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Batido o Govêrno em

O
'No último pleito munici

pal, para a disputa de verea

dores, realizado em Turvo,
o govêrno venceu por mais

ele 50.0 votos, Mas, ao serem

abertas as urnas de zonas

notoriamente .oposícíonístas,
os resultados saíram para a

paste", 'pois "não creíam os

que aqui me ouvem que ele
morresse apenas com o seu
sangue. Ele seria' mais forte
na vida, mas não na morte.
põr amor a seus-amígos, pre
feriu vencer-se II si mesmo.
Matou-se. .para .evítar que o

Brasil se suicidasse.
Disse' que a morte de Ge

túlio ;yargás lhe dera a cer

teza de, que com o seu san

, gue, :::0' Brasil seria maior e

melhor. ,E ai daqueles que
queiram mudar o curso, do
destino. Costuma-se dizer
que quando se quiser escre

ver a história ·do Brasil tem
de se molhar 'a pena no san

gue. No futuro se dirá: quan
do se quiser escrever a his
tória do, Brasil, "tem' de se

molhar a pena, no teu cora-

'ção, Getúlio".
Saímos"daqui juntos

»rossegutu o sr. Osvaldo' A
,

.anha, Não voltamos Juntos
porque tu poupaste a minha
Continua na ga Pago
.....................

NÃO SERÃO
,ADIADAS
, RIO, 28 (v. A,) - Foi des
mentido que se cogitasse; nos
meios oficiais, de adiar o

pleito de 3 de outubro. O 'in
terêsse era da U. D. N., ape
nas, e não, teve ressonâneía
no govêrno.

eles". Agora, voltava ele" a

penas, porque "tu morreste
'para que nós, os teus amigos,
que te assistiram, não mor

ressem contigo, e se ainda

vívemos é porque te antecí-

UHENILDA - ,',' e o Bri-
gadeiro subiu".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Profissional' J

.'

o f t B -I o ESTADO DR. GUERREIRO
M E D I 'C O'S .'.

. I r. aos Q
,

rasl r Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta
,MARIO DE LARMO I 'DR' ALFREDO DRA WLADYSLAVA I ESPECIALISTA EM DO-

j ADMINISTRAÇAO I
do Hospítal jía Florianópolis .

-

.

.

I·
. ENÇAS, �E CR�ANÇAS. I Reqação e Ofícinas, à rua

A clínica está montada com os mais modernos
�ANTIÇAO I

CHEREM W. MUSSI CLINICA. GÊRAL Conselheiro Mafra, n. 160 Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade
- MÉDICO - I

e CONSULTAS: Das 10 às. 'fel 3022 - Cx Postal 139 ULTRASON (Tratamento .das Sinusites sem operação)
CLlNICA DE CRIANÇAS i CURSO NACIONAL DE Diretor: _ RUBENS 'A. NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites e

AD U L TOS DO�NÇAS ME�'1:'AIS. ;DR. ANTÔNIO DIR 12 'horas. 'RAMOS. '

.

inflamações do Nariz e Garganta)
Doenças Internas E_x-�Iretor, do

HosPltall MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE IONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho
':ORAÇÁü - FIGADO Colônia Sant Ana.

, '_ MÉDICOS � Cons. e Residência:, 7 de AQUINO.' para Ionisar' Medicamentos (Tratamento de dores de
RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLtNICA R t t Cabeça e Inflamações da Garganta .e' Olhos. E'1l muitoi-'

)
.

t
. Setembro n. 13. epresen an es: _ I

:rratamento moderno da ais.
GERAL-PARTOS R -

.

A S L casos sao evitadas as operações das Amígdalas' :

I têncí S I epresentaçoes . . a-
ULTRA VIOL

'

. SIFILIS mpo encia exua.
Serviço completo e espe- ra Ltc'a' . ETA FRIO (Tratamento das FarrngijesRua 'I'íeadentes n. 9. 'R

.

S· 'd
.

fl
_

d O id ')Consultório - Rua Tira-
C

. cializado das DOENÇ.(\.S DE ,ua ena or Dantas,.. 40. e m amaçoes os UVI os:
dentes, 9.

h
onsultas das 15 9.8 19

SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS - [;0 andar.
.

REFRATROAIOS X (Radiografias da Cabeça)
HORÁRIO' oras.

êt d d di 't'
.

'I' I 22 5924 _ Rl'O de
.' ,R (Moderno Aparelho para RECEITA de.

FONE� 3415. ,me o .os. e iagnos ICOS e e .: -

Das 13 às 16 horas. '. 'I tratamento. Janeiro. I� (OCULOS) .

