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BATISTA -DES,INCOMPATIBIUZADO
CONCORRER:4' AS.'EbE�I,(Õ'E5, 'IM1 CUBA·,--__.

,_

O"sr: PresÚtent� 'a Republica. assinou"deci:éto, � ·nà�l:msta da_G11e"ra, '.nOmea'l- ' "
, , ,'. " ,...

� ., , .1 ' .... r "HAVANA: 16 lU.,!>:) ..2.,_Q tia' B-atista'· como "'presÍqertte guaí em' frente de Assunçãodo, 'no Quadro"
I,Ohi{nário ,do Corpo d�, ,41'a�1i,lados :t:feUv.os da Ordêm i.'J.o"M'éi:it'o 1\1]� , presidente 'Fulgenéio' Batista ·.int�rino graças a uma mano- onde embarcou no caça-militar, com o gráu de '''Grã- Cruz", 1)' dt.' Ne'rêu:,'dé' Oltvefra Ramos, 'p'r,eclaro ,pre�l-":

'

. .... � abandonou hoje voluntaria- bra .polítíca. consistente de nas argentino' , "Musatore".
dente da Câmara dos Deput ados e que, na sua' austera vida pública, tanto' te� eí�v.· 'mente a presídencía da Re- sua" nomeação para o cargo Este vaso de guerra partirá,

ado o nome da nossa terra. '

publica, ela qual se havia' a- de ministro de Estado so- amanhã, para a capital pa-
pcderado pela força ha mais mente urnas poucas

.'

horas raguaía, onde chegará à tar
de 29 meses. rntes. Conforme os preceítqs de. Na segunda-feira, Pcrón
,O general Batista deixa Ja Constituição vigente, o fará entrega oficial dos tro

seu. cargo em cumprimento ministro de Estado é o suces- féus de guerra que Argen
da lei eleitoral, para fazer, sor do presidente durante tína, conquistou na Paraguai
campanha para sua eleição ruas ausencias legais. durante a guerra ele 1870,
legal à príméíra magistratu-
ra nas eleições de novembro
proxímo,

�ALVADOR, '16 (Y. A.) -, rá salvação para o' navio As autoridades navais es- O Conselho de Ministros,
Urgente - O navio' brasí- brasileiro, que está "fazendo tão procurando apurar, com depois de conceder ao presi
leíro "Areia Branca�' está 0.-, agua". O "Areia Branca" na- detalhes, qual l,t situação

.

elo' dente Iícença eleitoral na
fundando no litoral baiano, vegava á altura da Praia de "Areia Branca", pois as in- reunião que realizou esta
na posição de latitude 1.500 'Aquitê,' perto de Ilhéus,' formações aqui recebidas são tarde, anuhcíou a nomeação 'OóPOI·S de ocupada p I Inglal 'd ot 70e longitude, "paoio 'I'osca- quando se deu o acidente.' as acima transcritas. . ele, um homem da confiança U e 2 erra ora e aDOS
nem!', que atendeu aos si- de Batista, Andrés Domingo ,CAIRO, (U. li'.) ,:- A depois de uma ocupação tros 1. O O O s o I d ad.o s.
nais de "S. O: S."; dó barco __...".." -........__._. -..-"�"'� "� Morales del Caatíllo, para embaixada brltanica infor- que- durou 70 anos. Os cru- Enquanto isto os oficiais
acidentado. ',Permanecem a,

'

Iles'O Mon'Igo9'W'liery substítuí-Io. Moralss del Cas- mou que 2.000 soldados brí- zadores "Glasgow" e vamo britanicos e egípcios tratam,
bordo do ,"Areia. 'Branca", ' '

\

f,'
"

t
'

,
'

",,lo... ',tillO era secretario da presí- tanicos partirão; ,dentro de bia" chegarão amanhã, ou
I
de concluir a redação do

contudo, o comandante João LONDRES, 16 (U. P,). - de cano de guerra brítaníco dencía desde que Batista de- breves dias, inicia:ndo-se as' segunda-feira a Porto Said tratado para levar Çl acor:
Cleophas, o imediato Home- O marechal Montgomery es- .colídíu, com outro autornó- pôs o presidente Carlos Pt10 sim a evacuação inglesa da para conduzir 1.000 coman- : do a termo. Segundo ele,
ro Silva, o 'radio-telegrafista capou, são e salvo, de um vel. Ninguém, todavia, ficou Socarras por meio dê um gol- zona do canal de Suez. Se' dos da Marinha Real 'para a 80.000 soldados, britanicos
Antonio Marques Tiburcio le acidente de auto, no' cQnda- ,ferido, em nenhUl1'\ do:.; càr-, pe de Estado a 10 de março gundo 'os termos do acordo, ilha de Malta, Dois navios' serão retirados da 'zona do
alguns �riPUla�t�s. _' do de Surrey.. ro�, e .es�es puc!er8.lU pl'osse-, I de 1952. '

.

todas as tropas inglesas e- transportes, "Asturias" e
I
canal durante um p�riodoAcr�dI.ta-se que nuo have-: O carro em que Ia o gran- gUlr VIagem,

.

Morales deI CastIllo sucede vacuarão a zona do canal, "Empire Ken", levarão �u' de 20,meses. A administra-
",(�!�(�o'_'()_O�O�(I (I:--<)�(�()�>4IIIIID_()_()'-'()_()"OI_()_(�()""o�()--.O-(I...:,.O-() 'O_o....o_o_o... ção do canal p'assárá- aos di-Eleito }lOl consagradora maIOria }l,ara as funçoes (le
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.

D
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,
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Observe-se, no entanto, a diferença que o separa de

,

. . .

Prefeito de Concórdia, o sr. Atilio Fontana de logo !>e re- On ana e orn ausen Atílio Fontana. Leia-se o que abaixo segue:
' rIger,ltes CIVIS por um espa-

velou um administrarlol' 1lcnetrado das reslIQns.��i�idades', '
' Da ata da assembléia geral ordinária da "Sociedade ço de sete anos.

.
_do carg'o. Passada a campanha que lhe deu a VItorIa, en-" " Anônima Indústria e Çomércio Concórdia", publicada no

Um g7'upo de 14 ne�ocIa
treg'ou-se à devoçfw de servil' o município co� a só preo- ,A tanto se atreveram os corifeus, udenistas, em função ;'DIário Oficial" dc 13 de abril extraímos o seguinte: dores. mgleses, cheflados
cupação do scu progresso e (la sua grandeza. Pôs de lado da intriga rasteira, que 'daqui lhes mandamos, em tempo, '

por SIr J.ohn, ,Duncensan
os interesses políticos, para só cuidar dos interesses pú- o' aviso de que eram e seriam inúteis os esforço·_' que fa- "Ai�lda com a palavra, o senhor Atílio Fontana repor- diretor da Corporação Na',
blicos.

- ziam por abalar ,o' partido que tinha, como sempre teve, tou-se ao auxílio de Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzei- cional do Fomento de In-
A sua administráção começou de chamar a atenção em Atílio Fó'ntana, um dos mais ilustres coneligionários e ros) votados na assembléia geral de 21 de março de 1953, vestigação, chegará por via

geral. Para ela não faltaram os mais calorosos aplausos um dos' mais legítimos valores. em fav-or �u novo' ginásio a ser construido nesta cidade, aerea amanhã parp' iniciar
de todas ,as fontes da opinião pública. Municipio plodêlo, Que !>s elogios que lhe fazia a impre,nsa bornhauseal,la acrescentando ,que, eIp. virtude da constante �levação ,do um estudo da formação_dos
disse de Concórdia, o então Ministro João .Cleofas. Admi- eram, elogios de segunda intenção, ditado:;;" apenas, por custo de construção e das utilidades em geral, havia ne- contratadores ClVIS a cujo
nistrador de raça, afirmou ,e repetiu, definindo Atilio interesssículos da U. n. N. e inspirados péla má fé e pela cessidade de a sociedàde conceder um novo donativo adi- rescargo estarão bas€s bri
Fontana, 'a imprensa 'governista de Santa C�tarina. E, pu- hipocrisia, a piova irretorquível está nos 'ataques que, pela ciol�al de Cr$ 200.000,1>0 (duzentos mil cruzeiros) àquela tanicas depois da e\;'acua-
blicando-lhe, o clichê, de quaIldo em qüando" o órgão', dó Gazeta de domingo, lhe dirigiu o filho do governador, mais instituição afim de 'garàn,tir o normal prosseguimento das ção. •

sr. governador! ilustrava' a mais exaltada, propaganda do conhecido hoje no Estado por Garoto Cocá-Cola.' obras, ji projetadas. Assim sendo, o senhor presidente pro-
ilustre prefeito de Concórdia. Traiu-se, no entanto, o pe- O prefeito, que antes era exemplar na emoção com que punh-a ao plenário a aprovação' final do auxílio de ., ....

l'iodismo 'oficial e oficioso, ao tentar uma solerte intriga servia seu povo, passou a ser, para esses juizes vendidos br$ 200.000,00 (duz�ntos, mil cruzeiros) que a diretoria
entre o polítiéo Atílio Fontana e o seu 'partido. Entendiam a todas as' ambições, um prefeito gozador. houvera por bem consignar no babnço geral e para cuja
os escrjbas palacianos que o prefeito e o político eram 'uma Para o sr. Bornhausen, conseguir auxílios federais é .:tilização era necessiria a homologáçãp da assembléia.
só e única pes5;oa;, :quau!lo 'Atílio Fontalla, fizera justa- título de benemerência, como proclamam. Mas êsses mes- Posto 'em discussão e votação foi a proposta aprováda por
mente �aquilo que o' sr. IrinetÍ Bornhausen prome,teu, mas mos, agora, vêm'a público 'e, declaram que para o:sr. Atílio unanimidad{l. Igualmente com respeito à Associação Rmal
não te�e coragem 'de, fazêl':- separar ',as duas pessoas. Os FO,ntana isso não vale, .is se êle consegue obras e·recursos de Concórdia, considerando a grande, importância que es

municipios, partes qu�, são, do I):stado, têm i'ntel'esses que para o seu, municípii), � um gozador! _
tá novel instituição representa para o increnlento e aper

se 'liga;rn à administração estadúal. 'Têm diréitos, como o.
'

B'al>ta essa; -aplicação de pesos 'C medidas llara se aqui-, feiçoamento da produção ag'ropecuár;ia de que tambem re-

de cotas, que devem ser defendidos' h{ü.tb �o g�vêrno. E' o' latar; do":,des,éspero' que vai pelo� arraiais da U. D. N. sultam benefícios para a, sociedade, foi submetida à apro-
defensor desses int�resses e :(lesses ,'direito!; sãol os }lerfei- x x va:ção da assembléia a concessão de um auxílio de, ..

tos. Q�ando o,sr. AÍílio Fontana vinha �b Paiácio ou quando, "x Cr$ 35.000,00 (trinta e cinco mil cruzeiros) - já incluído
na sua' comuna, recebia o sr. governador,.n:ão era o político ", Do ,sr.; Irineu BprnhauSen, multi-milion�rio, diretor' e também no balançQ geral, 'o que foi a_provado pelo plená-
que apil.l'ecia, mas '0 'Í)réleito. A ma 'fé não', 'estava, não po- presidente de �mpresas � 'companhias, não se conliecem rio. Da mesma forma, como nos anos anteriores, ficou a
dia estar, no homem público ;.;: sé�viço do seu cargo, mas gestos de solidariedade hum,ana.' 'diretoria autorizada, por; unanimidade de votos a COllce-

estava; óbviamente, nos que lI-nunciavam suas atitmlcs co� O seu lema; a respeito" é o de não pregar pregos sem der auxílios e donativos de pequena monta às instituições
mo políticas ou, melhor, partidárias. estopa. de caridade e afins, a critério da própria diretoria".

EMllIE - DIONNE FALECEU' ASFIXIADA
Revelação medice segundà a

autópsia
, \

MONTREAL, 16 (U. P.) ,havia sido possível exter
_ O dr. Rosário, Fontaine, nar essa precisão em mi

médico da província de nha primeira declaração,
Quebec, revelou que 'Emil' I porque não tinha confirma'
le 'Dionne, a famosa quín-

I

ção da polícia".
tUI>I� canadense falecida re-

I

EMirLÊAO·GRAêiÊpentmamente na semana, •

passada, asfixiou-se aciden' VIGO, Espanha, 16 (U.

talmente sob seu traves' PJ - A bordo do transa

seiro durante .uma crise tlantico inglês "Andes" que

de epilepsia. ' fez escala neste porto com

"A' autópsia _ declarou destino 'a América do Sul vi-

o dr. Fdntaine - tinha re- aja o dr. Souza Leão Gracie
embaixador �do Brasil emvelado os sinais clássicos

da asfixia aguda' nos pul- Londres, acompanhado' da

mões ,e o meu assistente, o esposa.
No mesmo -navío regressa POSADAS, Argentina, 16 nas um atrito entre a ad-

dr. Paul Martin, e eu mes- "

h f
mo embora não tendo ne-

a seu país, o dr. Sampaio (U. P,) - O Jornal "El, ministração sob sua c e ia

nhuma confirmação da po-
Costa, alto magistrado da Território" veiculou a se- te' a Prefeitura, 'e que teve

f Côrte de Justiça do Brasil. guinte informação em sua de transferir 12 funcioná-
siçâo em que a morta ôra I d
encontrada, havíamos for- edição de hoje. '� : rios ,que não gozavam e

I d
.. -

d O T I "Desde ante-ontem pela, sua confiança. Depois �emu a o � opimao e que empo I manhã circulam várias ver- uma troca de pontos de VIS-
falecera asfixiada em seu

travesseiro. Mas não me Previsão do tempo até às' sões sobre a ocorrência de ta, o delegado do govêrno

I soítO·'GOLPÊ··ATÕ" 1\�:�� do :����eVqeiro. I ;��?ues armados n� Para': �Ja��ue� s::traau:�;!��de�
,-

Temperatura � Est'áveL I "O delegado do govêrno tendenciosa e a:lheia aos fa-
,

,MICO
Ventos _ Variáveis, em Encarnacion, 'cap. de tos, uma vez que há pes-

LAFAYErTE' Indiana, Temperaturas _ Extremas corveta Francisco Escobar, soa interessadas em lançar
EE. UU., 16 (Ur P.) dr. de ontem: Máxima '20,�:. Mí� I d.isse q�e não haviam ocor- mão d: subtertú�,ios e de-
William H� Johnston, pro' nima 15,0. rido tais choques, mas ape'/ turpaçao de fatos.
fessor de química da Uni
'versidade, de Pardue, que
anteriormente se havia de
dicado à ciencia atômica,
prognosticou ein conferen
cia que pronunciou aqui,
que até 1957 a Russía pos
-suirá armas atômicas sufi
cientes para arrasar, em

uma unica operação, 25 ci'
dades norteamerícanas e

causar uns milhões de mor

tos.

