeado ou removido MEDIAN"

Eis, Senhores Associados do Clube Do-
TE CONCURSO, NUNCA poderá se'}' removido, a I não

Iser
a seu (D�L.�) pedido. A remo.ção do. pr?fesso.r NÃO

ze de Agosto, o programa especial e brilhan- ESTA, ao arbitru: de quem quer que sejn, inclusive de

tismo da Semana do 820 Aniversário do Ve- . autoridade escolar. SOMENTE, a pedído do PRóPRIO
, PROFESSOR, poderá o mesmo ser removido, '

terano Clube, cujas tradições enchem de or- Lei n. 23, de 5 de outubro de 1951 .; Dispõe' sôbre
gulho não só aos que .a ele pertencem, como o' concurso de remoção', ingresso e reversão/de ínspeto-

tambem a nossa querida terra, berço de tan-
res escolares - publicada no Diário Oficial do Estado n.

4.516, de 8 de outubro de 1951.'
.

.

tos vultos extraordinários do passado glorio- Lei n. 24, de 5 de outubro de 1951 - Dispõe sôbre

so da gléba barriga-verde, o concurso de remoção, ingresso e reversão de diretores
de grupos escolares - publicada no Diário' Oficial do

· " Prestigiar O veterano Dozeé conservar Estado n. 4.516, de 8 de outubro de 1951. '.

as tradições Câtarinenses, Lei ri. 70.0, de 14 de julho de 1952 _ Emite uma apó-
lice' de um mtlhão de cruzeiros (Cr$ 1.000.000,00) .

em

favor da Casa dos Professores de. Santa Catarina - pu-

_�
blicada no Diário Oficial do Estado n. 4.700, de 17 de ju'

P·� ''''''
'

OJ
lho de 1952 - Os juros desta apólice têm sido recebidos'

.

'. .... ;: !�t�,,-

e
I pela

";'dminist.ração
da Casa dos Proféssores de Santa

.. ;

$
Catarma. '

.

.

· , ::

, I Lei n. 68, de 30 de outubro de 1952 - Isenta de im..-
· l/' ,-A ,I' -""'� po.stos a Cas�,r;1.os'p�ofessores de Santa Catarina, - PU"

*' ....
_

,'..,,)�f blícada no Dlano Oficial do Estado n .. 4.777, de 6 de no'
.

_. OUIIAfITE TODO DItA vembro de 1952. '.
"

/ "
.

,

"

»nos 11/1 T.1FJ·OS' .. \',; . .Le� n. 12�;. d� �� de noven;br_? ?e 1953 _: Declara
,

. '1' ." ;,:;�, ";",
J Y

ftl:<,jl.:,',,.
.�� �:a�����e6:t�;i�;t;�:l �o�i�J��:��c�la:d�e;;o �s!a1i�

• 'D'
� ft�,

'.,

xa o seu usP.
- publicada no Diário Oficial do Estado de

, .;; s . Santa Catarma n. 5.030, de 30 de novembro de 1953. -

% �, ii �'� i::. � Esta Lei declarou inalienável e indivisível, sob qualquer
·

'.

�.� ., ..

' �
.

". .

título, o patrimônio, ór�undo dos primeiros colonízadore-
.. .' j de Blumenau, doado ao Estado pela 'Sociedade 'Escolar

} .
.

} .

Pedro II e fixou definitivamente o seu uso para educan ..

·

._�- ------

, ,
dários, criados, e mantidos pelo Govêrno Estadual: Neste

v-c- ". '.' . =,
.

r, . :','
•

. patrimônio,' na cidade de. Blumenau, a Escola Norma]

"�:rv'-R'""'·:..&..:...R..I •..: .I--ID-E'R i Pe�ro II vem prestando �e:viços à in�ância e à [uventu
.. "', "" .. de. - grupo escolar, ginasro e curso normal do segundo-
LIVROS PA;M CONCURSOS DO DÁSP,.,-�ÁtJ'r-AR-· cicl°A_(Escola Normal), , �odos' crlaaos�e mafitídos pele

·
,

QUIAS E BANCO DO BRA!SIL '.
'

Governo do Estado. A LeI n. 129 defendeu e resguardou
VALDEMIRO R. VIDAL _ Guia do Can- para �e�pre', o patrimônio dos pioneiros blu!Jlenauenses,

did�to ao Concurso p/Oficial administrativo do constlt�ldo par,a o bem da inf�ncia e da juventude.
Servo Pub. Federal e Autarquias '.,... 150,00 ..

Lei n.��. 06�, de 28 de maio de 1954 - -Considera de
.