TeI.: COI).s. - 3.415 - Res.
Res.: Ru� Santos Saraiva, SULPOSCOPIA _ RISTE- DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda. JLAMPADA de FENDA (Verificação e' diagnostico da

- 2.276 __:_ Florianópolis.
54 - Estreito.

RO _ SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA Rua Felipe de Uliveira, n. lesões dos Olhos)
TEL. - 6245.

_ METABOLISMO BASAL 21 _ 60 andar,.' INFRA VERMELHO
DR. R.OMEU BA.STOS DR.

-

MA'RIO WEN- Radioterapiap or ondas
- ADVOGADO -

Te!.: 32-9872 - são Paulo Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de'
.

I I
- Caixa P�stal 150 - Itajaí ASSINATU'RAS Pulmão e EsofagoPIRES AUTSEN

curtas-E etrocoagu açao \' r'
.

C l
'

DH
. Raios Ultra Violeta e Infra

_

- Santa uatarma -

,

Na Capital
onsu tório: Visconde- de Ouro Preto 2 (Altos da Casa

._ MÉDICO - CLtNICA' MÉDICA DE Vermelho.,. . DR. MÁRIO LAU- Ano
'

.. G." 170,0(1 R 'dA
,

Belo Horizonte

S�a?OmFrParnáctl.i�:Q dneoAsHs' l?s·SPeitnllal ADULTOS E CRIANÇAS Consultõrio : Rua TraJano, I RINDO
Semestre . Cr$ 90,00

eszCencza
- Felipe' Schmidt, 113. 'I'elefone. 2.365

- Consultório - Rua João n. I, 10 andar -;- Edifíciodo' No Interior onsud ltas
- pela I;lla?hã' no Hospital - A tarde

Santa Casa .do Rio de Pinto, 10 - Tel. M. 769. Montepio. e Ano Cr, 200;00'
as 2 horas em diante no Consultórín

Janeiro Consultas: Das 4 às � ho- rr "

D 9 à 12 h

I C * 11000 I
.

, r..(}rar_,o: as . s 0.- 'DR. CLAUDIO Semestre. . . . r", ,
.'CLINICA M1j:DICA raso ras - Dr. MUSSI. r Anúncios mediante conv : .

CARDIOLO'GIA Residência: Rua Esteves .

.

.

BORGES.

Das 15 às 18 horas -:- Dra.
. .' tráto,... ',DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO _

Consultório: Rua Vito!' Júnior, -45. Tel. 2;812. �

MUSSL. 1 " ADVOGADOS .' Os orrgmais, mesmo não
.,. ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO ALERGIA.

,'vIeireles, 22 Tel, 2.675.
.

-a, Residêucta : Avenida Trom-
.

Fôro em geral; Recursos pU.'blícados, não serão devOl-', DERMATOLOGICA E CLINICA .GE'RALOLHOS .,- OUVIDOS -

k 84
Horários: Segundas, Quar- NARIZ E GARGANTA

pows y.. .

�:�:::� � S;��:�:IT;����:! vI�>\dil'eção não se respon- Dr' MI·uuel"Nunes/ Ferrel"ratas e Sext� feiras:'
DR JÚLIO DOIN de Recursos. sabiliza pelos conceitos emí- '.

•
_ '

Das 16 as 18horas.' 1 DR. NEWTON
ESCRITóRIOS tidos nos arti�os &SSii�lados. CONS. - A' RUA VICTOR MEIRELLES N° 18; 1°

Residência: Rua Felipe!, VIEIRA Florianópolis - Edilicio
...__

'

.......,;........... ...;,.........�
ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS - .DIARIAMENTE.

Schmidt, �3 - 2° andar, D'ÁVILA São Jorge, rua Trajano. 12

lo'lormQE'o-"eS
RES. - DUARTE SCHUTEL N° 38 - FONE: 3.140'

Especialista em: Olhos - CIRUJ{GIA GERAL - 10 andar - sala1.' Yapto 1 - Tel. 3.002.
Ouvidos _ Nariz e Gar- Doenças de Senhoras._ Rio de J'anefro - Edifício -

't
... ',

. Dr. Ylmar Corrêa
DR." WALMOR zo-

.

t r' Proctologia - Eletricidade Borba Gato, Avenida Antõ- U eisgan a.
\

Médica
' nio Carlos 207 _ sala 1008.

-,
,

"

f':CLINICA MEDICA
MED GARCIA Receita de óculos, CONSULTaS das 10 .;. 13 horas. 1.\1' , .'

