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,Ariuda Ramo.

.IERENTE JDominlo. F•.
. de AquinoJ

.����__ ,BELO HORIZO�TE, 13 (v. A.) - Ur-
, !

.
. .'. r .' f.'gente -, Falan?o ontem aos jornalistas mi?e.i-'·IC?mlll. antigo D.aa- j ros, apos o almoço que lhe ofereceu no PalaclO

,rlo
.d. s. Catarina i da Liberdade; ? governador J?scelino Kubit�
Ano XLI 'chek, a propósito dós acontecimentos ocorri-

I dos na capital do país e a posição do Govêrno

IN. 11.964· da União, o presidente Getúlio Vargas decla
rou:

-!�����c�r$�.�l�OO�,�-�·J
•

. i-G_ n_•._ n _711-_

"

- "Ninguémmáis'do que oGovêrno está
interessado no esclarecimento completo dêsse
episódio".

,

.

..,."
Perguntado se renunciaria, segundo :al

gumas notícias.circulantes no Rio.de Janeiro,
o sr. Getúlio Vargas.falou.:

-

- "Não pensei em'renunciar. S-ou presi
dente eleito e cumprirei o meu mandato até o

,.
fim". E acrescentotrãifída o Chefe da Nação:

'

_"-"Presidirei as eleições'assegurando
'

a

livre manifestação . do .

'voto e oferecendo am...;'

plas garantias para opovo escolher lívremen-,
te os seus representantes".

.

• 8.0 0 .
.

P. R., P. S. D.. E U� O. N.
Iazem fusão,e'm':Minas

RIO, 13 V, A,) .. .....,.. o 'senador Artur Bernardes Filho vai
'iniciar um movimento'pàra'.a·.fºr�ação de um grande par
tido de tendencías 'conservadoras: resultante ,d'à' fUS�0 .do
PR com a UDN e o PSD. Esse novo partido totni:íria .vJável
- segundo .acredítam os representantes republicanos'..:-_:-à
pacificação política mineira:

.

Por 'sua vez, a união dos minérios com -as COITe�1tes
partidárias :de: outros Estados,

-

COl� consequência mai� re

llsl0t,a da organização do novo partido nacional; 'éo que quer
coríseguír '0 sr. Artur Bernardes Filho, .',

. 'j

,�.,.................... ""'. "-""'_�-�'",,4��.. "'_�.,,�,,;._....._,:..r..,. ._

ti-FOGO SHvJBÕUCQ"" ,,'

A atitude de Otto, John: De Gr'ãoMogolaPôrfoÂlegre
, , -'

-, .

-

f ced
- .,' "

. RIO, 13 V. A.) (-- ÇOhlO'.a:'_ Independência. Desta: \'vez -

'a

" quali ica a ,':,de' ,Ir,.,ai�ão' contecé todos os anos,_' sers .cot:rida terá inicio·.,.e!_ll:Jt,à"
V .

. cambira munícípío-de "(irão>
, BONN, 13 (U.P.) - "O

.

."� '-" ....... ,fria era "mais dificil de le' relaizada êste mês a :'Oi.Ti1r, h,. "', •

, �,
A 1

- -

h d
., d' "F S' 'bT'''" Mogol,n0 Estado' de !VIlll<1S

.... •. . governá. a emao não esitou o Interior numa entrevís- var do que aquela onde ex- o ogo,· im o lCO , '. -�Ui , .Gerais' e. chegará ao Rio ele

U"M·
•......

H···O�···M·
..

··E····M·····s�
....."'.

�m .,g.ualificar de traição a ta à rádio de Hamburgo. plodem obuz,es de 150".' percorre-os Estados J.o lka'· 'J" . " -d'" "l"-

',», �

.
.

'

anelro a· ezenove 'o cor-

. atitude do dr. Otto Johon lo- O ministro afirmou que O ministro declarou que sil, como parte, das ·r.ei,l�i�tçJfJ.". rente, partindo
.

no dia se-

.

.

"

go 2-'�e teve a prova d� que .ant�s de mais na�a tr.ata,v?- a refo::ma do Se�vi�� de des c0ll}cinoratiyas de hOS§I·,. guinte 'para o sul do pai"
, '.

'A
I

•
: 'i�,

. o antigo chefe.do Servlç" de se nessa' .guerra fria de Proteçao da Constituição se-· ; _ ._._. ., �..
'

'. .�_.__�_.'__'-. _

-Nertiu JOIUadro '.elos '18:111 s�.��ú·án§�' ��r"V:� ao. d�s��'. ,�cón;f�à�ça çl;as naçõ,�f Oci"'j aa e;nergic�a,me�t� ef�tu:;tdo".; ;;.!"�·'N�O·:'V"S 'MIV'"Ele lD[;.�S'·'A.lARI'O·S DA',R Á'.
.
", J I'"� ,�l?�;, da -.ptopa�and� ��>Vl,�" de�t�l�j �l'lflança�' q.�).gu,all �e_ml, _no.;e?�n�o,. �atentar .

._

.

\J, J�. ,
' . � .... OI': '

,., .. ' ri" H
.

,
" I:,; ?; ! .".":--, ': ad,'lU�Riarl": . _�'.. -:; .laca__, _ <;leclarou ? d.r .. Ge' a ·;AJemanha, dep�nae'':, 4\::,::�o�.trap�,(hreltos das "-l��n- ..

,

".

O""Ft'Nt'IO\'AlIS'MO'
.

'_" _I." -� <"!" '" ....� .

b 'id
tl'.�. � ,.. -'.: ,.'J ;: ,.ryharef-_ ,Schoeder, mlnIstro creseentou que �ssa gl.!�rra" de?f,_.' . 'U t... i,

, Um al!cerce, ,at o.'com estacas��e!�$us-''',' , .'

------,.-.----'--

I
-. RIO, 13 (v. A) - O pre- lismo e ao govêrno pelos téc-

;:!afe°ie�:'::::=;:::::�·P=�' I' 8to e' '�ue e�' �emocr"acla" ·t: ����!::��;�Jf:��'iFI!i=�t.,=:�=�
mternas formando peças. Janelas abertas. Es- U '.' .:'

i-' I·..
r�tor geral do DASP, que es GANHOU A

quadtias. Pompa de ângulos retos. Pintura in- .

. ' ,'.

tava acompanhado da :;0

terna, pintura e"terna. Cristais pendentes. Fa-
'_ �' . , . "

, missão esp�cial .i�CU,rrt.b�ciO. EMBAIXNDA
hdi'

.

h
Washington, 13 (tI,P,) .. Segundo o '''Washi:rÍgtÍon da elaboraçao do plano di' '

. "

c a a que se a onga para o alto,. em lin as ver-
I
- O jornal "Washington' O jornql' acrescenta qu� :Evening Star" o� agentes do c_lassificação dos cargos' no: WASHINGTON, 13, (U. P.)

ticais irrepreensiveis. EVlening Star", anunciou' ,esses agentes brev'emeI;lte fisco não ,aêusam o 'senador serviços .públicos e dá fixa· - O tenente coronel José

que .os age,ntes do fisco, de' apresentarão o resultado do MilC Carthy de. ter agido. ção dos novos níveis de sa[q Luís Cruz Sâla'l.Rr,: um 'dos
QUé é isso? pergunto. pois de um inquérito de 18 se� inquérito ao seluidor.do fraudulentamente. . Afir- rios para o funcionalism:J artifices· da ação que levou à

E' 'um edificio! respondereis· meses, chegaram á concluo .Wisconsin :pedindo'lhe pa- mam apenas que declarou Na mesma ocasião, foi entt'�' 'derrocada o govêrno Arbem"

Não', não é um edificio. são de que o senador Mac ra explicar certos pontos de por engano certas impor- gue ao chefe do govêrno na Guatemalal chegou ontem
, . Carthy deve' ao fisco a quan' sua declaração de imposto I

tancias como não·.passivels, referido plano, consubstl:\], a. esta capital, para �ssum!r
E' um homem; é o 'sr. Nerêu R�mos na tia de vinte e quatro mil do- de renda que eles não com' de impostos, quando na rea' ciado, em vários volumes.'C o põsto de embaixador lll'')

Presidência tIa Câmara dos Deputados. lares. pl'eep.dem., llidade o são.
, ,presidente Getúlio Varga' .Estados U:qidos,

--- - _ expressoU o' seu
.

reconheel . O tenente coronel Crez

Tivemos um ciclo, de nossa, História ver-

A
. flIttI
.' • ,

t'
•. ,nento, pelos relevant�s ::.>01"' Salazar" conta' 34 anos. de

�!e:=::!::�:=:do�':�· :e�:m!:�
.
V Iao soVIe ·1co viç�,e,:aT_dEORS.aRoEfuMncOlOTl'''ot' ;idaNdOe. CHllE---'dos Deputados recolheu-o para a sua presidên;- l' ,

j'
.

d
·

A Itl P
.. SANTiAGO, 13' (U. P.) ---' missara do'Ministério de 0-

cia como quem aproveitava um remanescente.
.

COD UZIU. ee a equIID Um terremoto de grande in- bras Públicas. Acrescentou a

Na. realidade, encontrou' nele um elemento MOSCOU, 13 (U.P.) -I'., na Popular, pelo embaixa' tensidade foi sentido, ontem, rádio que na êidade de Osor-

criador. Graças a êle, pode vangloriar-se de Foi num avião especial "IL As personalidades britâ- dor da Birmânia, pelo pre-
is 7,15 da manhã, na cidade no, foi sentído um tremor de

haver sido" ',neste,s u'ltI'mos' anos, uma Ca"mara 12", das linhas,aéreas.·sovié' nicas, que não fi.zeram de' feito adjunto de Moscou, pe- meridional de Puerto Monte. �:���igdOa,dveerl.f·rl.ecoguu��re:ll.geEl.r�. tiqas, que o sr, Cl:ment At, i cl�1'ação algun;a for�m cum' lo, �h,efe do Protoc�lo do ) abalo causou alarma já que - J

e não Uma camarilha.'
.

tlee e a delegaçao ·traba- 'pr�mentadas. a pa.rtIda pelo Mml.Stro das Relaçoes Ex ,-ecentemente na mesma lo, tremor de terra, às 10,15 ho:

Ih
.

I' d
. l'd d h "t·· ,

ras da manhã.
, '(COSTA REGO _' ó brilhante e saudoso is1la' br�ltâlnica . partir�m embáixa or da Grã-Breta" terior�s soviético e por um ':!a 1 a; e ouve ou 1'0 sIsmo

�
...-__

'. " "

.
.

. _.
. desta c�pltal para PeqUlm, nha. sr, Hayter, pelo encar- representante' da sociedade de características de terre-

��rnabsta. do CorreIO ,da Manha). ás '20h 15m (hora local). 'regado d<e' Negocios da Chi- soviética. moto, .segundq infm,mou a e-

..(��o.-.<""()�()�('__o",,()--,<'__()_ ir_0_ • _��()_()__(-#_('-<lOl_(�()_i\_()�()_(I_(I�._(I.�'()-:--(,,_()_O 04111»-0-

.

O grande êrro da' U, D. N. catarinense, quando co�se- da criança qu�, dcpGi� ,de apreender o só-só, perde o am-

"guiu, em 1950, arregimentar uma coligação eleitoralmen- varo. de alheios braços para tentar a primeira caminhada.

te
. �ais fõrte do que o partido dominantc, foi confiar p E fGi o que se viu. 'E é o que' se está vendo.

govêrno do Estado a um homem que não estava prepara� O desastre total, de alto a baixo. Começa no arrepio.
• do, para as responsabilidades do cargo. das relações de harmonia ti independência com os outro�

O sr. Irineu Bornhausen, na ocasião; era apenas o poderes e vai acabar no cúmulo de destruir soluções equa-

candidatõ mais rJco. Tirante, isso, nada o credenciava pa- .•. • clo.nadas de problemas, co.mo. temos aqui o exemplo. com (l

ra repre!jentar, 'no mais alto posto estadual, uma oposição leite, e estamos ameaçados de ter o da luz, que já bruxo-

..que �e; assblalara voluntariosa. diante. do p'ovo, predispon- as qualidades que estavam e sempre 'estiveram ausentes leia' e pisca�pisca e apaga tQdas as ·noites.
do-o às' maiOTe� exigências do pode�,público e inculcando- do candidato. Criaram a fábula de administrado.r genial' No. setor Po.lítico, vbno-Io, de início, fugir ao dever de

lhe seVeridades extremas no julgamento dos: seus agentes. e salvador, jogando com o sucesso do presid,ente de em': se conformar com o fato de não ter 'maioria no Legislati-
"

.

Diante: disso,"o candidato !lsCo.lhid'o para a vitória, não presas e companhias prósperas, quando não desco.nheciam Vo. e, à vista disso, aceitar a situação e dentro dela colo.

podia riem devia ser o can4idato usado para "prepará-Ia, que o argumento era apenas especioso. Na verdade, sabi- ·car-�e. A circunstância de .lhe u'ão darem a maioria ideal

gasto pela demagogia eleitoreira e perdido pelas promessas um o que todo mundo não ignorava: que o ,sr. Irineu flor- para os seus propósito.s Po.líticos, obrigava-o à renúncia

im.possíveis. inf.eI1zmente, a U. D. N. quís fazer do sparring nhausen, em pessõa, nunca dirigi';' o.U administro.u Co.isis- (�estes e ao ater-se às responsabilidaües de chefe de Estado.

o ca�peão.! .
.
.'

,

sima alguma.' Entre esse'dévcr - fácil de ser cumprido, por estar até
" : .

De par com' isso, da vida pública' do sr. 'Irineu Ror... Os mais sinceros, já temeróso.s do futuro, apeg:1Vam-sc nas, suas promessas, - o primaI:ismo inspirou-o, dentro dos

:nhausen. só havia um teste: a prefeitura de Itajaí. �. êsse à esperança da ún'ica virtude qJle lh� emprest�vam: a de limites e lIa escuridão da sua mentalidade. Ao. invés de
'1 }he era. ag:ressivamente' contrário>Foi, no eonsenso. gérál, sabcr escolher seus gerentes. Os auxiliar<:s mlÍis íntimos, retrair-Se para a administração e subir. para o apartida
:nemine;dÍscrepante,.o mais medíocre e o mais displicente'· laqueIes que .lhe· conheciam 'todos os segredos, esses nem rismo, deçidiu dividir as �o.rças oposicionistas., pela com

'dos administrado�es 'da terra de Láuro' Muller. A sua pas- nisso podiam, 'confiar, por que eles' meSino�\eram a causa pressão; pelo suborno, pelo uso do Po.der econôn;J.ico. Aca
'sagp.m pelo. govêrnQ muniéipal serià uma página em bran- dos 'CX\tos e dos' triunfo� b�rrihauseanos. Do. trabalho 'ele- ho.u aglutinando os adversn.rios e vendo Ô. ·seu dinheiro re

co, se nela hão estivesse escrito, em termos, mordell�.es, o' les, das. suas canseiras e vigilias, d;o.s seus estudos, . dos cusado., Cflm algum cuspo Ror cima,. E sabendo que enter-
. ,;mais melancólico dos atestados de ·incompetência.. Seus conhecimehtos" dà sua. habilidade; nascera e crescera ro.u o partido, repelido que foi pela coligação ele 195Q, an-

A su,a incúria foi tamanha que o Interventor Nerêu' a fama do chefe, feita, assiml de renúncias e omissões. da ago.ra dar}ui paI'a aH, como judeu erranle, expondo a

.Ramo.s aCabo.u teúdo.
.

que' demití-Io..'
.

'

A impo.ssibilidade. de trazer para a política, e para' a austerielacle e a compostura do. 'cargo. como. o mais solerte

Mas; na V. D. N., ti sentimentalismo. de uns, a grati- vida pública 'o,s méto.do.s secretos da carreira de capitão da e deslambitl0 c:lllO eleito.rn!, a mendiIT:tr, e }led;nch2_r o.i'

dilo. de o.utro.s e· o medo. de tanto.s, acabaram por inventar indústria, o.brigo.u-o a uma estréia, por tudo. semelh:mte a "oto.s que não. merece.

� -------------------------------
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Forva com a" Foroa"
'--

.

a decisão tomada pelo ..

'General
.

Bernerdo Guedes, governador de
. Goa,

I

anle (I ameaça i.n:diana
.

PRETENDEM OS "U�ERTADORES'; MARCHAR DOMINGO SÔBRE,A POSSESSÃO
!

! LUSITANA - PROVIDENCIAS NA FRONTEIRA •

PA..NGIM, Goa, 13 .(U.P.) lhe farão desistir da mar' .
sas estão adotando "as ne- los regulares, a partir de 15

"':"_';"C) governador geral por' cha. nho está <empregando táti- cessárias precauçõ�s".· do corrente.'
.

f

< tugúês . general Paulo Ber- Ó governador'Guedes dis- cas dilatórias para fazer ."''''..
. Acrescentou: "esperamos

nardo
.

Guedes, declarou, se aos jornalistas, aqui, "Se passar o tempo. DECISÃO . REBELDE'
.

libertar Goa" e prosseguiu
ontem, que responderá "á vierem armados, serão

.
rê- i' Observou, ainda, que a afirmando que .os voluntá

fôrça", "se, no próximo do- cebidos pela fôrça". Rádio Pan-India, de Bom' BOMBAIM, 13 (U.P.)·- rios sob suas ordens reali-
mingo, os, "libertadores", Apesar da ameaça de dís- baim, declarou, esta manhã, O sr: Pater Alvares, chefe zarram manifestações de
que' pretendem unir Goa à túrbios, os habitantes estão que dali partiram "voluntá- do movimento de libertação não violência no ·dia 15, par
India, marcharem sôbre ês- tranquilos, mas.o silêncio rios" para a "localidade fron-' de Goa,

I

declarou ontem" tindo de dois pontos da fron
te territ6rio, como anuncia- que se observa nas ruas, é teirica de Belgaum, de onde nesta" cidade, que '0 movi" (�eira indiana, . "completa'
ramo inquietador. emprende-rão, no domingo, mento a que denominou de Imente desarmados, não .dei
Os esforçou diplomáticos Portugal declarou que' a m,�rcha pa:a Goa, e qu,:, "?fe�siva .d� liberta�ão" se-Ixando a fronteira partug�ê'

para evitar o choque desen' não ocorrerá em Goa.o que por ISSO, as forças portuguê .na .íntensífícado a interva- sa em caso algum". ..

volvem-se, ao que parece, se verificou em Nagar-Ave- . ".f1l-'!''t_,!.i8Wj
com, muita 'lentidão, para li, Damão, onde' outros ma'
que consigam seus objeti- nifestantes se apoderaram
'\ros. .