"Poucas personalidades, no nosso cená
rio político, representam, 'como V. Exa, forma
ção tâo.completa da vida pública, tão enrique
cida pela experincia ,é pela cultura e tão apri-

d
'

it t
.

't'
,

\

'mora a no espUl, o pa 'rIO ICO;'"
.

,

'

Advogado e jurista dos mais ilustres,
'enalteceu sua classe. Na administração da sua
província natal, projetou daquele cenário de
atividadese estudos dos problemas brasileiros,
sua forte mentalidade de estadista. Ei-lo mais
tarde, na liderança de uma maioria que trans
formou, praticamente, na liderança da unani
midade dos constituintes. Na presidência da
Grande Comissão Constitucional, tivemos em

Nerêu Ramos o mentor seguro, lúcido e dinâ
mico aquem o país deve um dos maiores ser-

. viços na sua reorganização constitucional (Se
nador Atílio Vivacqua, do Partido Republica
no).

"0_'0'
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CHOQUES ARMADOS NO PARAGUAí,

)

,BUENOS A,IRES; 16 (D
P.) - O presidente Perón

partiu, ante-ontem via aé

rea, para 'o norte da, Argen
tina, em trânsito para As-

Pe:rón visita
,

'"
.

maís urna, vez, o \1rugu'oi,
Perón, que visitou Assunção,
em outro passado, deverá es

tar de regresso a Buenos, Ai

res,_na segunda-feira de tar

de.

sunção, onde realízará 'rima

segunda visita oficial no Pa

raguai em menos de um ano,

P e r ó n, acompanhado do
chanceler Jeronimo Romerí
no e do governador ela pro
vincia de Buenos Aires, Car-

• I

los Alee, chegou a Clor,incla
às priméiras horas da tarde
e de auto foi para Pilcomayo,
do' outro lado do rio Para-

!.

RE�UPERANDO
PAU, 16 (U. P.) _. A su

bida dg cotPo de Marcel Lou
bens começou esta tarde na

gruta da Pedra de 'Saint
Martin, e o esquife de alu
mino jã, foi içado a uma al
tura de cem metros. Restam
ainda 246 metros, vertical

mente, para atingir a suo,

perficie do solo, mas os espe
Ieologos consideram que se

trata da parte mais dificil
da gruta.

..

Suez será evacuada

O "

Paulinho
quer Coca-Cola!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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peC���iT�S - Das 4 Dr•. José lavares Iracema
às 6 horas,

. MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS' -:- CLINICAResidência: Tenente Sil- 'GERAL

I veira, 130

FONE - 3.165.

'CLiNICÁ DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E
GARGANTA
- do-

horas.
Pela manhã atende
diàriamente no Hos

pital de Caridade.
Residência:
Rua: General Bittencourt

o. 101.

DR. VIDAL
CLíNICA DE CRIANÇAS
CONSULTÓRIO - F.li·

Consultório: Rua Vitor
Meireles n, 28 - Tetefoner
3307.

\
'

Consultas: .Das 15 horas
em diante.
Residência: Fone, 3.422

'

Rua: Blumenal n. 71.

Dr. Ylmar Corrêa'

Telefone: 2.692.

DR. ARMANDO VA-IDR. ANTÔNIO' MO-
'LÉRIO DE ASSIS NIZ DE ARAGÃO

- MJí:DICO-
Dos Serviços de"Clíni'ca In- CIRUR'GIA TREUMATO-
fantil da .,�istência Muni- LOGIA
cipal e HOS' iial, de, Caridade, Ortopedia
CLtNIC inlCA '�! DE a Consultório: João. Pinto,
CRIANÇ ,E'{ADULTOS, '18.

- Alergia - Das 15 às 17 díãrlamente.
Consultório: Rua Nunes Menos aos Sábados

Machado, 7 - Consultas das Res.: Bocaíuva 185.
15 às �18;"horas. Fone: _ 2.714. .

Residência: Rua Marechal
Guilherme, 5 - Fone: 3783.

CLINICA MEDICA
O leitor encontrarA, nes- CONSULTAS das JO _. 13 horas

ta coluna, infnrmaçõea que Rua Tiradente 9 - Fone 3415
necessita. diAriamente e de
Imediato: I;; Dr. Carlos F. EnielsinlJORNAIS Telefone Médico dos Hospitais, Americanos. da ForçaO Estado 3.022 Expedicionária Brasileira
A Gazeta Z.658 MÉDICO - OPilRADOR _ PARTEIROI Dhiri. da Tarde 3.579 Doenças de Senhoras e Crianças - Partos _ Operaçõesl!WI...ra�_ I, mário da ManhA .. ' 2.413 O Mais Moderno li eficiente TratélM�nto e Operaç('ies,

,

"

A, Verdade ..
"

. . . . .. Z.OI8 das doenças de Senhoras1J�,.renl!!a Oficial 1.688 Cólicas, flôres brancas, irregularidades' mentruaes, ton-; ,fITAIS turas, zumbíd ..s de ouvido, neurastenia; irritabilidade,Cuidade: insônia, impotência li friiideE sexual em ambos os se-}!'eder)' •.•.••• I.IU
.

'xo.! - Tratamento pré-nupcial ce pré-natal.
'

r;�", ti.da) ,.. z.ola Operações especializdas do ouvido, nariz, larganta,_"liiiiiiiii..-ã..iiíllliiílllllllírllliii6iif I N��ê. Ramoe 3.811 sinusites, pc:lipos, desVi�s do septo. �n�riz)
.. l��io partido'MllItar . ó • • • • • • • •• 3.157

- Operaçoes de hermas, apendICItes, ovarlO, utero,,__.:-�_.----.;_��----:-
I
.Sâo .Sebastfãn (Cau

I hemorroides, aden9ides, hidrocéles, .varicoceles e
•

de Saide) 1.153
varizes, elefàntiazes.MatE'" 'e Doutor C I R U R G I A E M G E R A L'" '.

orra.. .. 1.121 Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,C"" AS 00- hemorroides com 6 injenções, sem àôr�Ft;�TES OPERAÇÕES E TRÀTAMENTO DA TIROIDE (Papo),Corpo de Bombeiro. S.IIS Tratamento e Operações do estômago, fígado, vesicula eServiço Luz (Reela- ( intestino _ Tubagem duodenãl.mações) .404 Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, maisPolicia, '(S�la C6mIB-
, moderno, em 3 ou 15 dias.

'

: sário)"" �. Z.038 Técnica única no mundo para o tratamento do Heman-Policia }.G.ab. Dele- gioma (manchas de vinho) no rosto ou no corpo, comgadoh�"t;;......... 2.594 ',100% de cura.
. COM�ANlIIAS D. .

Receita de óculos - Tratamento e o�ração das doençaSé':l,T�SPORT. dos olhos: PTIRIGIO,' GATARATAS, ESTRABISMO,

I �A�REO . ETC'.' , !
, ,TAC

,

','
. .• . . . •• .. 1,.700 "-TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA' Cruzeko do Sul '. ,Z.500 NOITE

I
Panaíe "0 3.553 Cón.s�tór.io: Rua Deo�?ro, 35 � Tel: 2784Varig 2.325 ResIdencIa: Rua BocalUva, 210

F'�a;r-ma-ci-a'S-::---a-nta�a�nl�on--:-io ª::::::::::: �!:
AVI'SO'DR· ,I. LOBATO

FILHO

DR. HENRIQUE
PRISCO PARAISO

M�DICO

DR. CLARNO G.
GALLETTI

'

-

.

ADVOGADO -

Operações - Da.nças
Doenças do aparelho respi-

de Senhoras _ Clínica deratório
.

TUBERCULOSE Adultos..
RADIOGRAFIA{E RADIOS- Curso de Especialisaçlo
COPIAf,P_JILMÔES no Hospital dos Servidor"s

Cirúr'glã do ,Toru: ] E t d
'

Formade '�lFaculdade ao
.

s a. o Prof" ...Ii_
.

� .

T" '(Serviço J,) . -"1'_-
�m� ��, _

lcg] ,
.
cfrurgião dó I

no de Andrade)
.

Hosp 1�J:ltêtêu Ramos Consultas - Pela manhl
Curso de e;pecialização pela ao Hospital de Caridad••
S. N. T. Ex-Interno e Ex-as- A tarde das 15,30hl.
sistente de Cirurgia do Prof.

di t 'no consult6rio'

. . G' " em Iane ,UgO PlDheIro uimaraea

, (Rio). á Rua Nunes M�chado 17,
Cons: Felipe Schmidt, 88 Esqn.na 9,8 Tlradente•. T.i.

- Fone 8801. 2.766.
Ater.de em hoea marcada.

'.

R 'c!ênc�-'R S· J 80 ! esr
Res i ua ao' orge .

-
.

1Fone 2895.
.

I Hote �
,.;... .;.. �.".

Rua Vitor"MeireIles; 60.
FONE: 2.468.

- Florianópolis -

DR. DIB CREREM

ADVOGADO

Causas cíveis, comerciais,
criminais e trabalhistas.

Consuita» MIlulares
Rua Nunes Machado, 17

(esq. Tiradentes) .,.... sobra
do - 'sala 3.

Do Serviço Nacional 'de Doenças Mentais.
Chefe do Ambulatório de Higiene Mental.
Psiquiatra do Hospital ...;_ Colônia Sant'Ana.

Convulseterapia pelo eletrochoque e car

diazol. Insulinoterapia; Malaríoterapía. Psico-
terapia. .' '.

.

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

Rua Anita Garíbaldí, esquina de, General.
Bittencourt.

RESIDENCIA: Rua Boeaíúva, 139 Tel. 2901,

Navi'.:M,lar «Carl HO�Dcke)l.RAPIDEZ - CONFORTO - SEG�ÇAViagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANWRO
Escalas- intermediárias em Itajaí, Santos, São Se

bastíão,' Ilha Bela, Ubatuha, sendo nestes quatro últi�
mos apenas para movimento de passageiros.

As esçolas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
prej'udicarão.o horário de chegada no RIO (Id4) •.

SANTOS. (Volta)
ITINERARIO DO N/M "CARL HOEPCKE" PARA O

MES DE AGOSTO DE 1954
'

VOLTA.

'--

L.x ........•.....

Ma�etJtlc .....•....

Metropol •..•.....

La P.rta ...• ' ..•..

Catiq1le •••••••••••

Central .....•..•..

Estrela .

Id�al '

..••.••

ESTREITO

2,021
2.276
1.147
1.121
1.«'
1."4
3.171
'.659

Santo.
11/8
24/8
5/9

Levamos ao conhecimento' de nossos distintos freguê
zes e amigos que mudamos o nosso. estabelecimento "FAR

MACIA 8tO' ANTONIO", para a rua Felipe Schmídt n. 43

..:._ ao lado do 8AP8 e Hotel Cacique. ,

'

Agradecendo a honra de continuarmos a merecer a

confíança estamos no novo local á disposição de nossa

'Disquedistinta freguesía .

PLANTA0 - Sábado - tarde - 14' agôsto

Domingo - - 15 agôsto

OI
IDA

Florianópolis Rio de Janeiro
10/8
·23/8
4/9

Ita;a€

Empregada �

Precisa-se -de uma em-

pregada para trabalhar em
Horário de Saída:r Pôrto Alegre.' Paga-se bem. de Florian6polis às 24,00 horasI

do Rio de '-Janeiro às 16,00 horasI Tratar á Rua« Felipe
P is inf

-

diri'l'am se à!
'

ara ma ormaçCles -
.

Schmídtn. 119. TELEFO- EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
t NE: 3.177. Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone:. 2.212

15/8
28/8

17/8
30/8

18AHCOdeC�f�ITO POPULAR'I� AGRiCOLA. I I
I

. Rv..o,��.16, ".,

. FLORIANÓPOLIS -5�ó..e�ró.rln<\

Lavando com Sabão

\?irgem. ES1Je�iaIid�de
,da· Cla. IBTZEL :INDUSTBIIL--:-J8Inv,U8. (m�rca �8g,strada)

.

:,
'

economiza-se tempo e dlnb�lro=--, ....;___�__----:_�--��--------:-------:---:---'----' ,---_._---_._-,--_ .. _-

------------------�----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BSTABQ � � o Pa�re Itamar e a sua o�ra��Q
NO LAR E NA SOCIED�DE

PROGRAMA
Dia 21

As 12 horas, repique festivo

de todos os sinos da' Matriz.