JOÃO S. PIMENTA _ Contabilidade Pú- utilidade publica a Beneficência dos Professores de San'

blica , , .. .. .. .. .. . 20,00 ta Cat�rina -' publicada no Diário Oficial n. 5.154, de

IVETE CAMARGO _ Direito Constitu- 12 de Junho de 1954 - A Beneficência dos Professores
cional .' ..... '_0 •• , • : •• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • 20;00 agora sob a proteção de utilidade pública, continuará o

i' A,M.A-NDO ,AS�IS - Noções de' Seguro .

seu d.estin9 :de amparo à. fam.íl�a �e professor no enfren-'
Social. . , . , .. : , .. ; ',' ,' .. , ; ..'. . . . . .•

'

20,00 tar, financeiramente, os inevitáveis finais dolorosos pas

,·'tENORlO ALBUQUERQUE - Noções sos.
'-- _

de . Estatística " .. ; "........
' 40,00

T�NOR10 ALBUQUERQUE - Geografia
do B.rasil ; ,' .' ,"," .. .. .. .. . .. 40too

TENóRIO DE _�LBUQUERQUE _ Testes· 25,óo'
TEN,ÓRIO ALBUQUERQUE _ Correção

d.e F:r:anses .... ' .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 30,0'-' .

.

> TENÓRIP
.'

ALJ3UQUERQUE - Correção
de Cart�s .: ,.: . "C'

, •••••.••• ; • ". • • • • • •• 30,00,
..
; 'I'ENÓRIO' ALf3UQUERQUE -. Redação

Oficial .. , , .".; �
' : :. 40,0\

TE�ORI,O ALBUQUERQUE -:- .Exercício
de Português .. ,

'

, , , .. , \ .. , . . . . 30,00.
,TENÓRIO ALBUQUERQUE - Lições

Práticas de Português � .

FABIO MELO - Correspondência Bancá:'
ria ,., .. ".' .. , , :'. '; ..... ,. , .. , . , ... , . , . . . . .. 50,,00

M. VIEIRA DE MELLO)- Portl.lgu·ês Rua _ D. Jaime Câmara

para o Banco do B�asil ,
'

, . . . . . . .

..
. . 50,00 ;;(:;..J

n. 6.
OS·MAIORES SUCESSOS DO .MO;MENTO: _�

__ .

_
-

.

. '�GIOVANNI GU.A.RESCHI,- Don Camilo. .... -
- s=== ..

, ."N" ,

.1_.'___ IIID" .

-=V-----d-- .

r . ""' gol!; ���.. �
-_ --

e seu pequeno mundo....................... 70,00 .. ': Peste eicUlbú\\dO cY,�, _ en e-se·GIOVAN.NI GUA�ESCHI -:- O tegresso, �_::, \me, \onge do
de endc �. COI" f" rr-'"

'

..

de Dom CamIlo ., ,.................. 65,00 ".", _..lu-l rcCllfllD � ',(, .,. Por motivo de
.

viagem:
.

.", '"' .. IPrCU>'.�CI , .

' �.,

GIOVANNI GUARESCHI - Do� Camilo' "-I; ",;.:' OS e� .,,_" _� CO'" ••ffi'J':'" 1 sala de janbr rústica
b h 65 "'''I' -__ ftC1'I I\. _J. tllCl' C .'0" JJ;�"-- d' b

'.

9e seu re an o ,00 $.. I ;.l". kto ,"8 _li motor'
. e 1m .ula, com peças

LIVRARIA, L!DER - Rua _Tenente Silveira, 35 -,�' ,:pf.- � � de: um passonte

OM' (mesa elastica) Cr$ 5.500,00
Florianópolis" . -;....' � .."KNS

1 radio de 10 valvulas, on'
" ATENDEMOS; TAMBE'M PELO SERVIÇO DE' �'

.

JD
.

,

,
das curtas e longas alto fa"

REEMBOLSO POSTAL
'

I' lante de 10 polegadas .....
..

H O RS 'E Cr.$ 3,000,00

S E A •
. .

-

1 maquina de costura "Hus-.

'Oe '2� 5 i'i ;[.2 H.,R quarna" ... "

..Cr$ 5.200,0'0
1 colchão de mola "Divinõ
Súper" _. . .. C},$ � 1.500,00 I
Tratar a rua José do Va"

le Pereira s/no (Quarta ca"

sâ a direita) proximo ao CO"
queiros Praia Clube.

TELEFONE 3.878 - CAIXA POSTAL, 467.
.

R4a Saldanha Marinho, n. 2
lt .:

'

,.' TELEGRAMAS "C A N A N"j
.
I , •

_ Florianópolis _
... .,.,. ......,,� . ..;.�*�' ..

PAItA AQUELES QUE

DESEJAM Ó MÁXIMO
�

'"

�
__

.,..r- ." _.� -:- ... .'