. da possessão portuguêsa.
O lidei dei "Comité del: -Referindo-se ás

.

gestões
Ação de Goa", T. B. Cunha, com a india, o general Pau'
declarou' em Bombaim, que' lo, Guedes'afirmou que, na
as gestões diplomáticas não traca de notas, o pais vizi

<"4'
,'.

.•..

r. !-

,
� ..,. .

1

"FANTÁSTICOS"

'�"

PARIS, 13 (.P.) - Os
circulos do Ministério das
Relações Exteriores quali"
ficaram de "fantásticos" os

ru.mores de que a França
pretende, destituir o sultão
Sidi Moha�med Bem Mu-
1ay Arafa, de Marrocos'- pa
ra colocar em seu lugar um
filh.o do sultão. an�er�or,
Sidi Mohammed Ben Yus�
sef.

. .

Portugal agradece
LISBOA, 13 ue. 1:'.) - O mi

nistro do Exterior de Portu-

" i.

gal, dr, Paulo Cunha, mani
festou os seus agradecimen
tos aos países que apoiaram
a atitude lusitana, na ques
tão' das colonias da India. A

comunicação agradece em

especial a atitude amistosa

manifestada pelos governos

,do Brasil, Chile, V,enezuelá e

Esp:mha.
.

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador
CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ� E

J GARGAN':ÇA'
'

- do _

DR. GUERREIRO
"

o 5 ,,",.,' :1"Dr,'� 'fausto Brasil r.' o E, S T ADO, Chefe do Serviço de Ouvidos .; Nariz e' GargantaM E D I C do Hospital de Florianópolis'
,

'

"

,

"
'

"A ESPECIALISTA .EM DO",
.

ADMINISTRAÇÃO A clínica está montada.com os mais modernosMARIO DE LARMO I ,DR. ALFREDO ,DRA. WLADYSLAV ENÇAS DE CREANÇAS., Redação e Oficinas, à rue Aparelhos para tratamento d'as doenças da especlalídade'Cf\NTIÇÃO i
CHEREM 1 W. _' M�SSI C,�,',INICA dE�AL'

'

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

- MÉDICO - ,

e CONSULTAS: Das 10 às Tel. 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar, das sinusites eCLtNICA DE CRIÁNÇAS I C��:NÇ��C�E���I�E 'I'DR. ANTÔNIO DIB '12 hotas.' "
. 'Diretor: RUBENS A. ,inflamações do Nariz e Garganta),A D U L TOS '

, >'
" RAMOS. IONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoDoenças Internas Ex-diretor do Hospital I MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE

para Ionísar Medicamentos (Tratamento de dores de'::ORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'An a.
+- MÉDICOS -, -Cons. e Residência: 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E'TI muito'!'

RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLtNICA Setembro n. 13. 'Representantes: casos são evitadas as operações das AmígdalasTratamento moderno da tais. , ,I GERAL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Fa,ringi�!ISIFILIS Impotência Sexua!.
Serviço 'completo e espe- ra, Ltc'a, e inflamações dos Ouvidos),Consultório - Rua Tira-' Rua Tiralientes n. 9. cializado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)dentes, 9. Consultas das 15 às 19

SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS - 1\9 andar.
•

REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA deHORÁRIO: horas.
métodos de diagnósticos e I Te!.: 22-59'24 - Rio.de' (OÇULOS)Das 13 às 16 horas. FONE: 3415. Itratàmento. Janeiro.

. JLAMP,ADA de 'FENDA' (Verificação e diagnostico da
.

'

,
Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA - HISTE- DR. JOSÉ M�DEI- Reprejor Ltda, lesões dos Olhos)Te!.·2 C2706n S. -FI3.4�5 -:- RI'es. 54 - Estreito. RO - SA4PINGOGRAFIA Rua Felipe de Oliveira, n. INFRA VERMELHO-. - orianopo IS. ,TEL. - 6245.

,_ METABOLISMO BASAL
ROS VIEIRA. 21 -, 60 andar,

h 'd
."1.

_ ADVOGADO _

W Grande Prática na Retirada de Corpos Estran os e

DR, MA"RIO WEN- Radioterapiap or ondas.
.

I
.. Te!.: ,32-98n - São Paulo 'Pulmão e Esófago- Caixa Postal 150 - taja] ASSINATURAS 'curtas-Eletroceagulaçãn

-I í'.' -'
•

' Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaDHAUSEN, Raios Ultra Violeta e Infra
- ,Santa yatarma Na Capital Belo HorizonteCLtNICA MÉDICA DE, Vermelho. DR MÁRIO, LAU- Ano C $ 170,00 Residência _ Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365ADULTOS E CRIANÇAS Consultório: Rua Trajano, I

"

O :
Semestre Cr$ 90,00 'Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tardeConsultório - Rua João n. 1, 1° andar - Edifício do RIND

," No Interior .' das 2 horas em diante no 'ConsultórioPinto, 10 - Te!. M. 769.'
)

'Montepio. e
'I"-'

� Ano Cr$ 200,00

I
' ,

Consultas: Das 4 às 6 ho- Horár;o : Das 9 às 12 ho-
DR. CLAUDIO !semestre, ..• Cr$ 110,00

raso ras '- Dr. MUSSI. Anúncios mediante con- ,

'

Residêncfa : Rua Esteves Das 15 às 18 horas � Dra. BORGES >

tráto. '

.

DOENÇAS DO APARELHO ,DIGESTIVO _

Júnior, 45. Tel. ,2.812. MUSSI. I ADVOGADOS Os originais, mesmo não ULCERAS/DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA-
Residêucia : Avenida Trom-

I FÔro em geral, Recursos publicados, não serão devol- DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL
_°'N�zE . g1iici���A

-

powsky, 84.
;:�:�� :S;;;�:::IT;���:: v;�"'�;",ãO �ão se. re.p.�-

. Dr�
. Miouel Nuoes Ferreira'

de Recursos. sahilíza pelos concettos emi-
,',' ° °DR. ,JÚLIO DOIN, 1 ESCRITÓRIOS tidos nos artigos assínados. CONS,. - A RUA VICTOR lV[EIRELLES N 18; 1

VIEIRA
. DR. NEWTON Floria�ópolis _ EdifIcÍo'

'

AND�R DAS 9 AS 11 HORAS - DIARIAMENTE.
D'ÁVILA São Jorge, rua Trajano, 12

_- - ....... _---- RES. - DUARTE SCHUTEf_. N° 38 --,. FONE:, �.140
Especialista em: Olhos - CIRURGIA GERAL .:......,.. 1° andar - sala 1. Informações

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

utels,

I' EI t
.

id d Borba Gato, Avenida Antô· •DR. WALMOR ZO- t
'

Procto ogia - e rICl a e
gan a. .

,

'

I Médica .' níoCarlos 207 _ sala 1008. CLINICA MEDICA
MER QARCIA Receita de óculos. I Consultório:, Rua Vitor 'D'Ó·.'

'

C.,L>'A""R,,'N,(>, G. .0 leitor eacontrarâ, ne.·, CONSULTAS das 10 _ 13 horas
F ld d Infra-Vermelho. Meireles n. 28 - Tetefoner 1.\0

,

-. ta coluna" informações q�e Rua' Tiradímte 9 _ Fone 3415Diplomado pela acu a e,
"N GA''L'LETTI necessita, ,diAriamente e de -'- __--'-, � ...;.Nacional de Medicina da Ultra-Sonoterapia _' e- 3307.

O C I F E
'

I.
'

EX�:�::�d:!: .;:n:::�l da bU;�:;!:Sde Oto-RIDo .';=i:�s: Das 15 hora>

IÍu:-��:��t??.:oO. ;medl'I�:�, '. ,r I�;
.

r" ar os ..

'

Doe SIDIMaternidade�Escola .Residência: Fone, 3.422 f, 'FON�': 2.468.

f
JORNAIS

,

' Telefou .Médíco dos Hospitais, Americanos e da Força(único no Estado) ,

��(Serviço,.do Prof. Octávio Rua: Blumenal n. ,7,1. ' - Plorfanõpolís "":"" O" El!!tado ........•. S.0�2
, Expedicionária Brasileira' Rua - Vitor Meireles

265.,Rodrigues:Lima) A Gazeta.......... . U MÉDICO _ OPERADOR _ PARTEIROEx-interno do" Serviço de n. 22. DR. DIB CREREM Diário da Tarde �.. 3.5791 Doenças de Senhoras e Crianças _ Partos __ OperaçõesCirurgia do Hospital Horário - 9 ás 12 horas ADVOGADO 'i 'Diário da ManhA ... 2.46�, O Mais Moderno e, eficiente. Tratamento. e Operações-I. A. P. E. T. c. do Rio de
- 16 ás 18 horas. 'Causas cíveis, comerciais, A Verdade......... 2.010, das doenças de Senhoras

.,
'Janeiro .'

>

FONE _ 2.675 criminais e trabalhistas. Imprenaa Oficial ••• ' 2:.68� Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-MédiCI> do Hospítalrde JIOSPITAIS
'

turas, zumbirias, de ouvido" neurastenia, ,irdtabilidade,Caridade Rasidência : Traveasa Consultas populares"
c* ,Dor p�ridade: insôni�,,'impotência e frigidez sexual em ambos 08 se-DOENÇAS DE SENHORAS Urussangu 2. - R'u�)Nunes l'4achla·d.o�I;'i7f. 1$<Provedor) , ,Z.3U "xos v Tratamento pré-nupcial e pré-natal,- PARTOS-OPERAÇÕES Apt. 102.:, 'j

'(es�. '�ira�e�t�s) ...: sobra:" J(Port#ia) .. L., Z.031 Operaçõe� especializdas dei ouvido, nariz, garganta,Cons: Rua João Pinto n. 16, DR. VIDAL do - sala 3. tN�I1.êU Ramoe....... a��.! st�U�i�es, p�lipos, de�vi�s do septo
.:�.nariz) l��io partído ,

das 16,,00 às 18,00
I Mlht�r I. 57, ,"""7 _",Qpera,çoes de hérnias, apendIcItes,' ovário, utero.,..horas. CLíNICA DE CRlANÇAS , São S'eb�stiAo (C�8., ,�." �Íl�i"n6rro'ides, adenoides, hidrocéles, varicceeles ePeÍa manhã atende CONSULTÓRIO _ F.li-

, /, \ . .:..'. de Saude) '

.... ,,� ;��a. ',' /'; , , .. varizes, elefantiazes. .

:::::a;:e�:r�:!�'- peC�=;;;T�S _ Dás 41 Dr. Daos Eg8o ��cliele . M�:::::��.!:�t��. t��}l �i;;�';;e�ol �a�.!i� Id! v�r!" GJ.!a� �aricosa�Residência:' às 6 horas.. � 'j CIRURGIÃO DA CASA DI: SAUOE SÃO SEBASTIÃÇ) CHAMAD;AS UH-
'\

" 'J. Hemorroides com 6 injenções, sem dôrRua: General Bittencóurt Residência: Tenente, sil-l Laureado com a medalha' de ouro pela Faculdade GENTES. '

OPERAÇÕES.ETRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)I d P á Corp.o de 'Bombeiros

1.311'1
Tratamento e Qperações do 'estômago, -fígado, vesícula, en. 101. ,

I veira, ,�30 de Medicina o aran.
S L (R I ,

�:Q:-, ervlç�_ uz ec a� ';
" intestino _' Tubágem duodenal.TelefoIle: 2.692. FONE -::- 3.165; . Prêmio "Victor,do',Ail:íaraL:le Clínica Obstiteca da �açoes,) ...... ",' 2.404 Tratamento da Sífilis pelo processo' Americano" maiS

DR. 'A'RMANDO VA- DR· _'A'NTO:"NIO MO- Faculdade de MédicHna\J.', ;, ;:�, '",' PolIcia (Sala Cc.mla-, ,

I
moderno, em '3 ou 15 dias., '

n
-,

>. I '., ",; ••
'. : sário) 1.038' Técnica única no mundo para o tratamento do Heman-LÉRIO, ,DE' ASSIS NIZ DE' ARAGÃO. � ,Com ,estágid na.:_Clínjc1,:�'��iú:r_�ic.a da Faculdade Polícia (Gab. Dele- ,gioma (manchas d� vinho) no rosto ou no corpo, co�.

.:..:... 'MtDICO -

,rle 'M,edicina da Univêrs�.atle q.e: �ao Paulo'
.. '. '

&,ado) " . . . .. .. .. 2.5.94,
. "

"100% de cura.,
:.." ,Dos' Serviços de Clínica In- CIRURGIA, TREUMATO- .• Viagens de aper,�çoam�:n19' aos hOspItaIs,' de I COMPANHIAS D:I

: ReceIta de oculos -'-: T:r:atamento e. operaçao das doençasfantihda Assistência, Muni- LOGIA Montevidé'o e Buenos

,Af,r.':,�",'f'.'-!�,',',""
,

"

.

, j TRANSPOHTlI,
-

,

dos olhos: PTIRIGIO, CATARATA;S, EST�ISMOJ'cipal e Hospital de Caridade. Ortopedia CIRURGIA. GERAL _';:,PARTOS '--: DQENÇAS DE AÉREO
, ETC. '

CLtNICA ''MÉDICA DE, 'Consultório: João Pinto,' , ,SENHORAS'" ' TAC 3.700 A..TENDE. A QUALQUi!.:R HORA DO ,DIA' E DA,CRIANÇ'AS E ADULTOS' 18.
.

, 'Operações de: AparelllQ, dig�.s�ivo �)-,�stQmago, C�uz�iro do Sul.:.. 2.50q
,.

"

"NOITE" ,: - Alergia � ;, Das IS,às 17-diàriamente. intestinos, reto"anus etc.,' ;v,l!ls �Ihares (v�s�cul3l) .�IPanalr ....
, ......•. 3.553, Con.s�to:�o: 'Rua Deo��ro, 35 � Tel: 2784Consultório: Rua Nuneis '

Menos a'os Sábàdos I Aparelho gênito-Udriár!,Q. ��sc!1lmó e :fe�l1):Jn�, ",rms Va�i2 ,

.,.. . . . . . . .. �::�l ResId,encIól: Rua BocalUva, 210Machado,'�7 - Consultas das .' Res.: Bocaiuva' 135. bexiga, próstata útero, -ovarIos,. operaço,es :pl:astIcas. A' �,LóJde A'reo :... .

15jlS 18 horas." "

, Fone: - 2:714� ,

Cirurgião da glandula' tireOIde. ClruFgla' dr; can- lUal ...
-

...

,

.•••.... 2.358 Na'vl·o\'.Molor '«,Carl ,HoeDc"k,e'�l"nésidência: RU,a Maréchaf' i' .,

"", ',,' , 'cer. Traumátologia.,
'

" ..

ScandinliVa. •.•.... 2.500
,GufJherm'e� 5 -;:- Fon�: 3783. DR. H E NR 1QUE _Atende das R às' �O J� i�as 16 às. 18 hb�a,� na Ca- BOTeiS

, RAPIDEZ _ CONFORTO _ SEGUltANÇA
"

'

i
'

PRISCO PARAISO' sa 'de,Saúde São,Sebastião; das 10 às 12 e.14 ,as: 16 .ho: L,M���_i��"""""" �:��! Viagens entre FLORIANOPOLIS e ,RIO DE JANEIRODR· t LOBATO " "
.
l
"ras a rua Fernanc!o M�chad_o nr. 6. (PrédIO do InstItu .•• � "

3.14* Escalas intermediárias em Itajaí, Santos' São Se-FILHO ,

. �ÉDICO" ,to Diagnostico Dr. Djálma Moellmann).: ' �t��! 3.121 bastião, Ilha _Bela,' 'Ubatuba, sendo ne.'ltes q�atro últ1:. ,Op'eraçoes, - D():f�ç,�,,: " : ,I "
••• � ••'. •

'mos apenas par"a. movimento de passageiros. '
.

Doenças do apare�ho respl-
'

Cll_: d
'

Clldque I 44'
'

de' Senhoras _ lllllca, e '

,

• . . . • • • .• ••

J'II.,� .

,
As escalas .em S. Sebastião� Ilha Bela, Ubatuba não

ratório
C�tral .. • . • . . • • .• . .V ..

•

d'
-

hTUBERCULOSE, Ad-ultos.
El\ltrela

'

•...••••.,.. 3.171 pre3u tcaTao o orário de chegada no RIO (Icbi) e
R1WIOGRA,FIA E, E,ADIOS- Cursó de Espec�alisaç�o

'

O' Jose' Tavares Ir'acela Ideal, .........•... a.659 1
SANTOS (Volta)

COPIA DOS PULMõES no Hospital dos Servidor,s
. r. '" .'", ::" Ij:S'fREITO ITIN��.;\�IO Dp N/M,,�!CA�L HOEPCKE" PARA oCirurgia do Torax' do Estado ",

' MÓLE;STIAS NERNOSAS -E MENTAIS � CLINICA Df_que •.••.. - .• • • 0'

I'
;, iDA ,MES DE AGOSTO DEV,1095L4 T A'

'

�:::,::� d:�:(U�;::'u��:�� . (Seroço Jo Prof. !lbm- . GERAL'

.

FlorianópoZi..
.

