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fracassou a t�o 8�perQ�1 "Marcha. sô�re Goa"

rAGlNA QUE GUARESCHI NAO ESCREVEU

Naquela manhã, Dom Camilo, depois
de di�er a sua missa cedinho e de tomar

a primeira refeição dó dia, preparou-se
para uns arranjos nu .sua pequenina
igreja.

Arregaçou as mangas, suspendeu a

batina, prendendo-a à cintura, e entrou
para baixo do' púlpito, � ver se descobria
o motivo de haver cedido um dos degraus.

,

O vão estava escuro e empoeirado.
Mas Dom Camilo já contara com isso e

levara 'um tôco de vela para a emergên-
cfa.

.

Acendeu-o e viu o estrago. Coisa de

pouca importância; _: um caibro que ee
dêra aos setenta quilos do vigário: ..

Dom Camilo meteu os ombros para
levantar a escada e as mãos para repôr o caibro no lugar
� mas, não houve geito. A escada era pesada demais e niO
cedia.

'

Depois de muito esfôrço inútil e improfícuo, as veias
repletas e o lombo a doer, o padre emergiu do buraco com
a 'batina tôda enfeitada de teias de' aranha. Limpou-a co
mo pôde, compoz as vestes e saiu Para o adro banhado de
sol, naquela manhã de primavera, pensando: '

- Se eu tivesse um outro da minha fôrça a coísa ia ...
Pena que o Bepone não andasse por alí. 1:1e haveria de

convencer o carbortário a prestar aquêle pequeno auxílio à
Casa de Deus. . . í

. .

.

Bem de propósito, naquele instante Bepone apareceu
dirigindo-se para a Casa Paroquial. Apêsar dos seus dese
jos de, auxílio, Dom' Camilo recebeu-o de pé atrás ....
- Bon giorno,' reverendo! '

'

- Bon giorno, "camarada". Politica?
- Não. Vim combinar um novo encontro entre o seu

time de futibol e o meu ... '

- Jôgo limpo?
-'- Claro ...
- Domingo?
.r': Serve.
,E Bep�ne já ia colocando os dedos à aba do chapeu pa

ra despedlr.-se,_.quandO Dom Camilo entrou com o seu jôgo
mole e, dah a Instantes enquanto o Administrador do Con
selho e Presidente do Partido da Esquerda 'levantava os
degraus, o padre repilnhlil- o caibro no lugar,' firmando os
degraus do púlpito.,. _

'

.

Já estavam para sair do buraco, Dom Camilo disposto
a oferecer ao carbonário um copito de vinho, quando ouviu
p�ssos rurtívos ecoando pela nave. Fez sinal a Bepone que
nao falasse, colocando o dedo sôbre os lábios grossos e es-
piou.

'

Era.o Giovanni Crapulini, conhecido ladrão da' zona,
que se dirígía com o filho pela mão ao altar da Virgem:

Dom Camilo, tinha uma ogeriza especial pelo Orapull-
. ni. Inúmeras vezes, o havia absolvido, quando o meliante
confessara furtos de viúvas e de 'órfãos, roubos e outras su
�eiras de que a sua alma andava cheia e os processos rios
arquivos da Justiça. Mas nunca perdoara a Giovanni haver
roubado, por artes e trapaças, o Môrro da NoSsa Senhora,
'uma colina em que havia, um velho templo dedicado secu

larmente à Mãe do Senhor.

Mas, parou para ouvir o que iria pedir o, larápio, que
trazia o .nlhote querido, pela mão.

E o Giovanni falou, olhando a Virgem: .

- Madona, questo é mio firlio Pepino. É um guapo ra-:
paz. Eu o eduquei. Agora andam acusando o- pobtezinho de
haver saído a mIm. Só porque tem tirado' algumas frutas
dos quintais dqs 'Visinhos.,Coisas de nada. Bobagens. E mais
umas folhas �e papel. E mais umas, ninharias ... � Wlla in

justiça: Madona. Já foi expulso �o C?légio e ,a�or�.'!,uerem
expulsa-lo outra vez! Madona, qual e ,a criança, que não
gosta de fruta? É �m' inocente, SeMora. 'Isto de pular mu-
tos é gôsto de todo rapàz... . "

. ,
'

Neste momento o garoto, que nunca 'havia entrado nu':
ma Igreja, perguntou ao pai, apontando a Virgem:

'

- Pai, quem é Ela?
- É a Madona!
- E ela é bondosa?
_;... Sim ...

',_:....."':

forças' porjugues�as . recapjuraram uma lôr'aleza' em poder
dos naeiODalistas. Fracasso. A marcha:desbarajada.

NOVA DELHI, 17 ru. P.) � quase todos os meios diPIO-1 surpreendeu-se com a inicia- muito poucas as pessoas que mou da pequena cídade ele

As forças portuguesas bom- matícos é de que a India li- tíva do Brasil; Inglaterra e 7 realizaram a invasão liberta- Polem, na fronteira de <;10:1,
bardearam, ontem arortale- mítou a manifestação devido outras nações, pelo, menos, dora". que os jornalistas índus e

za fronteira de TereKhol e à inesperada ,reação critica nanírestando. sua preocupa:" Não há informações quan- estrangeiros contaram em a-:

mais tarde a recapturaram do mundo, ante a marcha ção pela sítuaçâo em Goa. to a fehdos. Mas, um líder penas 19 o numero dos 'm-a- - , ..

dos "voluntários" da campa- 'que deveria coincidir com as A India respondeu de manei- nacionalista goense anun- nifestantes naquela zOnp.. Ir.!
nha de libertação de, Goa, comemorações do 7° aníver- ra energíca ao Brasil e à Jn-: ciou que o seu grupo nova- Alguns deles atravessaram a

segundo informações aqui sário da independência indu. glaterra, mas ao que parece mente empreenderá a mar- fronteira setentrional e ocu

recebidas. Os soldados arria- oc chefes partidarios da ru- fez caso das advertencias. cha, sem 'qualquer aviso. No- param a fortaleza de Tere-

ram a bandeira tricolor indú são se' jactavam de que suas Quando os jornalistas per- .tícias, que chegaram ante- kohl, mas a Polícia por:tu-: ,.
'

e voltaram a içar o pavilhão forças chegavam aos milha- suntaram a um funcionário' ontem a Nova Délhi, sobre a guesa em seguida conseguiu
'

de Portugal. Não foram da- res. Porém, se apresentaram do governo se o governo de ocorrencia, dão a seguinte prendê-los: Ishwarlar Resaia
das as cifras das baixas'. A 110S pontos "e fronteira aos Jombaim tinha ordenado narrativa: A .Polícía indu, líder socialista dos 1.200 in

fortaleza de Ter-ekhol ,está pequenos grupos, controlados lue se controlassem os ma- ao que parece agindo por dus que deveriam marchar

situada na extremidade se- .ínalmente pela Policiá de' :1ifestantes, r e s p o n deu: ordem do governo, proíbíu sobre Damão, enviou tele

tentrional de Goa, territorio Goa. 'Foi suficiente o conselho que os nacionalistas Indus grama 'ao 1.0 ministro, Neh
português encravado na In-' Perto de 150 pessoas foram contido no discurso que pro-' tomassem parte nas mani- ru, pedindo que desse con-

dia, que o governo de Nova detidas em Goa. A maior das nuncíou na sexta-reíra, o festações marcadas' para 'o tra-ordens da marcha, mas

Delhi diz que deveria ser re- manífestações 'se verificou prímelro ministro Nehru". Ó dia do aniversário da inde- não recebeu resposta,
cuperado. .

em Damâo, ao-norte de Goa, "premíer" disse que não pendenéía da India. Em con-

FRACASSOU A "MARCHA e que é a segunda em tama-. mandaria' deter os goenses sequencía disto, apenas gru- CADETES PRESOS
SOBRE GOA" Ilho das três possessões por- que desejassem efetuar a JOS na maioria integrado GUATEMALA, 17 (U. P.)

NOVA DELHI, 17' (U. P.) tuguesas na India. Cerca de marcha sem atos de víolen. .do por jovens - tomaram - Informa-se que 120 cade-
- Os diplomatas acredita- 1.200 membros do partido so- cía, mas que era contrario à parte na manifestação. tes da Escola Politécnica fo- '

'dos, nesta capital, diziam, cíalísta se reuniram fora da partíctpação dos outros in- . Na principal concessão raro presos e submetidos aos

ontem que os conselhos da- fronteira de Damão, mas a dus. portuguesa de Goa, ao sul de tribunais militares, acusados
'dos à India petos países a- Policia os levou em camí- ,'\ POLICIA LUSITANA' Bombaim, a principal que os de rebelião e sedição pelos a-

mericanos' e europeus, e es- nhões para prisões onde fi- OESBARATOU A' MARCHA lusos têm na India, apenas contecimentos de 2 e 3 do

pecialmente Inglaterra,
,

ti- caram até o' amanhecer. In- QUE FOI PACIFICA 50 ,manifestantes atravessa- corrente, quando' atacaram
veram influencia importante formava-se, ontem, que rei- NOVA DELHI, 17 (U. P.) ram a fronteira em 3 pon- os elementos do Exército de
para limitar "a 'marcha so- nava a tranquilidade' nas - A marcha dos nacíonalís- tos.. A Policia portuguesa Libertação, estacionados no

bre Goa';_ ante-ontem ere- prossessôes' portuguesas. 'Sem tas sobre Goá para expulsar prendeu a todos. No .terríto- Hospital Roosevelt, naquela'
tuada. A marcha de grupos duvida, o governo de Nehru dos territorios da India os -ío de Damão, ao norte' de capital. J

inermes, em apoio do apelo - •••- .N-
tugueses parece ter gorado. Bombaim, a Policia indu de- -,-�-----,---------

do primeiro ministro Jawa- FUNCIONALISMO Policiais portugueses e in6us .teve 1.200 dos seus compa- J�
. "

'

harlal Nehru em favor da de combinação, reduziram a tríotas que tentavam efetuar I PERE<:!ERAM
devolução de Goa e outras FEDERAL - ". a marcha. Os manifestantes TEERÃ, 17 (U. P.) - Vinte
possessões portuguesas com a RIO, 17 (V. A.) - lnfor- O TEMPO - membros do partido so-, e cinco pessoas pereceram
Indía, não obteve os resulta- na-se que o presidente da- Previsão do tempo até às �i.alista "Praja", =:' foram I em consequências das novas

dos vísados, Somente chega- .cepúblíca deverá enviar aín- 14 horas do dia +8. forçados a entrar em cami- inundações que devastam a

ram a Goa pequenos grupos Ia esta semana ao Congresso Tempo - Bom. Nevoeiro. nhões, depois de recusarem' região ad norte daquela ca-

de "volutáríos' partidarios {acionaI a mensagem em Temperatura -:-:- �stável. a se di�pensar e levados pa- : pital. Cinco- aldeias situadas
da, fusão. A .maíor .racanha que propõe a reclassíücação Vento� - Vartáveis, rres- ra Vapl, onde foram postos, nos vales ao pé do Damovard
foi a ocupação .por alguma$ ios cargose funcões do Ser- .cos,

. ,_ ',..,em liberdade varias ,h\)l'as I (5.600 metros), na cadeia do
,horas (la historica fortaleza viço público e o aumento ge- Temperatura - Extremas depois. �, Alborz, dominando a capital'
goens� de Téreknel (Ti-raco). ,ral de vencimentos para le ontem: Máxima 21,6. Mí- O correspondente desta a- iraniana, foram destruidas'
A opiniâo �qu.i reinante e t'm dasse. : ima }5 5.

'

gencia, Harold Milks, infol'-, pelas águas.

���;��:��EAl;�:������ Slinilicjtiva· Confraternização
, Ficam convidados os mem- �amen;, Fabiano Pedro Has-

'

"

A Aro"enjiná,·. devoolvê 'ao
<

'Paraguai,,-do :plretório 'Municipal/do' kel e Carlos Westphal, ficou
p, S. D. de Florianópol;.s, pa- constituida o Subi-diretório Iro,léus de 'guerra,, iliclusive bandoe.-rals
1'a' uma reunião a r.ealizar- distrital em Rancho Quei-

.

se no dl'a de hOJ:e ·(4a. Fei- ' , BUE,NOS., AIRES, 17.(U. P.) 1 gr.essou, por via"a�rea, da sua A visit.a pres,idencial ao
Giovanni corou. A dentadura chocalhou na bôca babo- mado, com ,a' seguinte Me- -

sa � êie tartamudeoU':
.

ra), às 20 horas, em à séde sa-Diretora:
- O presIden�e Peron re- VIagem l:j.' Assu,nçao. Paragual"foi assinalada pela

.

'R A' t P
. cerimônià em que o chefe de

- Foi dela que teu pai "herdou" 'o Môrro em que mo-. :t. ua rCIpres e alva n. 5, Presidente - Henrique de

ramos.,. nesta Capital, com a finali- Córdova Ramos

A G T
.

I
Estado Argentino restituiu

E, persignando-se,. foi .saindo da, Igreja. .' jade de tratar de assunto Vice-presidente - Rodol- UA EMAlA DENUNC A UM ao presidente da República

Dom Camilo e Bepone, que tudo ouviram, apressaram- )artidário. io Westphal
do Paraguai, general Alfredo

se em ai 'd
-

d 'l·t O d t Adalberto Toh!ntino de 1.0 Secretário _ LuacÍeli- ACOnRDO Stoessner, as bandeiras para-
.

E r' o �ao o pu pIO. pa re seg%u um .cace e,
'Carvalho _ Presidente.

'
' guaias tomadàs pelo exército

diSpostO a mete-Jo nas costas do descarado. E já ia, passos 10 Ramos

largos, pelo presbitério, quando o Cristo falou, tirando-Ih. SUB-DIRETO'RIO DO 2.0 Secretário _ Adelino GUATEMALA, 17 (U. P.) Guatelama e 'a Checoeslová- argentino quando da guerra

o entusiasmo:
'

'

P.S.D. EM 6ARREIROS Eger'
"

_ O Ministério das Relações quia' por considerar que este
da Triplice Aliança.

_ Arreia, Dom Camilo! Ficou assim constituida a 1.0 Tesoureiro _ Armando, Exteriores, em nOme da Jun- país se encontra "sob a in-
A eerimonia, foi realizada

_' Mas, Senhor. . .

Mesa Dir'eora do Sub-Diretó- Goedert ta .de Govêrno, denunciou fluência direta da União So-
na Praça central, na presen-

_ Arreia, mando-te Eu!
. rio, do P. S. D. em Barreiros: 2,0 Tesoureiro Otávio ontem o "modus vivendi" co- viética, cuja política comu-

ça dos membros do govêrno,

_ Senhor, hás de deixar que ês�e patife roube à Tua. Presidente - Manoel Mar- Marques. I

�
mercial concluido entre a 'lista é contrária ao sistema

de altas personalidades mili-

S t M- i d nh di T C 'i h_ ,�os Ramos rlemoci'tltico "do gO,verno da
tares e civis, do corpo diplo-

an a· ae e a nave a zer, na ua. asa, ao cllruJ n_ mático e de considerável
do filho, que "herdou"? Vice-presidente - Sebas-

I
Guatemala". O tratado co-

multl·da-o.
tião Rosa l' d 'I ã di" 1

= ���x���u�n:����,D;e�h��:n�� roubo! O sétimo man- 1.0 Secretário - Ari Ce- II ego, 8 ., aroo O o 8' 'Deoos- �:�����ç;o i�� c�:���e;oe en� o general Stroessner en-

damento, . .

lário dos Santos tltlc'''Dalldade da lals tre os dois pfl,Í:ses em notas tregou, em seguida, ao presi-
_ Dom Camilo, vais querer ensinar-me o catecismo? 2.0 Secretário - Vicente "

.

lU
'

II II. datadas de 16 e 2Ó de setem- dente Perón o pergaminho
Dom Camilo frouxciu, Os se\ls dedos se abrandaram no

j
Goulart, _

.