EM CORTEZIA

E EFICIENCIA

14 Sábaoo (tarde) - Farmácia St.o. Antônio _ Rua\
João Pinto.

15 Domingo - Farmácia Sto. Antônio:':'" Rua João

V d Pinto .

. ·A�..,1..•,U.:,.,:
., ·.ga,. -s·e'.

.

,'. v.n�!'um !=!! Tra;!!oSábado (tarde) - Farmácia Catarinens.,- Rua
,

. ,22' Domingo _ Farmá'cia Catarinense - Rua Tra-
. com.4 portas em perf.e-ito jano.

.

Casa nova, confortáve1. Praia Clube, n. 322, Coquei' t d d' • 28 Sábado (tarde) ,_' Farmáciá Noturna - Rua
.

.

.

.

.' es a o e conservaçao.
ros. Aluguel Cr$ 2:000,00 mensais, contrato e ,fiador.

' Trajano.
_

Vendem"se os móveis de escritório, sala de jant�r, dor'
Tratar' na Oficina De" 29 Domingo -:- Farmácia Noturna - Rua Trajano.

mitó�io de imbuia maciça, ,grupo' estofado, rádiQ:'vitrola, ' la�herg. á rua Felipe, O serviço noturno será efetuado pelas farmáciás

I
'

Moderna, Sto. AntÔn!o e Noturna, situadas às ruas João
máquina Singer,

.

.

I
Schrnidt Pinto e Trajano,

fJUF�/ÇR(J JElllfiVAt

Vende-se
1 dormitório para crian'.

ça com 6 peças, sendo' 2 ca-

.

mas, 1 penteadeira, 1 cami"

zeirq, 1 criado mudo, 1

guarda roupa, todo laquea-
do côr de rosa e em perfei
to estado.

comp·rar,· 'vender
ou alugar

PROCURE A

IMOBILIARIA PALMIRA :f-.TDA.
. ,

Rua Trajano, n. 31 � L" andar - salas i e 3 .

Temos para vender ,Casas, terr-enos e 'loteamentos.

Consulte sem compromisso nosso fichário. Oferecemos
I .

.

além de uma casa e respectivo terreno à Avenida Mauro
.

Ramos, n. '137, outras casas, terrenos e loteamentos na
,

Capital e .J,lO Estreito.
'

Para alugar, uma casa à Rua CrisPhn Mira, 77.

Confie a venda do seu imóvel à nossa organização e

será bem servido.
. Es'c;itório clt; Contabilidade: Mantemos um' serviço

bem organizado para atender todas as 'necessidades da
- sua escrita e manter em ordem os seus livros..

"Procure hoje mesmo nosso escritório à Rua Trajano,
n. 31, sobrado.

e-

Viagem com· .se·guraoça
e ' rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO ,<SUL-BRASILEIRO»
F.�o�ian�:����<",ltaja1

- .r�inville - .Curitiba

Age"nCl·a' - .B.ua Deodôro' e�qui.na da,
- Rua Tenente SIlveIra; "

Expresso \ Flo�iaDÓpolis
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: - SAO PAULO .

Avenida do 'Estado 1666/1678 Fone: 37:,30-91
.

End. Telegr.: SANDRADE
Agências no Rio jde Janeiro e em Belo Horizonte
com tráfego mútuo ,até São Paulo com ,a Emprisa

de 'Transportes Minas Gerais SIA.)
- rarmacías' de 'Plantão

M:ES DE AGOSTO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Visitam Campos Novos . os Deputados Nerêu Ramos
e Saulo Ramos e Senador· Francisco Gallott'i·

.

DE JOINVILE

Sadio cmbíenía demccréfíce
M�noel, Antunes Stefanes, tilio Fontana, os quais ínte- Achavam-se presentes mais

Joao Gomes Campos, Virgi_ gravam ilustre comitiva, Ao de duzentas pessoas nesse

lio Antunes Stefanes, Eu�li- ágape falou, em primeiro lu- grande banquete, represen
des Tortato, Ascânio Ribas, gar.. o Prefeito Municipal tando as várias camadas so

An�elmo Nino Granzotto, Ca-, Cel. Gasparino Zorzi que em ciais bem, como representan
pitão Virgilio Dias, João Al- rápidas -palavras teceu um tes da Lavoura, Indústria e

ves, Silvio Bleyer e represen- hino de agradecimento pela Comércio, destacando-se:
tantes do Comércio e lndÚs- visita 'que s, excía, o sr, dr, Cel. Gasparino ,Zorz�,' 81'S,

tria, além de outras pessoas Nerêu Ramos fazia à Campos João Gomes de Campos, Leo-'
gradas, Após os cumprímen-: Novos e externando-se, em nidas Rupp, dr, João Rupp
tos foi servido um lauto al- considerações a todas, as al- Sobrinho", Vigário da Paró

moço na residência, do CeL tas personalidades e ríguras quía Padre Antônio Marcon,
Gasparino Zorzi. marcantes do cenárío nacío-