I'aja!. }lio de Janeiro ,San'",
!ogl'sta e Tisiocirurgião do I

no de, Andrad,,) " • 'd'" D M t' , 1,0;8 '11/8
.

nh ' Do Serviço Nacional e oenças ,�n aIs.
Hospital Nerêu Ramos' 'Consultas - Pela,� I

Chefe do, Ambulatória, dI;! Higiene Menta\. 118"0Ia'"pl,j'm'ária
' 15/8 17/8 ,23/8'. 24/8Curso de especialização pela no H(1spltal de Cari�d•. '

Psiquiatra do Hospita�,,� Colônia Sant'Apa.,' , li lI.J 28/8 30;8, "
" 4/9 5/9 _

S. N. '1'. Ex-int�rno e Ex-a,s-
A tarde, das 15;30lÍs. Convulsoterapia, pelo, :eletrochoque e car., Adventistasistente'de Cirurgia do Prof.
d" t

'

consult6rio 'd'I'azo'1. Insulinoterapia. I Ma,larioterápia:, Psic� II
Ugo Pinheiro Guima,rães :m lan e no

"

,
" 'Matrícula. Ablt1u'

(Rio). a Rua Nunes �ach.do 17, tera��NSULTAS:' Terças e Quintas das.15 às Carsos: Primário e Ad-Cons: FelÍpe Schmidt, 88 EsqUIna de Tll'adent... Tei.
17 horas. Sabado (manhã) ,! missão. '

- Fone ,38Qi. 2 766
'

Rua Anita Gariba:1di, esquina de General, I '

de ouroAter.p�:em' ij�l'8;, mareada.
.

Re�ldência _ La

porta" 'Bittencourt.'
. I Rua Visconde

Res: Rua São J,o,rie 80 _
H 1

-

'RESIDENCIA: Rua B�caiúva, 139'Tel. 291)1
"

'Preto, 75.
Fone 2_��5�, _ . ,,�:. \ ote.

.

. ';,

DR. ROMEU BASTOS
PIRES

..:_ MÉDICO -

Com prática no Hospital
São Francisco de Assis e na

Santa Casa do Rio de
Janeiro

CLINICA ,MÉDICA

CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitoi'

Meireles, 22 Tel. 2675:
Horários: Segundas, Quar-
tas e Sexta feiras:
Das' 16 às 18 horas;

Residência; Rua Felipe
Schmídt,

'

23 _ 2° andar,
apto 1 - Tel. 3.002.

Dr. Ylmar' Corrêa

Horário de Saída:
,

'de' Florianópolis �s 24,00 horas
, d,o Rio' de Janeiro às 16,00 hqras

Para mais informações dirijam-se à
,

.

EMPnESA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOErCKE
Rua: Deodoro _ CaiXa Postal n. 92 - Telefone: 2.212

Lavand,o ,c.om', Sabão

:.»>,ir;gêrn �specia·,idade
.,

'da ,Ela. � WI'fIEL INDUSTRIIL-Joluville. (m�rca, !80Istrada),." "

economiza-se tempo e dinheiro

,s�?,Ã�Y'RCt�
• ••

"7

EspECIAlIDAOE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 14 de Agôsto de 1954

��Q
NO LAR E NA.SOCIEDADE

,

Acy Cabral. Teive
'_ '1" Carro n? 1l Em servi90 I

-

(Foi reformado) .

Em comentario anterior, I Carro nO 12 Em serviço 1

f�c�liza.d.Q/a situaç�o prr'
.

na linha de Capoeiras.'. I
cana da lmha de ombus do Carro n? 13 Em servICO'

"Canto", levantamos a idéia (Foi reformado).
•

da concorrência. Carro n" 14 Em serviço
Da abertura de concor- na linha da Escola.

rência pública, para uma se' Carro n? 15 Em serviço
gunda linha que fizésse o com novo motor.

mesmo intenerário, Carro n? 16' Em ./

servico

Aquele nosso trabalho, (consertado após o acide;'
divulgado pelo "O ESTA- te que sofreu na Ponte Her

de DO" de 6a feira última, re- cílio Luz).
percutiu, intensamente, en' Carro n? 17 Em serviço.
tre os moradores do Estrei'

o Carro n? 18 Em servico.

to. Verifica'se, portanto, que
Dissemos, então, que a dos 18 carros que a Emprê

Viação Santa Catarina não za possúe, apenas 6 vêm fa

vem dando "conta do reeá- zendo a linha do "Canto",
do". devendo êste numero ser

As opiniões a êsse respeí- aumentado para 8, com a ,

MANmI;RA DE FAZER to, são quase unânimes. volta dos carros 10 e 16. I' -:-Os que transitem, diária- O numero de oníbus a'

"

_:.., ',��._.__o"

Misture a a t ig mente, entre Florianópolis e fastados do serviço, ,eléva-se !
1. m n ei a

"C t'"
-

a 8, isto é, quase a metade I
e O açucar deooi

\ o' an o e VIce-versa, sao
, epois acres-j h d d d d f Icente a Farinha de trigo,

testemun as essa ver a e a rota.
Tratar

os ovos, o sal e o rum, de amar?a. Estas, são as informações dí íta)
H t 1 d que' colhemos, quando de a �rel a ,

modo a fazer uma boà 0Je, emos a go e.novo,
massa. Deixe-a descansar para contar, a respeito do nossa visita ao "Nosso Pôs- I

do sr. Tho-
durante 1 hora. c

' meÉsmo aSdsun�o. 1 tO'N'· 1
A d ",-,,:�.-�_,_,-'!t:-.•-.

--...;,-------....------------

...

2. o Estenda a massa na', que ormngo, por vo ta atura mente, o povo o -'

grossura de 2 milimetros e i das 13 �oras, atendendo_a �streito há de perguntar: EXPORTACAO DA FÉCULA DE -

FAZEM ANOS, HOJE: A l'
.

um convite do Sr Joao Mas o que será dessa li- ,

corte-a 'em retangu os que i
C

-

T'
. F:lh '

r:
- sra, Julieta Pavan,Si- - sr. Erico Abreu,' ,

- h
-

tar 1 MAND'IO�CApossam campo t 1 b . I orrea eixeira 1 o, so- n a, se nao con ar e a com
,

mões, esposa do sr, Severo - sta. Alva Silva, fílha do
na em cada r ;A arg 1

ana-] cío-proprietário da Viação novos carros, em' numero

, Simões; sr, Aprigio José da Silva; e an u o.
S t C tari f A

., suficiente para atender ao i.m'1l\"rmn,o.r.FJ�-I'l!'!'<;;:',l�;r-.'•. ;,.,
.. ,.,.'

, 3 Descasque a b a
an a a arma, ornas vrsi- 1ia"�m�.'>l",,�J·, "*"'" .

""""" . ''IfII''

- CeI. João Eloi Mendes, t � sr. Edvaldo de Araújo; '. s anan s, ta-lo em suas oficinas loca movimento cada vez maior
...

Os produtores e exporta- classes produtoras no Estalo,

d R·
.

a da POI'I'cI'a MI'II'
'

- sta. Vílma Lunardellí ; passe-as em açucar com ca-.,
'

.

.- !
a eserv - lizadas a rua Santos Sarai de passageiros? .. lores da indústria da l?'é�:L:l:1.1 vem trabalhando atívamen-

tar: - sr. Jonas Brasil', nela' e enrole-as na massa,"
-

I va A resposta nos paréce fá- je Mandioca, no Brasil, vêm te no sentido de resolver a

,
- sra. Aurea Cardoso da - sra. Francisco Schnei- apertando as extremidades Q', .

S T' ._ cil. ,
oncontrando sérias difícul- situação para nor.naüzacão

,

der Fonseca', I' 4. Frite em banha quente UlS, �ss:m, o r. eu�el - -

Sil�eira, esposa do sr. Arge- ra que tivéssemos uma im A Emprêza, porêrn péde clades no tocante - a sua ex- dessa tão impor ...tan+e tnr.ús-

miro Berto da Silveira,' - sra. Maria do car�o e depois polvilhe com açu-· -

'
. d t lh-" d

-.
pressao mais e a aaa a algum tempo para resolver portação para o exterior, tria .. Além da colaboração e-

- sr, Arlindo Bez; Barbosa Vieira, esposa do sr. 'car. (APLA)'t - ,
,

" ,.

I
SI uacao em que se encon- a situação. notívadas pela concessão de fíciente . da Confeneraçâo

- sra, Irene Ribeiro Pi- Raimundo VIeIra.

P .1 d o·
tra a ·linha do "Canto" O pôvo já tão castigado, prêcos compativeis com () Nacional do Comércio, dirí-

---d-xe I recel O ·0 Ia Verificamo,s, inicialmente, saberá "dar tempo ao tem- mercado internacionaL, ,

gíu-se, por telegrama, dire-

CO'nselhos Beleza I I que S.S., esta perfeitamente po" desde que não seja lu- A Federação do come':(�:o tamente ao Sr. pre.üciente

inteirado da deficiencia de dibriado, com proméssas I do Estado ria Santll Catan- do Banco do Brasil e ao Sr.

IMPORTANCIA DAS seus carros. irrealízaveis. .
na, órgão repl'23cllta:;í':o C!:lS Ministro da Fazenda, tendo

FRUTAS' O argumento para [ustífí
êste último enviado h�1. dias

cá-la é o seguinte:
ao nosso Estado, alto runcío-

As frutas, em geral, são A linha adquirida, por 3
nano do Banco do Brasil,

ricas em celulose, substância milhões de -cruzeiros.: em 24 FOTOGR'-WF'IAS
para, junto com o Geceute

que não é ingerida como os de Junho, acha-se cornple V da Agência local e deu.aís

demais alimentos, mas que
membros da Cacex, e.studar

tamente esfaceladà, com ex- CASAMENTOS - BATIZADOS - ANIVERSARIOS
aumenta o volume das fezes minusiosamente ) problema.

1· ceção de 3 carros, os núme- REP'ORTAGENS EM GERALOprincipio de qualquer apare ho pulverísador e sempre e obriga o tntestmo a fun-
ros 15, 16' e 17.

'Na data de ontem, o) Sr,

o mesmo e consiste no jato de ar, vapor, liquido ou pó sõ- cionar. De modo 'geral, as FOTOGRAFO DE "O ESTADO" Charles Edgar Moritz, Pre

bre determinada região. O exemplo mais corrente desse ti- frutas contêm celulose, mas
A Emprêza acresceu a sidente da Federacão do Ca-

I f 't ônib ° 18 R. C. Mafra 160 - Jornal. O Estado - Tel. 3022 ..

po de aparelhos observa-se com os pulverísadores de per· esta existe em grande abun-
ro a com o 0111 us n , no mércio do Estado de Santa

fumes e que não são mais do que u� fra�co onde se íntro- dãncía na laranja, tangeri-
valôr de c-s 450.000"OÕ, - Catarina, recebeu <]0. Sr,

duz um tubo gue se termina exteriormente por um orifício na ,e Uma.
Par'a :Se -.ter u�ma- -i<léia do· Eugênio Soares, :�epres�ntan-

finissimo e pelo qual sai o liquido contido no referido re!l .. 1 LiVi'é-se da prisã�·ttle estado e�,qú'é':sé acHam '6� te !ia ponfederaçào Nacional

piente logo que seja impelido pelo ar que se faz entrar lDO�' ventre, comendo 'fri.tüts, ,earros, basta d-i,zer que;' d�. .

R I I N I-
do Comércio junto n. C'acex,

meio,da-pressão exercida'sôbre uma bola de borracha. - diàr�amente, no Íntel'v:,- 24 de Junho ate agora, fOI
.

es aurao e' apo I o seguinte cabograma,
A pulverisação com'esse tipo de pUlverisador de mil') lo das refeições e durrrn- consumida, em PÉÇAS e. "FECOMÉRCIO _

.

(,LO-

só serve para espalhar sôbre o rosto um liquido perfumac10 te as mesma". �NES. ACESSORIOS, a quantia de I RIANO'POLIS

ou refresc!lnte da pele. Mas as pulverisações realizadas nos (
.

UM MILHÃ.:0, VINTE E RUA Marechal Deodoro 50. WNC 544751 CACEX

salões de beleza são efetuadas de um outro modo e tOlh CINCO MIL E DUSENTOS Em Lages, no s1,11 do Brasil, o IlJ.elhor! PROCEDE MINFCfOSO I':S-

mulher que frequenta ,esses institutos não ignora comJ c- IMPUREZAS DO SANGUE? E SETENTA E UM 'CRU, Desconto especial para os senhores viajantes. TUDO REFERf'::iTE IX-

las são feitas. I
Çt ZEIROS. PORTAÇÁO FÉCVL"i MAX-

Essas pulverisações são feitas por meio de�aparelhos ftlVIH 01= IInr:U�IH'A
. O sr. Teixeira nos infor-l DIOCA PT ENHiU'tEMOS

chamados vaporisadores e cujos modelos variam segundo fi, n L DUU L fi mau, ainda ,que a sua equi- I "

. • BREV� NOVOS INFORMES

ingeniosidade dos seus fabricanteS. Mas qualquer que seja' AUX. TRAT. SíFILIS pe de operários vem 'traba-'Pari·Ido Trabalhl·sla Brasl�le·lro PT C6RDIAIS SA UDA-

o tipo qúe apresentem, o mecanismo de funcionamento é lhando dia e noite, afim-de, ÇÕES - EUGtl:NIO SOA.

feito do segundo modo: consist'e em ferver por meio da ele.. num prazo de 30 dias, apro- I RES".

trlcidad13 ou, de uma lampada a alcaol, uma determinada �, .'

V I� 0:- ximadamente, deixar em

quantidade dágua que se encontra núm reservatório fef!ha- A � condições de tráfego, todos I PARA DEPUTADO ESTADUAL
do, Com a e,6ulição o vapor dágua se escapa por uma pe- .0 Chefe da l6a. C. R. M.

os veículos_ que presente-
quena emboçadura colocada aCima da abertura de um tu-

avisa que, em 1955; serão in-I
mente estao" encostados, a TE,LMO VIEIRA, RIBEIRO

bo de metal, vidro ou borracha, e que por sua vez se enCOl1-
corpora.dos ao Exército, os exemplo, do que se fez com

.

tra mergulhado dentro de um recipiente contendo o pro- brasileiros nascidos em 193'6 f os carros menores 10 e 13,:. _

dúto a pulverisar ou vaporisar, Uma vez estabelecido o V:l-
e os das classes anteriores los quais já .f?ram com�le- i

1t
,.

cuo o vapor leva consigo êsté produto que no geral é ág'ua
que estejam em débito com 1,

tamente rehfICad�s e aJus-:N I Icom'um ou adicionada com aigumas gotas de tintura de
o Serviço Militar, _

entre-I'
tados _para_o. serVIço. .

I a abenjoim ou; então, água de rosas, água de hamamelis, etc,
tanto, os _ Aprendizes das ,A sltu�çao atual da frota

Existem a�arelh�s pe�uen�s p�ra. uso caseiro e na f�lt;l Escool as Técnico-Profissio-; e a segumte: '. I .

ele um.deles;amda, e POSSIV�� Im!)�OVlSar-se uma vaporlza- .

d F'b" ,

'

'. I Carro nO 1 Afastado para
- .

1 d 't d' 1 b'
nalS,. e a llca, ArsenaIS ou A' d

' '

çao slm� es, o segUl� e mo o, co oca-se. em uma aC_la

eo-,
Estaleiros das Forcas Arma- reforma geral ( Está subs' JU e a proporCIOnar um Natal melhor a criança

mum dOIs htros de agua fervendo e cUJos vapores sao re-
d

. .

, I tituido por um car
pobre de nossos morros, enviando seu donativo para a Fes-'

b'd t 'd 'I' d f·t· t· as,.- e os que possUlrem ,

ro pe- t d N t I d C' P'
.

ce I os no ros o por melO e um Cl m ro el o com uma 0-
C t'f' d d 1

_

queno para 16 pe
a o a a a rIança obre, orgamzada pela Juventude'

alha felpuda coml,lm.·
er 1 lCa os· e conc usao de-

,. "

ssoas.·'
Espírita de Florianópolis, e su; recompensa será dada em

Ha" hOJ�e e'm dl'a apar'elho" modernos e que, II'gados a 'I C_UTSdO .. çlessasdEscolas, - se- r'efCoato nO 2 AIfastado para
�

dôbro por Deus, os donativos' poderão ser enviados para a
.

. , Tao Ispensa os da incorpo- . rma gera.
uma tomada comum de eletncldade, acham-se prontos a' -' . � C o 3 Af t d

,sede da JEF, edifício da Federação, Avenida Mauro Ramos
,

" raçao nesse ano, desde que arro n as a o para h. 305 _ Nesta.
funcionar' com dispositivos especiais e separados para a seja solicitada essa provi- reforma gerl',ll.
prOjeção sôbre o rosto de ar, vapor dáglla, pó oleo ou outro dência à Chefia da l6a, C" Carro nO 4 Afastado para
liquido qualquer.

.

R. M, até o dia 15 de Setem- reforma geral.
O. tempo de duração de uma púlverisação, assim como bro, IMP,RETERIVELMENTE Carro nO 5 Afastado par,a

o intervalo,entre as aplicações, variam conforme os casos para que seja cumprido o reforma geral.
mas, l�egra geral, podem ser feitas durante vinte minutos (! Plano Reg'ional de Convoca-. Carro nO 6 Afastado para
uma vez por semana. A pulverisação de. água quente é des:- ç�o, de acôrdo com ó calen- 'reforma geral.

-

congestionante mas é possivel substitui-la por soluções an- dário estabelecido pelo E�- Carro nO 7 Afastado sá-
tissepticas com o enxofre ou água de Alibour, .empregadas S G

'

C t b' d '
' ,

em se .tratando de rostos com, a:cné, furunculose, na base de
mo, r. en. m. da 5a, Re- a' o, para reformq_ geral.
gião Militar. Carro nO 8 Af t d

uma ou duas pulverisações por dia. Em certas peles secas

. as a o para
tróca do motor.

usam-se pulverisações oleosas'e n�quelas que tem poros a- ENC.ONTRADOS SOB C °

bertos, soluções adstringentes. As peles oleosas podem' ser
arro n 9 Em serviço

pulverisadas com pó. ,O GELO (Vai ser reformado� opor-

NOTA: OS nossos leitores poderão solicitar qualquer CHAMONIX, 12 (U..P.) tunamente).
'conselho sôbre o tratamento da pele e cabelos ao médico - Foram encontrados, co-

.
Carro nO 10 lleformado e

especialista' Dr. Pires, à Rua México, 31 - Rio de Janeiro, bertos pelo gêlo, os cadáve- pronto para o"serviço.
����m�Mo�e�Mti���j��eo��� ���������m�

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

complet,o para a resposta. sés que haviam desapareci- AVENTU·R'AS 0'0 ZE-MUTRETAdo fm Mont Blanc, em meio
I

a uma tormenta,

IEmpregada
Precisa-se de uma em

pregada para trabaEhar em

Pôrto Alegre. Paga'se bem.