LEI N. 2.271, DE 22 DE J:ULHO DE 1954
,

I
brq' de 1936. A declara�ão a- que o nomeia cida,dão hano.-

punho do caéete.
'. 1.0 Tesoureiro -'Ari Pi- , Provê sôbre a arguição' (le ineonstitucionalhlade tres�e:1ta .

que a denÚnCia! rÚid do Paraguai, tendo, os

Bepon.!l, que tudo escutara confuso, então, tomou a pei- chinatti
.

perante o Suptemo Tribunal Federal: '. -\ '

surtira 'efe!to a 'partir de 12 dois presidentes pronunciado
to a coisa, dizendo ao padre: ,2.0 TesoureIro -::- Paulo O Congresso Nacional decreta e eu promulgo, nos ter- de novembro de 1954 de 'COIT-

I
alocuções frisando os liames

_ Bem, isto é contigo e o teu Senhor ... Mas eu sou à João dos Santos. mos do atr. 70 § 4°, do. Constituição Federal, a seguinte Lei: fm:midade com a cláusula I
de amizade qhe unem a. Ar-

autQridade e tenho por dever punir os ladrões. Avia-te com Tomaram parte na reunião. Art. 1° - Cabe ao Procurador Geral dai República, tê�la sexta do modus viv,�nd.
I

gentina e o Paraguai.
Êle, que eu vou às contas com o Crapulini, antes que me es- )S correligionários srs. Ma- vez que tiver conhecimento do. existência -de ato que infrin- fi"_. _ - _._ w.ta ·.·_..,.,..._·..·._ ...,.,__

cape...
,. :1Oel, Marcos Ramos, Ari ja algum dos preceitos.. assegurados no art. 7°, inciso VII, O· R� d C·d dE, também, ia saindo, quando a voz do Senhor lhe, em- Borba, Au�iilO MeIra,

Ari,Pi-l'
la: Constitu�ção Fêderal, subméter o mesmo ao exame do

" ISO a' I a e.•.
bargou os passos:

I
?,

. �hinatti, Sebastião Rosa, 3upremo Tribunal, Federal. .

'

_ 'Pára também tú, ó Bepone! Que �téÍls..tú com os ne- Paulo João dos Santos, An- Parágrafo- único - Havendo' representação de parte

gócios que Me dizem restleito? Por ;acaso, alguém 'te apre- tenor Valentim da Silva, interessada, a qual 'deverá ser em duas (2) vias, o ato ar-

,sentou queixa, por Mim ou por Minha. Mãe? bândido Amáro Damázio, guido de inconstitucionalidade será 'submetido p�lo PrÇ>cu-

Bepo�e quiz discutir: Eulálio Cipriano da Silva, rador Getal da República ao Supremo Tribunal Federal,
_ :Na minha comuna os ladrões nãl> ficarão impunes, Vicente José Goulart, Do- dentro de 90 (noventa) dias, a partir do se'u ,reconhecimen-

com queixa ou sem queixa .. "
.

mingos da Silva, Júlio An- to.

_ Quem,te disse que os crimes de Giovanni Crapulini drade dá. Silva, Júlio Santia-: Art. 2° - Nesse prazo, por 45 (quarent� e cinco) dias

,ficarão impunés? Por acaso sabes o que a ninguém é dado go, da Silva, Ari Cezário ,dos improrrogáveis, contados da comunicação da réspectiva as

saber?�Pois aprende: tudo está. escrito no Meu livro - e tú, Santos, Oscar Rosa, Orlando sinatura, o ProcúÍ'ador Geral da República ouvirá, sôbr� as

Bepone, 'livra-te do que Eu tenho reservado para êle .. : Peixoto e Targino, Orleans. razões·da,lmpugnação do ato, os órgãos .que o tiverem ela-

Dom CamÍlo escutava quieto, folheando' ao acâso. o SUB-DIRETO'RIO DISTRI- borado, ou expedido.
I'

Breviário, não querendO entrar' em disputas e dispol';to ª TAL EM RANCHO QUEI- Art. 3° - A faJta, ou retardamento" ea manifesta9ão
'aplicar em Bepone o que reservara para Crapul1ni, se êle .MADO dos órgãos em apreço, não prejudicará'a observância do

f,altassl) com. o devido respeito ao 'Senhor;
.

- Integrado' dos correligio- prazo constante do parágrafO único do artigo t desta lei.

Mas êle sacudiu a cabeça e saiu para q adro ensolara- nários 'Marcolino Miguel Art. 4° - Aplica�se ao STF o rito do processo do man-

do. :'
" \ i, S�hweitzer, ROdólfo Corrêa, dado de segurança, d:e cuja decisão caberá embargos caso·

Dom Camilo ·então. mostrou'_lhé ,a letrf!, das E�crituras: Sebastiij.o Oliveira, Wilson não haja unanimidade.

MANE _ TEOEL - PJlARES! ". .Weiss, Otto ,Kuntzer, Au- Art. 5° .,- Esta lei entrará em vigor na data de sua pu-

_ Que vem a ser is o, perguntou Bepone? ,
gusto Egger, Lourival Frân- blicação, revogadas as disposições em contrário.

'

--::- Senhor Adf\lÍni�t!!J.(;ior; matricule-se na;minha' aula cisco Med�iros, Kiliario Sch- SENADQ FEDERAL; em 22 de julho de 1954.

de catecismo e eu lére:i Para Vossa Excelência a história das mitz, Celro Varela Ramos, JOAO CAFÉ FILHO

palavras ·que mostrei...
.

\ J3eriediot, "Mueler, Adelino Presidente do Senado Federal

Lá dentro, cercada de luzes, a Virgem sorria para o Di. �ueler,-Léo Chéffer, Otho- (Publicado no Diário Oficial' da União, de 29 de julho
vino Infante.'.. ' Egas Godinho", ' �ar Wastephal, Celso Jas- último).

�....,..

_.....?_s'-lli".,,�-

ACORDOS,
GOVERNILDO - Vamos ligeiro Perrepina! Pro' cartó

rio, antes que você' ctesista, como as outras noivas, e me

deixe viúvo!!!

.
'

- I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



',··0 eSTADO

L.r".:.....r

,,' CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E.

J. GARGANTA
'

- do-

DR. GUERREIRO• MO, E D 1'-C, O 5"
"

,'D'r. fa..·'·s' tu Brasil r O ES T A'DO Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta,

,

'

do Hospital de Florianópolis
'

,

I ALFREDO DRA uTLA'DYSLAVA ESPECIA�ISTA,EM DO-
I ADMINISTRAÇAO I A clínica está montada com os mais modernosMARIO DE �ARMO DR.

,

"

. n,
1'" ' EN9AS DE CREANÇAS. Redação e Oficinas, à rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇAO 'I CHEREM

I
'

1 W. MUSSI .

.

CLINICA GERAL : Conselheiro �afra, n, 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)- MEDICO -

i e CONSULTAS: Das 10 às I Te!. 3022 - Cx, Postal, 139 NEBULISAÇAO (Tràtamento auxiliar das sinusites 8CLtNICA DE CRIANÇAS I CURSO NAClONAL DE
-

'

. Diretor: RUBENS A.
'. inflamações' do Nariz e Garganta)' .: A D U L TOS . DO�NÇAS MENT�IS. :DR. ANTONIO DIB 12 horas;

J RA�OS. IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoDoenças Internas' Ex-diretor do Hôspítal

I MUSSI , '. Gérea ce : DOMINGOS F. DE para, Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores. deJORAÇÃO - FIGADO -
Colônia Sant'Ana..

- M'ÉDICOS - Cons, e. Residência: 7 de AQUINO.
.

Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Ern muitos .
RINS - INTESTINOS ?oenças nervosas e men-

CIRURGIA-CLíNICA Setembro" �. '13. . Representantes: casos são evitadas as operações das Amígdalas
'Tratamento moderno da tais.

GERAL PARTOS .; Representações, A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringi��Impotência Sexual,
-

'

,SIFILIS Serviço completo e eape- ra Ltc'a '

e inflamações dos Ouvidos) I .Rua 'I'íradentes n.9.' , -.' , ..
.Consultório - Rua 'I'ira-

Consultas das 15 As '19 cializado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X [Radiografias da Cabeça)dentes, 9.
horas.. S�NHORAS, c'o.m �o�ernos A o, V.O GA DOS _._ fiO andar. REFRATOR (Moderno Aparelho .para RECEITA deHORÁRIO êtod d d

'

t
.

Tel.: 22�5924 Rio de '

(OCULO'S)
:

FONE: 34i5.· .

I
meto, os e iagn os ICOS e I -

.

,

.Das 13 às 16.horas. R R S t S
.' tratamento.

,
Janeiro.
", 'JLAMPADA de FEN�:A (Verificação e diagnostico de

.

, es.:, .u� an os

aralva'lSULPOSCOPIA _ RISTE- DR. JOSE MEDEI- Reprejor Ltda, lesoes dos Olhos) ,

Te!.: Cons, � 3.415 - Res. 54 Estreito
,

- 2.276 - Florianópolis. TEL. _ 624'5. RO � SALPI�GOGRAFIA ROS VIEIRA Rua Felipe de Oliveira, n.., . INFRA VERMELHO .
---,-----

_. , j- l\1E_TABO�.JlSl\1O BASAL
J _ ADVOGADO _

21 -:- 6° andar. Grande Pr�tica na -Retlrada de Corpos Estranhos d�DR. ROMEU BASTOS DR, MARIO WEN- I RtadlOteta.plap or _ondas Caixa Postal 150 _ Itajaí
'I'el.: 32-9872 - São Paulo

" .

Pulmão e Esofago .

.PIRES DHAlTSEN Icu�"as.Eletroc.�gUlaçaO -I -.Santà Catarina -
ASSINATURAS,

l,conSU.ltÓriO:
Visconde Ide Ouro Preto 2 (Altos da ·Cas.-

,

RalOS Ultra \ ioleta e Infra
_ Na Capital ,

'
" o

Belo'Horizonte .

,

- l'vIÉDlCO - CLíNICA MÉDICA D� I Vermelho. . DR MARIO LAU-' Ano C"$ 17�,00 Resid�ncia _ Felipe Sehmidt, 113. 'I'elefone 2.365Com prática no Hospital ADULTOS. E CRIANÇA� Consultório: Rua Trajano"
•

". . Semestre Cr$ 90,00 -Consulta« _ pela manhã no Hospital _ A tardeSão Francisca de Assis e na Consultório - Rua Joao
n. I, 10 andar - Edifício do

. RINPO. No Interior •

.

das 2 horas em diante no ConsultórioSanta Casa do Rio de Pinto, 10 - 'I'el. M',769. Montepio. '.
e

.

Ano Cr$ 200,00

I
"'. . ..Janeiro, Consultas: Das 4 as 6 ho- Horár ;o : Das 9 às 12 ho-

DR. CLAUDIO I Semestre' .. .: Cr$ 110,00., ,

.

.
, '

.

•CLíNICA MÉDICA raso
. ras - Dr. MUSSI. Anúncios mediante con-

'

CARDIOLOGIA . Residêncía : Rua Esteves Das is às 18 horas - Dra; . BORGES t -t'
'

.DOENÇAS DO APARELHO' DIGESTIVO. _
C I

,.

R V'to JÚnior, 45. Te!. 2.812, MUSSl., 1 ADVOGADOS ' r6�' or ig ín ais, mesmo não ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA.onsu tono: ua' 1 r .

R idê
.

A id T'
'

F' 1'" R' p�L.ll·cados, não serão devol- DERMAT.OLOGI,.C.A, E CLINICA GERAL. '

'

I 675' eSI eucia :
'

vem a rom-, ôro em gera, ecursos l'Meireles, 22 Te . 2. OLHOS -

-'
OUVIDOS

J:0"ísky, 84. perante o Supremo Tribunal VJd(,,,, Dr' Miguel Nunes FerreiraHorários: Segundas, Quar-' 'NARfZ E GARGANTA '

Federal e 'I'r íbunal Federal 'A: ?ireçãO não se. respo�-
"
i'.

>

... •

•

'

•

.'
tas e Sext� feiras: -

DR. JÚLIO DOIN 1--:
--

de Recursos. s�bllrza pelos. concqrtos emr- COl')lS: .:_ A' RUA VICTOR MEIRELLES \N0 18, 10D 16 18 horas ESCRITÓRIOS tidos nos artIgos asaínados.
ANDAR D'AS 9 AS 11 HORA'S _ DIARIAMENTE'.:R::idên::a: Rua 'Felipe VIEIRA DRD· 'ANVEIWLTAON Florianópolis - Edifício' � �_ ..._� RES. .; DUARTE SCHUTEL N0 38 _ FONE: 3.140Schmidt,23 .:__ 2° andar, São Jorge, rua Trajano, 12 '1'0-"orma61o-e'SEspecialista em: Olhos - CIRURGIA GERAL - 10 andar - sala 1.

y .---. �-_-- _
apto 1 - Te!. 3.002.

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

"e-Is
'

,D'r·. Ylma.r l"or'reA.AProhtologia - Eletricidade Borba Gáto, Avenida Antõ- U., ..., uDR. WALMOR ZO- ganta.
Médica nio Carlos 207 - sala 1008. .

CLINICA MEDICA'
.

MER GARCIA Receita de óculos. I

Consultório: Rua Vitor O leitor encontrarA. De.. CONS,ULTAS das 10 _ 13 horasDiplomado pela Faculdade' Infra-Verrp.elh�..
.

'Meireles n.' 28 - Tetefone: DR. CLARNO G. ta coluna, infilrmac;lIu que .Rua Tiradente 9 _ Fone 3415

:��t::'��;::1:::��:: LuE�:�:O::::�
No-

�b,��" b., -15 horas RU���:t��;..�.. .. �:�:��� d'.,'••en.. · Ü

I � ;,
.

Dr. CarJos.f. EftúelsingMaternidade-Escola
(único no Estado) Residência: Fone, 3A22 FONE: 2.468. JORNAIS, TelefoD� Médico .dos Hospitais" Americanos e da

.

Força(Serviço do Prof. Octávio Rua _ Vitor Meireles Rua: BlumeJ;lal n. 71. - Florianópoll8 -:- O E8tado 1.011 ExpedicJonária Brasileira,Rodrigues Lfma).
A Gazeta �. 2.65' Ml!!DICO _ OPERADOR -o. PARTEIROEx-interno do Serviço de n. 22. DR. !JIB CREREM Diário, da Tarde 3.579 Doenças �e Senhoras e Crianças _ Pártos _ OperaçõesCirurgia do Hospital' Horário - 9 ás 12 horas ADVOGADO riÚiriu da ManhA '

2.463 O l\jIais Moderno e eficiente Tratamento e OperaçõesI. A. P. E. T. C. do Rio de
- 16 ás 18 "horas. Causas Cíveis, comerciais, A 'Verdade .......•. Z.010 das doenças de Senhoras

_

. Janeiro
5 ImPI�ensa Oflcl.l 1.188 Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-Médic(;, do Hospital de FONE - 2.67 criminais ê trabalhistas.

HOSPITAIS turas, zumbidos de ouvido, neuràstenia, irritabilidáde,Caridade: Res idêncra : 'I'raveeaa Consultas populares ! � Cerid.de:, insônia, impotência e frigidez sexual em ambos os se-DOENÇAS DE SENHORAS Urussanga 2. -::- Rua Nunes Machado, 17 (Provedor) .....•• 1.114 xos _:.. Tratamento pré-nupcial e pré-natal. ,

'.- PAR'tOS_:_OPERAÇÓES Apt. 102.
(esq. Tiradentes) _; sobra- (Portaria) ....•... 1.011 Operações especializdas do ouvido; nariz, . garga:nta,Cons: Rua João Pinto n.16. DR. VIDAL do _ sal, 3. ,��li:1�a':31:!6�1:rI�1 Nerêu Ramoe ; 1.811 sinusites, pólipos, desvios do septo (nariz) Iablo partidodas 16,00 às 18,00

S Militar .. , . . . . .. .. 1.167 _ Operações de hernias, apendicites, ovário, utero,horas. CLíNICA DE CR1ANÇA ,

São S4i!ba.stilo (c.r'"
" hernnrroidas; adenoides, ...hidrocél�s, varicoceles •

'

d CONSULTóRIO - Feli-
,/.. S d) \ 11"1 .

I f
.

Pela manhã aten {'
r t

, ,.,.e BU e • •. ..' • III varizes, e e antiazes.diàriamente no Hos- pe Schmidt 38

O
.(

J
"

T I Maternida�e Dout r C I R U R G I A, E M G E R A Lpital de Caridade. CONSUL:rÀS - Oa.4
, ,. / use ava ·es ,ralcema . Carlos Corri. . .. '.111 '_r,ratamento garantido de várizes, 'úlceras varicosas,Resi.dência:"

.

,

CHAMADAS UH-
, he.morroides com 6 inJ'en,ções, sem dôr '

�s 6 horas;
.

I
MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS' _ CLINICARua: General Bittencourt Residência: Tenente Sl1-, GERAL,' .GENTES

I OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)Corpo de Bombeiro. 3.31

'ITr�tamento
e Operações do estômago, fígádo, ve,sicula e

n . .101.
I veira, 130, I

'..