Às 15 horas, recepção solene

a imagem de N; Senhora da

Conceicão de Aratingauba.
Homen;'gem otícíal da Paró

ruía à Purissima Mãe de

Deus.
Às 20 horas, trasladação

da ímagem de São João Ba

.ísta, patrono da Paróquia.
�m segutda novena.

Dia 22 (Domingo)
As 7 horas, Missa de Co

.nunhão Geral. As 9 horas,

.ecepção a todas as Congre
O'acões Marianas da Paró

;uia. As 10 horas; Missa So

lene, com sermão festivo. Em

seguida benção dos monu

mentos da praça. Farão uso

da palavra o vigário e diver

sos oradores.
As' 14 horas, batízados. As

16 horas, Solene Procissão A êste salão o povo deu c

com as imagens de São João nome de professor Franklin

Batista, São José e São Judas Cascaes.

Tadeu. Em seguida novena.

O canto está a cargo do. Sitio Novo

côro da Matriz. Todas as so-
. Fundou duas congregações

lenidades serão abrilhanta- dedicadas a Nossa Senhora

das pela Banda Musical "Fi- da Salete e Nossa "Senhora
lha do Oriente'? de Taquara- das Graças.
cutuba.. Haverá barraqui- Colocou iluminação elétri-
nhas, leilões, ehurrascada, ca com motor a óleo.
etc. Pede-se a remessa de

/

Santo Tomás
uma prenda. Construiu um salão paro-

OS FESTEIROS quial e uma congregação ma,

Diogo Teixeira 'de' Medeiros riana dedicada ao Imacula
e Darci Barbosa .Gonçalves. do Coração de Maria.
VISTO·:

,
Rio Prainha

nano: Pe. Dr. Itamar Luís da Fundou duas congregações
-

_ sra. Adélía .J:orge de. Costa."--�Vigárro> -. <'·-:'.r�· dêdlcadas a Nossa
'

Senhora> ,.

-Freitas, esposa do' sr. José Imru'uf, JMlhQ de 1954. Sempre Virgem e Nossa Se- Norbe.rto Severiam Ma'
/

)liveira"de� Freítas:
.

'I
Pesêaría Brava nhora da Assumção.' chado, soldado.' da Poncia

_, srta. Marise Laus, filha ?onstruiu a casa � paro- Colocou iluminação elétri- Militar, residente á Rua
.lo ST. Nilo Laus. ,Ulal. Remodelou o salao pa- ca com motor hidráulico.' Silva Jardim (Morro do

I .oquíal, Construiu uma gru- Vargem das Canôas Mocotó), comunica que se

ta de Nossa Senhora de Fundou uma congregação acha á disposição do legití-

FOTOGRAFIAS I .ourdes nos fundos da Igre- dedicada a Nossa Senhora mo dono, em sua residencia,

I
'1. Matriz. Arborizou a praça Mãe pe Deus. um cachoro policial.

CASAMENTOS - BATIZADOS - ANIV�:XRl!s FACTA a p-r--im--e";""j--ra--m-áq--lJ--in-'a--d--e-so--m-a--r-c--o--m�u-m--t--e--cl-a-do-REPORTAGENS EM Ç}ERAL
.

FOTOGRAFO DE "O ESTADO" mundialmente famoso o sitema Facit em duas fileirasR. C. Mafra 160'- Jornal O Estado - Tel. 3022

PARA DEPUTADO ESTADUAL @
TELMO VIEIRA' RIBEIRO

...,
......................�•....•...............

Amor de F ilha
SEGUNDO WANDERLEY

Um pobre .velho, não importa o nome,
Por um crime, talvez, crime de' Estado,
Foi entregue à Justiça e condenado

A dura sorte de morrer de. fome.

Mas rigores não 'há que amôr não dome ...

A visitar o pai encarcerado,
.

Pede a filha, e consegue, ao Magistrado
Que se 'condói da mágua que .a consome.

Volve. um dia, mais outro e.outro ainda,
Mas, apesar do bárbaro tormento,
Do delinquente a vida não se finda ...

Rasgo de amôr que as almas maravilha:
_ O pai hauria o seu estranho alento
Nos fartos seios da extremosa tílha!

----x:----
� U1r'= ��:1I111_

Miss Santa Catarinã]e ·1955
Dia 311· de Agôsto: Lançamento Oficial do Concurso

"MISS SANTA CATARINA 1955", no Lira Tênis Clube,
com apresentação das candidatas de Florianópolis..

PITUCA estará presente - maravilhoso conjunto de

ritmos _ passagens. 'para Madrid,' Montevidéo, Manaus e
,

Rio, oferecidas pela IRcria, Pluna, Serviços, Aéreos Cru-

zelro do Sul e Tac.

---(1-

São Josél
6a. feira, fts 15 e 20 horas.

O espetáculo máximo da temporada em benefício. dos

pobres do PADRE CLEMErfTE.

o Maior Espetaculo da lerra
, ··f.i.....,

A maior produção e direção de Cecil B. Demille com o

mais tabuloso elenco apresentado no cinema destacando-se
BETTY HUTTON _ CORNEL WILDE _ DOROTHY

LAMOUR _ JAMES STEWART.'
O:iHme .aplaudtdo mundialmente.

SeU- próprio título o proclama ...
O MAIOR' E'SPETACULO DA TERRA

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul.do Brasil, o melhor!
Desconto. especial para os senhores viajantes.

Partido 'Trabalhista Brasileiro

ÚLTIMA MODA

,

COLlCAS ? : r;I! m E�_ " !
As 8 Hs.

RICHARD GREENE
LEONORA AMAR em:

CAPITÃO SCARLETT
..

(Techinicolor)
No Programa:
Noticias da semana Nac.

-

.Precos: 7,60, - 3,50.'
. Cen�ura Até 14 Anos.

O Pe. Dr. Itamar Luís da da Matriz e colocou vários ilhota I

Costa, vigário de Imaruí tem bancos de granito. Fundou Construiu uma igreja, um

o grato prazer de convidar as duas congregações mariana salão paroquial e fundou o

Irmandades, Congregações dedicadas uma a Nossa Se- apostolado da oração.
Marianas e o povo em geral nhora das Dores e outra a Estiva

para as solenidades da ben- Nossa Senhora Medianeira. Fund�u duas congregações
cão dos artísticos monumen- Em 1°-1-1950 inaugurou.o dedicadas a Nossa Senhora
tos dedicados a Jesus Cristo Museu Paroquial Santo Pio' Mãe dos Homens e Nossa Se
Redentor e São João Batista, X. Para a organização deste nhora do Perpétuo Socorro e

abra do consagrado escultor museu adquiriu um grande construiu duas torres na

berlinense Alfredo Staege. prédio antigo com dois sa- igreja.
Ditas solenidades obedecerão Iões grandes em frente a Fazenda

o seguinte igreja/matriz. O salão lateral Construiu a igreja e fun-
direito está todo ocupado dou uma congregação maría- .

com objetos antigos de gran- na dedicada a Nossa Senhora
de valor artistico, principal- 3empre Virgem.
mente em cerâmica antiga Sertão do Canguerí
de várias nacionalidades. Construiu a residência pa-
Estse salões devem ter .oquíaí e fundou uma con

mais ou menos uns 10 me- gregação mariana, dedicada
.

tros de comprimento por uns a Nossa Senhora da Ima

) de largura e estão comple- iulada Conceição.
tos já não havendo mais lu- Canguerí de Fóra

gar para distribuição de no- Construiu a igreja.
vas organizações. . Aratingauba
A êste salão o povo de Pes- Construiu uma igreja ne

caria Brava deu o nome de valor de Cr$ 600.000,00. Fun
Dona Dourtna Moreira Costa, dou duas congregações dedi
mãe do padre Dr. Itamar cadas a Nossa Senhora ds
Luís da'. Costa em sinal de Imaculada Conceícão e Nos

gratidão pelos grandes esfor- sa Senhora Aparecida.
ços que êste, padre tem feito I Tôdas estas obras foram

por aquele povo.' executadas de acôrdo .com as

O salão do lado esquerdo bençãos de B. Excia. Rev
está todo ocupado com obje- Dom Joaquim Domingues de
tos de arte, escultura, enta- >liveira, Arcebispo de Floria
Iltaçâo e artes menores. H� iópolís.
grande quantidade de obje-
tos antigos e também recen

te.

Os dias já são frios, e um

chale' é uma bôa idéia para
tornar mais aibrigados os

seus vestidos de linho ou al

godão. Eis uma idéia interes

sante, em que as franjas do

chale se repetem -na manga
do vestido . (APLA)

-o

ANIVERSARIOS:
FAZEM ANOS, HOJE:
_ dr. 'Roberto Medeiros,

Juiz de Direito no Rio de Ja

neiro;
_ sr. João Grans;
'_ sra. Emília Ventura Xa

vier, esposa do sr. Pedro

Xavier; \

_ menino Frederico,. filho
do sr. Frederico P1att;
_ sr. Orlando Florentino

Machado;
_ srta. Eunice Filomeno

Avila; ,

.:: srta. Bilmar Souza;
_ sr. Eliziário Bruno;
_ menina Niedly Leopol
lino de Souza, filha do sr.

José L. de Souza;
_ srta. Marilia Cascaes;
_ sr. Arthur Manoel Ma-

Cólicas de
-

e.t6mago
Cólicas de figado

Cólicas dos Intestlnol
C611cas de rln. - Cólicas uterina.

ALIVIO IMEDIATO COM

GOTAS
HEROICAS
Cão· Policiai

GRANADO
Aperíhva
Toruca
forlificante

AVISO

" DESTIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO'
DE SANTA CATARINA

f�����t;,:".. "'V�:'��;]i

{(Casa
.

Fernando LIda.»
tBgradecl·mento eMI·ssa o Chefe da 16a. C. R. M.

avisa que, em 1955, serão in-
.

. '.
eorporados ao �xército, os

Vva. Rosalda Machado Pereira, Angela MarIa e

Eh-, brasileiros nascídos em 1936

zabeth Maria e Laudelina Maria Pereira, espôsa, filhas e e os das. classes �nterióres
mãe do sempre lembrado \' que estejam er,n debito com'

.

"
o Serviço'Militar, _ entre-

HIPOLLYTO GREGORIO PEREIRA tanto, os _ Aprendizes das

Esco I as Técnico-Profissio
bem como seus irmãos Aldo, Abelardo Máximo, Rosa, Ira- nais de Fábrica, Arsenais ou

cy, Rute e Juvenal, 'vêm pelo presente agradecer a dedi- Estaleiros das Forças Arma
cada assistência dos médicos - Dr. Djalma Moellman -

das, � e os', que possuirem
Dr. Polidoro Santiago _ Dr. Qrlando Schroeder à desve- Certificados de conclusão de
Iada solicitude das Revdas. Irmãs da Casa de Saúde São

Curso dessas Escolas, _ se
Sebastião e Colégio Coração de Jesus, às homenagens da rão dispensados da íncorpo
Ordem dos Advogados, Faculdades de Direito, Odontologia ração nêsse ano, desde que

. e Farmácia e Escola de Comércio e ao carinho e conforto seja solicitada essa provi
dos parentes � amigos que os acompanharam neste d?lo- dêncía à Chefia da 16a. C.
roso transe. . R. M, até o dia 15 de Setem-

Outrossim convidam aos' parentes e amigos para a bro, IMPRETERIVELMENTE
Missa de 7° dia que será rezada quinta-feira, dia 19, as

para que seja cumprido o
8 'horas no altar de Nossa Senhora da Catedral Metropo- Plano Regional de Convoca-'
Iítana. çâo, de acôrdo com o calen-

Por mais êste áto,relig'ioso antecipam agradecimentos. dário estabelecido pelo Ex-
mo. Sr. Gen. Cmt. da 5a. Re

I

gião Militar.

00 ZÉ-MUTRETA ••• J!�

TELEFONE 3.878 - CAIXA POSTAL, 467
Rua Saldanha Marinho, n. 2
TELEGRAMAS "C A NA N"

- Florianópolis \
-

FACTA comodidade para a mão, Aliv io para o ouvido,
� repouso para os olhos

"i. _,

[c sé:;00

As 3;30 - 7,30 - 9,30 Hs

GUIDO LAZARRINI
FATALIDADE

No Programá:
Esporte Na Tela. �ac.
Preços 10,00 -:- 5,(jO.
Censura Livre.

em:

� ,I T Z
As 5 Hs.

SESSÃO DAS MOÇAS
WALDEMAR WEY EM
UMA PULGA NA BA-

LANÇA
No Programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 1,5Q., 2.00, 3,50.
Censura Livre.
As 7,15 .: 8,45 Hs.

SESSÃO DAS MOÇAS
JOAN EVANS MEL-

VYM-DEUGLAS - Lynn
Bary

ABISMOS DO DESEJO
No Programa:
Cine jornal Nac.
Preços: 1,50, 2,00, 3,50.
Censura Até 14 Anos.

. As 8 ;EIs.
. SESSÃO DAS MOÇAS
LINN BARY - JOAN

EVANS.
ABISMO DO DESEJO
No Programa:

Noticiario em Revista. Nac.

Preços: 1,50, 2,00, 3,50.
Censura Até 14 Anos.

UliÀ1Q
As 8 Hs.

ROBERT �ITCHUM em.

ESTRADA DOS HOMENS
SEM LEI

No Programa:
Noticiaria em'Revista. Nac.

Precos: 7,60, - 3,50.
Cen�ura Até 14 Anos.

As 7 - 9 Hs.
SESSÃO DAS MOÇAS
WALDEMAR WEY

'GILDA NERY' -:- LUIZ'
CALDERADO

UMA PULGO NA
,

BALANÇA
No Programa:
Notícias da semana Nac.

Preços: 1,00, 2,00, 3,50.
Censura Até 14 Anos ...