Trat�r á 'Rua Felipe
Schmidt n, 119. TELEFO-
NE: 3.177. J

o Monge
RAI�UNDO CORREIA

"O Coração da infância - eu lhe dizia -

E' manso, E êle me disse: "Essas estradas

Quando, novo Eliseu, as percorria,
As crianças lançavam-me pedradas"."

Falei-lhe, então, na glória e na alegria,
E êle, - alvas barbas longas, derramadas
No burel negro, o olhar somente erguia
As cérulas regiões ilimitadas,.,

QuandO eu, .porérn, falei no amõr, um riso

Súbito as faces do impassivel monge
Ilummou .. '. Era o vislumbre incerto,

Era a luz d; um crepúsculo indeciso

Entre os clarões de ,um sól que já 'vai longe
E as sombras de uma noite que já vem perto!

---......;...-·x----

cheríng, esposa
maz Pícherlng:

ANIVERSÁRIOS

(Colaboração especial para "O ESTADO").

PULVERISAÇAO DO ROSTO

Dr. Pires

Bodas' de Prata
Frederi�o Manoel da Silva Neto, Maria de Lourdes

da Silva Fagu'ndes, Braz Silva'e Antonio José da Silva,
convidam a todos os parentes e pessoas de suas rela

ções, para ass!stirem à missá em ação de graças que
mandarão celebrar no dia 15 d6 corrente, domingo,
às 8 horas na Capela do .A,.silio dos Orfãs, pela passagem
do 25° anivérsá'l'io de casamento de seus p'ais Frederico
da Silva Filho e Andreza .Gonçalves da Silva.

-

Florianópolis 13 de agosto de 1954.

..

BIDe rimBule büje
BANANAS ENROLA

DAS

INCREDIENT'ES

400 grs. de farinha
trigo

'60 grs. de manteiga
60 grs. de açucar
2 ovos, inteiros
1 pitada de sal
um pouco de rum

canela. em pó

A LINHA DO "CANTO" ,
/ CLUB� DOZ� D� AGOSTO

«Seírêe ,Miss Elegaacia»
-e-

.

A APRESEN'l'AÇAO DO RENOMADO CANTOR

SIL�10 CALDAS

Nesta semana brilhante das festas comemorativas de

seu 82° aniversário, a Diretoria do Clube Doze de Agôsto na

"soirée" da MISS ELEGANCIA para a noite de sábado, a
presentará o' 'maior seresteiro do Brasil, o conhecido .cantor
SILVIO CALDAS que abrilhantará sobremaneira. a restíva

reunião., .

Um lindo e ríco prêmio para .míss Elegancia, em expo-

sição na Casa Hoepcke . , ,

-

Para escolha de lVIlSS ELEGANCIA haverá uma comis-

são especial. "

Reserva de mesas na Secretaria, das 8 às 11 horas:
Cr$ 50,00.
Convites: 30,00.

CADllLAC-1950
VENDE-SE POR ces 300.000,00

à rua José do Vale Pereira s/n.' (Quarta casa

próximo ao Coqueiros Praia Clube.

.. ..

da Criança Pobre

PARA AQUELES QUE

DESEJAM o MAXIMO

EM CORTEZIA

.Vende-se
.

E EfICIEN.CIA

,

�f'Rh

·�ERL.
1 chassi FORD refor'çado, especial para' ô'uibus, ano

1946, de 196 polegadas ,entre eixos, amorteced{)res, dian�
teiros e trazeiros, motor V-8 de 100 HP à qualquer pro
va, pneus 750x20 em bom estado, lataria ref(jrc�a, ótima.

Vêr e tratar na ,.
Ind. e Com. ARNO GARTNER & CIA. LTDA.
(Agência VOLVO) - Rua São'Paulo, 501 - BLU-

MENAU.
. '.

/IUF�/ÇRiJ SEIIIGVIII. '

•••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 14 de Agôsto de 1954 o ESTADÕ

A Rodada F.inal- do Primeiro Tllf·nô
COM A REAUZAÇAO DE DUAS PARTI DAS, NO PRÓXIMO 'DOMINGO' SERA' DADO' ENCERRAMENTO AO PRIMEIRO
TUf��}O DO CAMPEONATO DE PROFISSIONAIS DE 1954. NESTA CAPITAL BATER-'SE-ÃO FIGUEIRENSE E GUARANI "E
EM HENRiQUE lAGE D[FRONTAR�SE-ÃO IM,BITUBA E PAULA RAMOS, DISPUTA'NDO AS HONRAS DE VENCEDOR

DA PRIMEIRA ETAPA DO CERTAME
--eu w••••••••••••••••••••••••••••••� ;.' vswnu�..�·�·..���'�,���••I •••�Q�a �Q� �_�.g�Q �e�g� 7.

E s P o r t i vo"
..�gppQ QC7SP�5PEma.'�··.·

·

..�Q�c�gryp..D· �� II t r.ii�I � � � SJII aw...

19541
NO VASCO O GOLEI

,

, RO GONZALEZ
.

. RIO, 13 (V. A.) - Foi

,

' ence�)';ado o caso da 'ida do

O Lira Tênis Clube, com uma garotada" entusiástica de cruzeiros. Diante disso,
e valente reiproclamado campeão de [uvenís pela primeira os' dirigentes do Vasco vol
'fez. O grêmíô :üa Colina esteve bem representado por: Gil-, taram a falar com Assun
;on Pacheco" :E;Uasiq . Junks, - Jacy Abreu, Oládio Vieira,
tvan wi�thorn'� Lucas de Jesus Jr. O Grêmio 'Esportivo

próximo sábado. Na compa
Ao' que conseguimos apu- 'nense do ano passado. Fàla"' nhia desse atleta virá um

rar .em boa fonte; o esqua se que Manara e Duarte, diretor do Guarani para 0-

drão titular do Avaí jogará I d
fícialízar a transação.'

. expu sos o gramado na

amanhã na cidade de Brus" I
tíd d, 'par 1 a e domingo pas-

que, enfrentando o pelotão, . '.

do Clube Atlético Carlos sado com o Atlético não

Renaux, Campeão' Catari- ! integ�arão o conjunto..

declarações do referido mi
nistro a organização de tais

jogos será o atestado
'

de
I

que ooS magiares estão aptos
a realizar a máxima

. festa
'do atlétismo mundial. A

Ontem conseguimos ab�r" f �i-opo"sta húngara deverá'
dar o player ; g�uch'o

'

que

.

� op"eração a "que s� s�bme". ser feita em 1956,
,

na 'Aus"
nos informou que dentro terá o experimentado' insi- trália, e deverá contar ,cqm
em breve' rum'àra para o der seja coroada de êxito; -O 'apoio ,dos seguintes' pai� I

Rio afim de entrar no bis" afim de 9u� ele volte a em- ses: União Soviética, China,
turi do dr. Paes Barrf7!to, ]lolgar a "hinchada'" flori" Rumânia,' Polônia, Checas"

méd�co do Fluminel'ise. anóp'olifana corri suas- joga" lováquia, Finlândia é Bul;

Campeonato Estadual- de Voleibol de
�

.

MAIS UM BONHO·TENTO LAVROU, A'f.A.C. COM A REALlZACÃO DO IMPORTANTE CERTAME QUE TEVE POR A CI
DA.DI DE BRUSQUt - S.E. BANDEIRAN rE, lOCAL; LIRA TENi� éLUBE,. DESTA CAPITAL E S.E. CRUZEIRO DO SUL, DE
JOU�V�llE, OS-CAMPEÔES NAS CATEGORIAS' DE DAMAS, JUVENIS E ADULTOS, RESPECTIVAMENTE - OS RESUlTA�

DOS - RElACAO DOS .cAMPEÕES. ,

,
,

De conformidade com o seu calendário desportivo, a 1954t cujo êxito ultrapassou toda a: expectativa, constítu
operosa Feder-ação Atlética Catartnense, á cuja frente se mdo num dos maiores e mais bem 'organizados de todos

encontra um .dos maiores beneméritos dos esportes em JS tempos.

'O URA CAMPEÃQ DE JUVENIS

Canta Catarina, o dr. OSMAR CUNHA, fez realizar, na ci

daele ele Brusque, com o apôio da entidade controladora

do voleibol local, o 'Campeonato Estadual de Voleibol de

Doze
-

jogos repletos de emoções deliciaram os brus

luenses que superlotararn a magnífica quadra da Socie

Iade Esportiva Bandeirante, sábado e domingo últimos.

JOGARA' EM BRUSQUE,
AMANHit O AVAl

____ .• _. �_."�:-�H._....._._._�_.__._� , .. ............___
-

� ____ Jlimpico alcançou 'o vice-campeonato.
Eis os resultados:
Sociedade Esportiva Cruzeiro do Sul, de Joinville

Grêmio Esportivo Olimpíco, de Blumenau. Venceram

[oínvilenses por 2 x O (15x13 e 16 x 14).

A S.E. BANDEIRANTE, 'I!RI-. CAMPEÃ
Na categoria feminina participaram a Socledade .Es

portíva Bandeirante, local, bi-campeã do ano passado; a

Sociedade Gmásttca de Joínville e o Lira 'Tênis 'Clube, sen
do proclamada' trí-campeâ a valante turma brusquense,
constituída pelas atlétas Therliese' Przygoda, HilÚudes
Bramosky, Orlanda Krieger, Marlis C, Bader, Ruth Mosi

rnann, jeny Ristow, Irma e Marly..
Classificaram-se vice-campeás as joinvilenses. O 'Lira

�orlY\ou com Ivete 'Gevaerd, Moema Livram'ento, Sulamita
I'remel, Maria Russi, 'Mafalda K.ostowsky e Maria José.

-,
. , "

_ --!i0ram êstes os resultados das partidas �

Sociedade Ginástica de Joinville 2 (5-15-15) x Lira Te-

nís Clube 1 (15-8-4).
Sociedade Esportiva Bandeirante x Lira Tenis.

Venceu o "six" brusquense por 2 x O (15xll e 16xI4).
Sociedade Esportiva Bandeirante x Sociedade Gínástí-

.a de Joínvílle. Venceu a primeira por 2 x O (15x3 e 15 x

13) .

GENTiL CARDOSO DIZ QUE FARA'
REVOlUCAO NOS SISTEMAS

, '

RIO, 13 (V. A.) -'- Ao nossa seleção, nos jogos aci-

contrario do que se poderia ma citados.

supor inicialmente,. princi- I
Zezé Moreira esta fora de

palmente depois da dispu" I cogitações, por�ue declarou

ta da Copa do Mundo, a I que não aceitaria se fosse

C. B. B. não pensa em ficar
i
convidado, nem .mesmo à

ausente das proximas com" força. "Nunca mais dirigirei

petições internacionais. Os' urna selecão nacional" afir-
o I'

mentores dã Confederação 'mau o treinador do Flumi-
I ,

já estão pensando no sul" nense. As vistas dos diri

americano e no pan�amerí" I
gentes estão voltadas, por"

.

� ,

cano, o primeiro em Santia" ,tanto, para Flavio Costa,
go e o ultimo no Mexico.; que poderá assim reapare

cer após a queda de 1950 e

(Cóntínúa na 6". pág.)

-----._-----------�-----

O ,proprio sr. Castelo
Gentil Cardoso, que de há

Branco que até já deverá
.nuito está esperando a sua

estar ainda na presidencia
vez. .

do Conseih�' Téc�ico -da C.
, . Tudo indica que o' atual

B. D. já �e7: ,'declaráções a
, .s- orientador do Botafogo aca"

imprensa aflrmàndo que � a
. be sendo o· escolhido e isto

C9nfedera'ç?"b "ií,ã� deve, de

A IIAliA NÃO MAIS IMPORTARA'
JOGADORES , NE'D'E EXTRAIRA' O'MENISCO

;f' ! "�H""�lO"jk." .� .':-�J
o Avaí perdeu mais uni

pontinho, domingo pas:

sado, diante do Atlético.

Conduziu-se lmll.o tricam-

RI?, 13 (V. A.�,- Noti" ção da contratação, por clu

cia� da Itália informam que I bes italianos, de jogadorys
os jogadores' estrangeiros estrangeiros. O� jogadores
parece que não mais encon- de outros países, só poder'
trarão chances na Itália. Se"'

, rão ser contratados, quando peão da cidade principalna aventura: .. Gentil, por gundo consta, vários repre- "

,\
"

preencham todas os forma" mente o seu setor ofensivosua vez garantiu à reporta" sentantes do, povo, no parla" ,

, ,

I Iidades necessárias, para que desta vez
'

não, .poudeAssim teremos mais duas gem que dirigia uma sele- mento ita iano, intimamente -

, que enve�tuaimente possam contar com � classe e a ex':"
jornadas e 'tentativas para ção com metodos . inteira" ligados aos meios esporti-

atuar na seleção .naciorial perlêncía de Néde írregarepetir os' feitos de 1919 mente diferente dos que vos, após uma reunião que
,. ,',

velments o meia direita

por que o discutido Flavio
nenhuma 'fé:>rir!-a, se disinte: .Costa dificilmente se meterá
ressar das-proximas compe-

tições internacionais.
Ir

permita, �mais, a continua" cionais.

quando os três primeiros ti" vêm sendo adotados. "Fa" tiveram recentemente, re-: italiana em compromissos
tulos foram alcançados aqui rei uma revolução' nos sise solveram enviar uma men- de carater internacional. A mais completo da cidade.

Vê-lo jogar, correndo o cam-

po todo" chutando e cabe" ,"
. e o ultimo em Santiago do temas, assegurou à reporta" sagem ao gcvêrno, na qual medida em questão, visa de

,Chile-. Já se fala no nome gem o veterano 'preparador solicitam que o mesmo não fe_nder assim os players na

ceando dá gosto aos quedo técnico para dirigir a I "colored". freguentam o estádio da rua'
'

Bitinho nD' comando d.o ataque B�a��::�nt. gaúcho não

Reaparecerá emanhã 'contra o Imbif uba 'o antigo defensor do F�gueirense. l:::s�e !:r :��i-:��::: c;:;
Edio ainda confundido motivo de encontrar-se con-

tundido num dos joelhos e
Cresce o entusiasmo do públiCO emJ;orno dos jogos fi- um espetáculo, Bitinho, t�ndo\ que, concluir o curso de for

mação de oficiais da Polícia Militar, deixJl,ra o futebol, a

exemplo do, que fez seu il�mão Níltinho, retornando ago-

uma· in-necessitando dena"is do turnb do Campeonato da Divisão de Amadores,
tervenção cirúrgica para .ex"

'trair' o menísco que 4lnto

marcados para domingo.
Nesta Capital e em Henrique Lage são esperadas bôas ra, já tenente da' nossa gloriosa milícia. Bitinho tem tréi-

Fazemos votos pal'a qU,e das técnicas e vistosas.

nado-no Paula Ramos com grande .destaque, tanto .que ,o,
o vem atormendando.

técnico José Barão já o esc'alou para comandar o ataque
do tricolor praiano, amanhã, em' HElnrique Lage, quando
procurará derrubar o Imbitúba e' apoderar-se do posto de

líder. O p'rofessor Barão tem sido incansável no preparo

elos seus pupilos, Ibem como em resolver os prOblemas do

conjunto. A lacuna deixada por E'dio, .forteme!lte contun

dido num' amistoso com ô Avaí, parecia difíçil '�e ser pre

enchida. Mas, 'tudo foi resolvido satisfatoriamente e já

rendas.

Figueirense x Guaraní e Imbituba x Paula Ramos são

jogos que os apaixonados do esporte do balípodo não de

�em deixar de, presenciar, tratando-se de prélios equili
brados e fartos de emoções.

,REÀPARECIMENTO DE BITINHO
Todos' ainda se recorda,m daquele gàroto possuidor de

!,::xcelente cornpleição física que a Associação . Desportiva,

Colegial revelou para o futebol da ilha e que tanto no Fi

posições, amanhã Bitinho estará comanelando a ofensiva paulaínagl10irense como no Avaí, :1tuando em diversas

notadamente goleiro, médio recuado e centro-avante, foi em busca de uma grande e espetacular vitória.

goleiro Hélio para o Vasco.

O vice-presidente cruzmal

tino fez a proposta oficial

Cristovão de 500ao São

mil cruzeiros e mais o "pas- .

se" do.goleiro Osvaldo. Mas

o clube de Figueira de Me

lo recusou, fixando a sua

tra�sferência em uni milhão

�ão, através do rádío-ama
dor oficializando a' transa'

ção em torno 'dó goleiro Vi
x tor Gonzales com o Guara-
os

I ni de Assunção. O "passe"
. , ..'

do arqueiro custará, a imo

portância de 600 mil cruzei"

ros, pagos a vista e Vitor
Gcnzalez já recebeu ordem
de embarque, podendo' in"
clusive chegar ao Rio até o

CONTRATADO
GOLEIRO .'

o

RIO, , 13 (V. Á.) - O

famoso arqueiro Vitor Gon

zalez, da seleção paraguala;
que brilhou intensamente
na sua �quipe por 'ocasião

das eliminatórias do 5.0

Campeonato Mundial, aca

ba de ser,. contratado .pelo
Vasco da Gama, . çpstando
o seu passe Cr$ 500,000.00.

A HUNGRIA PRE
TENDE PROMOVER
AS OLÍMPIADAS,l)E·

1960 -

BUDAPEST, 13 (U; P.)
- Segundo revelou em re"

cente entrevista, Jules Heg
vi, ministro dos. Esportes,

�

é pretensão da Hungria ore

ganizar os [ogos olímpicos
de 1960. De acôrdo com as

gária.
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'

.:.. · · .'. ·
· · · · · · · · · · · '��� V'ende-se,', Diário da Metropol,e

<':! .

I•..�.\,O'; ,R' A'·
.. :� i°:'I::'�!Vja:':r V��:�

. .

:. 1-\ \ii;;I, .. de imbuia, com 9 peças
IRÁ' MESMO ABAIXO O mó local, dá ,par� notar a

�:..
j

,

+:+ (mesa elastica) Cr$ 5.500,00 "MORRO' ARRASA PRE' cada nova etapa o prcgres-

��. EM "FLORIAN'O'POLIS ••+ 1 radí d 10 I I FEITOS"? so das obras. Há um objeti-
em '-1630, junto as cacimbas da ilha de santo An- :.' ..