'
'

dr, Ney Aragão Paz, Augus-
À noite' realizou-se um nal que elevam, engrande-

'

to ' ,Bresola, ' Epaminondas
grande banquete oferecido, cem e honram Santa Cata-
ao eminente brasileiro dr: rína,

FeOlandes" Emidio Límongí,

Com a presença dos senho- trimestres, de prererêncía ele
Silvio Bleyer, dr, Cid Pedro-

res dr, Edmundo Acacio Mo- uma 'só vez, Por proposta do
:.J"erêu, Ramos, Presidente da Falaram, em seguida, os' so, Arlindo Bess, Júlio Gran-

"M"lt L it d C t
Câmara Federal, compare- srs, João Gomes de Campos, tt

' , ,

.eira, I on ei e a os a dr, Milton Leite da costa foi
zo o, Hiláríc :Granzotto, AI-

t' t P
,

t
cendo também o Senador dr. in,dustrial Attilio Fontana,

'

.respec rvamen e resíden e mandado transcrever, nesse
cídes.Martíns, Osório Fagun-

/Vice�Presidente), Vitor Li- ofício, o art. 12, § 30 dos Es,
F'rancisco Gallottí, dep. dr, Senador Francisco Gallotbí, des Filho, Jqsé,Osório de Fa-

,

Saulo Ramos e. industrial At- deputado Saulo R'amos, dr,
.rna, Renato' Gutierrez, Clar- tatutos.

rias, Jacob Tibes Neto, Rau-

no G, Galletti e Altamiro Propos o dr. Renato Gu- O PROBL
Cid Pedroso e por último o lino Antunes, João Alves';

D'
'

t
EMA ,õDA homenageado dr. Nerêu Ra-

ias, reuniu-se quar a-feira tíerrez, e foi tambem unani-
Anselmo Nino Granzotto,

'

.rltíma, o Instituto dos Advo- .nemente aprovado, se arqul- C E D mos, Todos os oradores fo- Virgilio Antunes steranes,

gados, para tratar de díver- .vasse o livro de atas relativo PARIS,12 (D. P,) '_ Oram ,fartan:ente aplaudidos Nino 'Basco, Dionisio Ferrei-

.os assuntos em pauta, i primeira fase do Instituto' Conselho de Gabinete abor-
e cujos dIscursos, calaram ra Ribas, Ascaneo Bottini,

Por proposta do dr: Milton (1931) e as atas lavradas em dou, sob a presidência do
fundo nos corações de todos Juvenai Melo, ,josé Bulla,

':"eite da Costa, deliberou a avulso relativas á segunda sr. Pierre Mendes-France O
os presentes, tendo havido Adão Bottini, Hugo Bess, Ju

:Jiretol'ià, se mandasse pu- fase (935), em um só volu- problema da CED, numa uma .grande congregaçâo de venal Tibes, João de. 'Olivei-

JUcar os Estatutos, em ro- .ne, que será encadernado,

reuni,ãO
de cêrca de

t,
rês

hO',
�OdOS os P�:tIdO,s para,,'

pres- ra, Virgilio Martins, Adauto

lheto, para ampla distríbu. sbrtndo-se novo livro de atas raso Tratou-se essencialmen
arem con igna homenagem Viccari,' Anacleto Zonta, Er-

'ção. para a atual fase. te d� uma discussão de ar- �OSt �epresentantes do Povo -nesto 'Spiggierin, Manoel

,Por proposta do Tesourei- dem er I
"

,

,a armense, no Senado e no' Antunes stetanes, Antenor
g a. Congresso. ,

'

1'0, dr, Vitor Lima, delibera-
Farias, Antônio Baggio, Otá-

10 tambem ficou que no SABINO BAR 110 anl'vers'a-:-rl'o de
"

'

via Dalpascoal, Jàcinto Pe-

corrente exercício, fossem Com a presença de repte-
res, Arlindo Kofreitag, Wal-

.obrados apenas os tres últí- sentantes da Imprensa e H literé
,

' SR. A. S. LARA demrro Tibes,' Domingos AI-

Relata o "Jornal da Se- o escapulario e apelou para mos, trimestres, e de prere- convidados, 10i inaugurado, ora I erana Há dias se encontra nesta ves Fagundes, dr. WaJtei'

mana", 'de; Concordia, o se- a misericordia de Nossa Se- rencía, de uma só vez, Man- à noite de ante -ontem, à Florianópolis, 10-8-54 cidade, ,procedente' da capt- Fernandes, Dagmar Casti-