IMPUREZAS DO SANGUE?
.{;t

fLIXIR Df H�6UtlftA
Aux. TRAT. SIFILlS

CASA MISCELANIA distri·

bl,i,dora dos Rádios R.C.A.

Vitor, "'�lvulas e Disco.:
Rua Conselheiro Ma.frL

AVENTU,RAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ltBITURA
.

A. C.' VENCEDOR DO �:TURNO
COM 'A PARTIDA ENTRE IMBITUBA ,AT LfTICO CLUBE E PAUlA RAMOS ESPO RTE CLUBE, EFETUADA NA VILA DF
HENRIQUE lAGE, DOMINGO OLTIMO, FINALIZOU ,A pRIMEIRA ETAPA DO C�RTAME DE PROFISSIONAIS DA (API-
,TAL SENDO PROCLAMADO VENCEDOR O CONJUNTO DIRI�IDO POR F.El�IX MAGNO, QUE CONSEGUIU DERROTAR
O PODEROSO TIME DE JOSE' BARAO POR 2 a 1. COM O fEITO ALCANCADO as IMBITUBENSES DISTANCIARAM·SE
NA TÁBOA DE COlOCACÃO, ESTAN'DO COM TRÊS PONTOS'DE,VANTAGE'M SÔBRE OS VICE�LíDERES QUE PASSARAM
A SER AVAL FIGUEIRENSE e' PAULA' RAMOS. NÃO HA' bOVIDA 'QUE FOI UM GRANDE PA'SSO PARA A CON
QUISTA DO TnULO O QUE ACABA DE DAR O VALENTE GRÊMIO INTERIORANO

. .

.
I

.,.

II�·O_,,-o;,_.o"'IIiI><"'_OC_o()o4_1t>{)4iI1If<)4Ij..CHII.� @ M-

"O Estad

Campeão o

fluminense
o torneio-inicio do Cam

peonato Caríocd de Futebol,
disputado .na tarde de dó

,

mingo, no Maracanã, saiu
favorável ao Fluminense ..

Derrota do Ivai
Pela terceira vez,' no cor

rente ano, se defrontaram,
domingo, os conjuntos do
Avai e do Carlos Renaux.
No primeiro confronto hou
ve empate de 2x2, vencendo
o campeão do Estado o se

gundo jogo por 3 x 2 e ago
ra acaba de levar a melhor,
novamente, pela contagem
de 3 x 1.

E s P O r t i vo"
��Qe,Qd �Q�••••JQ?1f�"bQ�� n__..I 7 '.7 7 BM �� �...

o

Vitoria do Fíguei rense por
NÃO SOUBE o GUARANI SUSTENTAR 052 X 1 DO 1° TEMPO - DANYR (3), PITOLA E VICTOR, OS AUTORES DOS
GOLS - APRECIACÃO INDIVIDUALMENTE - QUADROS -, JUIZ ., P1<EUMINAR

7
' ,

,

/,

Após passar por maus bo- I certadamente ,a�ula un: I .

ANIBAL _ É Um play�r.
cados com' o escore desfa"

'I tento
de Anastácio, COnSI" vitolento, mas leal e' decl.

vorável de 2x1, conseguiu o gnado em legitimo, impedi" dido, Falho no primeiro pe"
Figueirense igualar a éon- mento. 'riódo recuperou-se no se"

tagem para depois vencer Termina 'favorável ao gundo.
mediante, uma autêntica Guarani' o primeiro 'período --

"bjcicleta" executadá com da luta, pelo escorre de 2xl,. SUSPENSOS MAN,ARA, DUARTE E CA�muita habilidade pelo seu Vem a fase derradeira e '

meiaDanyr, o mesmo que o Figueirense contra "ataca, lUfA' t..1IJlT \ DO HVAlDIR E'conseguiu o.s outros doi� iniciando o caminho para a Lu L' f i'�' A. ',V' .' ,II
�

pontos e que agora figura vitória. O '''Bugre'' hesita
A�SOlVIIDO GUIDana relação dos recordistas' indeciso. O poderio alvi" - D

.

. '.
"

.

,

'

ao lado 'de'Barata, do Pau" negro se faz sentir. E a vító- O �ribunal ele Justiça Desportiva da F: C.
la Rarnos.. ria tricolor é ameaçada a

Nem agradável nem desa
I
cada instante pelo�, poder_o"

gradável o espetáculo que sos ataques do
,_ Furaçao

nos proporcionam na tar- I Nezro" que agora atua

de de ante-ôntem os con" i 'COl� todas a� ,

suas' ,peças
juntos representativos do

. bem ajustadas. Lelo que Ia

Figueirense e do Guarani, i lhara no primeiro ponto a"

Houve algumas fases bôas, ,. dversário' colocando-se mal
porém 'o futebol apresenta" no arco tem oportunidade
do pelos dois elevens- foi Ide em�olgar a "hinchada" ca, do time avaiano;

,

sempre de má gualídade, I com est\-lpendas defesas, a: Absolver o médio Guida de Assis, do Avaí. \

medíocre mesmo.' Os nos" II garrando bem dois pelot�
sos quadros, todos êles, Jn- ços de Danyr e um de Mel"'

gam á base de entusiasmo, reles. " ,

dotados que são os' seus de- Danyr é o perigo numero

fensores de fibra e fôrça'de um do quadro dirigido por
vontade admiráveis. Izidro Costa. O "tank" Pil" RIO, 16 (V. A.) - Embora ainda não estejam oficíal-

ieee"nos que perdeu alguns uente indicados, podemos noticiar que o Conselho Técni-'
MARCHA DA CONTA" quilos com as ferias univer- �o ela CBD já fixou os 'índices dos atletas brasíleíros para

GEM
I
sitárias. Aos 22 minutos re- ,

'
'

I

cebendo novo passe alto de o Panamareicano do México, assim, no setor masculino, te- i

O Figueirense iniciou a '

Id um' corríer batido por PIá" ríamos 10s6 para -os 100 metros; 48s,5 para os 400; 1m54s
parti a muito animada e -

combativo Os primeiro mi-' cido, Danyr conséque ígua- para os 800; 4 minutos para os 1500 9m25s para os 3 mil, '

nutos lhe pertenceram. lar a contagem mediante com obstáculos: 15m lOs para os 5 mil; 41s1 para o reve

O "Bugre" buscava nova e espetacular cabeça- zamento de 4 x 100; 3m16s para os 4x400; 14s8 para os 100

o acêrto das suas linhas, da que LeIo não conseguiu
com barreiras; 53s5 para os 400 com barreiras: 4m10 -para

o que sucedeu após ogol deter.
_ o salto com vara; ,7m20 para o salto em distância; 15rn20

adversário, conquistado por Mais cinco, minutos sao,' ,
I '

Danir, aos 17 minutos, de transcorridos com o Figuei" para o salto triplo 1m92 para o salto em, altura 15m20 pa-

cabeça, servindo 'magnifica" rense continuando no CO" ra o arremesso do pêso 46 metros para o disco; 62 metros
,

D �
mente pelo extremá plácido. mando das ações. anyr, a para o dardo e 51 metros para o mârtelo,

. Ao 17. minuto até' o final grande figura da tarde' re"' Os índice� estabelecidos para as moças, são os seguín-
da fase suplementar o pré" cebe mais um presente de

tes: 12s3 para os 100 metros; 25s8 para os 200; 11s8 para
lio assumiu feição diferen- Pláci'do e de "bicicleta" ter-

Q
r

d na a bula" a vigilância de os 80 com barreiras; 5m50 para o' salto em altura ; 5m50
'"

te, com o uararu orninan- L

do o 'àlvi"negro, Após diver" Lelo, 'ma,rcando o ponto vi" para o' salto em distância, 12 metros para ,o arremesso do

sos atãques muito bem' re- torioso. Minutos ,antes fora peso e 40 metros tanto o disco como para o dardo. Estes

'chassados pela retaguarda amulado um tento' do mes" portanto os índices estabelecidos pelo Conselho Técnico

do alvi"preto, o tricolor é mo jogador. de Atletismo da CBD para os Jogos Panamericanos.

contemplado com um "cor- Nada mais de interessan-
uer" que victor se encarre" te se registrou nos restantes

ga de cobrar da éxtrema es" minutos. Uma leve rea.çãn·
querda, provocando instan" ,dos tricolores encontrou pe�
tes de pânico frente á' me- la frente a :forte defesa aI"

ta guarnecida por Maba. A vi-pret.a. E, ássim, o 'jogo
bola vai aos pés do Valén", chegou ao seu término, ven"
te Pitola que' não �esita, cendo o clube de Thonaz

chutando da meia lua para Chaves
,
Cabral pelo escorre

vencer pela primeira vez a de 3x2.
perícia do Goleiro fig�ei
rense e' empatar a pugna,
quandó o cronometro mar-

ner" que Victor se encarre" Vamos agora á apreciação
cava 23 minutos de jogo. individual, começando pelo

,

Continua atacando o "Bu" time laureado.
gre". O Figueirense, recua MAFRA _ É um guardi"
sempre, com os medios de ão veterano. Muito cuid�do�
ligação como Anibal ,e Ney soo

atua1ndo péssimamente. HELIO _ Pontificou no voltaríd� a atuar em seu própria l'eduto o time do Ipi-
E O de.s·elup'a't'e não tar- trro-final Exelente trabalho. .

I

ranga conhecell nO'l[a e' fragorosa derrota" frente ao forte
dou a chegar. DecorridQs 39 LAUI;>ARES.Lo Comba-

, pelotão do Bangú que marcou três tentos e não pe,'rm,itin-Iminutos num ataque dos tivo. Cooperou para, a vito"
,

d
'

do ('ue seu antag'onist,a o vazasse uma só vez" o, que, im-
seus, Jaime esten eu a pe" ria.

,

1

lota em ótimas condições TRILHA _ Teve um pri" ,porta em dize!; que neste certame a�ador a cid�deiQ: ban- '/
ao seu companheiro de' ala meiro tempo' regular.', fase guens,e ainda nao foi: vencida.,

'" ,

< -

Victor que correu alguns final brilhou pela marcação'
'

A outra peleja da rodada foi disputada como PI:efiitii- '
- A terceira rodada tel'á por palco o estádio da

metros e finalizou rasteiro impecável. nar entre. Colegial e Radium, vencendo o bi-campeão pelo �ábado á tarde, cõnsta,ndo dos seg,uintes, encontros:

fazendo balançar as redes, ,NEY --;-: Joga como póde
escore de 5 x2.' Telegráfico x Ban'gú e Colegial x Ipiranga.

,

Aos 40 rflinutos o juiz a- ! Regular.

Pt..Á<2IDO A nova a-

quisição do Figueirense,
Centra: com maestria, en
tendendo"se perfeitamente
com os companheiros. De

F" reunido,

sexta-feira, á noite, .julgou os acontecimentos elo aciden

tado prélío entre ó Atlético c o Avai, decidindo:
Suspender por duas partidas Gf�ciais os "players" Du

arte e .Manara, al�bos do Avaí;

Buspender por lima partida oficial o médio Cazuza,

pertencente ao Atlético;
Multar em Cr$ 150,00 o zagueiro Waldir Vidal FoÍlse-

INDICES TfCNICOS-PARA OS
JOGOS PANAMERICANOS

,

sem; pés surgiram as bolas ARAUJO _ Não é tão O"

com que Danyr venceu o portunísta e chutador como
pericia de Lelo. Tem futu- Pacheco, mas serve melhor
1'0. os companheiros e comba-
BE'J'INHO _ Não nos sa- te com coragem. Bom ele"

tisfez seu trabalho na fase menta.
inicial. No segundo tempo LELO - Falhou no pri
melhorou. '

,
meiro gol do adversário. No

MEIRELES _ 'Moroso e ' mais esteve muito bem, ten
irritante. Nada produziu. 'do acasião de praticar de"
DANYR _ Apesar dos fesas de vulto.

seus cem quilos é sempre o
'

mesmo jogador perigflso, ERASMO _' Sem ser o

técnico 'e oportunista..". O .mesmo de outras 'Jornadas,,
"

' I
melhór homem no gramado; nãq, comprometeu, '

"

alem de "Scorer" com três PAPICO _ Boa atuação.
belissimos gols. NENEM Rehabílítou-

Certame êmadorista

'\iOLTOU A TOMBAR EM SEUS DOMíNIOS O IPIRANGA
Bonita vitória assinalou na sabafinâ ,o conjunto do ·Bangú - Colegial 5 x·Ra-

)'

diüm 2, o resul.tado, da' preliminar Classificação � Próxim�' rodada'
�$�'"'' ,\

'",

o campo do Ipiranga, na Vila' Operária de Saco dos CLASSIFICAÇÃO

cortentés é a seguinte:,
1.0, lugar" Bangú, ,Colegial

ponto perdido.
2.0 lugar _:_ Ipiranga e Rádium, com 4 ponto� perdidos, ta minufos após, o que se·rá

resolvido cpm qualquer nú"

ALTOS E! �AI�OS

Úrp.ões, voltou' a ser palco de mais duás partidas em dis

f:\uta do Campeonato da Divisão de Amadores.

C0MO ESTA' ORGANIZADA A TABELA
, DO RETURNO DO CAMPEONATO DE

PROFISSIONAIS
Está assim organizada a tabela do returno, do cretame

proríssíonalísta ,da cidade:

22-8 - Guarani x Bocaiuva

29-8 -:- Paula Ramos x "Atlético

2�-8 - Imbítuba x Figueirense
_. 5-9 - Pàula Ramos x Avaí

12-9 - Bocaíuva x Imbituba

19-9 - Figueirense' x Atlético

26-9 _;_ Imbituba x Guaraní

26-9 - Figueirense x Avai

'3-10 - AtléticC? x Bocníuva
10-10 ,.....: Ftgucírense x 'Paula Ramos

\
' ,

17-10 - Atlético x Guaraní
, 24-10 - Bocaiuva x Avai

31�10 - Atlético x Imbítuba
»» ,

7-11 - Bocafuva x Paula Ramos

1�-11 - Avaí x Guarani

21-11 �,BQcaiuva x Pig'uelrerrse
28-11 --'- Guarani 'x, Paula Ramos

5-12 - Avai x Atlético
12-12 - Guarani x Figúeirell�e
19.-12 - Paula Ramos x Inibituba.