10 e va vu as, on-

,,'
' TAMBE-M ••+ das curtas e longas alto Ia- vo na aceleração dêste atêr-

tônro, começaram os holandeses a constfl�0�ó. .de ,

- -

...

To'""
' ' lante de 10 polegadas v. •• • (Alvarus de Oliveira) ro, alí naquela enorme pra-

um forte a que deram o nome de Víjkoek .Cínco
:

J... . OS FAMOSOS '.... Cr $ '3000 00 'ça realízar-se-á o, Congros-
Pontas); :.

. . ,

, ":._ ' , �� I' maquina de costura "Hus- Teria o Prefeito Dulcídio so Eucarístico Internacio-
. em 1790, em Pernambuco; nasceu Domingos Ríbeí- �.:.T., " -'" '" �olc',h'0-es ,de uolas "'::."", FO dos, Guimarães -Peíxoto, falecido a 29.'d� tlbrH de�" c" l�""'" quarna" ....Cr$ 5.200,00 Cardoso quebrado a tabú nal.

1846 .. Foi professor' da' Escola de M�dicina do Rio ��... �� 1 colchão de mola· "Divino do Morro de Santo' Antô- Não gostamos dos atêr-

de Janeiro e tinha o título de Barão de l!\�;�;-traçú; �.,!= ,�. r,' ',E'�.;.'.'.·.R R'".,11\N' D'O �.::: Super" .... Cr.$ 1.500,00' .nio? O morro "arrasa pre.. ros feitos à formosa Baía de

em 1813, na Bahia," nasceu José Tomaz Nabuco ue ;".", . F� " -.r."", 'Tratar a rua José do Va- feitos" desta feita será 'Guanabara, tirando"lhe o

f Araújo, estadista e jurisconsulto, falecendo a 19 de : le Pereira s/n. (Quar�a ca- mesmo posto 'ao mar? Não é' que ela tem de'mais • belo,

março de 1878;
. ti:.. GARANTIDO �:+ sa a direita) proximo ao Co-

-

pessimismo. Estamos ven- aquelas curvas, aquelas en-

em 18�9, no arroio Carpinteiro, o 'I'enente Albano �t" �:� queiras Praia Clube. do que o desmonte já se seadas que a enfeitam, que-

de Oliveira, oficial de mílícías.: derrotou um ríescu _ �:..
- p o r - �:... iniciou. Estamos' observan- brando .a monotonia de um

camento oriental sob o comando de Bantâuuer . ....
' 5 A N,O S �:.. do caminhões dia e noite contôrno reto .

. em .1835, em Belém do Pará, teve .ínicio ô mais re- .:. .1;. H. SANTOS' S; A. .,..... transportando pedras enor- Entretanto o projeto

unido dos combates da revolta dos "Cabar.m;'., que .:., I' �:.; Vende -se mes para fazer o cais ou en- dêste atêrro émuito mais

só terminou na noite de '23 para 24 do mesmo, més: �... Pôrto A egre .:.' camento - lá dentro do' bonito e constam inclusive

.em 1840, no Rio de Janeiro, faleceu o Conselhe.ro ..:. CASA FUNDADA' EM 1915 �.... 1 dormitórlo para .crían- mar, para depois entrar ter' -duas praias para a Glória e

Baltazar cIá Silva Lisboa, nascido na Bahia em 6 I .
' t:' I ra e transformar-se em no' o Flamengo. E com balneá-

de-janeiro de 176'1. F'oi o autor dos "Anais "do R�o .:. À venda' nas casas: ,�t" ça com 6 peças, sendo 2 ca', vas avenidas. E o cais avan- rios. Vimos belos balneários

de .JaneÍro";' �t SÃO PAULO ,LTDA. . f, �:.. mas, 1 penteadeira, 1 camí- ça diariamerite num risco no Uruguai e na Argentina

em 1879, na Bahia, onde nasceu em 19 de maio de .�:� COLCHOARIA 'GONZAGA) , I �:� rocamente lá dentro do e lamentamos que o Rio

1832, 'faleceu' o poeta Antônio Augusto de i\lendon- ,., ," �t""
zeíro, 1 criado 'mudo, 1 dificando por completo um' com praias tão formosas

ça; -, '

. ..t. ESTUFARIA GLOBO .�� guarda roupa, todo laqueá- velho axioma: - Pedra du- não tivesse nenhum. Pra-

em 1898, em Bananal, São Paulo; onde nascem a ..�. I. CAMP'OS elA. ..�. de êr de rosa e em nerfeí ra em água mole tanto en- ças, avenidas largas, insta:"
. .,' • ,� o cor e rosa e em perfeí- '

. 13 de [unho de 1823, faleceu Jose de Aguiar 'I'ole- ! �.. ',' 'I ...... tra até que empurra. . . lações modernas para. os

do, Barão de Bela Vista e Visconde de Agular Tci- :. '
JOSE MOURA I

..�" to estado. O atêrro avança prolorr clubes de regatas, muse;u

1 d . I �...
,

,'", '�-' ,
'

.

d d S
-

e o, ' .� .. � .. � .. � .. � � .. � ,., "" .. �' � � � ',,-�'�' Rua _ D. Jaime Câmara 'gando o Aeroporto Santos e arte mo erna etc", erao

em 1903, no Rio de Janeiro, faleceu Antônio Joa-I·..........··."."..".".!!."..
•....+....•....".�.�....�.."......"."4I. ' Dumont. E embora passe- o embelezamento notável

�����::, :c;::Õ::a��is�d::�:1:�g::r�::::::�:l1r�: COI.a ..BI·b"II·a. ",;,oa· M.',a-o,, ...

�. & mo, todo, o, diaspelo me It:�!�:��t�:�::BE�:
do "ei�o" asstnaram a "Carta do Atlântico", .

._,

do até o centro e daí pela. a- �

em 1945, o Japão rendeu-se incondicionalmeme as venida perimentral, dará

forças deis ,Estados Unidos da América do l'iol'te.' vasão a,o trafego, o para., a

André Nilo T�dascD � «No: Cen,áculo) Praça Maúa, Cais do Por-

,.) • to, interio!l do país e para a

---'-------

SABADO, 14 DE AGOSTO
Avenida Presidente Vargas,

,

Com êsl2.valoV' �S. ou seja -a Tijuca e grande

'CAMPANH'-A. :CONJ'R'A :0' FO',60 D
-' . ti' �� ....i:�.J,Clu�aéomquQ, parte da 'zona norte'.

eus nao 'nos deu' o esplrito de timidez, mas de fortaleza, on� _.0iiIf'0 ,'U

de àmor e' de' moderação: -(II Tim. 1:7). Ler Lucas 4:Ll-:�: � AI�m disso sairá o decan-
,pens or

8' tado Morro de Santo Antô-

Aproximando-se
.

a época' se a observância do CÓ,digo '

'.
leVd..';' pd"Ó, SUb. residin- S \ ' I

-

,do preparo de terras para a 1 Florestal, de acôrdo co'm A ,novela de John Buchan, intitulada "John Mac Nao'
-

,

I nd
nio. era outro pu mao pa-

I ció. um i o e út� presente: R'
.

Q
A

lavoura ou à limpeza de pas- ,seus dispositiyos, '«;lue BÍ'es- é a história de um jovem político indiferente às responsa.. "um BELÍS!JIMO'eOF.,'I<Ede J4t?O (]ROMADO.
ra, o 10 respIrar. uem ve

tos, em que se observa,lo crevem 'os cUldados' a serem bilidades de seu oficio. Um amigo'se esforça por faze'-la VC!'
10" o que hoje' é a Esplanada do

emprego indescriminado e . obedecidos, e prev�m penalí� seus deveres. Este insiste em q'ue se o J'ovem polític6 deseJ'a '�' A', Proocure hOje o NOVO Castelo, um autêntico pe-
abusfvo do fôgo, cumpre dades aos transgressores. "'·CO GI'::)I"CO-"

� lembrar Q;S itlconveiliências O art.' 22 alínea "a", proi'- fazer 'algo de bom terá de enfrentar o desafio da' sua eH!'- I�
__

'

_ ri"'" LA daço da Nova York, pelos
de tal processo e as medidas be a todos os proprietários, rira' e estar disposto a responder positivamente ao mesmo. � c/�M> 16 ",>," "'. 'seus palácios de cimento ar-

que devem ser tomadas pa- deitar fôgo em campos ou Ele deve tornar-se um desafiador do mal.
' n,ORIANÓPOLIS - SA�TA ,C�TARINA

.

"DA mado, bem poderá aquilatar
.

ra evit:tr o incêndio de áreas. ve:getações de cOb,ertura das
.

vizinhas., Em virtude. do. fô- té�l'as,' sem a necessária lí-
,-,-,--- --

o' que será a Esplanada

go destruir grande' parte da cença de' autoridàde flores� Num 'mundo. de pecado, egoismo e necessidades hunw.- de santo Antônio com ave-

matéria orgânica que com- tal., nas, há muitos cristãos indifé'rent�s ao. desafio das' podero· C' .

'

. _
nidas e ruas largas, dando

preende. a camada superfi-·
dei _

t..
_

sas fo.rças pagãs que estâo destrUindo o nosso mundo. Pu- oncu'rso de Admlssao . .

t t 'f
cial do sólo., ert!raqüecendo- Os- pedidos au orIzaeao 'b'

."

t., f
'

_

f
.... escoamenA o ao ra e.g() pa-

o e expondo-o aos processos para' proceder queimadi.\s, le�a: I�Julllça, om�, corru_pçao,. racassos � sofrlment('s
.

.,.. I ra outro angulo da CIdade.

de erosão uma área 'de cul ,devem sér solicitádos .9, De� cle',ml\hoe,s d� deslocados" sao cO,lsas que !:)stao ca.vando a à' BReola' .tB sargeDtoit· das Armas I Mas será que o Prefeito

tura ou ._im campo� de cria= legacia Florestal Rcg�ona,l do' i ri1Ínà,� das:_nações .. Os cristãos tem qu� sentir mais 'de pé'to .
II ,UV

.

'O Dulcídio
.. Cardoso' ficará

ção, não deve ser queimado l\;1tinisdtéT�O da - -Agrip.ultw·;l" 1,0' 'desa�fto desta ma�dita situacão.,
. De ordem do Exmo. General, Comandante desta mesmo com as rédeas da

anualmente ...I. "
SI ua o a rua Santo':) Du- I ",

-

G
,-

I
'

No caso de límpeza de pas- mont, 6 _ Florianópoliq; ..

uarmça0, evo ao conhecimento dos interessados que Prefeitura até o morro ir

tos, talvez se possa recomen- A denúncia de infl'p,b01'1'S I Cremos na fraterllldfrcle, na Igualdade de oportunic1a- dia trinta d(j) corr'ent A. t d abaixo?
dar a queima de 5 em 5 a- ,deve 'ser, igualmente, ('nc�� ctes para todos os homens, na solidariedade da familia hu-' :

e mes expIra o prazo para en ra a----.--------
nos. Para o emprego do fôgó J minhada ao mesmo endat'e- m�na: Cremos em. Deup. Não podemos crel' e ;er

indifCl:en-1
d?s requerl"mentos 'dos candidatos a matrícula no 'Curse

nas atividades rurais,! exige- ço. teso E' necessário dar corpo a estas crenças básicas em nos, qe Formaçao daquela Escola. '

.--.,w'rl' - ,ír••_•• .. __ ••• __
'

__ • _.
sa vida diária.

'

,', ,

' ,Qualquer esclarecimentcil será prestado no Quartel
General da L D. 5a. à Avenicl'a Hercílio Luz 137 --: Nesta

Florianópolis, 7' de agôsto de 1954.
EDIWAL OBERO - Capitão Ajudante Geral

G. 1. D. 5a.

(SNA) r- Q dr. James i mens. distinção de côr, as

Co.nvenção 'Batista do' Sul sim como Deus o faz. De

Idos Estadós Unidos,
.

fé·z I ver_ía�?s sentir essa res' ;'0 poder: de' Cristo em nossas vidas �juda-nos a ven

tado o Sul párá q�: aea-I, ponsablh?,:de,.
.mesmo sem ceI' nossa ind1ferença

.

para com as necessidades ao nOSl;O

tem' a :recente declsao da' uma decIsao como a da' red0r".
Supr.ema C8rte ,america-: Côrte., \

.

na pondo fora da lei a se-I "Uma vez o Suprema· ·

11 _

gregação racial nas esco-; Tribunal tomou essa 1 deci'

las.
'

'.' I são, é dever de t{)âdS os
.

l�
,

" Numa declaração publi-' cristã(i)s respeitá'la, e' ator, .. ", ,j: " ( ,', ,

•

5
-

5'
,

cada em Oklahoma, dr. para que Deus possa guiar' ':,,1 ,. "il,r:"e"'c·.:), -

.a, ,

..
,

.

.• 'eStorer,. pastor da PriJ;nei- a todos num ambiente de

ra Igreja Batista de Tulsa, compreensão e consi'de':

disse: "Como cristãos, 'te'- raç'ão 'mútuas",
mos de amar todos os ho-

""De 'l,E$criturário para ocargo de Caixa":indispensável
ser bom,dactilografo.'

, ,

Os intereiisados deverão apresentar-se munidos 'de
Cartelra 'Profissional, e 'Certificado de Reservista à Rua
silvà Jardim n: 180�

. . ,

-, I Hoje ,no .Passado
14 �DE AGOSTO'.

, I-

I\. data de hoje recorda-nos que:

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

,Cóncita:'dos OS Batlstas: a da�
rem . ápoi� á

f

lilta' 'contra
- o 'Racis'mo

.

Terrenos 'na'Vil. �torida
, "(Estreil�:)", _ ,'o ".

MAGNIFICOS LOTES, 'COM . FINANCIAMENTO A
I

"

LONGO PRAZO .SEM JUROS.�
,

:Oportunidade' especial para' aq4isj:ção, 'com' graooe
facilidade, de um esplendido lot.e na VILA 'FLÚRIDA�

Lugar aito e' saudável, e toda faciUdade ,de condução.
Priviligiada localização; nas PROXIMIDADES DO ES-

-

TADIO DO F�GUEIRE;NSE, assegu"ran,do valorização
imediata. . ,'"

OS TERRENOS,EM ZONASi MAIS.. DISTANTES
NAO PODEM OFERECER AS MESMÀS VANTA

, Peça hojé mesmo informações a,

SOCIEDADE IMOBILIARIA sue BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL)

Escritório: Edifício São Jorge, Sala 4 -:-: Fime: 2-1-9-2.

"

iAte,ll�ão
.BOA COLOCAÇAO PAR� .MOÇA

Pr(!cisa'se dê moça com cónhe'Cinientos' de Conta
bilidade, Correspondência 'Comercip,l ,e ipta aos' demais,
serviços de escritório. Exige-se referênci�s. Candicl..atas!
interessadas queiram se dirigir por carta à Caixa Pos-

'

tal' 139. D�ndo nome completo e endereço.
ORDENADO INICIAL, - Cr$ 1.100,00.

,.

ORAÇãO

ó Deus, 'faze-nos sensíveis ao sofrimento e às neces�.i

Jade ct9s que nos cercam. Ajuda-nos a fugir da ind'iferen,

<ia, vencer a fraqueza da tiÍnidez e do mêdo, Dá-nos o t's

pirita igual a Cristo para que' sejamos melhores cristáos c!c'
hoje' em diante� Em nome d'Êle. Amém.

,
'

';�.:.' I�t

,ORGAHISADO
E_

EDITADO
PO�

7)(J!lÁLie/(Jeg(J4Jl[g
gElXA87lfTTO
FLDRIANÓPOllS_SANTA CATARINA

PENSAMENTO PARA O DIA

Vende-se uma, de madei

ra, grande, com 420 mts2

terrena, na Rua Moura, em

Barreiros,
.

por Cr$ .....•.
30.000,00•.

Negócio urgente.

Informações com o Sr.
JoveI Lemos, na banca de

jornais anexa ao Café, São
Cristóvão.

. '

,

Aviso
..

A DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS
Luz e Fôrça;

em face de diversos acidentes provocados por faixas fi
xadas ,em Postes dêste Serviço, causando interrupções nl

fornecimento da energia elétrica, -

em face da possibilidade de desastres com consequên
cias graves por parte de pessoas encarregadas da fixa:

ção de referidas fai.xas e cartazes quando em Postes dêste
Serviço nas proximidades dos condlitores de energia elé'-
trica, '

.

avisa não ser permitido a fixação de faixas- e �artazes
no Postefl,mento dêste Serviço.'

,

Diretoria de Obras Públicas, em FlorianópOlis 9 de

agôsto:de 1954.
'

CASA

" ,

I'
Aluga-se um quarto para

2 moços distintos com ou
, ,oI} � •

sem café.

,
"

Trátar à Rua 'Consêlheiro
Mafra, '152.

VENDE-SE
Um terreno à rua Souza

Dutra no Estreito.
Tratar com. Fragoso ria

Firma (Navega-
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,." o ESTADOFlorianópolis, 'Sábado, 14 de Agôsto de 1954
-----------.._,----_---�-�._---,- ----- .-

As 8hs.

JUIZO DE' DuiEITO DA I antiga Rua. Trincheira, e SENSACIONAL... EX-

la VARA DA ,COMARCA respectivo terreno com a TRA EXTRA... EX-

DE FLORIANÔPOLIS.· '1 área total de 247,5m� medin- TRA .

Edital de' Citação com o do seis metros e meio (6,5) 3' D 3A. DIMENSÃO

prazo. de 40 DIAS ,I de .largurá na frente e ex- "METROSCOPICS" .; 20'
.' O Dr, Adão Bernar- treina com a ruá Trinchei- minutos de sen�ações:'�

des Juiz de Direito da- ra ou estrada velha que vai Figuras que, saem da téla e

,. Pri�eira Vara da Co: pa'ra' 'o Saco do Limões, a veem ao seu encontro:

marca de F'lcrianópo 'linha de fundos mede dez / No mesmo, programa

lis,' E�tado' de, Santa (iO) metros e extrema com CAMPO DE BATALBA
Catarina na forma da herdeiros de Luiz Damiani, 1--' Humphrey Boggart
lei, etc,.. . de cumprimento( frente a IJ�ne AI!yson

P,) - A "Associacion Por- FAZ 'SABER ,aos que o fundos) O· terreno mede i Não serao cobrados os alu

tena de' Basketball (ex, presente edital de citação trinta metros (30m) ext�e-I gueis dos ocuIos especi-
com o prazo

.

de quarenta mando pelo Norte com pro- j ais .. : .