guirite acontecimento que nhora do Carmo. Termina' dou tambem a Diretoria, por rua Saldanha Marmho, o Meu caro Lourival Almeilhi. tal Federal, o sr, Aléxalldre, lho, Honorato Berdín, Fran

encheu de admiração a. to' da a invocação, cheia de fé, sugestão do mesmo Tesou- SABINO BAR. No relógiO que marca ,c'er
S. Lara, Diretor-presidente cisco Antun�s, AmanÜno Va-

dos que dêle tiveram conhe- sE!ntiu que' alguma causa 'a reiro, se oficiasse aos sacias, E' o primeiro que, no gê- to todos ás passos da vida dá "A. S. Lara, Ltdá,", do Rio, lencio Lerp.es, joaquim Le-'

cimento, e que bem p6de puxou uns' três passos para comunicando a reOl'ganiza- nero, surge em nossa Capi� artística e cultural de ,nos-' de Jalleiro e' nosso represen": mos, João de Almeida, den

ser atribuido a um milagre, trás, caindo em um local ção do Instituto, eleição � tal. Tipo de bar e boltc, pe- sa terra, os ponteiros J;� �L-
tante. tista Avelino Pires, João

coriforme todo� asseveram, mais baixo de onde se en- posse da Diretoria e consul- queno, mas perfeita,mente a, justam pára assinalarelÍl Velho amigo d'O ESTADO, Goulart, ,José ''rib�s, Gap.

pois, não, seiConcebe que o contravam os animais, sal, tando aos mesmos se dése, parelhado e, artíst,Ír;J,mente mais uma incontestável vitó- o distinto' visitante esteve Virgilio Dias e muitasoutras

mesmo tivesse desfecho' tão vançlo'se assim, 'milagrosa' jam continuar a fazer parte instalado, o SABINO J3AR ,ria: _ o décimo primeiro à,- em nossa redàção, mantendo pessoas que escaparaJIl ao

inespénido, a não sêr gra- mente. do Instituto nessa qu:tlicl?: Merece um ambiente moder- niversário de "HORA LITE- cordial palestra' que muito reporter, •

ças à intervenção divina, A familia Belincanta está de; no mesmo ofício se éS no e atraente, qUe ,) f9rá RARIA", que você bem ins- nos cativou. ,A cordialidade -:reT"if1'rite

pois, de outra fórma, não crente que só um milagre .::larecerá ,tambem que a ponto obrigatÓrio de convi' pirado soube criar, para le- Amanhã o sr. Alexandre durante o banquete deixou

póde, o mesmo ser concebi- de Nossa Senhora do Car- muidade está fixada úm .' vio social. Ao sel1 p�oprtetá, var ao espírito e coracão de s. Lara, que aqui veiu a ser�' grata re!!Ol:dação pela'prova

do. mo 'poderia ter salvo, Dor' '::r$ 120,00, a qual podel'!Í, ser rio, sr. Luis Fernandíl Sâbi- nossa gente, moment�s . de viço da firma que dirige;'se- de alta compreensão civica 6

Assim explana o aconte- valina, paga em quotas trhnest"l;S, 'lU, com os nossos eumpri- verdadeiros desltunbramen- guitá viagem com destino à social dos homens' desta ,éo-

cim�nto" o -referido Sema- O sr, Belincanta pediu-nos ;endo qu'e, pa�a o coúente me'ntos peTa feliz imciatha, tos., '._:;'uritiba, retornando, ao RiO muna ,catarinense. ,

nario:' que transmitisse o seu a-I
ano, se cobrara, apeüfi.S a )S agl'adecímenLlls '1 c1efe,' O programa que você idea- O ESTADO argadecêri'âo' a' I' O' dr,. Nerêu Ranfos e sua

"Tivemos conhecimento gradecimento e o de sua fa ..:ontribuição dos tres lltilll,'is l'êl).cia para com :t 1ll!j)l't!llSa lizou e que fez irradiar ha' a�ável visitá' ,deseja-lhe fe-' comitiva prosseguiram via-

de qu�, na casa do, sr. Fe' milia aos distintos niedicos,
'

onze anos, situou', áquela
ii viagem de regresso,

' 1J gem para Tangará, ':

lisberto Belincanta, em Li- drs, Zoé Silveira D'Ayila c AS CHUVAS NO RIQ GRANDE DO ,SUL hora de fúga e desprendi-

'nha Moreira, ocorrera o de' José Maruri que com a ma'
mento a que ,nos habitua,

sabamento de uni paiol, on' xima brevidade atenderam Sem fundamen,to' 'as nof'lcl'a.s alar- mos, um compromisso 'pan-l

de se encontravam, traba' ao caso e aos srs. Fioravan'
com a Arte,

,

.lhando, pessoas de sua fa' te Massolini e ,João Furla t 'A 't
-

d
'