, , I'

Realizada a segundà rodada a classificação dos con-

3-x 2
se Desempenhando convin
cente.

, ZEZINHO _ Reapareceu
com destaque, isto no 1°

tempo, décaindo no final.
JAIR _ Sem jogar tudo,

o que sabe, convenceu.
VITOR _:_ Não 'bisou suas

atuações anteriores.. Regu
lar. Marcou 'um bonito ten

to. ,

JAIME - Melhor que na

última v.ez. Procurou ser

útil.
PITOLA _ O melhor dos

Tricolores. O garoto está
jogando uma enormidade.
Conseguinou o 2. ponto dos

"bugrinos" .

AR! _ O mesmo jogador'
de sempre. Elemento de li
gação. Joga recuado demais
ANASTACro. _ 'Esforça"'

do, Sofreu a rigorosa 'mar
cação de Trâlha.

ARBITRAGEM

Oswaldo Silveirira (Va
dico), teve uma atuação
que póde ser tachada de
bôa,

OS QUADROS

FIGUEIRENSE _ Mafra,
'Helcio e' Laudares; Trilha,
Ney e Anibal; Plácido, Betí
nho, ,Meiréles, Danyr e

Araujo,
GUARANI _:_ LeIo, Eras

mo 'e Papico; Nenern, Zezi
nho e Jair; Victor, Jaime,
Pitola, Ari e Anastácio.

PRELIMINAR

Na partida preliminar,
disputada entre as equipes
suplentes, registrou-se- em
pate de dois tentos.

AVAÍ FUTEBOL
CLUBE

"

Edital de C�mvocação
,De ordem do senhor Pre"

sidente do Avaí Fute�ol
Clube convoco todos os soo

cios quites para a As

,sembléia Geral Ordinária a

realizar-se dia 18 do. corr.en

te as 19,30 horas
,

na 'séde
, social do Clube a rua' Nu-;
nes Machado nO, 17 para de"

, liberarem sobre' a seguinte
ordem do dia:

1°) Eleição do Conselho

Deliberativo.

Feita a primeira chama-
•

t ITI' f·
da não se constata,ndo nÚ,me-

'

e Pos a e egra ICO, sem

ro legal, far-se-á outra trin°

A 3a. RODADA

F.C.F.,
Postal.

mero.

Florianópolis, 10 de agos

to de 1954.

A DIRETORIA

I -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, Rejuvenescimento
das Glandlilas

Sexuais
Entre as mais recentes

descobertas salienta-se o

processo de' rejuv1enesci
mento glândular, cujo tra

tamento vinha sendo moti-.

vo de acuradas pesquisas.
De tais estudos chegou o

prof. Voronof a sua sensa

cional descoberta que tan

tos benefícios tem trazido
à humanidade. Aproveitan
do os estudos gerais e in

troduzindo. o resultado das

últimas pesquisas; foi ela

borada a fórmula de JU

VIGOLD - a qual reune

todos os' conhecimentos sô
bre o assunto. JUVIGOLD

rejuvenesce o "Turgor
Vi tae" proporcionando a re-

i

cuperação das funções 9r-

gânicas, dando euforia e de_

sembaraço de movimentos.

JUVIGOLD tem indicação
em ambos os sexos. Nas

farmácias e drogarias ou

pela caixa postal, 4.306 -

Com a Bibna' na Mão
g'

.. _.:!J

<'No Cenáculo»
TERÇA-FEIRA, 17 DE AGOS'.rO

Porque assim como Jonas se tornou um sinal para o povo
de Nínive, assim o Filho do Homem será também para esta:

geração. (Lucas 11:30). Ler Jonas, Cap. 3 ou I.ucas, 11:29-32

ORAÇÃO
,

Ó Deus, tu mostraste, o teu amor, enviando teu Unigê
nito Filho 'ao mundo para que todos vivam por Éle. Derni
ma teu espírito sôbre a tua Igreja para que ela cumpra o

mandamento de prêgar o evangclho a toda a criatura, Em
nome de Jesus. Amém.

PENSA,�'ro PARA O DIA

"A Igreja Universal proclama a infinita misericórdia
de Deus e a salvação' em Cristo para tôda a humanielade".

Com isha v61oll' V. S.
Ab�i"Á urJ')6 edntõ que
lhe ..enderá. jur'Ó com·

pensMlo.. e: •.

levdl"� pÕr'õ SUÕ I'!!sidên
ciõ um lindo e útil presente:

umBCUS!iIMO eOFREde J4�O aROMADO.

NCOAGORicbLA.
1Z.wo r7�, 16 '.

rI.ORIANÔPOL.IS - SANTA C;;ATA��

Flor;anÓllGlis, Terça-feira, 17 de Agôsto de 1954

�

,i: 0-- 'diagnóstico precoce
f

permite

cura, radical
do câncer!

rru I···

Através de uma pesquisa realizada re

centemente, -verítícou-se que, nos últi
mos anos, 11 a 16% da mortalidade nos

23 países estudados se deveram ao cân
cer. Tais cifras revelam sensível acrés
cimo sôbre as do princípio do século,
quando oscilavam entre 3 e {;%! Quais
as causas prováveis dêsse aumento? São
as mulheres mais suscetíveis ao câncer

do que os homens ? Tem a ciência fei
to avanços consideráveis, no estudo des
sa moléstia? Qual a importância do diag
nóstico precoce no tratamento do cân
cer? Aprenda a defender-se da terrível
doença. Para sua tranqüílídade.iprocure

'

conhecer o folheto que, sôbre o assun
to, preparou o Departamento Médico da
Sul Ameríca..

Segundo um jornal do sul I nhausen no Rio, que entre

do estado, a Empresa Cíne. filmado foi obra desse go- I outras benemerencias S.

mé:ltográfica Guaíba Fílms, .vêrno, ainda que se saiba Excia, havia dado luz e a

de Porto Alegre, fará uma que se isso fôsse realmente gua a Florianópolis. Não
serie de reportagens cine- .assim muitos poucos' me- vamos ao exagero de afír
matográficas sôbre a admi- tros de filme poderiam ser mar .que essa nota tenha si

nistração governamental do utilizados... do encomendada, mas o fa
sr. Irmeu Barnhausen, a- Já se sabe, entretanto, que to é que nem o governador
brangendo os setores eco- o atual governo não faz nen- nem seus secretários, tãio
nomicos,. agrícola 'e .indus- huma cerimônia em atrí- açodados em replicar certas
trial. As reportagens aludi" buirse a si proprio realiza- publicações, quiseram ter o

das - adianta ainda o [or- ções nas quais não teve a incomodo de retificar 'ó en

nal - serão feitas em dez menor participação como gano do jornal do Rio, e es

municipios do sul catárlnen as que o Ministe;io da Agri- clarecelo de que o proble
se e serão exibidos conco- cultura tem levado a cabo ma da luz e da agua na ca
mitantemente em Santa Ca no setor e o Ministrério da pital, assim como vários,
tarina, no Paráná � no Rio Educação no terreno educa- fôra resolvido no gover
Grande do Sul. Os munici- cionaL" O próprio governa- no do sr. Aderbal Ramos da
pios onde vái ser feita a fil- dor jamais teve escrupulo Silva. Apesar de se encon

magern são os de Araran- em citar nos seus discursos trar na C. Federal quan
.

guá, Turvo, Sombrio, Cres- .como óbras suas os silos e do ocorreu o fato, o gover-
ciuma, ,Tubarã02 Laguna, armazens, a 'distribuição. de nadar ficou na moita. Dei
Urussanga, Orleães, Jagua- sementes e adubos o forne: xou que passasse o "ca
runa e Imaruí. Vai o gover cimento de máquinas agrí- nard" e desfrutou-lhe os

no, pois, empregar. alguns colas, tudo o que o governo efeitos. Por esses exemplos
milhares de cr�zeiros do federal tem feito no progra- pode-se perfeitamente' aqui
Tesouro do Estado para fa- ma de incentivo á produ- latar o que será, em ques- :

.

zer fita... Em véspera de ção do trigo em nosso Es- tão de fidelidade, esse do
batalha eleitoral e diante da tado. Certa vez, não faz cumentário que vai ser fil
terrivel escasses de obras muito tempo, um jornal ca- mado no sul do Estado, Es
para mostrar ao povo, o re- rioca chegou ao cumulo de perem e verão.
curso não deixa de ser in- publicar, anunciando a pre- (Comentário da Rádio
teligente, mas tambem é pe- sença do sr. Irineu Bor- '.Joinville)
rigoso. Na verdade, em um

'

filme, podem-se incluir mui-
tos aspectos de obras publi-
cas realizadas . no Estado

que não sejam. devidas ab-
solutamente ao governo do
sr. lrineu Bornhausen. Po

dem ser mencionadas' como
suas podem simplesmen
te desfilar pela téla sem' ne

nhuma referência ao seu

realizador. Entre as cenas

de cerimônias inaugurais
. de lançamento de pedra fun
damentais, de óbras em

construção, aparecerá mui-
tas vezes a figura fotogêni
ca do governador, de mão
nos bolsos e cigarro na bo
ca, sorridente e .felíz. O es

pectador desprevenido tira
rá a conclusão de que o silo,
o armazem, o trator, o ara

do ou o grupo escolar; que
aparecem ao lado da ima

gem do S. Excia., na tela,
sejam obra sua. Não é nem

preciso que ,se diga, pois a

ilação será natural. Se acu

sarem 'o governador de es

tar fazendo propaganda pró
pria com obras alheias, seus
defensores correrão pressu
rosos a dizer que o governa
dor não declarou que a o

bra era sua. Apenas deixou
-se filmar ao lado, visto que
por coincidência, estava pre
sente na ocasião da f'ilma-.

gemo Mas ainda que não a

pareça, para estrelar o fil
me, a simpática figura do
sr. Irineu Bornhausen, sem
pre haverá meio de encai
xar na película o aviso des
pretensioso de que ela foi
filmada durante o govêrno
do sr. Bornhausen, o que
será uma maneira de ínsi
nuar que tudo quanto seja

I
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G RÃ TI 5'!
A Sul' America lhe oferece, gratuitamente, o fo.
Iheto "CÃI'ICER", com tudo que você precisa sa.

'ber sõbre essa enfermidade. Peça.o ainda hoje.

._--- ..........�--

" SUL AMERICA· CAIXA POSTAL, 971, RIO DE JANEIRO

Peço-lhes que me remetam o folheto "Câncer"

a...
__

Da'a do .....,.: 4118 IIIh 8110.
_

I'toRllio C...dor_ Tem filbo.?
_

, �
1ln I't•• Balrro._· _
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Sul Ameriea

_- .-

...... :;:.;. - -_------

5

o Sangue é a
ELIXIR tU,

TNOFENSIVO Aij ORGANISM.
A(iHADAVEL COMO UM UCOR

REUMATISMO I SIFILIS"

Companhia Nacional de Segur".
de Vida, Fundad .. em 1B95

lA. P. C. V. C. F.

Comunicacão
,

'Recebemos e a.grUc1ecemos
a comunicação seguinte:
De ordem do esnhor Presi

dente, tenho o prazer de le

var ao conhecim.ento de V.S.

que, no dia 20 de julho p.

passado, foi fundada a Asso

ciacão Profissional .do Co

mé;-cio. Varejista de Carnes

Frescas de Florianópolis, São
José, Palhoça e Biguaçu, com
sede nesta Capital, cuja Di

retoria e Conselho FIscal fi

caram assim constituidos:
DIRETORIA - Norberto

Serratine, presidente; Wal-
11101' Eliseu Gil, secretário;
Licínio Teodoro ela Silva, te
soureiro.
SUPLENTES Rodolfo

Andrade, Arnoldo Nicolau

;:>rim e Wilfredo M. Andrade.

CONSELHO FISCAL - Ar-

tur Teodoro Machado ele

Vida

Tome o popular depurativo composto de
I-[f>nnofenil e plantas medicinais, de alto
'Illor depurativo. Aprovado pelo D. N. S
'. r-orno medicação auxiliar no tratameu
'r d aSifilis e Reumatísmo da me.ma'

oril(em.

Souza, Darci Cândido da Sil

va 'c Lauro João Melo.
SUPLENTES' - João Nico

lau, Prím, Irineu do Livra

I mente e João GerillC]o da

Rosa. ,�

Outrossim, foi registrada
.io Ministério elo Trabalho,
.ndústría e Comércio, no dia

33 elo aludido mês.
Com subida honra,

-reVO'-lne,
cordialmente,

Walmor Elíseu Gil - Se-

SU})S-

cretário.

Edllal
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

fim de ser procedida à elei
ção 'da nova Diretoria.
No caso do não compare

cimento, àquela hora, de
dois têrços do número to
tal de sóçios quites, será a

Assembléia realizada ás
lO,30 horas, com qualquer
número.

.A DIRETORIA

. � ?Mq/�t.
não é nodal

Hoje no

Em p6 e em

comprimidos
•

Neutraliza a hlpereeldez
estornoccl e age benêfl
camente sôbre o fígudo.