Federação) 'receb�u. um (4Ô) dias virem,' 0tI dele priedade Judite. �merico ,No Programa: '

1954, A" peleja inaugural, 1 I
convite para que uma equi- conhecimento tiverem .que, Madalena, e pe o su com Atual. Atlantida Nac.

1948 - Em Joinville - Campeã a S,E, Cruzeiro do reunirá, na sabatina" as e-
. \1' ' ,

R!' fPor parte ATTILLIO CA- propriedade .da vendedora Preços 7,60 3,50.
Sul (local). quipes d'o Corintias e do

pe argen ma visitea USSla TARINELLI. lhe foi diri- isto" é Antonia Maria da Imp. até 14 anos,

1949 - Em Blumenau �",Campeão'o Aventureiro (São I e dispute vários jogos nes- gida a petição do têor se- Conceição;-conforme'se ve-.

.",�. ' Ipiranga, no Estádio Muni- ' I'

E S D 'f' d
'"

It 'p blí
Ludgero), , .\'

,

d de 'guinte:
- xmo. r. r. ri ica a-ascrr ura u ica,

, �' ,', .
, ,

' se paiS urante o mês ' .' ,

'

3A fl
b

- -

(S- I
cipal.·' , Juiz de Direito da la Vara transcrita do livro, s.

1950 - Em Tu arao � G?-mpeao o Aventureiro ao '. novembro próximo. 'da C�marca de Floríanópo- 247 n. 1608 ano 1939. Dean

Ludgero)
. No domingo, serão dispu- ibili

. liso Attilio Catarinelli, bra- te o 'exposto, na impossl 1 1- As 4 8 horas.
1951 - Em Joinville -; Campeã a S. E. Cruzeiro do tados os ,seguintes jogos: Os soviéticos retribuiram sileiro, casado, f.eáoviario, dade de inventariar dito! 10) CINE JORNAL Nac"

Sül (loca!). .. Noroes,te x São Paulo; a visita no próximo ano,
r€i3idente e domiciliado na bens, que prôpor, como �e 2°) O ULTIMO JOGO

195� - Em Florianópolis -:- Campeão o Ubiratan cidade, de Curitiba, a rua fato propõe a presente açao Com: Paul Douglas

(local).
XV de Piracicaba x XV de entre os meses de julho e Fernando Amaro, nO. 1017 de petição de, herança" e,' :, 30) REI DO RODEfO

do Jaú; Ponte Preta x Santos; agôsto. por seu advogado, vem, res- requer seja' citado ,o Dr. com REX ALLEN
1953 - Em Joinville - Campeão a S. E. Cruzeiro

'

bl b
•

S I (local)' Portuguªsa de Desportos x O convite' em causa foi peitosamente, a '_presença Promotor, Pll idCO, em co- 40), O SEGREDO DA
u . - de V. Excia. expôr o seguin- mo os in�eressa os ausentes' ILHA MISTERIOSA 11/12

1054'.- Em Brusque Campeã a S. E. Cruzeiro do Guarani; ;Tuventus x São entregue p()r intermédio da te: --1) Que· viveu em e incertos, por edital' no Eps.
Sul (Joinville).

J Bento; ''palmeiras ;X Linen- embaixada russa nesta ca- concobinato, durante ci?co Diarío Oficial do Estado e Peços: 6,20 3,50.

,('1 \..:J'1".'�;,F" � "

, 'e 't 1
anos, nesta' cidade de FIo.,. I na imprensa local, para con- imp. até 10 anos.

FEMININO
�..

� .

I
PI a . rianópolis, com, ETELVI - testarem se quizerem o pe-

'

NA 'FRANCISCA MAR- dido digo, quizerem a ação,
QUES, já falecida; 2) Que dentro do parzo legal.findo
desta união resultou o nas' o qual seja julgada proce

cimento de um filho em dente o fato, reconhecendo-
6/7/1917 do sexo masculino, se os direitos do Suplicante, As 5 8 horas.

côr branca, que tomou o a herança, tudo sob pena de A História de um jovem,
nome de ANTONIO MAR', revelia e confesso, e, alem obriga a Lutar como ho

QUES CATHARINELLI de protestar por t_odos os mem para aprender a amar

COMO SE V:tt: do' incluso meios de provas, pernüti- como um verdadeiro 'ho

termo, de nascimepto efe- do� em direito, requer, ain- mem ...

tl.{ado em 10. 8: 1937, por da, que sejam, ouvidas, as GERAL!) MOHR - RITA

(Joinville). 'S - N fi I :-' , -_- despacho do M. M. Juiz de

I
testemunhas Joaquil_ll Ca- �MORENO LALO RIOS

1952 � E)ll Florianópolis _ Campe� a S. E. Ba'ndei- ervlço aCiona de, Malarlél' Direito da la Vara, desta bral da S�lva" Gab;lel. <;a- VIVER E LUTAR

;(' , I Comarca. 3) Que, acontece bral da Sllva e Jose Vlem� No Programa:
rante (Brusque). �j

- d Ih D
encao poré�, ao ser ,proce�i _ o !

de'Oliveira Fi O. a-se a Cinelandia Jornal Nac.

1953 .:_ Em Joinville Campeã a S. E. Bandeirante. menclOnado regIstro nao presente o valor de C�$.. .

P.reços 7,00 3,50.
(Brusque).' Chama'se a atenção -d0s interessados para ficou consegnado o fato do 2,100,00. N: T. P. D. Sôbre

.

1954 - Em Brusque - Campeã a S. E. Bandeirante
o Edital de Concorrência Pública, que o Serviço '" Spl_lLICANTE o pa�' ,de os devidos selos de pet�ção

�.iiiilljIjj[l�.II!!'.iIi!·I��I·-�'·P.:I·�·.'"(locaD.
Nacional de Malária está fazendo publicar nos Ant?ni? MarAqu�s Cathari-: vê':e o seguinte: Florianó-' ,�• ii!, t:dias 2, 3, 12 e 13 do corrente mês, nõ Diário Ofi-

. nelh, Clrcustancla esta, que pohs, 27 de Julho de 1954. !l=::O,:! ���'
j. '" .

cial do Estado, para venda de 10 jeeps Willys -:- teve conhecimento por o�a- (ass) Carlos Loureiro da
"

ano 1948. :'
,

.

", ,

Slao: da morte de seu filho Luz. Em a dita petição foi As 8 horas.

oCQr;rido em 27. '8. 1951, re- proferido o seguinte despa- PETER LAWFORD

sultando'se; digo, ressaltan- cho; A., a conclusão. 28 de em:

do'se, ainda, que no assen- 7 de 1954. (ass} Adão Ber- CAMINHOS DA NOITE
tamento de obito o nome do nardes. Juiz de Direito. Su- No 'Programa:
de cujos apresenta,' diveI" bindo os autbs' a conch}.são Cíne Jornal. NaC'.

gência, pois, está, como se foi proferido o seguinte des- 'Preços: 6,20 3,50;
fosse· ANTONIO' CATHA- pacho: Expeça'se mandado Imp. até 14 anos.

RINEL MARQUES, quando na forma da lei. 31 de 7 de
A ser celebrada na Igreja São Francisco, no próximo na realidade, foi registrado 1954. '(ass) Adão Bernar-

. VIOLINOdia 14, às 8 horas. cOm o nome de ANTONIO des. Juiz dé - Direito da la:
, MARQUES C A T H A R I- Vara. E, para que chegue

Farme'ac·la Sanla' IInIOO'·I'O t MI·ss·a de Sell·mo Ol"'a �!���e4�a���e��r�e�s:: :a����e���:�;; ':ec:����
'II . filho, foi declarante a mãe tente .digo, o presente edi-

LUIZ OROF1NO E FAMILIA do suplicante, já falecida, tal, que será 'afixado no lu-

AVISO Convidam as pessoas amigas para assistirem a IMissa D ... MARIA BENTA DE gai do costume e publicado
,,-, ele 70 dia em sufrágio da alma -ele seu inesquecível pai, so.. CARVALHO CATHARI- -na forma da lei. Dado e pas-

Levamos ao conhecimento de nos:sos distintos freguê- gro fi avô SPERA MANGANELVI, no dia 14 às 7 horas ria NELLI,' que após o faleci- sado nesta cidade de Flori-

zes e amigos que mudamris o nosso estabelecimento "FAR- Capela do Colégio Catarinense. mento de Etelvina Francis- anópolis, aos doze dias 'do,

MACIA StO flNTONIO", para a rua Felipe' I?chmidt n. 43 Ante�ipam agradecimentos. ca Marques, o criou educou, mês de ,agosto qo ano de

- ao lado do SAPS e Hotel Cacique.

VENDE' SE
auciliada pelo,' suplicante mil novecentos e cincoenta Vende-se uni autóqlóvel'

""

"

" _' qUe sempre' fornecfá. os e quatro.' Eu, Hyginio Luiz com 4 portas em perfeito
Agradecendo a honra de continuarmos a merecer a d b

,'.
meios. ,e .s,u, sistência, 5) Gonzaga, Escrivão O subs- "

'

confiança estamos 110 110VO local á dis}lOsição de nos�a Que, seu filh_() ao falecer, crevi. '(ass) Adão' Bernar-
estado de conservação.

deixou bens a inventariar, des. Juiz dé Direito da la Tratar na Oficina De-

constántes de uma casinha Vara,:
'

,,'

lamberg .
á rua Felipe

de tijolos, situada nesta cio Confere,.
dade a rua Silva Jardim, Escrivão da laVara. Schmidt. ,

6

.

,Prossegue hoje. o Campeonato· Amadorista
o estádio do Ipiranga novamente o local dos encontros da rodada numero 2

Prosseguirá, hoje, o Campeonato da Divisão AmadO-I bes com seus quadros em excelentes condições, físicas e

rísta, com a realização da segunda rodada, constante dos técnicas para brindar os aficionados com espetaculos con

prélíos ,Colegial x Radium e Ipiranga x Bangú, com início corridos e eletrizantes,

ás 13,30 e 15,30 horas, respectivamente, no gramado da Vi- Assista aos encontros, contribuindo para o soergui-
)..

la Operária, em Saco dos L�mões. mento do futebol amador de nossa terra,

São esperadas boas disputas, estando os quatro clu- I Preço único - Cr$ .5,00.
---- --------------- ---�-

Campeonato Estadual de
Voleibol de· 1954: :�:;

PROCESSADA A TROCA DE VELUDO
POR AMBROIS

x

.. ,J'ii:,J$'�'i :
Grêmio Esportivo Olimpico x Lira Tenis Clube. vence

ram os blumenauenses por 2 x O 05xl1 e 16 x 14).

Lira Tenis Clube x Sociedade Esporitva Cruzeiro do

Sul. Vitoriosos os metropolitanos por 2.x O (15x13 e 15x7),

RIO, ,13 (V. A.) - Con] ção do více-campeãe
firmando o que noticiamos guaio, com respe�to às con-'

ontem, concretizou'se a per- dições solicitada� pelo ata

muta em caráter de emprés cante Abroís. O esportista,

timo, dos jogadores Veludo Julián
\

Bértola .regressou
\ '

'

e Ambrois. O primeiro irá ontem, 'devendo providenci-

para o Nacional e. o segun ar o embarq�e dos jogado
do virá para o Fluminense, res. VeludC\.!eceberá noNa

Na categoria de adultos a corôa permaneceu em poder pelo prazo de seis meses. cional 25 mil cruzeiros men-

da SoCiedade Esportiva Cruzeiro do Sul, de Joinville,· que
'

, Ontem, pela manhã, o gelei- sais: Ambrois 10.000,00 cru-,

derrotou todos os seus adversários. \

O Lira sagrou-se vice-campeão, com os seguintes ele- ro tricolor conferenciou ,zeiros, ficando o 'restaI}te a '

mentos: Gleno, Nildo, Dedéco, E;'rico, Wandelino e Lou- com o sr. Dilson Guedes, cargo 'dó 'Nacional.
\

renço. Os [oinvílenses, bi-campeões, são os que seguem: quando foram assentados

Celso Buss, Theodoro Buss, Hercílio da Luz, Clemente os detalhes para a sua ida, gadores sofra acidente que

Habold, Mário Timm, Roland Werner, Olindo Frtedrlch- .concordando Veludo em� o inutilize para o futebol, o

sen, Adison Silva, Arthur Hoppe, Alvaro Luiz Ribeiro' e

João Rother.

o CRÚZEIRO NOVAMENTE CAMPEÃO

Caso qualquer desses jo'

vestir a jaqueta do, clube clube a que pertencer d aci-
.

Os resultados:
'" ---:�- ';'�lIIJl- jrruguaio. O Flu�inense te- dentado será indeni�.ado pe-

Lira x Baependi (Jaraguá), vencendo o primeiro por legrafou ao Nacional, infor« 10 outro, sendo de . ". :.'. ;.'
"

A
"

,

2 x O 05 x 6 e 15 x 9). I' rnando que o jogador havia 500.000,00 cruzeiros o valor

Cruzeiro x Olimpico, vencendo: o primeiro por 2 x O I
',\ :t di

-

A ti 1 d
.

d
. ,

1O� o as con içoes, guar- es ipu a o para a in emza-

(15 x--l2 e 15 x 5). - .,
..

'.l
. - •

Lira x Olimpico, vencendo o Lira por 2 x O (15X7 e 15x9). a,":� agora uma,comumca- ,çao.
Cruzeiro i Baependí, v�ncendo o primeiro 'por 2 x 0·.....

"

C'
'<."��"�.' . éít$ _

05x3 e 15x7).

Olimpico x i3a�êndí, vencendo o primeiro por 2 x' O ••..

\ '

05xl e 15X7�: \�.:I
- Cruzeiro x Lira, vencendo o primeiro !l0r 2 xl -c,

•••

(3xI5, 15 x 8 e 1,5 x 4); ,.',i<!.t: De acôrdo com a tabela ela-
ESTATISTICA DOS CAMPEONATOS ADULTOS b' 'd

/

dora a, será inicia o no

oróximo sábado, o Campeo
nato Paulista de Football de

1946 - Em Florianópolis -' Campeão. - , Ibiratan

(local).'
,

,Ir ;7"rnIJf,(i'I,1
1947 - Em Brusque -;:- Campeão - Aventureiro (São

BUENOS AIRES, 13 (V.

CAlVIPEONATO PAU,
-

.. ,'LISTA
S. PAULO, 13 (V. A. -

IRÃO À RÚSSIA, OS
ARGENTINOS

Ludgero).

1946 _;_ Em Flori:mópoEs'-;- Campeão - Ubiratan

nau).

1948, - Em Joinville - Campeã a S. E. Bandeirante

(Brusque).
"

"

1949 - Em Blumenau - Campeã a S. E, Bandeirante I'
BANCO de C�fI:)ITO POPULAR

I',
.

'

� AGRíCOLA
"

• I

" Rv.o, t'J� 16 . , ,

FLORIANÓPOLIS - Sfà.. e�rà.rln6.. ,

(Brusque).
1950 - Em Tubarão - Campeã a S. E. Band�irante

(Brusque).
I ),

1951 - Em Joinville - Campeã a S. Ginástica' de

JUVENIS

t!' Missa de '1- aniversario
NORBERTO DOMINGOS DA SILVA" esposa e filhos,

'col)vidam aos seus parent�s e pessoas amigas pare:. assis

tirem a Missa de 10 aniversário em suf):'ágio da alma de
sua sempre lembrada '.

THEREZINHA VIEIRA DA ,SILV1\

?!f'
1952 - Em Blumenau - Campeão o Ubiratan

pital).
'

(Ca-

1953 - Em Joinville - Campeã a S, E. Cruzeiro do

Sul (local).
,

. '1954 - Em Brusque

(Capital).
Ca:mPGão ,o Lira Tênis Clube

distinta freguezia.
PLANTA0 - Sábado - tarde - 14 ag'ôsto

Uma casa à A�eriida �Mau;o Ramos, 137.
Tl"atar com o sr. A. -Madeira.
Rua, Trajano, 31, Sobrado.

uru-

São José
As '3,30 7,30 9,30 hoars.
História verdadeira, hu

mana ,sincera, inspirada
num drama veridico, acon

tecido em Roma em 1951.
LUCIA BOSE - CARLA

DEL, POGGIO - MAS,

":_-. �� SINO GIROTTI - PAO-

,...
- -.::=-� �" __� ao at �-:, 'LO STOPPA - ELENA',
_ ""' de lIP�e ftUI"

- - -
-

VARZI '

� Passe d: \)ú\U:io da vo\tIrl. c#IfI, r·, "",

t
,
ROMA AS 11 HORAS

� \lVR, \()I'Igcrecanto ck,cande,:,' : "'�\\ :tt;"��' No Programa:
.

oPr�� , �. éO""
, ��-:-"'l)'i� Esporte na Tela Nac.

,",,,as e

\h será \áci\ c, 89! tor,
.',.��, ;; Preços 10,00 -:- 5,0.0.

,c;a:�tftisoM
Impv até Lé ahos.

. JO . H' O ,RSE. �

,; SEA·
1)e 2.5 à 22 B.P.

�ITZ

tilJltrlbuldor
.

As 4,30 7,30 9,15 .horas,
ROBERT ,MITCHOM
ELizABETH SCOTT

ROBER RIAN _:_ em:

ESTRADA·DOS HOMENS
SEM LEI

NQ Programa:
Noticias da Semana Nac.

Preços: 7,60 3,50.
Imp. até ,14 anos;

C.·RAMOS S/A
.

.,.�
Comercio - Transport_
Rua Joio Pinto, I FpolU

Edital

f3Lt)�IÂ
"

E,streUo .

VeRde-se por preço 'de.
ocasião, um violino novo,
marca JANINE.
Vêr e tratar no ,Bar-Café

"Cin'elandia", em frente ao

"Cine São José".