, , Esta se encontra sempr,"

mília. ..' netto.pelo auxilio prestado. man es, SI uaçao O comercIO. presente, através dos versos'

Nossa reportagem entrou Soubemos, outrossim, que A ASSOCIAÇÃO COMER_-I capital gaúcha important.e
e páginas_que são 'o alimen

em contacto com a familia a srta, Dofvalina foi subme' �IAL DE FLORIANÓPOLlS exposição a respeito das no-
to esp'iritual para esta hor,;t

Belincanta, que assim se tida a ,exames de raios X 'ecebeu de sua congênere da tícias que estavam sendo vei-
atribulada em que vivemos.

referiu ao acidente: ,As 18 e ficou comprovado que se culadas pela imprensa do
Os que escutam com -aten,

horas como .de costUlIfe, a encontra ilesa." JORN. CES,AR M. País, a respeito de exc�ssof ção e até mesmo com devI)'
;

nora e os filhos do cal: Te' pluviOlnétricos verificados ção artistica a aprt'l�iada

reza de 28 anos, Dorvalina PROF. HENRIQUE COLIM "ultimamente no Rio Orande
"HORA LITERARIA", 'sa·

de 22 e Felix de 15, dirigi- STODIECK Tivemos, ontem, a satisfa- do Sul, Por certo se tem a'
'bem':'na feita para eS,ses mI),

"

ránrse ,para a estrebaria a ção de 'receber, em nossa gora que o transbordamento
mentos de pausa' e repouso

Para São Paulo viajou'
" t- d d

fim d,e tratar das ,vacas, O Redação, a visita honrosa do de alguns 'rios não pre]'udi� 'ao o agra o dos que li,

ôntem (,) nosso ,ilustre conter.- d d' d'

t
'

t
Jornalista Cesar MavI'gnl'er cou realmente o come'rcl'o

am la a la no trato com

gal'o o . encon,rava-se na râneo, sr, ,Prof. Henrl'que
,"

C I
as coisas embrutecidas desta

parte superior, onde, estava Stodieck; afim de participar
o in, do, "Correio da Ma- g,aúcho, não havendo sido

d 't d 'lhT' nhã", do Rio, reg'I'stradas per'das P,e merc'a-
existência fugaz e passagei-

eposI a o o mi o. ereza, do 10 Congresso Internacio-
, perto da- porta, e Dorvalina, I nal de Direito sociai, como

O ilustí-e visitante mant�- dori�s em estoque, nem ten- ra,."
"

,

d
ve agradável palestra tendo do sido o mesmo afetado em

,Que você continue a man-

entre uas vacas, preparan' representante da Justica do
f 't d

,', ",
- tél'

..
essa HOB,A q'ue J' á se in' ..

do'se para ordenha'las.' Ni�- I Trabalho, designado p�lo e
el o emorada visita às nos- sua solidez e solvabilidade

f d d'
sas Oficinas e transmitind'0- ','n't,e a' I'ntensI'dade das ch'u":'

tegl'ou,no coração e na vidn

to, ortes rui QS no ma ei' I grégio Tribunal Regional dr
" d

'

nos sua agradável impressão vaso

'

e, quantos se deiiciam es

rame se fizeram ouvir, -se- Trabalho da 4::", Região (
t d

cutando-a.

guido de estrondoso ,desa- também como delegado da
por ú o quanto viu� Com o presente registro,
Agradecendo a gentileza obJ'e,ti'vado 'em esclarecer ,o

Embora seu brilho façu

bamento. D. Tereza, a nora, Faculdade de' Direito de l'
"

,

d f b F'
da visita e as referências' fei- �omércio catarine'nse,' o o'r-

ma' aos que preferem a tre-

pou e ugir em como e- 3anta, Catarina.
"

.

tas, desejamos-lhe feliz esta- gão de classe· fie,a à disposi-
va, o programa -que hoje

lix que saltou de onde esta' Ainda em São Paulo" como ven
'

.
da nesta C_apitaI. '"ão dos interessados.

'ceu onze anos de lutas

va, livrando'se d,e ser atin° ;'epresentante elo Esta.do,
'

,

t'
,

I
'

'

. .

con muara a evar a, todos

'gido,'lllas Dorvàlina ficou participará do 10 côngre"so ,,'
,

' 1'-
�

D'. d M
.