Serviço Luz (Reel.- '.
'

,intestino' _ Tubagem duodenal.
Telefone: 2.692. '

FONE _. 3.165. 00 Serviço Nacional de Doenças Mentai�. .

mações')- ...•.. ;: .. 1.404 Tratamento da SífilÍ:i1 pelo prpcesso Americano, maisI Chefe' do Ambulatório. de Higiene'Mental. Policia (S.l. CúmJa·

I'"
moderno, em 3 ou 15 dias; ,

'
DR. ARMANDO VA-.· DR- ANTÓNIO MO- Psiquiatrà do Hospital - ColôniaSant'Ana. sário) 1.018 Técnica única no mundo -para o

tratament,ci
do Heman-

.

LÉRIO DE .ASSIS I· NIZ DE ARAGAO, I" Cbnvulsoterapia pe�o ,eletrochoque e car- Polícia (Gab. Dele-
,'. gibma (maachas de vinho) .no rosto ou- no corpop com

- MÉDICO -

I
,diazol. Insulirioterapia. Malariot�rapia. Psico- arado)' . '.' 2.594 •

.'

100% de cura.
.

Dos Servl'ços de Clínica In RGIA TR'EU'MATO terapia. ICOMPAN,H,IAS D.
.

Receita de óculos -'Tratamento e .ope'ração das doenç ....
.

CIRU -

CONSULTAS: Terças e Quint.s du 15 às .....
fanti! ,da Assistência Muni-, ' LOGIA TRANSPORT. dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,

-

17 horas. Sabado (manhã)

I Ai.:REO
'

ETC
cipa) e Hospital de Caridade:

'

Ortopedia
Rua Anl'ta Garibaldi, eClquin. d. Gene,aI \

"
.CLíNICA MÉDICA DE I' Gonsultório: João Pinto, TAC � 1.700 .<\TENDE A QUA�QUER HORA DO DIA E DA,CRIANÇAS E ADULTOS 18. �. BittReEncSoluDrEt'NCIA" Rua Boc'aiúva, 139 Tel. 290,1 CruZeIr� do Sul .. u 2.500 NOITE- Alergia -

Das 15 à's 17 diAriamente. '
, ,

I
Panair ....•••. ;... 3.553 Consutório; Rua Deodoro, 35 �. Tel: 2784,M15:ca,(Jhsn:l;8��h;OrirOa:sC.' !��lt�su�:: RFeO�n'e�n:��c�2�.·7�1:4a.ã����S \

'Farmacl-a Sa'o-Ia' . '10100-1'0
r:r�! A',���':::::::: :::�;, N_�esidêncMia::_

Rua Bocaiúva, �10
Re.l �. •• :::�: avio-, olor «.Carl Hoeockl)lGU�l,:!:n,�i:' R�o�:,'���l DR. HE :riR IQUE .. ���..u .

RAPIDJ;:Z._ CONFORTO � SEGURANÇAP'RISCO' PARAISO A.VISO Lux . � �........... 1.021
Viagens entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRODR· I. LABATO

.

,

�,
'

. M......·tl"" -.276 '

d
U'

.....-- .. •• • • • • • • •• •

Escalas 'interme iáriaS em Itajaí, Santos, São Se-FILHO
.

M�DICO
Levamos ao conhecimento de nossos distintos. freguê- Metr�ol ' •....•.•• '11.',I.4'1J bastião, Ilha Bela; Ubatuba, sendo nestes quatro últi.Oper,ações -, DeMnças La Forta . • • • • • • • •

.

t dDoenças do apare'ho respi-, ' '

d zes e amigos que ,mudamos o nosso estabelecimento "FAR-
C I l.ul mos apenas para mOVlmen o e passageiros.ratório de Senhoras - Clínica e"

M,ACIA Sto.ANTONIO", para a rua'Felipe Schmidt n. 43
at. que ..••••.••••

.:il' As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatúba não
.

RCULOSE Adultos. '. � Centr.l , .•••••.• :..
1.'71 v,rej-udicarâo o horário de chegada no RIO (Ida) ,

TUBE
ialiS ,

'_, ao lado do SAPS e Hotel-Cacique. -

E.treI. • •. :.. ......
SANTOS (Volta)

RADIOGRAFIA E RADIOS· Curso. de Espec .ç o

Agradecendo a honra de �ontinuarmos a merecer' � Ide.l ....••••••••• i.15'
[TINERARIO no N/M "CARL HOEPCKE" PARA O.

COPIA DOS PULMõES' no Hosp!,tal dos Servidortl$
confiança estamos no novo local á disposiçÍÍ:o de nossa ESTREITO'

, ,

Ml!lS DE AGOSTO DE 1954
.Cirurgia do Torax do Estado

'. ..
. Diaque • • • • • • • • • • • II,

IDA V O L' T A
FGrmado pela Facu�dade .

.

,,'

.

Prof M ria dlstmta freguezla. I
�Nacional de Medicina, Tísio- (Servlço <.l,) ,

• , -,

PLANTA0 _ Sábado _ tarde _ 14 agôs'to
logiata e Tisiocirurgião do I

no I ue Andrad.)
. Domingo _ _ Iii agôstoHospital N"erêú -Ramos Consultas - Pel. manhA

Curso de especialização pela no H0spital d. Caridade.
S. N; T. Ex-interno e Ex-as,,: A tarde d.s 15,30hs.
sistente de Cirurgia do Prof.

d' t ,'no ''''onsult6rlo.

h
. G'm riss em lan e "

- ,Ugo PlD elro UI ,a
\

.

ha '7(Rio).
.

á Rua Nunes Mac do 1 ,

Cons: Felipe' Sc,hmidt, 88 Esqll,na de Tí:r.dente•. ,1'.1.
- Fone 3801. 2.766�

,4"

Ate;de em nol'& marcada.'
Residênci. _ 'La

. po,
rt•. ,

Res: Rua São JOlrg9 80 -
1Fone 239,5. .

Hote.

----------�----

Indicador Profissional

,

,Empregad.
'

Precisa-se de' uma em
I

pregada para traballlar em
I , ,

'Pôrto Alegre. Paga�se bem.
I

I Tratar á Rua Felipe
Schmidt n. 119. 'TELEFO

NE: 3.177 .

Florianópolis Ita;af Rio de Janeiro Santo'
1(1/8 1118

15/8 17/8 23/8 . ,24/8
28/8 �0/8 ' 4/9 5/9

18AHCO
de CRt�ITO POPULAR

II , AGRleOLA I I'
�

'16' ..,

'.: .. ���" ,
.

.

I .

f'LOI1IANOPOLIS - 5r�.e�i6.rJno.
,I

Horário de Saída:
de Florian6polis às 24,00 horas
'dp Rio de Janeiro : às 1.6,00 hor.s

PR1"8 mais informações dirijam-se à
'

EMPRESA .NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE
Rua: Deodoro - Caixa Postal n. '92 - Telefone: 2.212

I

S�eÃ� l!"Ctft
EspECIAlIDAOE

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o .aTADO Floríanõpclls, Quarta-feira, 18 de Agôsto de 1954

.�Q BBTABQ
NO �AR E NA SOCIEDADE

��,'UM ,CENTE�ARIO:

"Ao: Correr da Pena"
DANTE MILANO

o amor de
.

agora
o amor de. agora é o mesmo amor de outrora

. Em que concentro o espírito abstraído,
'Um sentimento que não tem sentido,
Uma,par�e de mim que-se evapora,

Ardo'r que me alimenta e me' devora,
E êste pressentimento indefinido

Que me causa a impressão de andar perdido
Em busca de outrem pela vida afora.

Assim percorro uma existência incerta,
Como quem sonha noutro mundo acorda
E em sua treva um ser de luz. desperta.

E sinto, como o céu visto .no inferno,
Na vida que contenho mas. transborda,
Qualquer coisa de agora mas de eterno.

--------x.--------

INGREDIENTES
-',,-

Brito Broca
.

escritor experimentado, e perspectiva de cerrar filei' centar é o seguinte: Ao ca

Há cem anos José de 'Alencar não passava de ras com os "competidores" bo de oito meses, Alencar
Alencar iniciava no "Diá- 'um jovem plumitivo, Pro- ! dês1:€ último, Um folheti- deixava a secção. Qual o
rio Mercantil" seus· folhe-I curou-se para a Semana a

I
nista nunca podenia perrna motivo? O fato de se· ver

tins, mais tarde reunidos

I
grande ilustração -' escre-I necer alheio as campanhas tolhido na sua liberdade

em livro sob o título "Ao ve F'ranoíseo Otaviano -- o políticas do jornal em que de escritor -r-e- dizia êle na

Correr da Pena". O folhe- estilo clássico, mesmo o trabalhava, pois a natureza. polêmica que teve' com Na
tim era um gênero que pos- grande talento; mas não se da secção, o seu caráter de � buco, em ,1875. A 8 de Ju
suia tanto de jornalismo procurou o feitiço, o dernô- absoluto' ecletismo levava-o 'lho de 1855, ao públicar o

quanto de literatura; assim nio inspirador dos vinte .a
. ocupar-se também dos I último folhetim,' pedia are'

podemos dizer que foi essa anos." Parece que o "Jor- fatos. políticos. dação. que não mais se- uti-
verdadeiramente a estréiaj nal" experimentou sem êxi' lizasse do título "Ao Correr
literária de José de Alen- to na secção Justiniano Jo- o. "acordo de outros" a da Pena"', que ali adotara.
cal'. Antes já havia colabo- sé da Rocha e outros me- que se referia Alencar, na I "É meu filho - escrevia
rado

.

em periodicos de es- ·dalhôes. Só então, depois carta qitada, foi obtido por I então
- e por isso recla

tudantes em' São Paulo; dessas tentativas frustradas, Francisco Otaviano, e o fu- , mo-o para mim, mesmo por
chegaram mesmo. a fundar resolvera optar pelo "de- turo romancista do "Gua que talvez me resolva mais
com outros primeiranistas mônio inspirador dos vin- rani" em setembro de 1854 i tarde a continua-lo em ou

de direito a revista: "En- te anos" e convidar José de iniciava no "Correio

Mer-',
tro qualquer jornal que me

: saias
A

Literários". T.ambém Alencar.
.

�'m cantil" a série folhetins sob queira dar mn pequeno
na Corte escrevera, espora- o título "Ao Correr da Pe-

I
canto. Êsse canto lhe, foi 0-

dicamente, um ou' d9ÍS arti- Mas nesse momento, A, .na". Sôbre o conteúdo e o ferecido, de novo, no "Jor-
"D'" d R'" lencar [á estava decidido a I, .

d ' .

d I 1 de' ." AI Clt
. . gos para o iarro o 10, merito essas pagmas na a na o .omercio', mas -

. O}�p e ou mais um a.m- I
que lhe valeram uma carta trabalhar para: o "Correio precisamos dizer; estão di- Illencar se recusou ainda- snra. Mana de Lour-

I versano ontem v menmo

11' d F
.

Ot M t'l" d Ih acenad N '. do
i

Luí
.. e ogiosa e rancisco a- ercan 1 ,on·e e

-

vulgadas em livros, sendo uma vez a aceitá-lo . Nunca. es ur�e� SIlva, esp?s& o LUl� Carlos Lobo, filho de
viano. Mas só passara a va a amizade fraternal de bastante conhecidas. O que' voltaria a escrever folhe-Sil Antomo Florencio . da Hleitor Lo�o, o mesmo ofe-
chamar a atenção do públí- Francisco Otaviano. É bem

nos parece curioso
.

acres- tins. (Agencia Nacional}.SI va Ireceu a noite aos seus pa- ,
.

ê f Ih ti conhecida uma carta do ro-
d fi de l rs . .

.

co com sses o -e 111S se-
- snra. VaI a Bon im e rentes e amiguinhos uma'. 1 mancista ao antigo condis-

Oliveira, esposa do sr. O- mesa de doces e liquidas. manais,
d
que sed pr�tonga- cípulo datada de 9 de a-I'

.

B f d ar ..' ram no eeorrer . e 01 o me-

ImpI�ta. on��ta e Cla�:eI�: V� n.d'. e _.! e
ses. gd'ôsto de 18�4: "Lembdras:te 'ÚAV IIOA entrada de José de A� o que conversamos omm- .•

� .

Rosa, filha do sr: Fridolino
lencar para o "Correio Mer I go à noite vindo de Botafo

I '

"

.'
.

da Rasá
Vende-se um automóvel cantil'" tem uma história e J go

- escreve Alencar - e .

.
.

,- sr. Daví Carlos Mais,
vamos recorda-la aqui com especialmente de u� proje-l

'

, ': Delega�ia Floresta� Regional, no sentido de coibir, ao- sta. Edy LUiz, filha do com 4 portas em perfeito' alguns detalhes inéditos. to que m,e comun. icaste, o, máximo possível, as queimadas e derrubadas de matas, a-sr. Manoel F. de Souza 1 d t hestado de conservação. Quando Francisco Ot�viano qua m� IZ respei o, se � I ��� de impedir os' seus desastrosos efeitos eC?nO�li�os e ec�-- sr. Washington- Luiz'
'Trat�r na Oficina De' se viu obrigado a deixar o de realizar em setembro. ,OgICOS que acompanham o desmatamento intensivo e naoPereira

folhetim do "Jornal do CQ- Se te lembras, deves lern- racional�zado, torna pública e chama a atenção de' todos os
- sta. Valda Silva, fi- lamberg á rua Felipe mércio", a fim de encar- brarte também do que eu proprietários de terras e lavradores, em geral, 'para a exí-lha do sr. Adelino Américo! Schmidt. regar-se da secção pcliti te d�sse na ocasiã.o, que a gência do cumprimento do Código Florestal, (decr. 23.7D3,da Silva.

_

ca do "Correio Mercantil"
I
seguir uma carreira nova de 23-1-1934) em todo o Estado, de conformidade com as

que acabava de ser adqui� i para mim, desejava �omeça' su�s disposições �r�l�minar�s. "Artig? 1° - As Flol'e.stas
rido pelo seu sogro, índí- la a teu lado e debaixo da eXlstente.s no terntorlO. Nacional, consideradas em cOI�JUn
cou como substituto José tuas vistas, porque ·me sor- to, constituem bem de mteresse comum a todos os habítan-

Conjunto esporte, cal- d AI Pela palavras I ri essa idéia de continuar- tes do país, exercendo os direitos de propriedade com as li-
(C I b

- ,

I "O'ESTADO") e. encaro s
it

-

I
.

I
.

I t
A

t Códíças em algodão estampado; o a oraçao especta para . d' , .

Otaví con 'mos colegas e amigos em- mi acoes que as eis em gera e especia mente es 'e o IgO," o proprlO aVlano
-

I .

' -"blusão original, gola estrei- O PROBLEMA DA CICATRIZ
. cluíu-se de que a direção' bora já lá vão os tempos de esta�ele�em·o' .. . A ,.ta, acompanha decote arre- Dr. PIres

d "J 1 d C"'·" São. Paulo. Entretantd, se- Artigo 2 -. Aplicam-se os dISPOSItlVOS deste COclIg'O,
A tã d

.

trl
.

d tit d
" o orna .co omerclO, .

fl tI' f
.

I 1-dondado mangas três quar-. quest ao a cica riz am a cons 1 ue um os matI�t.se- não aceitou no prímeíro 1 gundo te percebi, qualquer asslmh, a� l' ardes aSt"I�olmlo �s tC emais armas ct e ;,ege .açao,tos, faixa do tecido 'liso a' nos assun os para os que se preocupam com a es e I<:_a. . d' - 'f _�-resoluçãO
a êste respeito recon eeic as e U'I IC ac e as erras que reves 'em .

.

justa a cintura. .(PLA) _
,Talvez mesmo o principal deles. Toda e qualquer lesão mo�ento a in icaçao, o 3 .não de ende unicamente de QUEIMADAS - Só poderão ser efetuadas queimadascutânea mais "" m�nos pr�funda deixará se�npre, CO�10 re-

- lhetim daq.uel:1Ye:4:'p!,g�:- tl; poit então sei que seriá mediante licença de autoridade florestal. O oódígo proibe:xxx sultado, uma clcatnz. No c;lla que se descob).'Ir u111 melO que eIa �ma seççao e ��poP j negócio feito. É necessário, 10 - Deitar fOgo em campos ou vegataçao de cobertu-

"XO·erl·m.8nte, bo)·e evit� seu apare�imento será um avanço enorme para a ci- tancla 7 respoJ:lsabIlIdade I A

d dto
.

eAste a- ra das terras, na vizinhança de vegetação arborea de qual-nA' 'd' b t d d" d
. .

t't· que deVIa ser ocupada por acor o e ou rse, ,enc�a me Ica s�· ret � o. nos. omtlmos a CIrurgia �s e Ica, '. -.1 côrdo, bom ou mau para quer natureza, protegida, como processo de prep�ração das
sabIdo que as Clca nzes represen am como que as Impres- .