Vende-se

,
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Ftozíanépolís, Sábado, 14 de Agõsto de 1954

FACI-T
um

'enquanto
in*umeató .

que calcula
o senhor ,pensa

·Todas as
NOS

. .

4 operacões de aritmética
SEUS CINCO DEDOS

DESTIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO
DE SANTA CATARINA

«Casa Fer,nando LIda.»
TELEFONE 3.878 - ÇAIXA POSTAL, 467

Ruà Saldanha'Marinho, n. 2
TELEGRAMAS "C AN AN"

.

- Floríanõpolís -
. )

.' 'I

Professorado Catarinense
Leis d8 autoria do deD.

.

lIpídio Barbosa
.. ,,�.__ .. __

Edital

,I

AQUECEDOR

\ ELÉTRICO

i .

\ .IMERSÃO e
-'

.

!
- .

.

i
.

7

Para comprar, vender
ou alugar

Pelo presente, ficam con
vocados todos os sócios qui
tes

.
dêste Clube, para a As

sembléia Geral Ordinária a

realizar-se dia 15 do corren

te, Domingo, às 10 horas, a.

Lei n 460, de 14 de junho de 1951 _ Casa dós Pro- fim de ser procedida à elel-

�. fessores de Santa Catarina � �ublicada no Diário Ofi-
ção da nova Diretoria.

·

cial do Estado n. 4.443,.de 21 de Junho de. 1951 _ A Casa ,No éaso do não compare-' 'f
.,' "..

.

d-dos Professores de.;;_anta .Ca�al'ina· - o lar dos profes- cimento, àquela hora; de'
.

armaClas e
sores iI1váÜdõ�. � desamparados - já foi instalada (pré- dois têrços do número to-

0, '

dio próprioJ..:Ú):augtll'a:da"'€.�se encõntra em pleno funciQ- tal de sócios quites, será a I M:ES DE A.GOSTO
namento;1Íá'·mais de um ano, à rua Almirante Alvim n. Assembléia realizada ás 14 Sábado (tarde) � Farmácia Sto. Antônio _ Rua
26 na cidade, de Florianópolis, Capital do Estado. 10,30 horas, com qualquer João Pinto.

.

. ,

Lei n. 18, de 1° de agôsto pe·l951 _ Dispõe sôbre iúmero, 15 Domingo - Farmácia Sto. Antônio - Rua João
'-ps .cargos do magístérío obtidos por concurso ..Foi esta A DIRETORIA Pinto.

.

Lei publicada no Diário Oficial do Estado n. 4.473, de 6
I � 21 Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua

. de agosto de 1951. Trata esta Lei da inamovibilidade dos
i'leDde se Trajano. .

· projes's.ores nomeados. �u r,e7!'tovidos por concúrso.. . .��.: ..' .

22 Domingo _ Farmácia Catarinense _ Rua Tra- Pela presente vimos comunicar aos ndssos dísttntos
· 'NENHUM PROFESSOR, inclu.sive ocupante do cargo. V�ndê:se um terreno em [ano, • clientes, que nesta data foi inaugurado o serviço de 1':1-

isolado; dé pro.. imento efetipo,.;cJ,e II-egente ,de ensfna Itacorobi, .no Distrito de 28 Sábado (tarde) _ Farmácia Noturna _ Rua diotelefonemas para todo o Estado de São Paulo.
primário, padr.ão F, lotado em escola isolada ou e'spoJas Trindade, Medindo 163 mil Trajano. . Florianópolis, 10-8-54.

.

reunidas, e também ocupante de cargo na carreira de metrml_quadrados.

I
29 Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.

Professor Normalista, poderá ser removido, "ex·ofticio". . Trata:. c�� Tomaz D�ar- '. O serviço noturno será' efetuado pelas farmácias
Assim todo professor, nomeado ou removido MEDIAN- te, funcionário da Prefeítu- L�oderna, S�o� Antônio e Noturna, situadas às ruas João
TE CÓNCU.RSO, NUNCA poderá ser removido, a---.aão ra.· . ,\ .'. f:Pmto 8 Trajano. .

.
.

ser a seu (DÉLE) pedido. A remoção do professor NÃO -_---
ESTA ao arbítrio de quem. quer que seja/inclusive de �

,

'-

1
autoridade escolar. SàMENTE, a pedido do PRÓPRIO ECONOMIA'.absoluta

....

PROFESSO�, poderá o mesmo ser remOvido.
Lei n. 23,' de 5 de outubro de 1951 _ Dispõe sôbre �G.rande " CONFORTOo concurso de remoção, ingresso e reversão de inspeto

res escolares _ publicada no Diário Oficial do Estado n.

4.516, de 8 de outubro de 1951.
Lei n. 24, de 5. de outubro de 1951 -- Dispõe sôbre

I'o concurso de remoção, ingresso e reversão de diretores
de grupos: escolares =: publicada no Diário Oficial do
.Estado 'n, 4.516, de 8 de outubro de 1951.

Lei n. 700, de 14 de julho de 1952 _ Emite uma apó
lice' de um milhão de cruzeiros (Cr$ 1.000.000,00) em,'

�avo1' da Casa dos Proiessores. de Santa Catarina. _. pu- ..

licada no Diário Oficial do Estado n. 4.700, de 17 de ju
lho de 1952·':__ .os' juros desta -apólioe têm sido recebidos
]kla '�dniin�st.�açãb da. Casa dos Professores de Santa,
êatarma.- ,""'x - <.','. •

4.
.

Lei n. 68, de 30 de. outúb'ro de' 1952 _ Isenta de im',
postos 'a Casa dos PrOfessores de Sani« Catarina _ pu'·
blicada no Diário Oficial do Estado n. 4:777, de 6 de no'

vembro de 1952.
.

Lei n.' 129, de 24 de novembro de 1953 Declara, ,

inalienável í:! indivisíve� o patrimônio doado ao' Estado .

de Santa Catarina pela Sociedade Escolar Pedro II e fi
xa o seu uso _ publicada no Diário Oficial do Estado de.
�anta Catarina n. 5.030, de 30 de novembro de 1953.. -
Esta Lei declarou inalienável e- indivisível, sob qualquer
título, ,o patrímônío, oriundo dos primeiros eolonizadores
de Blumenau, doado ao. Estado pela Socíedadq

.

Escolar
Pedro Il e fixou definitivamente o seu uso para educan
dários, criadose mantidos pelo Govêrno Estadual. Neste
patrimônio, na cidade .de Blumenau, a Escola Normal
Pedro II vem prestando serviços à infância �. à [uventu
d:: - grupo escolar, ginásio e curso normal do segundo
CIclo (Escola Normal), todos criados e mantidos pelo
Govêrno do Estado. A Lei n. 129 defendeu e resguardou,
para· semPre', o patrimônio dos pioneiros blumenauenses,
constittjido para o bem da infância e da juventude. '.

LeI. n. 1 065, de 28 de maio de 1954 _ Considera de
utilidade pública a Beneficência dos Professores de San'
ta Catarina - publicada no Diário Oficial n. 5.154, de
1: de [unho :de 1954 _ A Beneficência dos Professores,
a ra sob a proteção de utilidade pública, continuará o

ell destino de amparo à família de professor no enfren'
t:-tj financeiramente, os inevitáveis finais dolorosos pas'

PROCURE A
IMOBILIARIA PALMIRA LTDA.·

Rua Trajano, n . .31 - lU andar - salas 1 e 3.
Teraos . para vender Casas, terrenos e loteamentos.

Consulte ·sem compromisso nosso fichário. Oferecemos
além de uma casa e respectivo terreno à Avenida Mauro
Ramos, n, 137, outras casas, terrenós e loteamentos na
Capital e no Estreito.

Para alugar, uma casa à Rua Crispim Mira; 77.
Confie a venda do seu imóvel à nossa organização e

será bem servido.
Escritório de 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.

Viag.em com segurança
,

"

e ra,pidez .

SÔ, NOS CONFORTAVEIS:,ltlICRO-ONIBUS DO
.'BIPIDO'�:l<SDL�BRISILBIRO)

. Ftoríenõpetts ."':htaj(LI,:�:J�iDville - Curitiba

Agêríti�!�:·.�:��;.·��t=�='
'"

· Expresso Florianópolis
ANDRAO'E & KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Florian6polis,
Curitiba e São Paulo

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

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 - Caixa 'Postal, 435

·

..End. Telegr.: S,ANDRADE
Agência -. CURI'lJBA

Avenida 7. de Setembro ·3320/24
Fone:.847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: S,ANTIDRA

· Agência: - SAO PAULO
Avenida do Estado 1666;'1678 Fone: 37-30-9i

Ena. Telegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Jàneiro· e em 8elo Horizonte
com ·tráfego mútuo até São Paulo com a Emprêsa

de Transportes Minas Gerais SIA.) ,

Plantão

Clube 12 d� Agosto
Programa Social

BRILHANTES FESTAS DO 82° ANIVER-·
SA'RIO DE SUA FUNDAÇÃO

DIA 14 -- SA'BADO -- Soirée Miss -Elegàn
cía, com um valioso premio á Miss
Elegancia 54, escolhida por uma Co
missão, inicio ás 21 horas.

DIA 15 -- Domingo -- Grande Torneio de
Xadrez -- Disputa da Taça'"José
Francisco Glàvam", entre as Tur
mas da Faculdade de Direito e a do '

CLUBE DOZE. INICIO A'S 14 HORAS. I

--:000:-- r
.

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

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

Prestigiar o veterano Doze é conservar

as tradições Catarinensos .

Aluga-se'
I Casa nova, confortável. Praia Clube n. 322, Coquei-
ros. Aluguel Cr$ 2.000,00'mensais, contrato e fiador.
Vendem-se os móveis de escritório, sala de jantar, dor
mitório' de imbuia maciça, grupo estofado, rádío-vítrola,
máquina Singer.

/

(cRadiolelefonernas)
para São. Paulo

.

Cia. Rádio Internacionil do Brasil'
Rua Tenente Silveira,,25

RADIOTELEFONEMAS PARA O BRASIL E O MUNDO

')

ii • Capacidade 30 LITROS

• Construido inteirament� de
cobre.

.• Aquecimento ultra rápido.'). .

• 'Játo abundante na tempe..

ratura .de�iada.

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

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

AQUECEDOR ELi:TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litros

Fabricados nos tipos
hori4:ontCiI e vertical,

• Construc;ão sólida, sendo a bixa interna de COBRE •
revestida de material altamente ISOLANTE' (lã de vidro).

• Resistência )do tipo tubular, inteiramente blindada. '

• Controle, automático de temperatura poc TJ.RMOSTATO.
que proporc;iona grande ECONOMIA. .' - '

1)t:610 < GAAANT;:::::RICA4P'<:"é
'--

�.�..��

o MISiURAOOR DÁKO, de reou-
IOQ ..m instantanea. permite o

maior escala de graduaçõe. de

TEMPERATURA.

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

-. U.· IAMOS �/I.·Comércio 'e 'oenelas
Rua João Pintol 9�.Fpolis·-Sta. Catarina

\

'.
'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



xxx

o polítíco-governador veiu embora. Mas ficaram as

instruções: ganhar as eleições a qualquer preço. Todas as

resistências tinham que ser desbaratadas;' as conscíêncías
'

violentadas; o contingente policial aumentado; o suborno

e a pressão econômica .ínstítuídos com foros de relevância.
O partido estava autorízadoa agir e' a Impor-se, ainda que
isto custasse a dignidáde e a' honra do' govêrno ( . .. do

. O Joven escritor come'
pouco-que, disse, ainda resta). 'Tudo podia ser feito: pri-
sões, ameaças, coacção, víólêncía.. Vale tudo para o govêr- çou fazendo discursos para

no; desde que a vitória; seja conseguida.
.

o seu chefe. Os primeiros
xxx (altamentee caprichados),

Ordens dadas, era executá-Ias, _impressionaram bem. To-

Pena (para o govêrnc) é quê a coligação não está dís- dos gostaram e aplaudiram.
posta a permitir a víolêncía, nem a aceitar a coacçãà, nem Mesmo' o chefe, que' tinha' .

"

:U�':'I�:V:� :::::::'��:-:!���, �:;'�!�Dq�,,�!U:,�,����'p:a J:!i';;eiSe�,:Ud;;:!;,2n���
.

M iS5 Bra,sit de .

na (para o cabo-mór) é que o eleitorado o desconheça e lhe' Providênplas (díscretaS)lfo- .

.'.
.

.. i ", ""
, .

;":,
dê as costas.

'

ram tomadas é Ó· teor' ite' .

'

.�
'.

,

xxx'
.',

i�rio ca.íu quasi'

vertical'j regres'50'o homem voltou. Moralmente liquidado e eieitóralmen-. mente. Proporcionando (ao .

"

'.

te vencido. orador) facilidades de lei-, .'
.

'

A,COligação PSD-:pTB-P:qC:"PSP, desprezando as a tura é' induzinoo'o até, á al- GRAND RAPIDS (Mi' A linda loura baiana re'

--.,..,......,-__,.._.�-:--",_---,.- ,.

-.-'- -",-:-"---,,-,-, gumás intirilidades, �cim a chigan), 13 (U.P;) - Mar' I velou que a Companhia
TRABALHANDO PnR' ênfase e ,desenvoltura noS ta Rocha, a já famosa "Miss "Universal" lhe havia ofe-

, '. .

,,' '. " \J ge.:'to�. A rot�a ;fo� .ener- Brasil:':1 r�jeitou, ante'on- recido :um contrato de tre'!_

',,:,S"A',NTA'·C'A',.···T'A'RI·NA. '

�v��tdo ·o.escntor� cU�somesl'l- t::m, <lt�oltel.um contr�to ze sem,�nas"da 12?'aduoml1ae_'rn'�;f\
, plrl,o palrava uns seI " 'cmema ogcraJ!lco e anunCIOu sema.-nals, ,e epOls, ,��,

EMENDA N. 2424 metros aciinà daquelas ba'. 'quê regressará ao seu pais. tou a soma para 150,doJlars:.
Verba ,3 �,serviços e En�argos. • boseira�, qU� ',cpJ;1tig:ênc'ias "Qui�ra firmar esse con" - Se h.ouvesse subscrító
Consignação 10. ocasionais obrig�\TaIIi' a, es· trato -' disse - porém, o' o contrato -- explicúu
Subconsignação 04. • .

' pichar' (preto é. btanco) nas ,mesm� nãÇ> me; oferece baS-: teria trazido· do Brasil: uma
30 _:_ Depártamento dos correios e. Telégrafos;. laudas louvaminheiras. P;- tante dinheiro Meu pai me de minhas irmãs, para que,
Santa CatarIna, '.

. ."
. '.' ': produção' (em série) de' disse qu�denho ofertasmui' vivesse comigo' em· Holly'

.

Para con,str�çao, COn-clusao, o� prosseg�hnénto de 'pr�-
'

tantos. discu:t�os . d� baixo to melhores;, esperando'�e I wood" e i�so �ria ,custado
dlO para AgenCIa Pstal 'relegraflCa de Erval D'Oeste -'- nível Intelectual,:' provocou ao meu regresso, ao BrasIl, bastante dmheIro. Com ,a

Érval 'D'Oeste :_, Cr$ 600.000,00.' " ,"
.

um hiato '(perfgbso), ;na vio Outra- razão pela qual não quela importancia, não pa-
,

.

"

..

J,ustificação.,...' ) da literária. dó Jpven secre�- assisno, é qUe estou lcom garia a� pena' e, ao f.rná! das
Erval d'oesté, constitue :poçieroso" núCleo

.'

populacional' tário
. particular. Impossibi- saudade e quero \Td!tar ,8:, 13 semanas, poderia encon'

,
O povo não compareceu porque é contra o governador, dedicado à indústria e à, lavoura. A localidade servida 'pe- litado de reagir, por imposi' minha casa".

",

trar-me sem trabalho'!.
cemtra a UDN e contra os que os, repre&entam alí. la Rêde Viaç�o pa:aná-santa. catarina: por onde escoa ção e.xpr,essa, desceu alguns:

.

,

xxx a sua' produçao, tem nos CorreIOS e Telegrafas um forte- degraus ,na sua, ascendentEf� .

Q'tt"
. ..l1' '

àíti;,�,�:��,�:o,';:::a::,;;:::...;::t:1� po,qu,' d;grtO., :�iode:n����,::�':,ã�,:�::,�bidiver e ligado m',",o ao. �:::�.aE�;!';'::.se:at,:;: T ..'.',.,110,.'.' G.· ..

'

..
"'

.(8.',.."'.•:.:,.,,.1,.'.",••.,

..
, .. "., ..r0..... ':'. Leobertó Leat - Joaquim Ra,mos. - Agripa' Faria. minha para o ftara-kiri' cul"

" . . ", ':_
'

.. PI SI' DI' DA PEDRA GRANDE EMENDA N. 2425
_) tural. Sem: Q�r para trás,

'
..

'

.' "Sr;, GuilperIl}e Tat<.,:.� '. ,.:' .'Verba 3 � Serviços e Encargo�: porque' ás sanções (puniti- .' V. S., nesSa coluna, calculou. mal,' a respeito da
Consignação 10. '

.

vas) sQbr�pujarão Ide muito, ,pavimeJ,ltaçãô da� :estradas ç�tarl�'ensé's/ Nã() sei por-,Subconsignação 04.
J :'áquelas' qti,e transformaram que método'o . fez•.A bem da, ver4.a:d�, venho solicitar-'

.. 30 - Departamento dos Correios e, Telégrafos. .

b
A .' ",

'

",. '"
"

• ,
' , o ", •

Santa Catarina. (.
.
.'

quanta c01sas oa, em �s:. , i�e ,a retificação abaixo;: devidàni�p,te' é,omprovada. '

'\
. tátuas de um culinário elo_' o '." r .

...,..,
. Á

.. s, ),e..",'str,ada.. s ,cQn,.. slaerada.S, ''tJ.-.on,c,'0.", no Estado,
:para construção, conc�:úsão ou prosseguimento de pré- . .' .�

,

.

:rêto de sódio. Mas & desven', não perfazelD' apertas 2.0:00,qúilômetros, mas, precisa-dios' para Agência Postal:::telegráfica de São LoureIJ.i;o '. tura do nosso herói. não pa- m�mte 2.438.1
.