Passado
17 DE AGOSTO

A data de hoje recorda-nos que:

em 1841, nasceu, em Rio Claro, na então Provincia
do Rio de Janeiro, Luíz Nicolau Fagundes Varela,

. filho do dr. Emiliano Fagundes Varela e d. Emília
de Andrade Varela. Faléceu em 18 de feverciro de

1875, em Niterói;
em 1�64, em Londres, num vagão de estrada de fer

ro, faleceu Odorico Mend�s, filho do Capitão-mór
Francisco Raimundo ela Cunha e d. Maria Raimun
da Corrêa de Faria, nascido em São Luiz do Mara-

.

nhão, em 24 de janeiro de 1799;
em 1867, faleceu Manuel Inácio de Andrade Souto
Maior Pinto Coelho, Marquês de Itanhaem, filho

do Brigadeiro Inácio ele Andrade .Souto Maior Ren

don e de d. Antônia Joaquina de Ataíde Port;Ugal,
nascido em Maripicú, então Provincia do Rio de

Janeiro;
em 1877, tomou posse do cargo de Presielente da
Provincia do Paraná, o dr. Joaquim Bento de Oli

veira Júnior;
em 1888, falebeu, no Rio de Janeiro, o eminente es

critor Francisco Tavares;
em 1895, na Bahia, faleceu, o dr. Cifidião DurvaI.,
antig'o magistrado, poeta, orador e mestre da Fa
culdade de Direito daquele Estado;
em 1919, faleceu o Marechal José Agostinho Mar

ques Porto, antigo Ministro do Supremo Tribunal
,Militar;
em 1938, de Pôrto Rico, recebiam nossas autorida
des navais o seguinte despacho:
"Continuar�m durante .todo o dia de hOje os servi

,ços para aliviar o "Almirante Saldanh!;t" acredi
tando-'se que o navio podel;á ser posto a flutuar,
uma vez reduzida a carga. As velas e o massame

foram trazidos para a terra pelos rebocadores nu

ma última tentativa para eliminuil, o peso da car

ga. O sr. Walter Davis, vice-presidente da compa
nhia Merrit Chapman, declarou, que 'não há indicio
ainda sôbre a época em que tornará a flutua_r o

"Almiran tr� SaJclmÜ1]'''.

'.

André Nilo Tadasco

.•.j-rapoJ' ii
NOVAAção
Anti-Enzimática 1

A primeira vista, parece estranho que o livro de Jonas
merecesse talrpreeminência nos ensinos de Jesus. E' contu-
elo a sua mensagem e não a história fantástica de .Jonas, .'Ircnlo 'Operárlo' VENDJ4' SIi'que dá importância ao livro. O objetivo do livro era ensí- i V

' •..,-._.,

nar_que Deus,s� interessava�anto pelo povo de .uma cid[l,el� I de florlanópoll"s' Um terreno à rua Souza
paga como Níníve, como se interessava pelo povo hebreu. Dutra no Estreito.

Este livro representa o ponto culminante ela teologia' Tratar com Fragoso na
do Velho Testamento - "a esplêndida alvorada, preparan- E D I T A L Firma Hoepcke (Navega-do para o dia claro do Evangelho". Por palavras e por atos cão) ,

e, aoíma de tudo, por 'sua Cruz! nosso Senhor deixou bem Cumpri d d t r inação
1

. .,

dí d D
-

t límít
um rm o e e mi

c aro que a misericor ta e eus nao em mi es. d t t t d t
-.

di
.

1 dê t do r
.

os es a u os es a aSSOCla-
Aos seus iscipu os e, es e mo o a sua Igreja, Jesus, _ . ;

• • A I cao comunlco aos srs. clr-
disse: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda i" r' t f

.

f d
a criatura". A Igreja portadora desta comissão de tão gran-

i �u tlS �s,2jU;
01 l�a a

A

a

de alcance, .é uma comunhão universal, que nàs conhece i a a e
.

o c..?rren e mes,

'distinção de raça, ele nação ou de classe. Faremos bem para a realização, em �lOssa
orando pela Igreja Universal para que ela realize esta co-

sede a rua General BItt:"?
munhâo em toda a sua plenitude e declare a infinita mi-

I

court - 7�, ,d� Assembleia

sericórdia de Deus. I �eral Ordmana em .que se-

ora eleita e, empossada a no-
I

va Diretoria de�te Círculo,
para o bienio de 1954 -1956.
'outrossim, comunico que

o 'hor�rio para início, da re

ferida, Assembléia, no dia
23, será o das 19,30 horas,
independente do número
'de associados presentes.

Florianópolis, 14, dê a

gosto de 1954
José Sobié1-ajski - 1° Se

cretário·

1 dormitório par!;\ crian

ça com 6 peças, sendo 2 ca

mas, 1 penteadeira, 1 cami

zeiro, 1 criado: mudo, 1

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

Rua _: D. Jaime C�ara
n.6.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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armoniosas, com que se apresentam, como tambem pelo
modo como o artista os construi, executando-os no pró
prio local onde se encontram, enfrentando as intempé
ries do tempo, com o risco de sua propria vida, numa ida
de ja bem avançada, movimentando-se a todos os" ínstan
tes em cima de andaimes, Belas composições!

Os visitantes de Imarui, devem dedicar algumas ins
tantes a conemplação dos monumentos. Alem das gran
des imagens vê-se ainda nos pedestas das mesmas quatro
quadros bem amplos de muito valor em alto relevo, No
pedestal do Cristo Redentor um apresenta o pecado: "Eva
Vencida", o outro mostra "Maria Vencedora" ou Imacula-
da Conceição,

. .

. No 'pedestal de São João Batista, um quadro 'nos mos

tra um grupo de irmãos crente.� na doutrina do Nazareno:
o outro quadro representa os descrentes e os revotados
que não crêm na verdade. No centro uma grande cunha
representa o Evangelho e tem sobre si os simbolos elos
quatros evangelistas.

O artista nas suas notáveis obras da-nos a impressáo
de que as imagens vivem, apresentando-nos um São Batis
ta um verdadeiro pregador, tendo junto ele si uma ovelha, .

fi'
'Com gesto energico tem o braço direito estendiso a Crls- �to que está a seu lado a trinta metros de distância mais

I '*ou menos, parecendo dizer: "Este é que batísa com o Es

pirita Santo". A imagem de Cristo Redentor, apresenta-se *'
com o semblante meigo e sereno parece falar aos homens. I *São dois monumentos de grandes proporções medind� ca- *
da imagem seis metros de altura e mais quatro metros ele ,.*pedestaes. Os dois trabalhos foram executados em oito '*"
meses, cobrando o escultor 130.000,00 cruzeiros pela obra. '*Alfredo staeger, deu o estilo da pureza e elegância
das linhas gregas sem abandonar a beleza e a' naturalida- !:de das formas da renascencia italiana, alíando a isso algo ;
de seu pensamento. São duas esta tuas originais; suas '*
"Maquétes" de um metro e pouco de. altura foram toma
das diretamente de modelos vivos, assim como também a

ovelha que orna o monumento a São João Batista.
Obras de arte como aquelas que lá se encontram de

vem ser admiradas e julgadas por todos, não importando
a crença; não importa que seja essa obra representada na

figura impoluta do Cristo Redentor, ou' de um heroi que
derramou sua última gota de-sangue em favor da pátria
querida, ou na de um cientista que. lutou toda a sua vida
em pról da humanidade, ou mesmo ainda' de um pobre I *
jornaleiro; cabe-nos é compreende-la, saber senti-la, afim i *
de que passamos julgar o mérito do artista, compreenden-I' • i
do muito. melhor a sua alma, o seu sentimento, o seu tra-

. �"
balho e suas lutas sempre em busca da perfeição e da be-

. * I.
leza. Ao traçar estas poucas linhas não esqueci o nome do
saudoso Dr. José Boiteux, que como admirador das artes
e grande, amigo dos -artísta como fôra, soube tão bem nos'
dias felizes de sua existência trazer para a nossa encan

tadora Flcrianópclis, verdadeiros trabalhos de arte de con

sagrados artistas nacionais, e aí estão em nossas praças e

jardins para que as gerações as admirem e sintam bem, A's J� e�20 boras Pré Estréia 'em Beu·efl·"io "o.i'no" fundo de sua alma, a sua grandeza. .
" � \I U �

O povo do Município de Imaruí está contente,

conten_J' 'Pobres do Padre. Clemente "

tíssimo, imensamente grato ao Rmo. Pe. Dr. Itamar Luiz
'--':>'7.'�'� I .. ,

.da Costa, pela bela iniciativa que indo ao encontro do ar-
,. '.. ",.,."",?��. ';;i�'''' ,?"�

•. ,,_uii.... .. :"'., ....
tista que precisa trabalhar, que precisa ganhar.vímplantou I�·- ,- .;.,

VEN·DF .. S�um ato de religião para elevação do pensamento de seus
.

.. rlausula �_ "-'

fiéis.
.

LIl "
Muito me regozijo com o esforço inaudito daquele babnegado trabalhador, que sempre procurou e procura que'

.

80 ra
suavísar as dôres dos que sofrem. Foi ele, em busca do ar

tista. justamente numa época em que as artes, principal
mente em nossa terra que é berço d? imortal "ito� Meírel
les de Lima, está em franca decadencia ...

Que Deus, de sempre forças e -saúde ao Rvmo. Pe. Dr.
Itamar Luiz da Costa, e que ele, receba junto do povo de
Imaruí o meu abraço fraternal de congratulações pela
construção daquelas duas obras de artes.

J

HÜTtON wiIDf'
CHARLTON

HESTON
lAOMÕUR·SRGAHÂMf

JAME5

_eST[WART

'6
�--��------------------------------------------�--��------- ----------------------------�-----

o escultor Alfred� stae-S''a' .;f·e'lra" ,;.88-0 Jose'ger e' suas eslaluas • ...
lar, dignos, de admiração, não só pela beleza das linhas

�

,,"0 MElHOR.
filME 00 ANO"

(SNA) -- Cêrca de 250

professores de escola domi
nical, diretores de música e

líderes, tanto da raça bran
ca como da de côr, reuni'
ram-se para participar dos
estudos da "Escola de Trei'
namento de Verão", no Co'

légio Maryvílle, em Tennes-',
see, Estados Unidos.

A escola é dirigida pela
Junta de Educação 'Cristã
e pela Junta de Missões Na'
cionais da Igreja<....Presbite ..

riana da América. No cur

rículo encontravam'se maté
rias sôbre o trabalho entre
a juventude, educação e

ação social,' radiodifusão
evangélica, música sacra e

outras disciplinas.
A maior parte dos estu

dantes procedia. de Estado
do Sul, menos Nova Iorque,
Pensilvânia e Ohio, que
também representados. A
finalidade da escola é pre-

•

parar líderes para tôdas
as responsabilidades no pro
grama de suas igrejas. Três
dos 24 professores eram
pessoas de côr.

PARA AQUELES QUE
DESEJAM O MAX IMO

EM CORTEZIA

E EFICIENCIA

Terreno
Compra-s'e na cidade para construção. Tratar com Aldo

Novo, Praça Pereira e Oliveira, .n. 14. Fone 3.045.

------=-------------------- -----

E,stou apto' paro aceltà,.
çoat ouer- tr-abalho de. de
senha: Antisttco pOI"'O c/ichêf.de pr�Offndq tOf7J.erc iOL, Polirj
Se, Dto ollas�,Desenhos .

ae odo ÓS rtao-:

R:

1�'al��:44i _
ENLAc;E Neve�·Fá;bregas 1�I·rculo Op·erárl·oRealiza-se hoje, as 10 ho" \I
ras, n� res�dência dos pais de ,Flor·18nÓpoll·sda noiva, a rua Fernando
Machado, 27, o erilace ma"

monial da srta. Adyr ce- E D I T A L
bral Neves, filha do sr, Ata-
liba Goncalves das Neves, Cumprindo determinação

I
delegado �do I. A. P. M. nes" dos estatutos desta associa"
ta capital e de sua exma. es- ção, comunico aos srs. cír
posa, e elemento de desta" culistas, que foi fixada a

i
que no seio da nossa sacie' data de 23 do corrente mês,idade, c<:m o sr.Agenor .Vi" para a realização, em nossa
cente Fabregas, cornercran: sede a rua General Bitterr
te na capital do Estado de court _ 79, da Assembléia
São Paulo. j Geral Ordinária em que se-
Servirão de' pa�rinhos, rá eleita e empossada a no

por parte do nOiVO, o
va Diretoria deste Círculo,

Ataliba Gonçalves das
para o bienio de 1954 ,,1956.

Neves e sua exma. esposa Outrossim, comunico que
dona Gumercinda Cabral lo horário para início da re

das Neves, e por parte da ferida Assembléia no dia
noiva' o jornalista Archi- 23, será o das 19,30 horas,
baldo Cabral Neves e' a independente do número
srta. Lucia Vitória Speck. de associados presentes.
Após a celebração do ato, Florianópolis, 14 de a-

seguirão os recem casados, gosto de 1954
para Curitiba, em viagem José Sobierajski - 10 Se-
de nupcias. cretário

'
.

Aos noivos, bem como

aos seus génitores, endere"

çamos os nossos melhores
votos.

Edilal
leiTE 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

fim de. ser precedida à eleí- .

ção da nova Biretoria.',
No caso' do não compare

cimento, àquela
•

hora, de
dois têrços do número to

.
tal de' sócios quites, será a

Assembléia' realizada ás
10,30 horas, com . qualquer
número.

Ag�ncia
"de

_-

Publicidade
-,

Um terreno à rua Souza
Dutra no Estreito.
Tratar com Fragoso na

Firma Hoepcke (Navega
ção).

C'lu Putal, 4õ

Florianópolis
Santa C.tllrina . A DIRETORIA

\

., .

(.

1- o,u.

. .�,. �' .•.
. ;.;;..f;;,;. .•..
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.