'1
-. J Consultório: Rua Vitor O leitor encontrarA; ne.· R T' d te 9 F 3415D�lomadQ h-ela.'Faculdade Infra-Vermelho, Meireles n. 28 _ Tetefone: DR. CLARNO G� ta coluna, inforlDações que

ua ua en - one
,

N���t:!:i�:�eMdeod���:il da bu��:;:s�noteraPia
- Ne-

3.m3��::tlet.as,: Das .15 h?ras ��!��G��I_ ����:��a:. ',diAriamente e d

.• ,�:-D,r.. Carlu-.-s-.-:F=-.--::E=-n-u-e-I-s·-I·�n-u�""':"'"Ex-Interno por concurso da E
.

d Ot Hino Rua Vitor Meil'elle's,' 60... , . , quipo e 0-
1, M di d H t AMaternídade-Bséela

. Residêncía; Fone, 3.422 FONE 2468 10 T I f
e co os ospi ais merícanos e da Força(único no Estado) :.. JORNA .,. ti! e on. E

.

dí rÓ,

B '1'(Serviço "
do .Prof, Octávio, I I 71 FI

.

ó li' OZ'" xpe icionaria rasi eira
Rua - Vitor Meireles Rua: B umena n.. .,... orian po 8 - O Estado .........• I...

. MÉD.'ICO _ OPERADOR _ PARTEIRORodrigues Lima)
A Gazeta ... ,...... 2.65' D a d S 'h C·' P

.

Ex-interno do Serv,iço de n. 22. ' DR. !JIB CREREM
'

Diário da "arde ... 1.57i, oen�, s e en oras � .

rianças - artos - Operações'
Cirurgia do Hospital Horário . ..,- '9 ás 12 horas ADVOGADO ! Diário da ManhA .. , 2.463

O Mais Moder�o e edflclente dTrastamhento e Operações
. I. A. P. E. T. C. do Rio de

_ -16 ás lS'horas. /,
..Causas cíveis. comerciais,

. A Verdade Z.OU. '" A.

as oel':ças e .en oras
.

Janeiro
'

" '

'1 Ofi I 1'· '188 Cólicas, flores brancas, Irregularidades mentruaes ton-FONE - ·2.675 . . . ·trabalhl·stas'··,�· mprensa c a ..... tura z bídos d ld
'

- MédicG do Hospítal , de cnmmais e, d
;

,.. HOSPITAIS, AS,. u.m I �s �e ouvI_ �,neur8:stenia, irritabiliqade,.

Caridade
.

-Res idêncra :
'

T'ravessa I <, ·ConSit,.ltas :·p,op'r/lar.!!B .,

D 1"1.' ido d • msoma, impotênnia e frigídez sexual em ambos ,os se-
DOENÇAS DE SENHORAS' Urussangu 2 . ..,- 'Rua Nunes Machado, . 17 <I;r:v;d:�) a.�:., '1" %.au

xos
.. -, Trat�m�nto pré-nupcial 'e pré-natal.': '.

- PARTOS:-OPERAÇOES
_

Apt. 102.
(�sci. Ti�aaent.s)-:' sobra- (Portaria) 2.0al �per�tçoes 'f,specI�hzd�s do ouvido, nariz, garganta,

C:ons: Rua João Pinto n. 16, DR. VIDAL '
.

Nerêu Ramoe 21.831 SlllUSOI es, PC: IPods, hesvI?S do septo (nariz) labio partido
das 16,.00 às l�,OO do - �a 3�,

Militar '... 1.157 -h pera�:s e e�mas, apendicites, ovário, utero,
horas. CLíNICA DE CR1ANÇAS �ão SebastfAo (Casa

emorrOl es, adeno.ldes, . hidro�éles, varicoceles; e
Pela manhA atende' CONSULTóRIO - F.li- .

de Saúde) 1.153, varizes, elefantIazes.
.

diàriamente no Hos- pe, Schmidt, 38. ;

O J
'

TI' 'M:aternidade Doutor
,

C I R U. R G I A E M G E R A L
pita I de Caridade. CONSULTAS - Du 4 r. use avares, racema,'· CarIo! Corria ... 1.111 Tratamento gar�l'ltido de va�izes, úlceras varicosas,Resi<iência: às 6 horas. _ I

"
- CHAMAUAS UH- hemor.rOldes com 6 injenções, sem dôr

.

Rua: General Bittencourt R 'dA
.

T t Si! j
MOLE STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA' GENTES.,

. OPERAÇÕES E 'I:RA_TAMENT_? DA TIROIDE (Papo)eSI encla: enen • -
.,. r

GERAL Corpo de Bom�lro.

1.!1I1Tratament�.
e Opera-ç.oes do 'es�omago, fígado, vesicula eD. 101.