. .

bA 1
' mesmas para a lavoura, ou de formação de campos artifi-TO'RTA DE LARANJA - . '. . mIm eu preCIsava sa e- o

. soes dIgItaIS do operador.
h

.

'

T' 1 h- ciais, sem licenca da autoridade florestal do lugar e àbser-
B t

.

't I t t
.

0Je. Ive pe a man a um
A

-

, • •

.. .

as � que se a�recIe somen e e como exemp o, o ra a� A .ltEABtLJ1'AÇ:O- D-0- 'f .

t t
. ;'ancia das cautelas necessal'las, espeCIalmente quanto a

t d
-

I
' -

�tl: -""U"
.

't d ... ."

,_
� o ereClmen o van aJoso, o

.

1
'

t
' . .

f' t
men o as rugas pe a operaçao e e :1 'i e o Cal e cv<::: ser- .

..ERRO ' .. . -

-J f �l' t d'
-

'h J.celrOS,.a eIramen os e aVISO prevlO aos con 'man es, com
feit,o perto dos cabelos afim de que fique escondido, Pai..a (j' qua aC�.n'l�n e a. Id_I.n, :s, 24 horas' de antecedência (Art. 22, a). '.

, 100 grs., de manteiga futuro, quando for descoberto um meio de evitar o apareci-. Os eXCessos da -Vida modera pO'l'que Ire a ou m Ir:la- çào até '90 dias e 'multas até Cr$ 2.000,00 (Art. 86-2).100 d
' na· provoCam a diminuição da m'ente c'oncorreste para e egrs. e açucar menta de uma cicatriz, poder-se-á intervir em qualquer _ .. .

.

Aos contraventores serão 3:plicadas as penas de deten-. ' reSistência, a f�lta de €"nel'_ N ac !teI por precisar2 ovos parte dó rosto, no próprio local onde existir'o tecido enru-
. gia :E:stes mald, podem ser

ao 01 � "O"
2° - Preparar carvão ou acender fogos, dentro d,as ma-l pitada de sal gado. vencidos eficazmente com'o COl;1SU tal' te.

. " oferec�- tas sem as precauções necessanas para evitar incendio.Uso .-d� Pílulas ou Xarope menta vantaJoso era eVI-100 grs. de farinha de tri- Devemos encarar a questão da cicatriz sob vários an-' :Bln.ncard, m.edicamento rc� "

.

(Art, 22, d).
go gulas. Um deles é saber cQmo vai se portar determinada gcncrador por excelênCIa. denteme,nt� ,? do �ornaI,

•

Ao contraventor serão aplicadas as perias de detenção1 casca ralada de limão epidetme em face de,uma ocurrência cicatricial. Nada é do 'sangue e fortificante· gC_' do �omerclO para o Jovem até 90 dias e multas ,até Cr$ 2.000,00 (Art. 86-i).
1 colher de sopa de caldo possível prever, sobretudo quanto à chamada cicatriz que- ���'d ���i� eo XF����C .!I��� escrIt�r passar a escrever o 3° - Fabricar, ve_nclcr ou soltar balões ou engenhos ele

de limão loidiana ou seja áquela em que há um aumento do relevo ma· feliz aSSOCiação aO Iodo f?lhetu� semanal. Mas he- qualquer natureza, que possam provocar incendios nos cam-
2 laranjas. cutâneo. Mesmo as simples aplicações de .tintura de iodo - n�cessários ar organ!smo sItava ele na resposta" por- pos ou floretas. (Art. 22 � 10).

.

creme de maizena bem sôbre qualquer ferimento ou compressas de álcool sôbre o �e�a S��I� g�ei{'J:ilg�s ��c�;� que preferia trabalhar ao Ao contraventor serão aplicadas as penas ,de detenção
. ralo. pescoço, muito empregadas para combater dores de gar- médicos de todo o nmndo. ,lado do velho amigo, não até 15 dIas e multa de Cr$ 500,00. (Art.' 86-3).

ganta, podem ocasionar o inicio do aparecimento de um
I lhe agradando além disso a Sempre que verificar o começo de infração, e se o i,11-queloide .. Também nos lugares onde as pessoas se vacinam; frator não tiver sido anteriormente achado em falta desse

é passiveI que se inicie um processo de cicatriz quelodiana'l g2nero, o guarda ou vigia o convidará a cefsar a ação proi-
1. Bata durante 10.miÍm- Uma vez que se-esteja em faCe de uma ferida, sobretli- bida. Não sendo atendido, o funcionátio usará dos meios

do localizada no 'rosto; é conveniente observar certas me- PartI·01-pa�a-o coercitivos, facultados por êste Código, para evitar que a
didas. Primeiro é necessário perfeita desinfecção cqm a re- ...., 'y'

-

ação continue, e ,autuará o infrator, em flagrante, conside-
tirad_ª cuidadosa de toda particula estranha que possa vir l'ando-se a infração qualificada e consumada, para os efei-
prejudicar a cicatrização. Qualquer carne esponjosa que ADELARMO OLIVEIRA NUNES e D. DONATA NEVES tos da imposição da pena. Se for atendido o convite do a-apar'ecer será tratada com aplicações de nitrato de pi:ata, gente, o infrator respónderá pelos prejuizos materiais cau-NUNES, participam aos pa.rentes e pessôas de suas rela- .

Jem solução ou em forma de lapis, A sutura deve ser feita . sados e será.passivel somente da pena de multa em quecom fio de seda bem fino e com pontos muito próximos uns -ções, o con/trato de casamento de seu filho VALMIR com houver 'incorrido. (Art. 68).
çlos outros. Em alguns casos faz-se uma sutura das do tipo :1' srta. Maria de Lurdes Russi.
por dentro' da pele. Todo cuidado deve ser observado duran-
te ó período da cicatrisação e esta deve ser auxiliada com

o emprego de produtos vitaminados, aplicações de raios ul-
tra violeta, etc.

.

Numa p�le nitidamente sujeita a queloide faz-se pre
'ventivamente o emprego 'de uma, duas ou três doses de ru- ,mÍr Neves Nunes.
dioterapia. Finalmente temos de passar em revista o que se

deve fazer quando se está em frente à uma cicatriz hiper-:
trafica já formada 'Ou seja em que a pele se apresente ele-
vada. / .

De Início, qualquer tratamento interno não produz re

sultados satisfatórios, e os vários que foram teiltados, estão
em pleno abandbno. Resta a terapeutica externa e cujos re

sultados, aliás, satisfazem. Entre os metodos' empregados o

mais simples é ii, neve carbonica, quer diretamente ou por
meio de um aparelho especial para essa finalidade.

.

Alguns queloides pequenos beneficiam-Ile coI? a eletro
coagulação e outros, mesmo quando grandes, podem ser -re

tirados cirurgicamente. Mas em ambÓs (JS casos é seinpt()
aconselhável, ao mesn'1o tempo, o emprego do rãdio, afim
de e'vitar uma recidIva da cicatriz queloidificada.

NOTA: - Os nossos leitores poderão solicitar qualquer
conselho sobre o tratamento da pele e cabelos ao médico
espeçialista Dr. Pires, fi Rua México, 31 - Rio çle Janeiro,

- Sr. Maurio Lopes de, bastando enviar o presente artigo dêste jornat'e o endereço
Almeida; I

.

completo para a resposta.
_:. snra. Vitória F-ernan- ---....:.--------��-__:'---�---------------__:_--------------------,.-----------:-------.,.------------------

des Arantes, esposa' do dr.' .

Abelardo Arantes, Ju.iz' de
Direito de Biguacú
- snra. Leonor Abrahan,

esposa do sr. Oscar Abra
han, fiscal do imposto de
consumo
-. sra. Helena Carvalho,

I espqsa çlo sr. Nei Carvalho)

MANEIRA DE FAZER

tos a manteiga, o acúcar, os
ovos, a casca de limão e o

caldo do mesmo.
.

2. Junte' depois a farinha
e o sal

3. Coloque esta massa nu

ma fÔrma untada e polvi
lhada com farinha de pão

4. Faça um creme de mai
zena e coloca-se por cima da
massa. Descasque as laran
jas, tire bem a pele e as se

mentes, corte em pedaci
nhos e espalhe por cima do

MENINO
LUIZ CARLOS LOBO

Conselhos de Beleza

De 1 Escriturário para o cargo de Cf1ixa-indispensável
ser bom dactilografo.

Os interessados deverão apresentar-se munidos de

Cf:\rteira Profissional e Certificado de Reservista à Rua
Silva Jardim n. 180.

SILVINO RUSSI 'e D .. ALCESTE CARDOSO RUSSI, Precisa-separticipam aos parentes e pessôas de suas relações, o con

trato de casamento de sua filha MA�IA com o sr. Val-

VALMIR e MARIA,creme
, 5. A.sse em forno regular.
6. Depois de pronto pol

vilhe-o com açúcar. (A
PLA)

,

.

ANIVERSARIOS
xxx

FAZEM ANOS, HOJE:

- Prof. Anacléto Mamia
'ni, lente do Institutd de E
ducação
- Sr. Lauro Mendes, só

cio. da firma irmãos Men
des

noivos

Santo Ang'elo, R. G. do Sul, 12 de agôsto de 1954
--_..... --------------------.----------------- ,-------------�-......,------

AVENTtJ'R'AS ZE-MUTRETA00 •••

.
CASA DO PEQUENO JORNALEIRO

No·próximo dia 21 f no Lira Tenis Clube, ouviremos a voz encantadora da exc elentíssinla senhora IVONE BRÜGGE-
MANN lEAL, cantando lindas canções, brasileiras; no Bingo em benefício da Casa dó Pequeno Jornaleiro. Os va

liosos prêmios estão expostos ná vifri ne da Casa Hoepcke e osca'dões estão à venda na G�sa Eletrônica.

.'
• �;,."��;''<�_.•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MilTON FARIA
\

'

Transcorreu, domingo úl
'timo, o aniversário natalicio
do' nosso prezado colega de
imprensa Milton Farias,
que por êste motivo foi mui,
to felicitado.

'

Sábado passado, em sua colossal praça esportiva loca- Saerou-se campeão o Doze, seguido pelo Lira

lizada no Largo General Osório, a: operosa Federação A- o ,2.0 colocado.

tlétíca oatartnensc deu início á temporada oficial de bola

ao cesto, fazendo realizar o indispensável torneio 'initium",
ao qual concorreram Clube Doze de Agosto, Lira Tênis

Clube e Caravana do Ar, número reduzido com as desís

.têncías de Ubiratan, Taubaté, Atlético e Barrtga-Verde.

Foram êstcs os resultados dos jogos:
1.0 jogo. - Doze 15 x Caravana 8

2.0 jogo - Lira 26 x Caravana 23

que .tot I' Foram êstes os conjuntos:
DOZE - Rosendo, Oswaldo, Osman, E'dson,

I
Platt, Onildo e Brognoli. '

LIRA - E'rfco, Lênio, Acary, Saul, Donald,
Alfredo.

,

Helio,

,

Ex-gerente de "O Invicto"
que se edita nesta Capital,
mesmo afastado do 'corpo
redutorial daquele jovem
Semanário, Milton continua

emprestando sua colabora
ção valiosa aos .esportes em

geral.

Iniciáda, sábado 'último a Iemporede oficial de bola ao cesto - O' lira Tênis Clube vice-campeão

Osni e

3.0 jogo - Doze 41 x Lira 35.

-

J
CARAVANJl, - Hélio Sales"Moracy, Luiz Alves, Oswal-

do, Aldo e Serafim. I
Embora tardiamente leva'

mos a� disti,nt'o confrade u

nosso afetuoso abraço. '

Esgrima liTõr
-

chance Bara n
vencedor" do . 2� turno

da vez, em disputa de medalhas oferecidas pelo veterano
, I

esgrimista senhor Leonel Pereira em nome da Eletrotecní-
ca S. A., firma da qual é fundador e Diretor Gerente.

'PARA.TRAZER AO,BRASll OS
CESTOBOllSTAS NORTE-AMERICANOS
RIO, 17 (V.A.) .:._ A se- dos "cracks" nacionais, Más,

b
-

d'
' . I

leção nacional de asquete- nao evem parar nestas
bol deverá ser vivamente exibições, os, 'preparativos
empenhada antes de entrar dos brasileiros,pois

.

já está
'na dura lita do II Campeo em estudos .na. CBB dois

RIO,17 (V.A,) -'V6Ita-
..

.2. "I ções com outro ou outras nato Mundial de Basquete' "matchtremos". em nossa

ram a se reunir sábado, á inclusive, nao devem se a' .associacões, será proclama' bol. Vários convites já fo' capital, c�ntra o, Vasco da
noite, em -assembléia geral, temorizar, porque o acórdão do campeão, sem necessída ram feitos á CBB e prová- Gama e o América e os dírí
os representantes dos clu não trará más consequên- I de de qualquer outro [ógo.' , velmenteserão aceitos. Des� gentes da CBB esperam, a

bes da primeira divisão ca' cias.: Como se sabeo STJD. Os clubes na votação a' tá forma as cidades de Join' fim de fazer uma afericão
rioca para resolução de ;vá- havia, com sua decisão re- provaram êste artigo quase vile, Florianópolis, Santos, de fôrcas, traze ao nosso

No domingo findo, ' na sala d'armas tia Polícia Militar.
t d âter I t f .;] d Ad' id d SA t J dí C

.

S- J pais, um selecionado no'rte-nos assun os e cara er rm- cen e,' avorecico o n a' por unarnmi a e. omen e, un iai, ampmas, ao, o-
do Estado, os novatos do ,i'lorete, duelaram-se pela segun- portante. Em primeiro, hi- :raí.

' , . \ " '

'o Vasco votou contra. sé dos Campos e Sorocaba americano, para défrantar-
gar trataram do "caso" pro' I, Depois falou o' sr.. -Lulz

'

'Não resta dúvida de que deverão assistir as exibições se com a seleção nacional.
vacada, pelo Andaraí que Murgel, do' "FI�minense, o clube campeão -do segun- '..,....---------�---,.-���------

recorreu ao C. N. D. e ,C.E. que completou a 'alocução do 'turno terá mais "chance" '. ,PR'OTESTOU O AME'RIC'A 'FI C".rD. solicitando a exclusão da � do representante rubro-ne- êste ano, porque, se chegar r ;

Portuguêsa do. torneio ini- gro, acrescentando que a em prlrneiro.. no terceiro ,Joinville, 17 (Do corres' _ Parágrafo '3.°) do Códí:
cio. O que ficou resolvido assémbléia decidiu a �inclu1 .turno, com outro co-irmão,' pondente) ',':- Com respeito go Brasileiro de Futebol,

aprimoraram dia a dia na arte de ver e julgar com acêrto, na reunião de ontem, tras são da Pórtuguêsa, clube não terá de' decidirA o titu-,ao sensacionalprélio do dia por ter deixado ° atléta
, Parteciparam dessa prova os mais novos esgri�istas crevemos abaixo: mais aparelhado técnica e lo em "melhor de três". 18, em que perdeu �ela con- Ayala Herrera, de cumprir

catarínenses, os sargentos da Polícia .Mílítar do Estado que Após a aprovação da ata financeiramente que o' An- 'Os demais artigos e pará' tagem mínima para o Ca; o estágio previsto de seis
estão fazendo o Curso de Esgrima daquela Corporação. anterior tomou, a palavra o darai, e, nada poderá alte- grafos do Capitulo I foram xias F.C., o América F.C. (6) 'meses, tenho em vista

São eles os sargentos Ormas da Silva, Antônio Silvestre sr. José Alves de Morais 'rar'a sua decisãô. aprovados com pequenas deu entrada, na J.D.D. da nãoter sido feita a transfa- \

_ ., '.. que abordou o assunto do ,Depois os clubes trata' emendas Liga Joinvilense de Futebol rencia,ou remoção do atlé-
Pereira, Waldo de Lara Rivas, Antônio Tlmote�' da Bilvei- '''caso'' Andarai-Oríente-Por-' ram .daàaprovação dq: Regu- A seguir os repre'senta:ri' com uín recurso, pleiteando ta Amador para não Ama'

'

ra, Aurélio Luiz Coelho, Euclides Vieira, Cardoso e Leoue1-1 guêsa: Discorreu sôbre o lamento Geral, a partir do tes' passaram a debater o os pontos dêsse jogo, com a dor, dentro da mesma asso'
Santos, ;'

" assunto o representante do ponto interrompido na últi-' Capitulo' II (Das Tabelas). alegação da situação írregu- ciação;
Venccu a prova o Antônio Silvestre Pereira que assim Flamengo, afirmando que ma reunião (Capitulo 1. ar' Foi aprovado o artigo 13 lar dó zagueiro Ayala que' 3.°) Pretendo 'insistir o

confirmou a performance alcançada no torneio de extre-' os clubes, e a Portuguêsa, tigo 6°, Dos Campeonatos e

I
que se ref.ere á alteração de estreou no "alvi-negro".