'.' 'f,�i.>\;' .' ", '-�' 'L ( .f·Chapecó � Cr$ 500.000,,00. -.. . ,., .

rou aí. Agora, nova 'desgra 2 - Na pavimentàçãó dà� Campinas, iniciada 'a
, ,Justificação b'

'. '.'
.

, I'
_' , ça caíu-Ihe sobre a ca eça,,' 23 'de _jim�ir<i, o' avanço é de 1 metro. � meio. por dia .-

,São Loure:p.ço é:loc�li�ade; cu�o núcleo de P'0?U :!lça� 'ábsurda e impiedOsamen' medida linear.
'

,
,

"

esta crescend� suas atIVIdades sao, dedicadas prInclpal-:', te O Paulinho (Babã�) 3 _; Diante disso, temos que, para pavimentar o
mente à agricultúra e à suinocultura. A AgênCia Postal .

. .

Telegráfica de Sãó Loúrenço representa um forte meio de B.?rnhausen re�olveru eXIgIr

[
que.' prometeu. -- estradas-tronco -'---'"C), .,s.�. Governador

comunicação indispensável ao' desenvolvimento eco1;lômi- �ISCU:SO.s 'e ,artI?os para os dev�rã. caiçar' 2�438.000 m.etros lineares. '

'.' r.
'

..

d t
. '.'

I" 'b·t V'l d S- ]'ornals Que senam pronun'l 4 - T()mando a' ,média t�mpo da reta de Camtw·,
derbal Ramos da Silva, passou a presidência dos r.rabalhos, �o e ex enst a��: �ue lJ:� � na sua or 1 a a I a e ao dados' e publicaaoo sob a nas, teremo,s que S. Exa. terminarlÍ- o c,alçamento den-'
ao Coronel Antônio de Lara Ri?as, d,o di:etó!"!� .

reg�onal. our�r:ç� � ,o�a; a e� VISIX: �sR Á' F" resp�nsal:J.i1i'dade, ei assina' I
. tr.b de 52,424 mêses ou. sejam'4;452 anQs.

"

fNotamos entre os. presentes,. alem dos do�s pollbc:Ji'l mcn- eo er o ea. -
, oflqUlm amos. - : grIpa arIa..

. d'" f� . .:lL t d
'

'

5 ,_'o.•Escreveu V. S. que o fim do calçamento .·,ser.·" '
, �'J t'f'

- tura o uturo �pu a

O-I'cionados, os vereadores MIguel' Daux e Osma",CUl1ha, Frall- E' t.
, .. dUS

1 lCaiao _ d' 'd' 'ct . _, herdeiro E a no'va1linha de 'a l°. cl'e, fl-bril Ao an?, de 2.954. Erro grave, como � Sf,'cisco Grilo, presidente�da ala moça do P. �. D.; 81'S. Major urgen e o ,1.nlClO a cons '�llçao ,o pre .10
. a ageJ;1"" ":'(1' -ã; começou a apare:

"

término ,dos t�abaI4Qs"!ieria precisamente no ano "de
Domingos Lino Sobrinho, Lauro Maia e Norivuldo Pereira, cia dos Correios ,e, T�légrafos dessa progressiva cidade. pro uça

. ,..... f 6.4.Ô6;'
"

,

.

j

•

"

• /' ,.:;- " ;.,.. �do sub-diretório d.,o Estreito; sr. Manoel Martins, do sub- Joaquiml Ramos. - Saulo Ramos. - Agripa Faria. -, cer. �U.lJl::ll:lI?a�aom amt
.

6 _ Aconteçe,' no' entanto, ",!q�il! a"pavImentaçap
diretórió da Trindade; dr. Alfredo Chérem e inúmenís COl"-. Lepberto te�t

'

eVi?�J;1Clan o o

'( �sr.a:ste ,
I'

das estradas-tron,co, fpi ta:mbém:' ,;iniciado em. Itajaí,
religionários. " EMENDA N: 2413 te.r�r:o e o ;;tl�ante), nos mesmos moldes da de Cainpinas., ;Ess,e c;1�taihe, tol

O presidente,da mes�, Coronel Lara Ribas, sob inkmsa Verba 3 - Serv�ço� e Encargos. �ef�c1t cultural. DhIXan?� I: omitido ,pelo seu oposicionismoi,sistêmático.
.

.

.

salva de palmas, declarou empossados' os membros do sub- ConSignação 10.
.

a calva, ,gue o ,m�l'ICe�arl� I 7 _ Assim 'sendo o'serviço ...é duplo e o. tempo fi-
diretório do Partido Social Democrático c;la Pedra G,'ande, Subconsignação 04. mo suplantou ? �a�ahsmo., cará reduzido à metade: A !:lata certa, \á,:xiomã,tica-
louvando-se o alto, espírito partidário do sr. Ado. lfo '�U!l.- 30 � Departamento dos Cqrreios e Telégrafo$. E_mquanto. o.' PaulmH.•o (Ba,-, . '. . .'.

"I

b B t.� fla d mente exata, . do final da pav�mentação será, pois, o
dros que cedeu uma sala de sua resid�ncia para a re'ali.za - 24 � Santa Catarina. a,o) ornujelusen• I� n? alio da graça de 4.180, ou seja, daqui a' 2.226 a,nos:
ção dos trabalhos. i: Para construção do prédio da agência do D. C. ,T. em as �ochechrs e � peito, e�- 8 _ Pode V. S. confiar UO& .dados ,acima,. todoS

o 'primeiro orador foi o sr. dr. Dib Cherem, que, con- IÍnaruí _: Cr$ 500.000,00.' I tre Juras e ,exorclSmos eXlS'
cuidadosamente revistos' e conferidos, afim de fazer: a

gratulando-se com os membros do sub-diretório e ltgrade- "f'. Justificação '
,

_ tencialíst�s,1_ a�re ',�;ua c�mi'
.
necessária reti�iCaçã'ó:

. "
,

cendo a presença dos políti<::ps que ali compareceram, teve E: urgente o início da co:qs'trução do prédio da agen- nhada elettqral. Devastando Atenciosamente.
Palavras de incentiv.o a uma c'ampanha conjunto, para a. vi-

cia.do D. C. '1'. nessa'progressiva cidade de Iinaruí. consciênci�s. Esmagando re'. .

. , Mat M. Atico".
'", tória da Aliança Social TrabaUÚsta no pleito de' 3 de outu-, Joaquim RamOS. "::- Saulo Ramos. - Agripa Faria. sistências nWraiS-." Com a Aí-ficam a c()rreção qu.e, o. niissivista tem por juS'
bro. Foi lança�o, na oportunidade, pelo orador, o nome de Leoberto Leal. carteira .(pa�erna)h perdula' ta e os nossos parl:t.lelepípedífjc'os agradecimentós.
Jobel Cardoso, como candidato' do sub-diretório da Pedrá

O"
,

. .. riamente escancarada, com'
Grande à Câmara Municipal.

.

CO'DIGO :E VENCIMENTOS'E VANTA·· pra, brigas e discú.rsos. Sob
,.

Fizera� v)brantes.Qr,ações, em s(;lguida, o jovem Fran- ,

'
" 1.·..· -

um. alarido' de in1últos, de "","

cisco Grilo, vereador Osmar cú�ha, Major Domingo� Lino GEN'S ,D',O'&{ 'M'. 'I'll'JARES imprecações. Es,quecendo, . :X'.
Sobrinho, Tenente Armancfo, Manoel Martins e o Coronel '

! .

J
.
I 'que está desagraçamdo a de-

Antônio de Lara Rlbàs..
' , "

, .

j '.. J RIO, 13 (V. A.) - O bole- ' seja nó q�e conceqe às dtver- mocrac'ia:' Que estil mergu-
Num

\

ambiente 'rle :c0mpreenSão, entusiasmo é otirnis- tim interno� do' Exército Pl!- sas' vantagens do pessoal mf- lhando' na lamá dO. sub'solo
mo, foi encen:!:l-d!j; �:�e�são" solene de posge do sub-diretório blica a lei 2.283:' de 9-:8.-54, litar da reserva, .. Inclusi Ire político.:'De

'

onde." mesmo
do Partido SO'éii?J..j:iemocrático, da Pedra Grande, r) qual, que altera váriqs"disPOS�ÜV(lS 20% par.à a t�opa que, a par.. sáindo �ence9.or, ,'emergirá t-
'sem dúvida alguma, será mais uma fôrça viva e .dinâ!!liea do Código de VenCimentos e til" daquela data, será incor· contaminado. POlllido. Cheio I'a trabalhar pela vitória da Aliança Social-Trabalhista no Vantagens dqs MilÍtare.$, 'ou potado a seus vencimep,tos, and0,ihal. ..
�leit() �e 3 de oU�l:lbro. I ' 'do cotrente mês.

' "

,,:,' BUMi. •• J� L

cOY.a.�ADoa c.e.e...
,

Fatos que osjorneis 'omitem .

.:
o Governador, depois que se transformo,u em cabo e- xxx' meaças veladas e concretas continúa na sua campanha de ....�.....'wf.-'\oI......I'Io-.�......I"'...,;,'wf,...-...1'10.."'-...- ....-"'.-..........,...••,.,..........;;.-............1.

Ieítoral da UDN, vem percorrendo os munícípíos do ínte- Perímbó foi outra' escala "na cuidada excursão política esclarecimento ao povo. Vai a todos os lugares porque não OUESTÃO '.FUN�DA _.'ríor, em desabrida cabala. Esqueceu-se o Presidente da U. do cabo-mór. E Perímbó ganhou. Ganhou uma estrada que se intimida nem se subordina a outros ideais senão aos que
D: N. da majestade das' suas funções (que as suas atitudes as máquinas -aílsaram em em três dias de azáfam,a'. A vés- esposa- e defende: a grandeza de Ituporanga. '

'MENTAldignificam tão pouco) de Chefe de um poder, para se íden- Pera, só as carroças conseguiram vencer os atoleiros (e isto � Quando os que a defendem e a proclamam são presos, '. . "�..

tifiear com os seus apaniguados, numa campanha que é com parelhas reforçadas)..
..

.' a Justiçà, sobranceira e independente, os solta.' NOVA'DELHI; 13,(U. P') _
não apertas contra o PS,D, mas, as mais das vezes, também Na balsa, unia parada. Para ver se a pedra .tundamen- Quanto mais querem a COligação acóvardada, mais ela 'Enl.',fonte,oficial se anunciou
contra os partidos que o elegeram no fatídico 3 de outubro. tal da outra eletção ainda existia ( ... que o cimento veíu 'se exalça, cresce e se encoraja. Quantó mais ameaçam, maís ontem, que 'a França e India

Nós não estranhamos a ação governamental. Era isto e ... desapareceu). Não foi, pois, pela ponte tão decantada ela se agiganta. Q'l,lanto mais, a 'querem dividir, mais se 'a- chegaram t'ã um acôrdo sô-
o que esperávamos. Mas, nem por 'isso; á justificamos. que a luzida comitiva passou, Foi mesmo pela balsa, � mes- pertam os laços que identificam a vontade de uma popula- bre-à questão fundamental

\
.

'

xxx' ma balsa tão.malsinada um ano atrás, quando da' última ção varonil e invencí:vel. \ '.', ".. do futuro das possessões
'O Governador viaja. E desloca consigo, nos confortá- visita eleitoreira.

.

.' xxx .francesas na India". Mani-
.

veis carros oficiais, toda a vasta bagagem e todo o aparato xxx
.

O povo de rtuporanga; pela sua coragem e, sobranceria, festàu o informante' que o

que a vaidade doentia lhe empresta. JOl;nalistas seguem- Em Perimbó, como em Ituporangn, não havía ninguém, está de parabenaBanta Catarina inteira acompanha a SUR, embaixador da Fi:ança, -con-
lhe 6 cortejo, Contam as maravilhas dos seus discursos. Há O auditório foi o mesmo de Ituporanga (cíncoenta pessoas epopéia: E se _éongratula; e se rejubila, e aplaude. .Ó

de Ostrorog,' e qs funcioná-
sempre um baile, um banquete cada noite, muitas premes- colocadas às pressas em caminhões e transportadas à toda' xxx rios da cnancéíaria estão re-

sas sempre, pedras fundamentais às dúzias, coação em ca- brida para aquela localidade). E falou o !lODO. Pouco e mal. Estes' são alguns fatos' que os jornalistas-caravaneil'os alizando convetsações", nos <

da etapa. Mas, há também, episódios interessantes que os Repetindo as mesmas idéias e repetindo-se no meio e no não contam. últimos días, 'esperandc-se ):í -

jornalistas fingem que não vem e que os jornais silenciam, fim. A nota triste, dolorosa, deu-a um có'rispícuo e honrado Contamos nos, por eles. que terminem em "solução a-.
por consequência, orador muito conhecido.:. Lêuvou o govêrno, elogiou-o místosa 'em datá próxima"..

Aquí pretendemos contar alguns, 'da última incursão como [usto e incapaz .de perseguir quem quer que fosse. F,a
udeno-governamental pelas ,para�ens do fim do Vale do lou com a mesma impropriedade daquele que, em casa de

Itajaí. enforcado elogia a corda. E' quePerimbó, pacífiCO e pacato,
xxx tmha tído a sua guarníção polícíaí elevada em 200% na

E já estamos em Ituporanga, comuna próspera que vai véspera, E Perimbó sofreu; porobrá.' do .elogíado, a. falta ;de
eleger o seu prefeito. O homem ali foi acudir a pDN es- professores competentes que o ódio. ,expulsou da Escola que

rrangaíhada. Venceu a! dolorosa via que vai do Barracão, o PSD· construíra. As. tamilías de Perímbó tiveram que man

pela margem do rio, a Ituporanga. Sessenta. quilômetros dar seus filhos apr�nder. as . prímeírasIetras, fOra,' em ou
que 'paFeceram seiscentos foram vencÍdbs' em .atgumas ho- tras escolas. Isto, parece, não sabia ou esquecera o deputado.
ras heróicas. Pelo fim da tarde, as primeiras faixas de pro- alcoviteiro. Mas, sabe-o o povo.' E 'não esquece.

'

pa-ganda. ,. do candidato coligado Virgilio Scheller 'apare
cerem aos 01110s ansiosos de quem ia em busca de vítóría,
E na faixa, simbolizando a urííâo-de todo um povo, estavam

. )

todas as legendas, menos uma. PSD, PTB, PSP e PDC, uni-
'do� 'propunham-se a derrotar o dono do partido que des-,
governa santa Catarina. E o dono,' cuja" legenda, não esta
va na faixa, perguntava ao seu acompanhante" o'" Secretá·
rio Geral da UDN, como era possível que todos alí lhe ros

sem adversários. A resposta; como é 'natural; não veíu. Nã0
veíu' nem podia vir, porque ela pertence ao povo. E o povo
a dará em 2;2 de agôsto.·

'. .

o c

",

I xxx

Depois aconteceu a recepção. '. Vazia a cidade apezar
dos anúncios sonoros e d-a preparação prévia. Não havia

ninguém para recepcionar o dono. Era o fim da tarde. E p
movimento era o de fim de tarde numa cidade que traba
lha. Mas era' preciso que alguém ouvisse as arengas prepa
·radas. E'� jeito era interrompera tnànsito. E o trânsito foi'

inted:ompido . .A:s barreiras estacaram os caminhões 'e os
homens q:ué deixavá'l11 o trabalho. Cem peSsoas foram reu,
nidas. O vend.eirD" (por sinal udénista e hospedé�ro),. eonti.,·
nuou, vendendo xarque, querosene e cebola. Falou o donO
da UDN, às vezes governador. E desculpando-se pela au'

:sência do povo, arengou o Se'cretário geral.
I', .,E na4a màis houve. Nem palmàs nem foguetes. Triste·
'za;;apenas. T-r,istezll: de fim de ,tarde .. , ou .de fim de festa,.

Ineleliveis
..

OS prefeitos nomeados
TRIBUNAL fiEGIONA� .

E- de 1954. -:- São inelegíveis os" prereítos
LEITORAL DO ESTADO DE !lmo. Sr. . nomeados que não tiverem

SANTA CATARINA Rubens de Arruda Ramos. se afastado definitivamente,I

N. 738/54,. Delegado do Partido Social do' exercício do cargo, antes
Florianópolis, 11 de agôsto Democrático. de seis meses �anteriores' ao

Comunico á V. Sa. que este pleito.
Tribunal, em sessão de on- Cordiais Saudações'.
tem, tomando, conhecímento Flávio Tavares da' Cunha
de sua consulta, decidi� uue Melio...,.. pr.�sidérité.

'
TIM. '

..

COISAS MENOS
CHEIROSAS

Florianópolis, Sábado, 14 de A!:,ôsto de 1954,

xxx

É .por que o povo não compareceu? O, povo' de ItuporaÍl ...
.

ga,nào tem, parece,. nada contra o cidadã'o Irineu. ·Mastem.·
muito éontra o governador rriineu. O 'povo não esq��eeu
que.I;he levaram as boas prof�ssoras, q�e lhe �rruinaram as'
estradas; que lhe deram autoridades, (!) violéntas, que; lhe
�negaram o mínimo, embora .lhe promete§sem o máximo.

'

O povo fez-se ausente porque há muito deixou de ter.
um governador IJara ter um politiqueiro amesquinhadO,
'.vingativo' e cruel.

O povo não o festejpu, porque não corteja os�que lhe

arJ;'aneam em impostos os resultados havidos na luta dura
contra a natureza.

,

O que foi a sessão de posse>
Realizou-se na Última' qúarta-feira, na residêneia do

sr. Adolfo Quadros, a sessão, solene de posse do sub-diretó
rio do Partido Social:Democrático da Pedra Granq�, presi
dido pelo sr. Jobel 'Cardoso, ,cuja constituição' Já foi :)or HÓS

d::vulgada. A reportagem que esteve presente, poude obser
var o entusiasmo dos moradores daquele bai.:rro qu'e prest!-·
giaram a reunião, aglomerando-se nas imediações da �ede'
e, de momento a momento, dando vivas aos lideres do Par

ticib Sócial 'Democr.átlco.
,

O dr. ·Adalberto Tolentino de Carvalho, oresidente do

.diretóriQ 'municipal do P. S, D. e representa�l.te lo dr. A-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