I vel'ra, 130 Intestl'no T b d d IServiço Luz (Recla. , , .
-:- u �gem uo ena. .

Telefone: 2.692. FONE"_ 3.165. Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. mações) 2.404 Tratamento da SlÍlhs ,Pelo processo' Amer�cano, mais-

R
.

.

Chefe do Ambulatót:io de Higiene Mental. Policia (�ala Cúmla- ',. �. moderno, �m 3 ou 15 dias. _D . ARMANDO VA-' DR- ANTÔNIO' MO� Psiquiatra do Hospital - Colônia Sant'Ana. sário) 1.038 �ecDlca UDlca no mUIJdo para o tratamento do Heman-'LÉRIO DE ASSI�' NIZ 'DE ARAGÃO Convulsoterapia pelo eletrochoque e car- Policia (G�i,:' D�l�:' glOma (manchas de vmho) no rosto ou no éorpop com
M:S:DICO diazoÍ. Insulinoterapia., Malarioterapia. Psico- d ) 1594 100% de cura '

. Dos �ervjços de Clínica In�;, CI�URGIA �REUMATO. terapia.' i ct:';ANHiÁé' i).... Receit� de óculos - Tratamento e 'operação das! doençás
�f�D:ti1da Assistência �uni-.!. " LOGIA' CONSULTAS: Terças. Quintas das 15 às TRANSPORT.

dos olhos:, PTIRIGIO,.CATARATAS, ESTRABISMO,
clpal e Hospital de Carldadcl �'.,

' Ortopedia' 17 hpras. Sabado (manhã)
. -

I
. Ai:REO .' ETC.

,

CL.t:N.ICA M�DICA: ,DE. ,( CeÍls'ültório:;João Pinto, Rua Anitá Garibaldi, esquina d. General TAC .....•....... 1.700
"'TENDE _A QUALQUER HORA DO DIA E DA

CRIANÇAS E ADULTOS j 118. '; "
Bittencourt. ,... Cruzeiro 'do Sul ...• 2�500 C

"

R
NOITE" ,

".1"). ,': ."- ·M�r,gia ---' . .'. 'lJas 15 às 17 diàriamente. RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Te!. 29ê1 '

Panair . �.. .. .. .... a.553"
onsutorio: ua Deodoro, esquina da Vidal Rámos

Consultório: Rua Nunes'" U M.ano.s aos Sábado,. .' I V i
I ... -25 Residência: Coqueiros, Praia de Itaguacú Casa d�

M h
""'-'.. ar � .. . .,

Torre.ae ado, 7 -. Consulta,s'da,s " Res.: Bocaiuva 185., ----
.

l,óide A'reo 2.402
. .

_

�15R��i����7��sRua M-arec�al), Fone: _.; 2.714.
'

Farm�.. c·.i·a Sa n·ta�. 11',ntn n '·0..

�::!df��·V·�.;·:::::::
.

��:�� Navl-.Q-M·olor CC.C·-ar··-'HUeDCke>lGuilherme, 5 _;_ ��'9n�: �783, DR. H E NR I QUE U J lJ HOTelS
'

.

...;..�, PRISCA PARAISO' AV'ISO ; Lux '.' .. 2,021
.

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇAi DR- I. LO.BA1.'O
" U, ',-

.

'.

\iare.Ue 1.276 '{lagenS entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANElRO.

FILHO
,. MtDICO

D

'

Lev�mos .ao conhecimento de nossos distintos ,frcguê- \I('�ropol . . . . . . . .. 1.147 Escalas intermediárias 'em ItajaÍ, Santos, São Se-
Do'e·n·ças· d·o. aparel_h�' respI'1

. Operações - o.nças -

'FAR
LA Forta . . . . . . . .. I.S2J bastião, Ilha Be.la, Ub.atuba, sendo nestes quatro últi-.

zes e amigos que mudamos o nosso estabelecimento' - .

ratório de Senhoras - Clinicad�, Cl$dque ..........• 1.4;49 mos apenas para movimento de passageiros.
TUBERCULOSE' Adültos.. MACIA StO ANTONIO", para a rua Felipe Schmidt n. 43 �ntral 1.6I�

"
A.s J�cat�s emh S. ,S.ebastião, I�ha Bela, Ubatuba não

RADIOGRAFIA � RADIOS� .curso de Especialisaç'o
- aI) lado do SAPS e Hotel' Cacique. Estrela ......•.• �. 4.171 prelu tca'rao o orano de chegada no RIO (Ida) e

COPIA POS PULMõES .no Hospital do! Servidol'4ls AgradecendO a honra de continuarmos a merecer a Ideal .... ....•.... ,.1591'
\

À
SANTOS (Volta) _

'

. Cir�rgiã do:Torax' do Estado confiança estamos no novo local á disposição de nossa ElSTR'EITO ITIN�R RIO DO N/M "CARL HOEPC'KE" PARA O
Form.ado pela) Fà.culdad� .... , distinta freguezia.