,

Caxias F.C., de que ti atlé-
antes quando também alcançou o primeiro lugar com ape- Torn�ios>. local de jogo�,. Sómente o, ?s .

t_êrmos d?, r:_curso do, ta. Abudio .

Ayla Herrera,
'nas uma derrota em sete jogadas. O segundo lugar dos ex- ROMPIMENTO Primejro, debateram, o Conselho Arbitral, por una" gremio "rubro sao os se' fOI transferido como Ama'

, parágrafo 3° que ,diz: "Se
I
nimidade, poderá dar con-l guintes: dor pela Confe d e r a ç ã o '

treantes 'não competiu desta vez, tendo, então o terceiro, .

o ven,cedor ao segundo tiu'lsentimento á 'uma associa' I' "America F.C.. Brasileíra de Desportos, a
conquistado agora o segundo lugar. Conseguiu o terceiro COM A AR6ENTINA no tern:inar o terceiro tu:' ção caso esta: des.:je alterar �oinvile, 1� de Agosto d� �oss� v�r" budou ainda, o

lugar} Os�ar .da Silva qU� assim fez [ús a última medalha
RIO, 17 (V.A.), _ A

no em Igualdades de C0I?-dI- �'çampo de,_seu Jogo. " " _�954" . rt:;�erIdo .clu�, ó� 'que pre�disputada. F d
-

M t lit d
I nr. 61/54 "

ceItua o Art. 7. _ seu pae eracao e rapo 1 ana e I 's p'. d' . d' ,
-

f 2 'o • •

CA).VIPEONATO ESTADUAL DE 1954 N t
-

�

b f' d
' Bmo. r. 'r�sI ente, a ragra o � 9ue dl� o segum'

Amanhã, com início às dezenove horas, na sala d' C�n1����:;�� ��a�i;�;�a d: ITEM NOVA DIRETORIA A FEDERACAO' { , :,unta Disciplinar p�spor- ,te:"O' atl�ta amador trans-
armas da polícia Militar será abefto o Congresso Estadual Despc:rtos, e_:;c1are'cendo ,I .'

'

'

.

'"

" '

'",:,
-' ��:a Joinvilense de fute- lerido 'para outra Federa','

�

de Esgrima e, em seguida, será dado início ao ca�peo�ato i
que 'nao pode�a� ser ef�� DE VELA E MOTOR DE SANTA bql,'

" j ção" não poderá participar
Estadual de 1954, pela, prova de florete por eqUIpe onde I

tuadas comAPetIçoe� espoOrtI II '/ Nesta. 'de competição oficial nés:
,

. 'vas com a rgentma. u-

CATARINA' , ,.
''- '1... I CI t t'defrontar-se-ão Barriga Verde, Lira e Doze de Agosto, os; tras entidades também rece'

'

,

° amenca F�teuo, �. a, an es de decorridos no-
,

d t d' I' be por seu PreSIdente abal- venta dias de continua resI'-tradiciona.is adversarias no espor o a esgnma b
-

'

. ,
\ "

erao a m'esma comunIca'

"EI' I

"d
I' f d t t dencia dentro a Jurisdicão ter

Ao que se sabe são os seguintes os atiradores inscritqs: ; ção, �ficializand�'se, ,desta ,elto presl ente o esportista x�i-a�:aes�a v��e���,e;ú� ritorial da referida F�dera'
: BAURIGA VERDE - Rui, Ledeny, Fernando, MUI'ilo, lIl:anelra, o rompImento en� I C. I "" "

. ,I ia, contra a inélusão,' na �, ção, 'salvo se' tiver
•

funcão
Onildo, Osmar, Euclides, 'Aurélio. I tre t CBD e o esporte ar � nsta- do AraUJO : quipe do Caxias Futebal militar ou pertené�r' à clas'

LIRA TENIS CLUBE - Nelito, Ronald, Ruthes, �oãQ

I
gen mo.

'Com o comparecimerlto de todos os representantes Clube, 'do atléta Abudio se dos servidores do Esta-
J 11'0 Lara TI'moteo Roque Leonei Ar'an'tes Ayala Herrera,' na partida dó, mediante prova caba'1,u" , ,

.
, ' elos Clubes filiados a ;Federação de Vela e Motor de Santa ,

J
. ,CLUQE DOZE DE AGOSTO :_ Hugo, Léo, Astrogildo, ,AVAÍ FUTEBOL Catarina, foi eleita ás 19,30 ho�'as do dia 1,2 do corrente,

de campeonato travado n�s"1
a

, UdiZdO da CBD e de haver
\ toa cidade, no dia 8 do cor� mu a o de domicilio porSilvestre, Cardoso, Roberto, Melo. CLUBE d' d T'b I d J t' D t·

'

D' t
.

dna se e o n una" e us Iça e�por Iva, a Ire ona que re,nte, por ter o referido or.em de autoridade pú'
Edital de ,Convocação regerá a citada Federação durante o biênio 1954 - 55, clube, na citada' inclusão, blica ou se, como emprega'
'De ordem do senhor, Pre' que é à seguinte: infri!).gindo os seguintes dis' do part�cular e em face de

Presidente _ Cristaldo Catarinen�e Araujo; positivos: prova, identica, tiver sido
sidente do Avaí Futebol 10.) ° Caxias Futebol removido por exigencia es'Vice-Presidente - João Pinto de Oliveira; , Clube solicitou a transfe, pressa do serviço". "

Secretário L Luiz Faria; S hrencia do Atléta Abudio en 01' Presidente, per'
Tesoureiro - Alcenor Melchiades dé Souza; Ayala Herrera como ,Ama' mito-me ainda, em nome do

,
,CONSELHO FISCAL - Dr. Arnoldo Suarez Cuneo dor, tendo em seguida soli' América, F. C., solicitar a

realizar-se dia 18 do caire!).' VIriato Leal - Jorg'e Barbato; I ,citado q sua' inscrição :ria devida permissão para 0-,
, LJF como ,não Amador, portunamente, se necessá-'

... O Socó ficou satisfeito com a nova dire�oria, pois, te as ,19,30 horas na séde CONSELHO DE REPRESENTANTES '.

fprocuraIldo desta forma, so- no ar, anexar a'o presente
agora com o presidente é o vice; duas "Aves", é possi'vel social do Clube a rua Nu-

IATE CLUBE - Waldir Fausto Gil ,- Dr. Feliz Sch�e-
negar o pagamento das �a' protesto, outros documen-

que nossa Federação vôé mais alto; e 'fique por cima, " fel' - Alcenor Melchiades de Souza; xa devidas à Confederação- tos e prestar demais esclare'
, nes Machado nO. 17 par!l de' VELEIRO'S" DA IL'HA - Jorge Barb'ato H ld

.

t d
.

. .. O Iate está pr.epararido seus barcos para os pró- ,aro o Brasileira de Desportos, Fe' Clmen os, tu o de acôrdo
ximos compromissos, pois, o que tudo iIlcÍic'1i. eles preten- liberarem sobre a seguinte Barbato - Izaias ulysséa,' deração Catárinerise de Fu' com as leis em vigÔr.
dem ir "prá 'cabeça�; prinCipalmente !;l.�ora com a dupla ordem do dia:

.... tebol e Liga Joinvilense de Finalisándo, senhor Pre
Futebol- Pretend�ndo agpra sideIl;te e de conformidade

dos técnicos. (Já Ilão, é sem tempo). 1°) Eleição do Conselho
o Caxias F.C. provar p éon- com o que fOI acima relata'

... O Goulart, o Ditado"r e o mão de pilão� (Domini�' Deliberativo. SUGES.T.ÕES ,PARA O CAMPEONATO trário, não, o poderá fazer do, o América F.C., solici'
co), estão dando um murro danado na construção da Ave- Feita�' prirílei�à chama' entretanto, por ter deixado ta que, devidamente estu'
nida Comodoro'no Veleiros da ,Ilha, enquanto isto o Ma-

" BR'ASllEIRO DE FUTEBOL de comunicar, no devido adjudicados os ,dois pontos
. caco, perdeu,o endereço do Clube. (Eta vontade). da não se constatando núme' tempo, que,o atléta Abudio dado o assunto, lhe sejam

,

... O óleo Crú está preparandO o SNIPE para que o ro legal, far-se-ã outra trin° RIO, 17' (V.A.) -:- A' QO Rio sejam �S federações Ayala, Herrera tenha sido referente ,à partida travada
C.B.D: recebeu, ontem da I agrupadas sob o critério, da admitido no seu 'quadro de entre este Clube e o do Ca'
Federação Fluminense de

I vizinhança. Assim, ficariam assoCiados, conforme pre' xias F.C., no, dia 8 de Agos
Desportos várias' sugestões I reunidos nUm grupo, Esta' ceitua o Art. 8, do Código to de 1954.
para a reforma ao Regúla-

I
do do R�o. Espirita Santo e Brasileiro de Futebol; , Aproveito esta oport

"

menta do Campeonato Bra' , Bahiq_ _ o que, no entender 2.°) Relativamente ao

ca., dade para apresentar a ��
sileiro de....Futebol. I daquel�' .entidad� torn:ri� so aqui :m f�c�, cu�pre os protestos de minha e�ti:
,Ao qu� apuramo:. nu�a I

maIS �acll e maI� econom.l', com ?e VIda yema notIfIcar ma e elevada con�ideração.das l'efendas sugestoes pre-
, ca. a dIsputa dos Jogos p:reh. a Vossa Senporia, que oCa'

J ção.tende a mentora do Estado mmares. xias Futebol Clube infrin' - a.) Rubem Lobo _ Pre'
_. , giu aínqa o Art. 9 ' sidente.

I

Disputado com êxito o Torneio Ilelro
técnice ,S. AI - Amanhã a abertura 50-

I

Iene do Congresso Estadual de
Esgrima

,

lOS jogos apresentaram bom índice técníco e revelam

maio!' precisão' nos julgamentos, já que juizes � vogais se

Dizem que'.. : , Clube convoco todos os SOo

cios quites para a As-

FAIXA BRANCA.

PELO ESPORTE DA VELA

O Illaias antes. de sair, de barco péde abenção ao, : -:

Foi batizada uma embarcàção, que tem uma pla-, serribléia Geral Ordinária a

ca afim de que, o proprietária a localize em caso de roubo.

pessoal treine bastante, para quando hO)lver outro cam.: ta minutos após, o que será

peonato da classe, não perderem de mulher COll).O aconte�-, re§plvido com qualquer nú',
mero.,

ceu agora, em são Paulo.

.. /O Iate tomou a Calonia Portugúesa, e, como�tal d�z
que agora reaverá as Taças perdidas..' (Cuidado).

Na próxima semana tem �ais .. :
'

BARLAVENTO.

','

'Florianópolis, io de agos'

to de 1954.

A DIRETORIA

....... - ",'
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faluceu um �os, paladinos �o m.ais luv8' �o que o ar
.

'""

o dr. HUÔIUEckêõer,' cIDslrutor dI "Graf leppelio··.. .

.'

FRIEDRICHSHAFEN, 16 Depois de estudos de filo- de construção de dirigiveis único Zeppelin que terminou tamente o hldrn.rên.o que SE

(U. P') _ Faleceu o dr. Hu- sofia e de economia quando I
"Luftschiffbau Zeppelin".,

NO)
.ua carreil:a sem se:, destruí- d��.p�endia do en�Oll.H:l·� �dC

go Eckener, famoso constru- se preparava para uma car- mesmo ano atravessou o A- o num actdente. O Hmden- dírtgíve], Essa catástrofe "r

tal' e piloto de "zeppeliris". reira uníversítáría, encon- tlântico pela primeira vez em .urgo", seu írrúão mais mo- ruinou a Companhia Zeppe-

O dr. Eckener sucumbiu a .trou-se com o conde zeppe-I outubro de 1928, fez a volta .o, que devia faze� a linha lin.
. '.' ,

uma 'crise cardíaca, em sua Iín e tornou-se seu ,colabora- ,_?o mundo em 1929, eXPlorou,' :om. os �stados. Umdos, ex- Os e�tal�lros de dlLl,:�,�eis1----- _

residência às margens do dor. De 1909 a 1924 foi no- 1 o' Artico em �193]í e efetuou plodíu- e íncendíou-se em sua de Fnednchshafen Ln am

Lago Constança. Há muito meado sucessivamente dire-,! perto de uma centena de rrímeíra aterrissagem no ae- destruidos durante a .últíma ,

estava doente e conservava-. tor da "Sociedade de Trans- vôos, prmcípalmente um ser- 'ódromos norte-u.uertcnno guerra. li:

se acamado, tendo festejado portes Aéreos por Dirigiveis viço regular Europa-América te Lakehurt.
,

Depois de 1945 o ,11'. Ecke-

a 10 do corrente seu 86° aní- "Deutsche Lutahrt AG" e de- do Sul. Ten�o sido P�oibida a

eX-I
ner �xerc�u ? cargo de, con

versário. pois presidente da sociedade O "Graf Zeppelín" foi o iortação de helium pura a selheíro-técnlco em socíeda-

Alemanha, pelo i50\f(\ruo nor- des que proje+avam-a cons

te-amerícano," em raeào da I trução de' novos d:rigiveis,

situação política, ') dirigível I Em 1951 foi, nomeado vice

alemão empregava hídrogê- presidente, do "Airship C'ub",
nio. Por ocasião das mano- fundado em il:dinblll'!:o. Nu
bras para a aterrissagem cm, ma recepção

.

dessa socíeda

Lakehurst, num tempo tem- de e em 1952, diante de um

pestuoso, a primeira amarra grupo' de F,randol't" deu a

.que tocou o solo, no' aeródro- entender que a era rJ(.s rtiJi

mo provocou uma descarga giveis lhe pare'�h' ter p'l.f..l'a

elétrica inflamando imedia- do.

(Estreito). "

MAGNIFICOS LOTES, COMI FINANCIAMENTO A
LONGO PRAZO SEM JUROS

Oportunidade especial para aquisição, com grande
facilidade, de um e&plendido lqte na VILA FLÚRIDA.

,
'

I Lugar alto e saudável, e toda, facilidade de condução.

V cI Ate'
,

n,ça.:o'
PrivHigiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES-

8n . e�.. TADIO DO FIGUEIRENSE, 'assegurando valorização
I imediata. '

.

Por motivo de. viagem: HAOOSpOTDERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
BOA COLOCAÇAO PARA MOÇA ,.,..

p
E.M OFERE.CER A_8 MESMAs VANTA-

'

1 sala de jantar rústica i h _

de imbuia, com 9 peças Precisa-se de moça com oonhecimentos de} conta'l
eça °le mesmo mfqrmaçoes a

(mesa elastica) Cr$ 5.500,00 bilidade, Correspondência Comercial e apta aos dema,is SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL �RASILEIRA

1 radio ,de 10 valvulas, on- serviços de escritó.rio. Exige-se referências: Candidatas
E 't6'. Edifí

. L�1?AJ (SUBRAL) .

das curtas e longas alto fa- interessadas quei.ram se dirigir por carta à Caixa Pos- SCrI rio. CIO �o orJ,!e. Sal. 4 - Fone: 2-1-9-2.

lante ·de 10 polegadas . .- •• I tal 139. Dando nome completo e éndereço.
Cr.' 3.000,00 I ORDENADO INICIAL - Cr$ 1.100,00. .

1 maquina de costura "Hus-
quarna" •...Cr$ 5:200,00 �'� e I1 colc�ão de mola "Divino'

'

"""'111'�\'� L ,
••'" '.Super •.•• Cr.$ 1.500,00, -W" •

Tratar a rua José do' Va- '-'::: '

le Pl!reira s/no (Quarta ca- COMBATA A PRISÃO DE VENTRI COM .'

sa a. direita) .proximo ao Co- iT">'rrn � rr;;§ ,-.�, , .

quelros Prata Clube. '

\JJ)�J-\l 'W "" .',
,

IIDE§�lÚJTI)Jt'%7� �� ,

Aluga-se doOOUTORFRANCK �.\.' �e,
Quartos de casal e sol- raxatlvo suaveo• depuratavo ,�

teiro; com café pela Manhã,
em casa de família. Tratar

f

;/ua Con",lheiro Mafra

II'1II1II1 .......m'

11111 [IEISIT118
CIILV.U.)