· " os ares, a llora certa, a do-

sob os escombros, Debaixo Internacional de Filosofia: .. Ia' o ,ot'o':rl'sta"· çura'e a tranquilidade de es-

de intenso nervosismo, fa-
. pírita como' a provar 'de que

'miliares e outras pessoas A data de, hoje é consagrada .aos motoristas, em verdade; "nem só do pão

que o correram, começaram, CAP. ANTENOR Obreiros llermanentes dó,' desenvolvimento dI) vive o homem.",

a remover o pesado,madei' LUZ país e do Esta,do, a eles devemos, em grande "arte .
OSVALDO MELO

rame. Mais desesperados fi- Encontra-se nesta Capital, I
o trabalho da circulação da riqueza, E nas cida-

caram 'ao encontrarem os chegado. há ,dias, o nosso des, o povo tem nos seus profissionais do volante,

animais completamente tri' p r e z a d o conterrâneo o 'amigo solícito e prestimoso para às' necessida-

turado's e amass'ados. No en' Capitão'Antenal,' Luz, dis, des de rápida locomoção.

tanto, 'para surpresa geral; tinto Oficial do Servico de
Entre nós, cumpre assinalar, os. motoristas ti�

encontraram a srta. Dorvali' Veterinária do Exército que,
veram sempre papel 'de relevo na vida ec(moÍnica

na que, embora sob profun- recentemeJate, foi classifica- do Estado. E' 'que o transporte comum em Santa',

do abalo, psiquico, nada sO' do no 14 'B, C,
Cata'rina é o rodoviário. E, no momento, manda a

frera fisicamente. Foi reve- Filho de tradicional famí- justiça- proclamar-lhes a bravura e o espírito píi- '

lado ,à reportagem que a lia de Tubarão o Capitão' blico, pois que" não fossem- essas r qualidades, a

srt�. DOl'valina, de�de a,Antenor Luz, 'depois de lon- nossa terra estaria sob as consequências de ver-

maIS' tenra idade, é devota gos anos" de 'ausê,ncia, retor-
'

dadeiro colapso, no "seu tradicional equilíbriO eco-

de Nossa Senhora do Cal" na à sua terra, recebendo
nômico. Os profissionais dos transportes rodoviá-

mo, usando sempre o e'sca' justas congratulações,
' rios' têm sido heróicos no manter-se a postos,

pulario. Declarou ela que, O ESTADO visitando-o. vencendo, durante os ultimos anos, as estr�dâs ou

ao perceber o desabamen' formula os melhores voto::;
as ex-estradas estaduais, completamente abando-

to, não. havia mais tempo de feliz estada nesta Capi-
nadas pelo poder público.'"

'

.

para fugir, segurou então tal.
Aos motoristas, nesta l1,guda cr_ise; mui�o deve

o povo. E sendo assim é dever endereçar-lhes, no

dia que lhes é dedicado, não só' saudações ·efllsi
vas e calorosas, mas tamb�m,· e stib�tudo;: .agTi
decimentos muito vivos e muito. ,sincerOS.

OS CANDIDATOS DA ALIANÇA
SOCIAL TRABALHISTA .

A Aliança Social Trabalhista, formada

pelo PSD, PTB e a ala dissidente da UDN, �ai
disputar a vereança municipal, nas próximas
eleições, com os seguintes candidatos:

PSD - Henrique Schneider Jor., José
Américo Dias Barreto, Dorotóvio Nascimento
e Adernar,Garcia. '" ..

PTB - José Gonçalves, Rodrigo
\

Lobo,
Caetano Evora da Silveira Jor., Natálio Lou- '"
reva.

UDN - '(dissidência) - Gustavo Schos
sland,Arnoldo da Luz, Manoel A. da Luz Fon
te.e Albano Schultz.

Grande banquete.
,

CAMPOS NOVOS (Do Cor- ao .Diretório J.viunicip�l d"

respondente) - Chegaram a: PSD e PTB,,' êste na pessoa

esta cidade os drs .: Nerêu de seu Presidente sr, Epami
Ramos, Saulo Ramos e Fran": nondas Fernandes, Aguarda
zísco Gallotti e Industrial, vam a chegada ,dos ilustres

Utilío Fon�ana, os quais .fO-/ políticos as maísrepresenta
:am recepcíonados na resí- tivas personalidades da cída

.Iêncía do Prefeito Municipal! de" po�endo-se destacar o�
]el. Gasparino 'Zorzi, onde srs, Augusto. Bresola índus

receberam os cumprimentos tríal. Ozorto FagUnd�s Filho,

...........................r--.•••••••••••••• r

,INSTITUTO DOS ADVOGADOS, DE
,

SANTA. CATARINA
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"pOlIS, Scxta-reíra, 13 de Agõsto de 195'