Venlle-se um automóvel
,

MES DE AGOSTO

I com 4 portas em perfeito .

15 Domingo - Farmácia Sto. Antônio - Rua João
.' Ipmto.,

.

Servíço de

I estado
de conservação. ,'2� Sábado (tarde) - FarmáclasCatarinense - Rua

�

,

. Tratar na
.

Oficina De" I Trajano.
.

I

em face de diversos acidentes provocados por faixas fi- lamberg á
.

F li
22 Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Tra-

xadas em Postes dêste Serviço, causando ínterrupções no i
rua e pe [ano. : .

.

fornecimento da energta elétrica, Schmidt.
.

28 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua'
em, face da possibilidade de desastres com consequên- Trajano.
cías graves .por parte de pessoas encarregadas da fixa- 29 Domingo -- Farmácia Noturna - Rua Trajano.

.ção de referidas faixas e cartazes quando em Postes dêste Aluga se o serviço noturno será efetuado pelas 'farmácias _

,_---------------
Serviço �as proximidades dos condutores de energia. elé-. ' � Moderna, Sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas João
trica,

. '. .' Quartos de casal' e, sol- Pinto e Traj�o.
-

�
avisa. aão ser !>ermitid� a _fi�!'I:ç�o �.«:,!,!:�x�s e_Jartàze.s, Vtêi�<?, comcafé pela Manhã,

no Posteamento deste Servlço. -;'.,
-

:
�- - I em, casa de família. Tratar 1·

-

.

Diretoria de Obras Públicas,' em 'Floriâfiópolis, -9 ue' ii rua' 'C�nselheiro Mafra
agôsto de 1954.

.

93.

\ Coldlões ,de Molas

··F-ERRANDO
GARANTIDO

1.

Para .comprar, I vender
ou alug'ar

PROCURE A

.IMOBJLIARIA PALMIRA LTDA.

Rua Trajano, n. 31 - 1U andar - salas 1 e 3.

Temos Para, vender Casas, terrenos e loteamentos.

Consulte sem compromisso nosso fichário. Oferecemos

�elém de uma casa e respectivo terreno à Avenida Maqro
Ramos, n. 137, outras casas, terrenos e loteamentos na

Capitàl e no Estreito.
'

Paraalugar, uma casa à Rua Crispim Mira, 77..
. Confie a venda do seu imóvel 'à nossa organização e

será bem servido.
Escrítôrle 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.

-v

J

Expresse Flertenépells
.

'ANDRADE & KOERICH
Transporte de cargas em geral entre Florian6polls,

Curitiba ,e São Pau,lo
.

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

Rua Conselheiro Mafra, '135
Fene: 2534,..--, Caixa. Postal, 435
E.d. Telegr.: SANDRADE

Agência' -' CURITffiA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
Enq. Telegr.s' SAN'rlDR,A. "

Agêacla: --;-, �ÃQ PAULO
.

Aveaida do Estado 1666/1678 Fone: 37-30:.91
,En•. Telegr» SANDRADE

Agências n'o' Ri() de Janeiro e em Belo Horizonte
. com tráfego .m4tuo até São Paulo com a E;:mprêsa.

,
.

d. Transportes Minas Gerais SIA.)

, I
J" _,f'

-, 'CADJLLAC-1950
VENDE:'SE POR o-s 300.000,00

Tratar à rua. José .do 'Vale Pereira s/no (Quartl,t' casa
a direita), próximo .ao' coqueiros Praia Clube.

Terrenas na Vila Florida
.

•

.

r-
• (Estreito) .

.

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
,

LONGO PRAZO SEM JUROS
.

Oportunidade especial para aquisição, com grande
facilidade, de' um esplendido lote na VILA FLORIDA.
Lugar alto e saudável, e' toda facilidade de .eondução.
Privil'igiada 'localização, nas'PROXIMIDADES DO ,ES
TADIO DO 'FIGUEIllENSE, assegurando valorização

,.imediata.
OS 'PERRENOS EM ZONAS MAIS I;>ISTANTES

NÃO PODEM OF:r:::RECER AS MESMAS VANTA-
.

. Peça hoje mesmo informações a '

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL)

Edifício Sãc;» Jorg., Sala 4 :- Fone: 2-1-9-2.

, ,.',�I

1 "--:

ECONOMIA àbsoluta" -.

Grande CONFORTO " \\\ I

CONFORTO absoluto'
.

. 1
Grande ECONOMIA I

,

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

'''�t>'-t:;\�.'''n�: .

'I
.... \

.:"�·v:.,,, _._, ._. _

.

Capacidade:
1-00 a .1.000 litros.

AQ'U.EC'ED'OR. '".

E LÉT:RlCO :'"

I
f

. "�," .,;� / '/
'

,�,�� ..

'

a .

.

IME/RSÃO (3" .CHUVEIRO: .',
_..-..--�

Capàcldade ,30 LITROS'

• tlonstruido inteira'mente de '

cobre;

• Aquecimento ultra rápido:.' '

• Jâto abundante na tempe- '

ratura �e�ej-ada.

Fabricados nos' tiPOS. \,; ,:,' �

horizontal e vertic;ol. \ '> .,.>:w.t��4

o MISTU.�AOQR' OÁKO. de regu- �

lagem instantaneo. permite' o

maior escola -de graduações de "

-TEMPERATURA;
.

._

'í .• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e

t I revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vtdro],
• Resistêllc:ia do' tipo tubular," inteiramente blindada.
• Controle automá'ico de temperatura poc U.RMOSTAT�

-. . que proporciona .grande ECONOM.IA.

4 \1)410 I.�� P QU�·· FABRICA«·
'---- ---

���,.��
( tí/(/_

.f!i�·· ,

-. C. BAMOS SI1��COUlércio e Ánénclas
,Rua JoãO "Pinto, 9-.Fpolis�-Sta. lCatarina

I

A:.vts 'O·
PlantaoVende -se ���armaCias de

Luz e Fôrça;
A DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS

,
,
. ,

Viagem' :,com segurança;'
_

.

'.
.

e "rapidez
.

Vende-sef 'At
N' '

SONlipi'oõR:Sm:aüili.lii�DO
Por motívo de viagem: en�a"

'

FloHan�poli8 _ !tajai .;._ Joínvllle _ Curitiba1 sala de jantar rústica Y '.
'

de imbuia, com 9 peças.
' . ��--

(mesa elastica) Cr$ 5.500,00 BQA. COLOCAÇÃO PARA MOÇA' 'Ahência. ,Kua Deodoro esquina:da
;;.;;..--....;;......------------;;;:;.....

e 1 radio de lO valvulas, on- Precisa-se de moça com conhedmf?ntos dé Conta-', � • Rua 'I'enente Silveiraj �
das curtas e longas alto .fa- bilidade, Correspondência Comercial e apta aos demais
lante de 10 polegadas. a,. a. s,erviços de escritório. EX,ige-se referências. Candidatas
Cr.$ 3.000,00 . interessadas queiram se dirigir por carta à CaiXa Pos-
1 maqiIina, de costura "Hus- tal.139. Dtnuio nome completo e endereço..
quarna" ....Cr$ 5.200,00 ORDENADO.INICIAL - Cr$ 1.100,00.
1 colchão de mola "Divino
'Super" ...• Cr.$ 1.500,00
Tratar a rua José cio.Va

l� Pereira s/n.· (Quarta ca

sa a direita) proximo ao Co-.
queiros Praia Clube.

, .

'p. ...
.. ...

_
•.

.

.

Natahda Criança Pobre
. rec Isa. 5e Ajude a proporcionar um Na.tal melhor a criança

pobre de nossos morros, enviando seu donativo' para a Fes
'ta do Natal da Cria:qça Pobre, organizada pela Juvepjude
Espírita de Florlanõpolís, e sua recompensa será dada em

dôbro por Deus,' os donativos p-oderão ser enviados para a

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

1\. 305 - Nesta.'

De 1 Escriturário para o cargo de Caixa-indispensável
ser bom dactilografo.

' ,

Os interessados deverão apresentar-se munidos de
Carteira Pr'bfissional' e Certificado' de Reservista à Rua
"i\i!va Jardim n. 180.

PARA AQUELES QUE

DESEJAM ,O MAXIMO

EM CORTESIA.

E EFICIENCIA

..

�#,"
. '.'

-

( "

'ERL.
PERFEiç/1Õ SEM IGl{Rl ."
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ESCLARECENDO UMA CONSUlT1\ SÔ-'
BRE INELEGIBiliDADE DOS

PREFEITOS NOMEADOS .

E- mead�s quenão se tenham
I

DE afastado definitivamente da-
TumUNAL REGIONAL,
I.EITORAL DO ESTADO

,

SANTA CATA&INA
N. 792/54.
Florianópolis, 14' de agâsto

ele 1954.
Ilmo. Sr. Dr. Rubens de

Arruda Ramos.

Delegado do Partido socía!
Dcmocrático.
NESTA.

quelas funções antes de seis

meses anteriores ao'pleito, �e
refere unicamente às eleições
para o cargo de prefeito do
mesmo município.
Solicito, assim, a V. S. pro

vidências no sentido de ser

retificada a nota publicada a

respeito no vespertino ",O Es

tado", edição de hoje.
Cordiais Baudaçôes,

,Em adiatamento ao meu

ofício n. 738/54, de 11 do cor
rente, esclareão que, segundo
a decisão do Tribunal, a íne- Flávio Tavares da

legibilidade dos prefeitos no-
I
Mello � 'Presidente.

Florianópolis, Terça-felra, 17 de ·Agôsto de 195'J

L
.

Trata-se de dois gigantes- Belgica'. e Argentina, onde
cos m.onumentos artísticos tambem deixou' trabalhos

dediçados a Jesus Cristo Re- 'importantes 'da sua profissãó
dentar e a São João Batista, veio fixar residência na, ci
obra de autoria do consagra- dade de Guaporé, no Estado

.

do escultor Alemão, Alfredo do Rio Gr'ande' do Sul.
.

Staeger, artista de grandes Há dias visitando aquele
.

méritos. pitoresco Município, tive a

A',V 1,5 O
,

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS.
CQMERCIARIOS

Delegacia em
I
Santa Catarina

CONCURSO rARA OFICIAL ADMINISTRAT!VO';'
E 'CONTADOR

TRABALHANDO POR
SANTA CATARINA

'COMENTAM· ..
Que 'está programada

mias uma visita politica
do Sr. Governador do Es
tado a Chapecó .

e nessa

oportunidade S. excia. inau
gurará pela 2.a vez o quar
tel da Policia Militar, de"
molido devido a péssima
construção, apesar de inau

gurado ha meses, pelo Sr.
Irineu Bornhausen, mas

não
\ poude .ser ócupado,

porquanto, a
.
"marmélau

sen" verificada na construo

ção foi tão grande. qúe hou
ve necessidade .ern demolir
o predio e começar de nóvo.
(DÁ Voz .de Chapecó)
, JULGAMENTO',
WASHINGTON, 16 (D. P.)

_ Segundo declarou. o novo

embaixador guatemalteco sr.

José Luís Cruz, Sala�ar, por
ocasião de uma conterêncía
de imprensa, o govêrno anti
comunista da' Guatemala
submeterá a julgamento o

presidente depôsto, Jacobo
Arbenz, como "criminoso", é,
"comunista ativo".

I

-o escultor Alfredo '5tae·
, .

ger e suas estatuas
Escreveu: NILO DIAS O autor das magestosas satisfacão de colocar-me di-

O laborioso povo do pros- estátuas, nasceu em Berlim, ante daquelas duas obras de

pera Município de .Imarui, no ano 'de 1880,; tendo estu- cimento armado qné caracte- EM'ENDA N.: 2409

está de parabéns, de para- dado na Escola deBelas Ar- rizam a beleza e a perfeição' Ve�ba 3.� Serviços e Encargos.
bens sim, porque despreten- tes, sendo sua esposa' filha "Procurando saber algo à res- Consignação 10 .

. ciosamente podem orgulhar- de Colonos italianos. Alfre- peito 'das maravilhosas está- Bubconslgnaçâo 04.
.

se do que foi erguido em sua do Staeger, depois de ter per- tuas, fui 'apresentada ao sr. J 30 _ Departamento dos Correios e 'I'elégraros.
praça. publica bem defronte corrido diversos países, co- vígárío da' Paróquia, Pe. Dr. Padre Dr. Itamar Luiz da cactos do mundo. Estes mo- 24 _ Santa Catarina.

da Matriz. mo sejam: . Russia, -Egíto, Itamar Luiz da Costa, que Costa, foi nomeado em 1950 numentos são, de cimento Para construção do prédio para' agência postal-tele-'
I ,

gentilmente recebeu-me. em para trabalhar nas paróquias armado e' custaram a paró- grafos de campos Novos -,- Cr$ 500.000-,00.
.eu gabinete de trabalho, de Imarui e Pescaria Brava. 'auia Cr$ 130.000,00, são obras
.endo logo me dado: a conhe-

. São 'trabalhos prestados as de 130m., acabamento e de
.

.er, que ós.trabalbos ali ; ex- paróquias no decorrer destes' 'grande valor cultural, poís
iósto é de ínícíatlva sua, períodos de 1950 a1954. dentro do ensinamento 'da

'30m aprovação e bencáo do Imaruí doutrina católica apostólica
ire e b i sp o Metropolitano .

Reforma geral na igreja romana a expressão das mes-'
iom Joaquím Domingues de matriz, inclusive 'as duas tor- ma é rnagnírrca.