."'ANDE TÔNIOO

o .a._.
......_--

.=--. _.

•

-

Frederico
uma receita para vencer na vidaL�

Aviso

ÉI[l
EIRaS

Itos
-.IH:} �

"-Que é isto, doutor? Gasolina de n, vo ?!, , ."
"
_'Não, Frederico. O trmque ainda está

cheio. Agora só vim 'CaliOr r os pneus e

"filar" aquêle seu cafezinho gostoso! .. ."
Esse "cafezinho gostoso", sempre à dis

posição dos clientes, é uma das muitas coi
sas que caracterizam Fred. rico C, Melo co
mo um inato conquistador d� simpatias.
Porisso, Frederico é ho je um d ,JS mais .po
pulares donos de Postos de Serviço do
D. FederaL

Mas, antes de se tornar um comercian
te independente, Frederico' trabalhou em
vários Postos de Serviço, co.. o m desto
empregado, desempenhando as mais di
versas tarefas. "- U 1ft dia -, conta êle
_ atendendo meu pedido, a Essa Standard
me facilitou arrendar o Pôsro do T�nel
Novo, que era, então, o Pôsto Essa de me-

nor movimentlo do Rio",
-

,

Frederico adotou, des.íe então, esta nor
ma de conduta: .. - Que'ro que os automobi
listas saia'm do meu Pôsto cem por cento
�(ltisj(dtos!" E F'l'ederico, orienta seus
aux.I'a.res : "...., Não basta vendermos os

1úelh0r.-s produtos de petróleo. Precisa
mos. també", Jazer dos [requeres nossos,
b(,r,s qmigo,," Seguindo resolutamente
êsses � rincípíos, Frede ico, desenvolveu .o
seu Pôstr que assim ,e tornou o mais
movimentado da Ameri: a do Sul, atenden
do em u.edia 1.1:100 automobiiistas por dia!

,A ES!><O STANDARD DO BRASIL,
prestando o máximo auxílio a êsses co

merciantes Indepen. entes, que são 08 Re':
vendedores Esso re ..Iíza seu propósito de
incentivar a.quêles que, como Frederico C.

»: Melo, servem � cuíet vidade e colaberam
no progresso da Nação.

A DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS - Serviço de
Luz e Fôrça;

em face de diversos acidentes provocados por faixas fi
xadas em Postes dêste Serviço, causando interrupções no

tornecímerrto da energia. elétrica,
em face da possibilidade de desastres com consequên
cias graves por parte de pessoas encarregadas da fixa

ção de referidas faixas e cartazes quando em Postes dêste
Serviço' nas proximidades dos condutores de energia elé
trica,

avisa não ser permitido í:. ríxação de faixas e cartazes
no,Postearrignto dêste Serviço.

Diretorffi. de Obras Públicas em Florianópolis, 9 de
agôsto de 1954.

'

·S
.Esso Standard do' Brasil
Essa contribUi para, o proJresso do pais '

Hoje no Passado
18 DE AGOSTO

A data de hoje recorda-nos que:

em 1648, a Estância, defendida por Henrique Dias,
repeliu a um ataque dos 110landezes comandados

pelo Coronel Brinck;
em 1648, os holàndezes que se encontravam na

Fortaleza do Morro ele São Miguei, em São Paulo,
de Loanda, propuzeram captulação que foi assina
da no dia 21;
em 1711, em Sebíró, Sebastião Pinheiro Camarão,'
partidário dos portugueses 'ele Recife,' derrotou,
junto ao Engenho Genlpapo os Olindenses coman

dados pelo Mestre-ele-campo Cristovão de Mendon

ça Arraes;
em 1831, foi' criada, por Lei, a Gúarela Nacional no
Brasil, sujeita ao Ministério da Justiça, ficando,
pela mesma Lei, extintos os Corpos de Milicias e ele
Ordenanças, que dependiam do Ministério da
Guerra, bem como os guardas-municipais, criados
pela ,Lei ele 6 de Junho desse mesmo ano de 1831.
A Guarda Nacional tinha por' missão "Defender a

Constituição, a liberdade, a independência e a in
tegridade do Império, manter à obeeliência às Leis,
conservar e rsetabelecar a ordem e tranquilidade
pública, e auxiliar o exército de, linha na defeza
das fronteiras e costas";
em 1835, nas ruas de Belém do Pará, continuavam
os combates motivados pela Guerra Civil dos "ca-

,

banes";
em 1838, os General CU:1ha Matos, e o Cónego Ja
nuárío da Cunha Barbosa, propuseram, em' sessão
da So'ciedade Auxíliadora da Indústria Nacional a

críação de um Instituto Histórico e Geográfieo Bra
sileiro, sendo aprovada no dia imediato, inaugu
rando-se a 21 de outubro;
em 1893, no Rio de Janeiro, faleceu o General José

I Antônio Corrêa da Câmara, Visconde de Pelotas,
nascido em Pôrto Alegre, em 17 ele fevereiro de
1824.

André Nilo, 'I'adaseo

CADILlAC-,1950
VENDE-SE POR o-s 300.000,00

•

Tratar à rua José do' Vale Pereira s/n. (Quarta
a direita), próximo ao Coqueiros Praia Clube.

casa

,Com a Hiblia na Mão
«No Cenáculo)
QUARTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO

Não rogo somente por êstes, mas por aquêles que crerfw em

mim por cauca de suas palavras; para que todos sejam um;

assim como tu, ó Pai és 'em mim, e eu em ti, para ijue éle

'também sejam u� em nós. (João 17:20). Ler João 1,7:�O-26

EM algum:ls partes do Alto Egito, as águas do Ni!o se·

guidamente inundam todo o vale e cobrem a terra,' {,x:�eto

as vilas que se destacam quais ilhas num vasto oceano,

Por milênios o Egito tem dependido destas inund::u:ões:
para a fertilidade de seu solo e abundância de produ<;io
Contudo, o tempo das inundações' ,significa para aq'le!a3
zonas, o corte nas suas comunicações fâceis. As pessoas fi

cam isoladas umas das outras. Qua�do porém, as águas
baixam e os vales são plantados, a região cria nova vicia,

A semente a germinar é promessa de abundante colheitv..

Nossas igrejas cristã!? no mundo inteiro, cc',no as vilas

do vale cÍo Nilo no tempo' das cheias apresentam-se, às vê

zes isoladas umas das outras. Quando pensamos única

me�te no amor de 'Deus e sua misericórdia para conosco),

fácilmente nos tornamos egoistas. Chegamos até a orgu

lhar-nos do isolamento. Só quando nos sentimos parte da

grande co�unhão universal em Cristo é que estamos ca

pacitados para proclamá-lo ao mundo e para trabalhar 'I

fim ele ganhar o mundo para Êle.

ORAÇãO
..

--------------------------------�------- ,--

" MISSA.
No próxim,o dia 20, 6a. feira, às 7 horas, no' Altar de

São Judas Tadeu, na Catedral Metropolitana, será re

, zacta missa de 6° mês em sufrágio, da alma de
M Á R/lOS C B·M I D T

Terrenos·.na Vila Florida

LIRA'TENIS CLUBE'
DIA 21 SABADO _' Bingo Dansante _ I�icio às 2130

horas _ Em benef�cio da Casa do Pequeno Jornaleiro.
'

DIA 28 SABADO _ SOIRÊE _ Início às 21,30 horas _

Em benefício da Sociedade Reci'eativ17 dos Professores. Re
serva de mesas na Relojoaria Müller _ Cr$ 30,00.

DIA 30 SEGUNDA-FEIRA _ Grandiosa festa promovi-,
da pelo Clube Penhasco.

Pai de tõdas as naÇões, nós te damos graçàs porque em

Cristo não há Orinete nem Ocidente. Nêle podemos ser.

UM:, ainda que' procedamos de todos os confins da terra

Dá-nos fé, esperança e amor para compreender unidade es

sencial em nosso contínuo testemunho de, Jesus Cristo, o

Senhor. Em seu nome. Amém.,
PENSAMENTO PARA O DIA

"Só uma Igreja UlÍiversal pode, adequadamenté pro- Vitor, Va1vu1a•• DlscOl.

clamar Cristo ao mundo".
'

Rua CoDJelh.lro Mafr..

..,---,---- ----

CASA MISCELANIA dt.trl.
Mandada rezar por seus irmãos que convidam os

parentes e amigos do extinto.
"

'H,

Desde já manifestam-se gratos aos que '·compare
cerem a êste ato de fé católica.

SANGUENOL
TONICO DOS CONVALESCENTES
TONTCO DOS DESNUTRIDOS

bl',dora dos, Rádios R.C.A.

I
I

contém ' excelentes elementos
tônicos: Fósforos, Calcio Ar
seniato e Vanadato de sódio.
OS PÁLIDOS DEPAUPE
R A D O S�_ESGOTADOS

� \=
- . MÃES Q� CRIAM, MA

__-o W ê GROS CRIANÇ_:\S RAQUí-
'"

�' ê T!CAS, receberao a !oniHea·

�� çao geral do organismo, clJm o

J;.1J�El!J
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'0 ESTADO

Atenção Edital Cinemas

FAZ saber aos que apre'
dos sente edital de primeira

praça com o prazo de vin
te (20) dias virem, ou dêle
conhecimento tiverem que,
no dia 31 do corrente, ás 10
horas, á frente do edifício
do Juizado da 4v, "Vara á
rua Visconde de Ouro Pre-
to, 62, o porteiro dos audí- As 8 Hs.
torios do Juizo. t:....ara á pú lVlASSIMO GIROTTI
blico pregão de' venda e LEA PADOVANI - em: V

-

darrematação, á quem mais ROMA AS 11 HORAS' en. e · 5edér e maior lanco oferecer No Programa: _
.

sôbre a respectiva- avalia- Noticias da semana. Naé. .

_� ção de setenta mil cruzei- Preços: 7,60, _ 3,50. I
1 dormitório para eriaa-

PI�" ,,� " ,
"

'

O � ro� (CR$ 70.000.00), o se- Censura Até 14'Anos. ça com 6 peças, sendo 2 ca-

PI • ,!\(��'�$'� III â�I:t:�t.aU:d!�::en�o f�t;:;Ir' :p '9'1 mas, 1 penteadeira, 1 cami-

l A --. "'. "',. ;;�t�U��Ú, ESs������ :�!:��s� IlrM' � i�:] � zeiro, 1 criado mudo 1

"t/, .

"',', "'. frente á .Estrada Pública
�

As 8 Hs
guarda, roupa, todo laquea-

._ OUIIAIfTE TODO DItA que vái �ara ô Bairro do JANE RUSSELL _ MA-I do côr de rosa e em perfeí-
/ " nos II� 'IlI='JO·1i:.

Bom Ab1'lg� e fundos, ao RXLYN MONROE - em: i to 'estado.' .

I ." V I-II<L J mar, onde e cortado pelo OS HOMENS PREFEREM I .

."

.

,lI �"

ft� '*
C��i�ho da praia de Ita: A� �<?URAS

Rua - D. Jalme Camara

•D- -f g ç, confrontando pOI (Techinicolor] 11. 6.

•

� -<

," �
� ." _

um la��, com �ropriedade No Programa: -----------

� "

/.
i&" � � d: Mana Infancia de Amo- Cine Jornal. Nac.

�I , <

• n�, e pelo outro, com pro- Preços: 7,60, - 3,50. E f d." � pnedade do Dr" Raulino Censura Até 18 Anos... slou a
.

or
_______________________� �

. Horn Ferro, Salvador Di

D·la�rl·o da Metr'opo''Ie !���.a�it:r��;� !�i����ç�
.

tem mais ou menos trmta
______________._______ metros de frerite por duzen-

. I tos ditos de frefJ.te a fundos'
O QUE PEDÁGIO PODE I Pas.saram por �ês, r;a Via entretanto, a !i�hâ lateral
DAR AO DEPARTAMEN- Anchieta 200 mil veículos, que confronta .corn o dr.

TO' DE ESTRADAS a razão de 200 automóveis Raulino Horn Ferro, ao' a
e 25 ônibus por hora. O'pe- tingir terrenos <Jde

salva-I(Alvarus de Oliveira) quase 4 -n:ilhões de, cruzei- dor _Di Bernardi quebra
ros mansais, A VIa An- pra dentro do terreno óra
changuera alcançou a mé- descrito, passandoi'a delimí
dia de 200 carros por hora, tar os fundos das proprie
sendo maior a quantidade dades de Salvador Di Ber
de caminhões e por iss� nardi e João Batis'ta Perei
mesmo melhor a arrecada- ra, com as terras=de Espo
ção do pedágio que atinge lia, tomando depois a di
mansalmente quase 6 mi- reção da praia, e \reduzindo
lhõe_s. A

daí em diante, a llá'rgura do
-

Sao cerca de 10 milhões terreno para -sete' metros
de cruzeiros arrecadados apenas, serve, e�sa mesma

mensalmente pelas dua's 1'0- linha, de divisá' entre as

dovias. É importância que terras do Espolib e a parte
os responsáveis pelo nosso lateral da propriedade de
departamento de estrãdas João Batista Pereira. Em
de rodagem deveriam olhar vista disso a área' total do
com mais interêsse, p'en- terreno invenfar iado é de
sando no. que poderfam, apenas 4.040 metros. qua
render a RlO-S. Paulo .

a drados,. sendo que as linhas
Rio-Petrópolis-Juiz de Fó- das confront ções acima re

ra ... Vemos cobrar pedá- feridas são odas determí
gio para melhor e ampliáf nadas por cercas construí-I
nossa rede de estradas paví com moirões. de madeira
mentadas". arame e bambú. Na-parte

·i...�\)jof�' ,"_ ..os'- ;"':;,,':-fi:: da frente�o imovel, proxí-
-� mo á es rada, está construi-

1 da Uma'T casa de material,
coberta, de telhás, forrada,
assoalhada com. diversos

;' compartimentos, casa esta já
.

.

ba�tante antiga em máu es

t�do de conservação, dita
p�opriedade foi adquirida

'I
antes �o CodigQ Civil, que
acho vaI&;: a quantia de se

tenta mil cruzeiros (CR$ ..
.

70,000,00),. O ivomel acima
foi i:rwentariado -em' virtu
de do falecimento de PLA
CIDO MANOEL LUIZ E

,

sua mulher-Do MARIA CA
TARINA DE JESUS. E,
para que chegue ao conhe
cimento de .. todos, mandou
expedir o presente' eqital

DESEJAM O MAXIMO que será afixado no. logar
do costume e publicado na

ferma da lei. Dado e pas
sado nesta cidade de Flori"
anópolis, aos quatros dias
do mês de agosto do ano de
mil novecentos e .cincoenta
e quatro; "Eu, VINICIUS
GANZAGA. Escrivão, o su

bscrevi. (Assinado) Mano
el Barbosa de Lacerda. Juiz
qe Direito da 4a. Vara.
Está conforme
O Escrivão

VINICIUS GONZAGA.

Preciza-se de um na Em

preza Florianópolis, S.A.
na Avenida Hercílio Luz

As 8 Hs. i 107 com o Sr. Aldo Rocha:
GERALD MOHR - em: I
VIVER É LUTAR I

RICRARD GREENE em: : Ca- O Poll·cl·alCAPITÃO SCARLETT ICenti: Sereado .

FLASH GORDON NO chado, soldado da Policia

PLANETA MARTE 15 ��litar, r�sidente:á Rua

'EPS. FINAL
I.

SIlva �ardIm (�orro "do

No Programa: Mocot?),. com.u�ICa que.s�
Atualidades Atlantida. Nac. acha a disposição do Iegití.:

Preços 6 20 _ 3 50 mo dono, em sua residencia,
Censura 'Até 14 Ar:os. um cachoro policial.

6

DATAS - a partir do próximo dia 2i) -,6a. feira
EDITAL

"Detalhes importantes a respeito do lançamento nes

ta Capital do maior filme de todos os tempos: JUIZO DA
.

4a VARA
FEITOS DA FAZENDA
PUBLICA DA COMAR
CA DE FLORIANÓPOLIS
EDITAL DE PRIMEIRA
PRAÇA COM O PRAZO

VINTE DIAS

"O MAIOR ESPETACUlO DA TERRA"
CINEMA - "CINE SÃO JOSÉ"

.

- HORARIO-
. . O Doutor M A N O E L
I' BARBOSA DE LACERDA,
Juiz de Direito da 4a. Va
ra - feitos da Fazenda Pú
blica da

_

Comarca' d� Flo
rianópolis, Capital do Es
tado de Santa Catarina, na
forma da lei, etc.