VITIMA DO DESJ�BAMENTO DE, UMA
CASA, SALVOU-SE INEXPUCA-

. VElMENTE!-
Atribuegse O salvamento a um mila
gre de ,Nossa Senhora dé Carmo

O Chefe da 16a, C, R. M,
avisa que, em' 1955, serão in
corporados ao Exército, os
brasileiros nascidos em 1936
e os dàs classes anteriores
que estejam, em débito com

o ,Serviço Militar, � entre
tantó, os _ Àprendizes ,das
Esco I a s Técnico-Profissio
nais de Fábriéa, Arsenais ou·
EstaleIros, tias Forçás Arma

das, _ e os que possuirem
Certificados. dê' conclusão de
Curso dessas Escolas, ,_ se

rão di;spçnsados dq. incorpo-
•

ração nêsse' ano, desdé q�le

�eja ,sOlicitada essa provi
.�Wncia 'à Chefia da 16a. C,

�'.,

R.,. M. a�e o (lia 15 de Setém
bro, IMPRETERiVELMENTE
para que seja çumprido o

Plano Regional de Convoca
ção, de acôr'do com o''

calén-Idárid estabelecido pelo Ex-
mo, Sr, Gen, Cmt, da 5a, Rt:-

giào Militiu,.· i

,

'Loteriâ do' Estado
4 Extracão de Ontem

5,599 _ Cr$ 200,000,00 - TUBARÃO

10,590 Cr$ '25,000,00 - TUBARÃO

4,367 Cr$ 15,000,00 - IifAJAI

1.840 Cr$ 10,000,00 - CURITIBANOS

8,540 Cr�; 5,000,00 - PORTO UNIÃQ

"
_'

x

x

Em nossa Capital, às 18 horas de hOje,lna 'se

de da União Beneficente. dos Chauffeurs' de
Santa Catarina haverá sessão solene, comemora
tiva da data, e na 'qual será cIÍlpossada a nova di

retoria dessa benemérita e tradicional entidade,

Nenhum ,dos' govêrntis anteriores hidibl-iou o· povo
com a promessa mirabolante

.

de 'pavimentar no'ssas
eskadas com os recursos ,comuns do Tesoui'o:� "

..
,

Sabiam todos que' prometer isso era' desrespeitar
a inteligência alheia. O que lhes cumprià fazer, e fi

zeram, foi consenar nossas estradas, para que as for

ças econôruicas do Estado não se ex�urissein:
'O sr. Bornhausen achou que isso de conservar' es

tradas era besteira e garantiu que' êle, o· milagreiro, as

pavimentaria, senão todas; pelos menos as que, no sis

tema rodoviário, são denominadas esttadas-'tronco
isto é, as que cortam ti Estado, . de' norte, a sul e d�
oeste a leste.

.�omo a promessa fôsse pura demagogia eleitorei

ra, o sr. Bornhausen, ao festejar o ,penúltimo aniver
sário do seu g-ov'êrno, àperreado pela op.osiçãó,' resol
veu começar a pavimentação, que seria de asfàlto e

,

passou a ser de paralelepípedos: foi. ali, nas .Campinas
,e lançou a pedra inaugural!

Passados, ,hoje" sete mêses" a primeira estrada
. tronco, de 'Florianópolis .a Cha'pecó, dos se1,lS 700 qui':
lômetros já tem quase 300 metros pavimentadOs! E a

imprensa pa,lacial;la se rejubila COIJI. o, fato, num acin

toso deboche ao povo! E faz cálculos! Acha ,uma exor

bitância
. de operosidade: o governador já colocou ., ..

105.000 paralelepípedos! E os Malba· TaJJ,ans bornháu
sicos recalculam: para cada 100 metros, '35.00() pilr�le
lepípedos! Par�_ cada metro quadrado, 50 pedaços de

pedras! Para .da metro linear, 350!

Da estrada, rest,am a pavim�ntar, '(00 quilôme
tros, menos 300 metros. O sr. Bohnhausen já: colocou

105.000 paralelepípedos: Faltam, pois, apenas .',"", ..

245.895.000 (duzentos e quarenta e cinco milhões, oito-
,

centos e noventa e cinco mil)' paralelepípedos a, serem

. colocad9s!
,,'.

'

Não sen(lo essa a única e9trad�-tronc-o, demos, de

barato, que as outras todas tenham �ais ·1.300 quilô
metros. Teremos, assim, a ,fitltà· de 4.550.00Íl.000! Esses

• 4 bilhões e 550 milhões de paralelepípedos são 'as pe

lIras que faltam, nas promessas do :sr. Bornhausen!
Pelo ca.lculo da velocidade, feito à- base' da, pavi

"mentação ali d:l.s Campinas, che,amos ao seguinte:
no «lia 1° lIe abril do ano de 2.954 o sr. Irineu, Bor

nhausen terá completa a pavimentação que Ill'Ometell!
Que vai ser urna festan�a, não'há' dúvida!
Até lá, por via das dúvidl;ls, êie v'ai ,viajapdo de

avião!

GUILHERME TAL
',.'

.. : >'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