,

)liveira, e com o auxílio da .es novas, construção do sa- INAUGUI�AÇÃO DOS MO

l'mp,ndade de Nosso Senhor tão paroquial, reforma na ca- NUMENTOS DA PRAÇA DA

os Passos, e ainda dos srs. sa paroquial, '1 parque infan-' MATRIZ

,pitacio, Bittencourt, Diva til' e chias grandes
.

estátuas 'Grandes festas em Imarui
.Jandemil, Pedro Bíttencoure íévantadas na praça pública Dias 21 e 22 de Agôsto de 1954"
) Tiago Matos, 'esses resíden- em honra a Je:sus orísto e a (Continúa na 3a. pág)
es em Imaruí. São João Batista. Cada está-
Dando-me tambem a co- tua ri'Hide de altura ia me-

.
,

"ihêcer alguma: cousa' a res- I tros, . ....
.

GABINETE· EM
Jeito da vida do escultor. No .pedestal que está colo- CRISE
,ão dpís m6nument�s de Vl1- cada a estátua de cristo há .'

r DJAKARTA,. (Indonésia),
Continua na 6a Pagina; dois quadros em alto relêvo

representando .A!dão':'Eva e a
16 (U. p.r _ A crescente de-

serpente e outro representa-
.sarmonia provocada pelo -no
vo tratado holando-índoné

do Maria esmagando a cabe-
Da MARIA, DA GLO. ça ela serpente com os pés. sío, fez circular novos rumo-

No pedestal de São João,
res: de que, se acha iminente

lUA GUILHON GON· Batista há também dois ,qua-
uma crise no Gabinete, pois.

ZAGA l "liras érrl alto relêvo sepanados vários partidos políticos es-
., ,. .. tão pensando em abandonar

Em sua resídêneía,' nesta por uma cunha que'. repre- '

'" ' " o governo de coalisão enca-

.apítal, raleêeu ontem, as 12:\ senta o evangelho, represén- .' .

beçaçlo por Ali-Sastroadmi-
toras, a exma. sra. Ma�ia da 'tado os que crêm e os que

_ _ jojo.
\lOl'ia Guilhon Gonzaga, es- nao creem em Deus, e . na

_

" .

008a do venerando Des. Sál": parte de cima doi's qUadros
ia Guilhim Gonzaga. nn baixo relêvo, há a repre
'. Dama de peregrinas vi�tu- sentação dos símbolos dos a

lt�'s n{orais' e cristãs, a vene� 10.'Oto1o&.
: anda' extinta faiece aos '78 . A estátua de São João Bn- 'SANTIÀGO, 16· (U. 'PJ. �

lnos, deixando os seguintes tista tem na mão esqUerda' O govêrno decidiu "fazer pú-'
f.ilhos: Da. Alice G. 'Petrelli, segura a cruZ e com a mão blica fé,' perante o mundo"!

.

:3asado com o· dr .. Leonardo direita aponta para a estátua da rigorosa, posição anti-co

Petrelli, sr. Salvio' G. Gonza- de 'cristo, mostrando aos ho- munista. do Chile, e ordenou'

ga, farmaceutico, Da. Maria mens. Aquele· que tira os pc- ao Ministério das' Relações
G: :E'irajá Martins' da Silva, ' Exteriores que nesse" sentido

'viuva, do/ sr. Antonio P�rajá RECONflECI.. ihstrua toda a l'epresenta-, .

Martins da Silva. Da. Car� DOS 'CÚtlPADO$, .

�

{ção �iP.lôm�tica chilena no'
men G. Novo'grod, esposa do NOVE DIRIGENTES �xteIlOI. .. ,.

'

';1'. Walter Novogrod, Da.
Laura' G. Simões Correa, ca� COMUNISTA:"

'

3a?a com o sr. Oswaldo Si- FILADELFIA,' 16. '(U: CONFERÊNCIAS
moe� Correa e drs. Ademar e P.) - Nove dirígenteg, co- ":ATOMICAS'"Aldo Gonzaga: o. primeiro Imunistas, cujo processo 'WASHINGTON:.. 16. (U. pJ,promotor em JOIRvIlle e o se- corre atualmente- pela côrte Ó D" .. t t d E t
gundo funcion�l:io do Tribu- fedêral nesta cidade foram .� . �P�l,' ame� o ,e �a,

nal Regional Eleito 1" '.' '., o anu�clOu" hOJe" q';le 0-

.

'

,
'

ra. reconhecIdos culpados; .de- , ber.t Lebarón assessor técni-"
DeIxa numerosos petas e " .

.

d b
'.. .....'.,

,
.. .

:.:
.,', atos para , erru ar.o go' co' da C<;imissão' c;le Energia'

"hsnetos. d E t d' U'd' _..' "'.

,

. A notícia dÓ fI' t
verno oSd sf a 0,5

.

m os Atomic�; 'reali�ará eonferen-a eC.lmen o p'or meio a orça e a vió' cias sabre, o· uso·pacifico, da
, ::te· Dona' Glória, como era lência".·

' .. <

energiá:·. 'atômica, . duranteconhecida a extinta, éonster-,' O Juri que p:J;�munéiou uma' excürsã�<por 7 'países'
nau profundamente nossa d't

. .

t da Ame''r'I;cu" â..:.'p'" SuO1. Leba.ton,sociedade, onde gozava ,das, ��se vere 1 o era' campos o
.

de. sete mulheres e cinco ex-secretário ''àq.junto de Dé
maiores relações e era. esti-:
madíssima. i homens.

.
fesa pata.. assuI1tos atômicos

. . . A sentença será pronuir parte, .llbje; Gom destino a
.. O .sepultamento. dos se.us .

d 1 ·LI'ma·..· ",'
'.'

'

restos j1lOrtais sel'á efetuado cla. a u teriorme;nte.
'..;:"............--.;._-----'__

hOje, às 10 horas, no cemité� SOCIEDADE DE ASSIS'TE�NC'IA 'AO. "

'

rio da .Irmándade dos 'Pas,- ,

PE�UENO JORNALEIRO

Cientificamos aos interessados; que as provas escritas
dos copcursos em epígrafe, serão realizadas no Instituto dé
�ducaçã:o "Dias Velho", sito â nia Saldanha Marinho, nestri
Capital, nos dias' 28, 29 e 30 do corrente, de' acôrdo .tárÍl a

segui,nte distribuição:
"

Dia 28, sábado _ 14 às 18 horas

rrova de PortUgl�s ;_ Oficial Administrativo.
Prova de Português e Aritmética _ Contador.

,

.' \

Dia 29, domingo _ 8 'às 12 horas '/ "

Prova de Nocões de Direito _ Oficial Administrativ.o/e
Contador.

�, '

. )''''::" .,

,

Dia 30, segunda-feIra _ 8 às' 12 horas < '?- ,\• .,1 .• i'"í------..,..;.--,____;,,-'-

Prova de Dactilografia _ Oficial Administr�tivo.: li� ;'7,: "NOVO'RAIO ..X'
Prova de Contabilidade �. Contador.

.

J,\''!) " MÔ$lé0U, 16 U;"P.) -"-, A '.

As provas ele Dactilografia e Contabilidade serão reaíi 1 . '�missor.à c..a� Mosco�� '. anun.;.

zadas ria sede da DelegaCia, à rua 'Fellpe Sçhmidt n: 37.. iciou que' o espe·cialistà"$ovié�.
Os candidatos deverão comparecer '�,uma hora iímtes.· tico Max�milian Ovosc14nikoy

munidos de cartão de identidade e caneta-Ünteiro.
.

-.: criou um novo tipo de má-

Florianópolis, 16 de agôsto de Í954.
" quina de Ra�os"X,�.,i:I<ue per-

Milton Wálki1;io Liberato mite tirar riçÜôgrà:f·fàs·de to-
Subst. Á'ut, Delegádo do o corpo de {imà só. ve:-

�.. "

Cunha

o Padre Itamar
e ''''a· sua obra,

"
A POSIÇÃO. DO.
',CHILE

.

No próximo dia 21, nos Sálões ,do Lira Tênis

Clube� será realizado o BINGO'-DANSAN'l,''E em be-' .

'nefício da Casa do Pequeno Jornaleiro., ,

Nest� ocasião o público florianópolitano terá
'. oportunidade de aplaudir, mais uma vez, a fmcan�

o

tadora' voz da exceletíssima senhora Ivone Brüg
gemann Leal, cantando lind'as canções ·brasilei
ras dé seu belo e sel�cionado repertó.rio,

'

Nãó deixes, pois, leitor amigo, de adqui�ir o

teu cartão para êste Bingo.
,

Estarás, assini; contribuIndo pari à' r,eiili.�a,� ...
, ção de uma importante obra de assistência, social'
e, ao mesmo tempo, te propordonando ·uma' Imlt'a-

.

da artística de real valor.

sos.

À ilusti'e família. enlutada,
formularl1os nossas ·home·na
gens ,de' lJi'ofundo pezar.·

,.1) <_ BR-36., trecho Itapíranga BR-2 _' '
'
..

o-s 50.000,000,(\)0. ..'
1) _ BR-36, trecho Lages-Itapíranga BR-2 _

.

.
., .

.

Cr$ 40.000.000,00.' .
.

, ,

2) _ 'BR-36, trecho Joaçabà-Xanxerê. Itapiranga,
.

BR-2 _ Cr$.40.000.000,00.
.

I .

.' ".
JUSTIFICAÇÃO ".

A construcãb fo(coh1eçada em dois trechos; razão pe
la qual a dístrtbuícão proposta. permite a' contínuacão

..... . .1, ,", ..

dêsses 'dois trechos. 'I' i
Joaquim Ramos. - AgrÍpa Faria. - Leoberto Leal.

Saulo Ramos,
EMENDA N. 4460' , ;" ;

Verba 4,

Consignacão 7.

Subçonsígnação 01 _ 04' _ 05 _ 1.

Cr$ 800.000,00, para'abertura da estrada da serra do

["a,xinal _ Pr.aia Grande, ligando a BR-59.

,
JUSTIFICAÇÃO.

A verba soli,citada consta dos orcabentos de 1943 e 19<14.'
Joaqutm Ramos. Leoberto LeaÍ. - Agripa' Farta,

Saldo Ramos.
EMENDA N. 2408

. Verba 3 _ Serviços e Encàrgos.
Consígnaçãc 10.

Subconsignação 04.

Subconsigna'ção 04.
30 _ Departamento dos Correios e Teiégra10s.
24 _ Santa Catarina. ,

Para constrúção do prédio, para agêncíá . postal-tele-
�ráfica .de Concórdia _ Cr$ 500.00Ó,oú.'

.

J
-

\
� .'

JUSTIFICAÇÃO
E' urgente o início, da construção do prédio da agêncía

los Correios e. Telégrafos dessa progressiva cidade.

Agripa Faria. '- Leoberto .Leal.' -- Joaquim Ramós.
;;aulo Ramos,

JUSTIFICf'\ÇÁ.d
E' urgente o início da construção do prédio da agência

dos Correios e Telégrafos dessa progressiva 'cidade.

Joaquim Ramos. -, Leoberto LeaI.' _ Agripa· Faria. -
Saulo :Ra�os.

,
' \

. O maior espetáculo da terra, dizem os 'udentstas, .

é o gov,êrno do sr, Bornhausen.
O maior espetáculo da terra, diz á. oposição, .� c

monte de .. pedras inaugurais que êsse g9vêrno estâ.. \

plantánd(l aí pelo interior, à c,aça. de yotos.··
O m:lior eSPftácul'o' da terra, depõe o dr. Milton

'

�eite, da Costa, é o Mengo jogando. � , �,

O maior espetácul::t ela terra, diz o sr. Crong� Sau

t.erre
.

Guimarães, 'vai ser. o inquérito do' caso' Carlos)
Lacerda.' .'

O ,maior espet:icúl� ela t�rá, fala' o sr. José Elias,
vai ser o hipódromo catarinense.

O nialor espetáculo da' terra, informa o dr. Fenei- ..

:ra
. Lima, vai ser o Clube do Penhasco.
O maior' espetáculo da terra, 'jura: o Menezes, é a

sua charanga. .

,.

.' r·
,.

O maior espetáculó (la terra, sãó os apelidós· do '
, .

candidato Pau�inho Bornhausen: ·Bebê-chorão e Ga
roto' Coca-cola!

x x

x

O, maior espetáculo da terra' vai ser'
.

O, MAIOR'
"ES�ETACULO DA 'fERRA :_. um filme'super;;atômico,
a ser exibido no São José, mi. próxima sexta-feira, em
beneficio �do's pobres do Padre Clemente'.

Assisti-lo. é devei' d� solidariedade de todos' nós.
'.: Com o· falecimento do saudoso, Pe. Clemente, sua be�,

,nemé,ritá obra não desapareceu. O' Pe. Nunes, ·tomou o

lugar do apóstolo que Deus chamou a si. ·E os pobr�s
.

dos pobres ai estão,: mais necessitado� do que nunca.
A .

promessa de umas sessões cinematográficas e�
beneficio deles, partira do vereador Miguel Daux e ti
nha o àval fratern'-O 'de Jorge.Daux.. ;

Promessa é divida"diz o ditadq, contrariando o sr.

gove,rnador.. E a dos 'Daux 'foi cumprida com alto ·espí-
rito pe solidariedade humana.'

'

x x

. x
.

'(), MAIOR ESPETACULO DA TERRA é uma· obra

prima de Cecil B. de Mm, ô extdordinã.bío diretot' dâs
•

grandes hlaravilhas dj) cinema. '

.

.

.

.

Ceci Pé. de Milho - como di� o AporelU - encbeu
de'astros essa. sua última. produção;, Vê-la, no'São José,
no prQx,imo dia 20; é únir o útil ao agradavet Dar aos .•

pobres é eII}-prestar a "Deus, 'mas dar por intermédio
do Pe. Clemente, hoje no reino dos ceus, é' mais seguro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