SEXTA-FÉIRA - 3 e 8 horas.

SABADO -' 2 - 5 - 8 horas.

DOMINGO - 2 - 6 - 9 horas.

DEMAIS DIAS - 3 e 8 horas.

- PREÇOS -.-

6a. feira - Cr$ 15,00 (único) - "Em benefício

pobres do saudoso PADRE CLEMENTE"

Demais Dias - Cr$ 10,00 - 5,00
IMPORTANTE .!- Os ingressos' serão vendidos separada-

mente para cada sessão e poderão . ser

procurados a partir da próxima 5a. fei

ra nos Escritórios do CINE RITZ.

Será rigoro_samente observada a lotação
do Cinema � Censura - Imp. até lO
(DEZ) ANOS.

Indagamos, ,de quando
em quando, porque não

usamos o pedágio em todo
o Brasil para ·cobertura de

verbas necessárias ao as

fàltamento de umas e a a

bertura de outras estradas
de rodagem. O D. N. E. R.

reclama falta de dinheiro

para executar mais rápida
mente seu grande plano de

rodovias - veias do pro

gresso e da evolução,. E as

verbas estão aí; á espera de.

que se resolvam buscá-las.
S. Paulo cobra pedágio

nas suas �str1ildas pavimen
tadas. E isto ajudando a

que se estenda pelo interior

a dentro,' a sua rede de ca

minhos calçados. Cada qui
lômetro de estrada' pavi
mentada a mais, é uma eta

pa a mais no progresso do

nosso estado líder. Enquan
to a capital bandeirante já
'está ligada a Ribeirão 'Pre
to num dos extremos do

, ,
.

território bandeirante, a

Estrada Rio São Paulo fi

cou naquilo mesmo, não

melhora e já deveria estar

se prolongando pelo Para- 1

ná, Santa 'Catarina e Rio IGrande do Sul, ligação. de I
importância vital para o.

país. E a rodovia Monteiro
Lobato, a estrada do petró
leo ou seja a nossa Rio

Bahia, também deveria 'es

tar sendo pavimentada, o

que não sucede.
O movimento do pedágio

nas duas grandes rodovias
bandeirantes, a Anchieta
(S. Paulo a Santos) e a

Anhanguera que demanda
ao interior, referente a al

guns meses atrás, registrou'
algarismos que nos tornam

ainda mais convictos no pe
dágio pelo que se poderia
realizar com o seu produ
to: - E note-se que a Rio
S. Paulo e a Rio-Petr6polis
juntas devem ter movimen
to idêptico ou maior que
às duas principais estradas
banaeirantes�

EM CORTEZIA

E EflCIENCIA

São José
As 3,30 Hs.

PETER LAWFORD em:

CAMINHO' DA NOITE
No Programa:
Cine jornal Nac.
Preços 10,00 - 5,00.
Censura Até 14 Anos.
:__ As 7,3,0 9,30 Hs.
ELEMENTOS EM FU-

RIA :_ CORAÇÕES EM
TEMPESTADE ...
DIANA, DOUGLAS -

GEORGE NADER _:_ em:

AO RUGIR DA TOR-
MENTA

(TECNICOLOR)
No Programa:
Cine jornal Nac.
Preços:' 10,' 00 --- 5,00
Censura Até 14' Anos ...

l2ITZ

leiTE
Agência

" de'

Publicidade
CaiD Poatal, 4ô

Florlan6polls
Santa C.t.rlDa

--�------"----

As 8hs.
William'SMITH em:
OS UI..TIMQS CINCO.
No programa:
Filme Jornal. Nac .

.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

As 8hs.

Esther FERNANDEZ 'em:
#..

',UM CQRAÇãO EM TREVAS

! oorneü WILDE em :',

,O TESOURO. DO CONDOR

I. DE OURO
(Technicolor) l

No programa:
Noticiário Em Revista Nac.

Preços: 6,20.- 3,50
Imp, até 14 anos:

Çomerclo.� 'Tr...aportea
Rua Joio Pinto. , Fpolll

Distribuidor

,.
' C. RAMOS S/A

______________ ,.__ �_ ·A ,...........::..

fíi'1<· '

Natal.dR.Criança Pobre
Ajude a proporcionar um Natal melhor a criança

pobre de nossos morros, enviando seu donativo para a Fes

;a do Natal da Criança 'Pobre, organizada 'pela Juventude

Espírita de Florianópolis, e sua recompensa será dada em

dôbro por Deus, os -donatívos 'poderão ser enviados para a

sede da JEF, edlfielo da' Federação, Avenida Mauro Ramos

n. 305 - Nesta.

..,

--------------------------------------

e
.

FOTOGRÁFIÁS
CASA�ENTOS ...,... BATIZADOS ANIVERSÀRIOS

REPORTAGENS EM GERAL
FOTOGRAFO DE "O ESTADO"

R. C. Mafra 160 - Jornal O Estado - Tel. 3022

VE,NDE-SE
"

Um terreno à rua Souza
Dutra lia Estreito.

,

Tratar com Fragoso na

Firma Hoepcke (Navega'.
ção).
Norberto Severiam Ma-

c:uRln..

. RITZ '_ DIA 29 _ às 21 horas.
- NO PAL�O:-

A VOZ QUE O MUNDO CONSAGROU!

"DALVA DE' OLIVEIRA"
'1 o Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
'sessões Esotéricas, todas as se

gunda� feiras, às 20,30 à ruá
Conselheiro Mafra,' 33 - 20
andar.

I , ENTRADA FRANCA
(

,

(A RAINHA DA VOZ)
apresenta:

"RITMOS E CANCÕES DO 'BRASIL"
.

. ,
.

Com: 17 ARTISTAS

Direção de: TITO CLEMENT
Um espetáculo maravilhoso!
O maior' "SHOW" que já percorreu o país!
Preço·único - Cr$ 40,00.

.f

'.��.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



é A:gôs'to de 1954
•

�-1fNõVA- 1Ifl _'j
: �tN�A�ÂO OECECIL RDEMIllE
..

O ••1lIO':lra .......
. ,x}:':\\"''.(

*.� ,��,
.

-

* '.,

Uircnlo ' Opel�.r!O E-SPETll(!(JL
de PIO� anõpolIs -:D1l.TERB.ltE D I T A L * .'

Cumprindo determinação' ': ,,"O MElHOR
"

dos estatutos desta associa- * fILME DO ANO
ção, comunico aos, srs. cir- *1culistas, que foi fixada a

,

data de 23 do corrente mês,
, papa a realização, em nossa

sede a rua General Bitterr :

court - 79, da Assembléia
Geral Ordinária em que se

rá eleita e empossada a no

va Diretoria deste Círculo,
para o bienio de 1954 -1956.
Outrossim, comunico que

o horário para início da re

ferida Assembléia nó dia
23, será 'o das 19,30 horas,
[Independente do número
de associados presentes.
Florianópolis, 14 de a

gosto de 195,4
José Sob'ierajski _.:.. 1° Se

cretario

Á's 15 e 20 bOlas Pré Estréia em Beneficio'�os
ilrl

, Pobres .do. Padre Clemente I.�';
_,------

'

,
- �. ---

:_.�---

�C�!§C<?M. Natal da Criança Pobr�
avísa.que, em Ui55, serão in-
corporadosjao Exército, 'os
brasileiros nascidos em 1936
e os das classes anteriores

que estejam em débito com

o ,Serviço Militar, - entre

tanto, os - Aprendizes das
Esco I a s 'Técnico-;Profissio
nais de Fábrica,'Arsenais ou

Estaleiros das Forças Arma":'
das, ..-- e os que possuirem

-----�---------------

Certificados de "conclusão de
Curso dessas Escolas, - se

rão dispensados da incorpo
ração nêsse , ano, desde que
seja solicitada essa provi
dência à Chefia da 16a. C.
R. M. até o dia 15 de Setellf
bro, IMPRETERIVELMENTE
para que seja cumprido o

Plano Regional' de Convoca

ção, de acôrdo com o calen
dário estabelecido pelo Ex-

� mo. Sr. Oen. Cmt. da 5a. Re-

PA_.r � cOJ ::'::çÃO TRA-

\.
l /' :' ,·AfIf.S �"<! BALHISTA

* �.I'VIft�AI'ft!' 9'I'ODtI ftlJj' LONDRES, 16 (U., P.) - A I

,'_ .

UUI04lJl� II, .,.,. , Rádio Pequim anunciou a

/" .

"

,

',I ,,\: nos vA/)�JOS ���egg���õàqu:�a t�:;�i�;st��

�.:"I . D�I,a�.' �,_:s.,,'
britânicos chefiada pelo ex-

,_

;: -_ primeiro ministro Clemente
Attlee. A emissora afirmou

';' � ... '" � ,

� que os visitantes chegaram a

�
,

�
- ., "

Pequím às 12 horas de on-
."" "

. �

4
.

.

,. .' �
tem.

célebre canal de Suez
pouco de sua história.C�ó em 1968
terminará .0' conlratol.de .saa

, expleraçãe,
,

Seus, dirigentes
.,< l «I

'

,

iJfi,�,.H, .�j.�Ba.
LONDRES, 16 (U. PJ tem o comprimento de 161 novel emprêsa e depois en-

O Canal de Suez foi ínaugu- quilômetros, que se estendem viaram 80 mil homens arma

'ado a i7 de novembro de de Suez a Pôrto Efttid, e uma dos para proteger a zona do

�869. Foi um cidadão fran- largura de +00 a .120 metros. canal. O acôrdo assinado pôs
és Ferdinand de Lesseps, Sua prófundidade mínima é fim 'a esta ocupação militar.

que não era nem engenhei- de 12 metros. Trinta e cinco :Mas, a concessão feita pelo
ro nem arquiteto, o realiza- navíospodem transitar. por I Egito à .oompannía de Suez,
d�r do estableecimento de êle em ,24 horas. Esta, nova, da qual o presidente e dois

uma sociedade por ações, a 'rota das Indias" (a primei- �
více-presídentes são obriga

Companhia Universal do ra, mais longa, de 7 mil qui- toriamente franceses, só ex

Canal de Suez, a qual pôs lômetros, passava pelo sul da pira em lQ68, isto é, .daquí
em prática a velha idéia da Africal entusiasmou os in- a' 14 anos quando a. sorte do

ligação do Mediterrâneo com glêses, que adquiriram ime- Canal de Suez deverá 'ser
o Mar Vermelho. O Canal díatamente 43% da� ações da muito aleatória.

POPULAÇÃO ES
PANHOLA'

MADRID, 16 (U. P.) - O

Instituto Nacional de Esta-
tística anunciou que a popu

lação total ela Espanha é de
28.750.851 habitantes. Nos 93

anos 'que medeiam entre

1857, ano em que roí realiza
o prímeíro censo 'ofic�al e

Ü150, 'a população espanhola
aumentou em 12.000.000.

,FACTA a primeira máquina de somar com um teclade
mundialmente famoso o sitema Facit em duas fileiras

PROMETEU RESPEI
TAR

SAIGON, 16 (U. P.)· -
Ho Chiminh, chefe do Viet-

. Minh rebelde," prometeu
respeitar o acôrdo de' paz
sôbre a Indocina que se as

sinou em Genebra.
Em sua primeira alocu

ção pública desde que co

meçou a guerra; .há oito
anos. Ho Chímính disse ao

microfone da Rádio Viet
minh que o exército, o povo
e o govêrno da República'
Popular' do Vít-Nam res

peitara solenemente os a

cordos assinados por seus

repí_'esentantes em Genebra.

DESTIBUIDORES EXCLUSlVOS PARA O ESTADO
DE SANTA'CATARINA

«Casa Fernando Lida.»
TELEFONE 3.878 - CAIXA POSTAL, 467

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

- Florianópolis .....:.
,

� FACTA comodidade pa-ra amão, Aliv io para o euvido,
� repouso para '05 'Olhos' .

.: r'

--�M.iss Sa'D'ta>�ata'riÀa 'de 1955 REFUGIADO NA EM-
BAIXADA "DO BRA- V'ENDJ�-SE'SIL

.
HAVANA, 16 ·,(D. P.) _ - Um terreno � 'r�a Souza

Informou-se extraoficial- Dutra no Estreito.

mente que Jesus Gonzales .Tratar �om Fragoso, na

cognomínado " O Estranho", F;!ma Hoepcke (Navega·
e notório chefe, de pistolei- çao).

.

Ma'
ros 'se encontra asilado na

,Norberto Severiam
'/' -�

-----

embaixada do Brasil e par- C
-

'

P I-
·

Itira ,para Costa Rica, por ao 'O ICI'8via aérea.
. \

O Serviço Secreto do chado, soldado da Policia
Exercito seguia a pista de Militar, residente a Ruá
Gonzalez .desde que o mas- Silva Jardim (Morro do
mo .particípou de um? reu- Mocotó), comunica que se

nião celebrada em uma Ia- acha a disposição do Iegití-
sa, feira, ,às 15 e 20 horas. zenda próxima desta capí- mo dono, em sua resídencía,

O espetáculo máximo da temporada em benefício dos tal, em data recente. r um cachoro policial.
pobres do PADRE CLEMENTE.

. .

Dia 30 de Agôsto� Lançamento Oficial do Concurso

"MISS SANTA CATARINA 1955", no Lira Tênis Clube,

eom apresentação das candidatas d� Florianópolis.
.

PITUCA estará presente - maravilhoso eonjunto de

ritmos _. passagens para Madrid, Montevidéo, Manaus e

Rio, orereeídas pela IBeria, Pluna, Servtços Aéreos Cru-

zeíro do Sul e Tac.

Cine São José

o Maior Espelaculo' ·da Terra
,

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

m'a'..': fabuloso elenco apresentado no cinema destacando-se IBETTY HUTTON -' CORNEL WILDE - DOROTHy
LAMOUR - JAMES STEWART.

O filme,' aplaudido mundialmente.
Seu prôprto título o proclama ...

O MAIOR ESPETÁCULO DA TERRA

Expresso Fi. rJc,Dópol s
ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Floria'l6polis,
Curitiba e São Pa'ulo .

Com "Viagens diretas e permanentes
Matriz: ',_ FLORIANO'POLIS

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

End. Telegr.: SANDRADE
Agência - CURITIBA

Avenida 7 de Setembro 3320/24
Folie: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIPRA

.Agêncía: - SÃO PAULO
.

Avenida do Estado ,1666/1678 Fone: 37-30-91
End. 'I'elegr.: SANDRADE .

Agênciàs no Rio de Janeiro e em. 8elo Horizonte
com tráfego mútuo até São Paulo .ccm a Empri$a

de Transportes Minas Gerais SIA.}
)

.

-------��.----------.--�-----

Para comprar, -vender
ou aluga,

.
PROCURE A

IMOBJLIARJA PALMIRA LTD!1.
Rua Trajano, n.'31 - lU andar - salas 1 e 3.

Temos para vender Casas, terrenos e loteamentos.

Consulte sem compromisso nosso ficharia•. Oferecemos

além de'uma casa e respectivo terreno à Avenida. Mauro

Ramos, n. 137, outras casas, terrenos e loteamentos Dá

Capítala 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
b�m 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:

.
.

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

6a.�feira-Sao José

salientando;

'*
*
*
*
*
*
*
*
'.
*

.

HÜTtON · wiIOf
CHARLTON

HESTON
lÃMOUR· GA"AHAM t

JAMES

�ST[WART

Ajude a- proporcionar um Natal melhor a criança
pobre de nossos morros, enviando .seu donativo para' a Fes
ta do Natal da Criança Pobre, organizada pela Juventude
Espírita de Florianópolis, e sua recompensa será dada em
dôbro por Deus, os donativos poderão ser enviados para a

sede da JEF, edifício da Federação, Avenida Mauro Ramos
n. 305 _:_ Nesta.

I,

FOTO'GRAFIAS
CASAME�TOS - BATIZADOS - ANIVERSARIOS

REPORTAGENS EM GERAL
FOTOGRAFO DE "O ESTADO"

R. C. Mafra 160 - Jornal O Estado .,-' 'ter. 3022

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.. '

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

," .-

Partido Jrabalhista· Brasileiro
PARA DEPUTADO ESTADUAL

TELMO VIEIRA RIBEIRO
, .

.

o MELHOR jURO·� rarmacias d_e Plantão
.

-

5% M:ES DE AGOSTO

15 Domingo - Farmácia Sto. Antônio - Rua João
Pinto.

,

21 Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense _:_ Rua'
fr��o. . .

.

22 Domingo -:- Farmácia, Catarinense - Rua Tra
jano.

.

28 Sábado (tarde) - Farmácia' Noturna - Rua
Trajano .

29 Domingo - Farmácia Notuma c-- Rua Trajano. '

I
' O serviço noturno será efetuado pelas farmácias

" Moderna;
Sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas João

Pinto e Trajano. .' I\,. _ _ ',... _,.

.1

-r

DEPOSITOS POPULARES

BANCO AGRíCOLA
RUA TRAJANO: 16

FLORIAN6pOLlS' .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o delegado Estallno pensa que está na R�$sia
Há dias, _em xa�i�, houve xím, afim de par;t.iciparem dias, em Ituporanga, eram agora até. o. �om�aTecim�.r:to cuja presidência se. investiu., rigida pela eterna '�igilância, (laS ,garantias

a convençao munícípal do da grande assembléia pesse- prisões numerosas que o go- de parbldários as reumoes E leva a pasta cheia de pa- a sua presença entre os res- nais, deve ser

P. S. D. Como outras, enor- dista, que seria presidida pe- vêrno do Estado usava para políticas está sendo evitado pelo oficial, para .lâ mesmo ponsáveís pela ordem e pe- indesejável.
me entusiasmo. Vibração. lo eminente catarinense d·r. intimidar o altivo eleitorado. por meio de violências. De assinar os aios que. os seus

'
,

" ,

Anímo decidido para a vító- Nerêu Ramos. Mas 'esses veí- Ocorreu, depois, em Lages, par corri tudo isso, há a pres- cupínehas, exigem!
ria. Aconteceu, no, entanto, culos não puderam cumprir fato também grave, de amea- são econômica, e a coacção O fato de São Carlos é

um fato que. merece enérgí- o contrato porque o delegado 'ça à Câmara. As remoções e oficial, feita 'pelo próprio gravíssimo. Mai:s uma vez,

ca denúncia" Numerosos cor- local, Nefri Estalíno, lhes a- transferências, -proibidas por governador, que visita os daqui, apelamos para o ilus

religionâho�':pessedistas de preendeu as chaves com os lei, continuam a ser feitas, municípios como governa- tre jurista que está à frente,

Sã? �o�hl�?s fr�taram dois I ��t�risds ..
A arbítraríedade, como se lei não existisse. E dor a serviço' da U. D. N., em da Secretaria de Segurança

ombus para leva-los a Xa- inédita, e revoltante.. Há Pública, no' 'sentido de pôr

'S'e'te' novas CO'm'arca�s
côbro às violências dos agen-
tes da autoridade sob suas

ordens. Esse tal de Estalino,
.pelo nome e pela mentalida

de, será boa autoridade na

Rússia. No Brasil democrá-

Ftortanópolís, Quarta-feira, 18 de 1l.gôsto .de 1954

constítueío
mais do que

_'_,:;�:,,- __,�(_l!JIIft

Ni"guem· maior
Nerêu julgado por seus

�)". �!' adversários
, ;"tf}' Presidente Nerêu Ramos, de.quem

nos afa$tamos e nos afastam divergencias de

ordem:�'partidária" conseguiu assumir o seu

posto deixando fora tudo o que as separações
partidárias podiam trazer. Envergando, na

Presidência do Senado, a toga do magistrado,
do homem reto, do homem seguro, revelou-se
conhecedor de sua função, técnico das leis que
nos regulam, capaz de dirigir os trabalhos e de
dirimir as duvidas com elevação, .. com segu
rança e com acerto.

Nunca tivemos uma queixa contra a sua

Presidência, nunca o nosso partido se sentiu,
por qualquer forma, diminuindo ou despreti
giado na sua ação na Casa pela sua Presidên
cia, mesmo quando S. Exa. era 'Presidente da
agremiação contrária. Sempre nele encontra
mos o 'amigo e mais do que o amigo, o Presi
dente quesabia, alémde tudo, elevar e honrar
a sua função.

.

Não conheci outros Presidentes desta Ca
sa, mas posso afirmar que, se houve alguem
de grande relevo, ninguém foi maior do que
Nerêu Ramos entre nós." ( Senador Ferreira
de Souza, Iider da U. D. N., por ocasião da
inauguração do retrato do sr. Nerêu Ramos,'
no Senado, a 27 de Jàneiro de �951.).

PERTENCE AO.
P. S. D.

Recebeu nosso direto,r o se-'
guinte:
Saco dos Limões, 8 de A

gôsto de 1954.

:qr. Rubens de Arruda Ra

mos.

Diretor do Jornal "O Esta-
do".

Verba 3 - Serviços e Encargos.
Consignação 10.

Subconalgnaçâo 04.
30 - Departamento dos Correios e Telegrafos.
24 - Santa Catarina.

Fui surpreendido quando
soube que um doS jornais de
nossa Capital, publicou o

sub-diretório do Partido So
cial Progressista" no qual
consta meu nome como 2° se
cretário.
Para isso venho trazer à

público qlLe não pertenço à
quele diretório, nem àquele '

p'artido. _

Já muitos sabem que eu

sempre pertend ao Partido
Social Democrático e contí
nuo prestigiando o nosso

chefe Nerêu Ramos.

EVARISTO QUAPROS

SURGIU O "ALFA"
'LONDRES, 17 (U. P.) - O

navio-escola soviético "Al

fa", cujo desaparecimento há
vários' dias tinha " inspirado
inquietações às autoridades

russas, ancorou à,' noite pas

sad:;t ao largo ,de Plymouth.

TRABALHANDO POR
SANTA CATARIH'A

EMENDA N. 2410

o TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROPOZ A CRIAÇÃO DE

SETE NOVAS .COMARCAS EM, SANTA CATARINA
Em mensagem dirigida ao Poder Legislativo, o Tribu-

nal ele Justiça propôs a criação das seguintes Comarcas: tíco, em Santa Catarina di- Para construção do prédio' para agência postal-tele-
1 _ ITAPIRANGA, abrangendo os Municípios de Ita- gráríca de São Joaquim - Cr$ 500.000,00. ,

piranga, Mondaí, São Miguel, do Oeste e Dionísio ACEITOU, AJUDA JUSTIFICAÇÃO'

Cerqueira; VIENA, 17 (U. P.) - A E' urgente o início da construção do prédio da agência

2 _ PALMITOS, abrangendo os Municípios de Palmi- Tchecoslováquia aceitou a dos correios e Telégrafos dessa progressiva cidade,'

to e São Carlos; ajuda oferecida pelo presí- Joaquim Ramos. ,- Leoberto Leal. - Saulo .Ramos. -

3 - XANXERÊ, incluindo ,Xanxerê e Xaxím; dente Eisenhower para as Agripa Faria.

4 - CAPINZAL, incluindo Capinzal e Piratuba; vítimas das recentes ínun- 'EMENDA N. 2411

5 - ITAIóPOLIS, incluindo Itatópolís e Papanduva; dações do rio Danúbio. Ante- Verba 3 - Serviços e Encargos.
6 - ITUPORANGA, abrangendo Ituporanga: riormente, haviam aceitado Consignação 10.

7 - TURVO, abrangendo Turvo. o oferecimento a Alemanha suuconsígnação 04.

A bancada pessedista, em lei recentemente vetada pe- Oriental e a Hungria.
,

30 - Departamento dos Correios e Telégrafos.
: 24 - Santa Catarina.

-

lo sr. Governador, havia criada a Comarca de Itaiópolis.' _ ".' _.

Agora o Tribunal acaba de fazer a proposta de sua cri- FALEC�U .:�ara con�t�'uçao do prédío para .agencia postal-tele-
ação, o que demonstra a oportunidade da iniciativa pesse- . RALPH DUBOIS' grafIc,a de Orícíuma - Cr$ 500.000,00.

dí t - d torí d d t d P te V'
.

Wil
'JUSTIFICAÇÃO.,

IS a, e au ona os epu a os 1'0 ogenes 'Ielra e I - CHICAGO 17 (U P) , " .' _ " .

.

_

nar Dias
" ., .�' ,E' urgente o ínicío da construção do prédio da agen-

,

_. ."

. Faleceu o sr. Ralph Dubols, .-

d C i T I" " f d .•.
.

'd d
'

Tao logo haja numero a bancada pessedista e os se' s " .

cia os orre os e e egra os essa progressiva ci a e.
U

I antigo
diretor do rnstítuto

I J
.

R SIR L ... ..;. t L" l'
aliados que constituem maioria irão converter em lei a so- ". ': oaqUlm amos. - au o amos. - eOlld o ea.-

;-:. _' .. " .' .,...
'AeronautIco e de Tecnolog-la 'A ri a Faria.

lícítaçâo oportuna do J'udícíário, que deseja ver mais rací- de São Paulo. Tinha 56 anos
gp, '

litad� a distribuição da _Justiça em Santa Catarina. de idade e ocupava impor-
,

tante pôsto de direção na so
oíedade Ford, de construção
de automóveis.

COMO SÃO FEITOS. OS, DIRETORlOS'
-

�

nA U. D. N.A V I S'O
,

, .

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E. PENSÕES DOS
,

COMERCIÁRIOS
Delegacia em- Santa Catarina

CONCURSO �ARA OFICIAL ADMINISTRATIVO'
E CONTADOR

Cientificamos aos interessados, que as provas escritas
dos concursos em .epigraf'e, serão realizadas no Instituto de

Educação "Dias Velho", sito à rua 'Saldanha Marinho, nesta
Capital, nos dias 28, 29 e 30 do corrente, de aeôrdo .com a

seguinte distribuição:
Dia 28, sábado - ,14, às 18 'horas

Prova de Português - Oficial Administrativo.
Prova de Português e Aritmética - Contador.

Dia 29, domingo - 8 às 12 horas
Prova de Noções de Direito - Oficial Administrativo e

Contador.
Dia 30, segunda-retra - 8 às '12 horas

Prova de Dactilografia - Oficial Administrativo.
Prova de Contabilidade - Contador.
As provas de Dactilografia e Contabilidade serão rcaü

zadas na sede da Delegacia, à rua Felipe Schmidt n. 37.
'

.Os candidatos deverão comparecer uma hora antes,
munidos de cartão de identidade e caneta-tinteiro.

Florianópolis, 16 de agôsto de 1954. ,.' I'
Milton Walkirio Liberato
Subst. Aut. Delegado

,

Por intermédio �a direção c) - que o requerente não

díreçâo do P: S. D., à qual se conforma' com o seu no

dirigiu copia, o sr. Francisco me incluido entre os mem

Cipriani encaminhou ao e- bros que compõe o respecti-
S. PAULO, 17 ,'(V. A.) gregío Tri:bunal Regional vo Diretório, por motivo de

Realizou-se ante-bntem, às Eleitoral a seguinte petição': ordem partíeular,
18 horas, na sede da Assoei- Face o exposto, mui res-

ação Paulista de Medicina, a Exmo. Snr. Des. Presiden- peitosamente requer o suplí-
cerimonia de.inauguração do te do Xllibunal �egional E- cante a V. Excia. se digne
VII Congresso Nacional de leitoral.-, mandar excluí-lo do registro

Enfermagem, que. conta com

I'
,- Florianópolis " .em aprêço, ou seja do Dire-

o patrocinio da Comissão do O infra assinado, Francis- tório Munícípal da União De-

IV Centenârío da Cidade. ' co Oíprtaní, brasileiro, casa- mocrática Nacional, de Pre-

-O certame, que congrega do, com 53. anos de idade, sidente Getulio.

cêrca de seiscentas pessoas, industrial, eleitor inscrito, Nêstes Têrmos

não obstante o seu caráter na Ha. .Zona Eleitoral, r e- Pede Deferimento

nacional; conta. com a pre- sidente em Rio Ferro, dís- Presidente Getúlio, em 6

sença -de delegações de vários trito da séde do .munícípio-de de agôsto de' 1954.

países latino-americanos, in- Presidente Getúlio, vem mui (ass.) Francisco Cipriani
teressados no estudo do pro- respeitosamente expôr e re- Reconheço verdadeira a

blema, e, também, d'a sra: 'querer, à V. Excia. o seguin- a firma supra de, Francisco

Agnes Addell Ghagas, repre- .te: Cipriani.
sentante da Repartíçâo Sa- a) - o requerente foi sur- (ass.) - Rodolfo 'Koffke.

nitária Pan Americana da preendido com o seu nome Ibírama, em 11 ..8-1954.

Organização Mundial 'de figurando entre os compo- lngro Koffke. E.
- Jura-

Saúde.
' nentes do Diretório da União mentado.

Democrática Nacional, de ' x

Presidente Gefulio, neste ES-I x

tado, registrado nêSse Egré- Como se vê, a U. D. N. or-

gio Tribunal Eleitoral; I ganiza seus diretórios lan�

,b) - o requerente

nunca',
çando mão, abusivamente,

,pertenceu a tal Diretório e ctôs nomes de adversários. O
absolutamente não deu aos sr. Francisco Cipriani é o

engarregados do respectivo

I
terceiro que protesta: contra

c'egistro autorização, para inclusão no mesmo diretório

:;>rocederem 'dêsse modo; de Presjdente Getúlio.

I, CONGRESSO D,�
ENFERMAGEM

x

o NOVO DIRETOR DA FACULDADE DE DIREITO

,

Fp0G.Qanie
Em 1945, quando o sr. Nerêu Ramos e-ra líder da

maioria - ou, da unanimidade, como afirmou o. se
nador Vivacqua, do P.R. - na Assembléia Constituin
te, a revista O Cruzeiro, fazendo uma reportagem, '10-
'togràfou o pre�laro catarinen�es em palést""a, no re

cinto, com o sr. Luiz Çarlos 'Prestes, então senador,

pelo P. C"
'

Em 1950, essa velha fotografia foi mistificada pe
la U. D. N. catarinens'e; como sendo um instantaneo
novo, de um encontro secreto!!!

Agora, do' interi�r, nos chegam noticias de que,
dos comícios' de oposição, estão. sendo batidas fotogr;l
fiàs para provar pouco povo. Acontece, no entanto,

I que tais chapas estão sendo batidas antes dos comí
cios, isto é, quando começam a chegar os primeiros
assistentes.

'

Esses truques são simplórios� E não resolvem nada.

As. urnas é que vão dizer a verdade.
I /

.

, Em Floriarlópolis, o maior comício até hoje reali-;
zado foi o do Brigadeiro. "

Depois, ab�rtas as urnasl os milhares de presen
tes haviam tomado outra deliberação.

\
-

�_ .... ,
- ......_"$-: \.. ,_...",. ....

Aspecto da posse do Professor Ferreiralirna, que se vê,ao.lado
de S. Exa. Revrna., o sr. Arcebispo Metropolitano, quando fa-'

lava o ex-diretor. I x x

• x

'A política de truques, blefes e ilusionismo, ."stá'
superadá.

.

Nós temos, em nosso arquivo, uma gravação do

discurso-programa do sr. Bornhausen. O, povo vai
ouvir outra vez as .promessas de 1950, feitas de viva
voz: estradas pavimentadas, centrais elétricas; jUl'a
mentos contra áumimto de impostos, diminuição do
custo de vida, salvação'do funcionalismo, etc. etc. etc... ,

Essa documentação não é forjada! Essá é aH, no

páu da golavêra, como diz o caboclo.'
Não tem truques, nem embustes! Nem mágica,s

bestas, como á do papagáio! E nem, aquela outra, da-,
quele outro, 'que do pouco sabia fazer muito!

,

G�LHERME TAL

do;'Estado'
da ':Capilal

'

contra a Lei. Constitucional tender à re�resentação go- der a au)onomia por estar o Cap�ta:l do Estado.
n. 2, que concedeu autono- vernamental, de acôrdo com Estado de Santa Catarina em S. Excia. deseja, a todo

mia a Florianópolis; , a nova lei que aisciplina as regime de intervenção fede- custo, impedir a autono,mia
O dr. Procurador solicita representações ,de inconsti- r.al. para evitar a repulsa que o

informações afí� de instru- tb1.cionalidade. E' mais uma demonstração povo de FlorianópolIs ,lhe
ir-se a respeito do pedido, Alega o Governador que a do ·horror com que S.; Ex�ia. manifesta,rá nas urnaS- de 3

para saber se deve ou não a- Assembléip. não podia conce- rec�beu a emahcii;lação da de Outullro próxim\l'

o Governador
c_onlra a

�
,

aulonolnia

.
,

Acaba de 'dar entrada na

Assembléia Legislativa o ofí-,
ció do senhor Procurador
Geral da República dando

conhecimento ao Legislativo
Catarinense que, o sr. Gover

nador do Estado representou

/

',�, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