OiI!l(JUfI ••• ' ••••• " • o.

\
. M�S DE AGOSTO DE 1954

Nacionalde Medicina, Ti!;l1o.:. (Ser:vlço -:li) Prof. Mui..-
, PLANTA0 _ Sábado _ tarde _ 14 agôsto

IDA V O L T A

10'gf&taÍ e Tisiocirlirgião dq I
no de Andrad.) " Florianópolis Itaja' Rio de Janeiro Sant,o,Domingo - \

- 15 agôsto E d
'

, Hospital Nerêu Ramos Consultas - P.l. manhA mprega a 19/8 ., 11/8
Curso de especialização pela no HC'spital de Carichld.. ' "

;'

,

,

• 15/8 17/8 23/8
_ 24/8

, S: N. T. Ex�i�tern� .e Ex-as� 'A tarde, das 15,30118. Precisa-se . de uma em- 28/8' 30;8 4/9 5/9
t.: 81stente .de Clrur'ila d·o Prof. '

-

'd;ante no' cons'ult6rio pregada para trabalhar em.
, ,u�o . Pinheiro Guima,rães em •

'.
,. Horário de Saída:

... , .. (ltf;o). á Rüa Nunes M:.achado 17,

18ANCOdeCRf�ITO
POPULAR

I
Pôrto Alegre. ?aga-se bem. de I Florian6polis às 24,00 horas

.' ,
. ,Cons: Felipe- Scbmidt, 88 I �-:sqll,n. d. Tl"radentes.-T.i.. ,. � AGRíCOLA . I ,I' Tratar á Rua Felipe .

do Rio de Janeiro às 16,00 horas
_.;; Fone 8801.' .

"

2.766.
' i -

'

•
. Para mais ínformaçêíes dirijarn.-se à '

.

'

",.,'"Atende'em. hon marcada.
Residência _ La Porta Rv...o. rr�, 16

'

... , Schmidt n:,119. TELEFO- EMPR�SA NACIONAL DE NA�GAÇAO HOEPCKE

., c��;:m"��':���'í�;:rge
80 '"':'"'

I�otel.
.

. . .. .:.
;;'�'-"-'7':'''� I' . f'LOrtIANÓPOLIS - 5tó,. <:'ÓIÓ,rlnó.. " NE: 3.177. í Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 ....:.. Telefone: 2.212

----.----------------------------�------------------------�----��------

/ Indicador
Ct.lNICA DE OLhOS - OUVIDOS - NARIZ E

GARGANTA
- (10-

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

La;vando,'co-m· Sabão

\?irgem' Especialidade
da· ela. ' WBIZEL 'INODSIBIAL-Jnloville. (mlroa �registra,da)

eCODO iza,.,se, tempo e inbeiro

j
I
·1

,
I \J,-;:j, ll"

I -!I>

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



acima.
30 -;- Ministério da Fezenda;, Poder

'Tribunal de Çóntas.:
Judiciário';

U El:)TADO Florianópolis, Sábado, 28 de Agôsto de 1954 3

TENDO EM VISTA O FALECIMENTO DO SR� GETOllO VARGAS, EX-PRESIDENTE DA REPOBlICA, E O LUTO,. DECRETADO
'

P E L O GO
: VERNO BRASILEIRO, A COMISSÃO ORGANIZADORA

_

DO CqNCURSO MISS SANTA CATARINA RESOLVEU ADIA R A FESTA QUE ES
TAVA PROGRAMADA PARA A NOIT E DE 30 DO CORRENTE NO LIRA TE NIS CLUBE, PARA O DIA 6 DE SETE MBRO QUANDO ENTÃO
SERA lEITA A APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATAS QUE CONCORRERAO AO CERTAME .DE BELEZA REPRESENTA NIDO OS C L U B E S

\

.' DE F l -o R I A, N Ó 'p O li S
"

Conselhos de Beleza��Q BSTABQ��
«NO L�R�E NA SOCIEDA'DE

Experimente bojeCirculo Vicioso
BIFES DE·CAÇAROLA A

MODA CRIOULA
Uma maneira deliciosa de

se preparar bifes de-caçare
la é a que vamos dar, e que
chamaremos _

de Bifes á
Crioula! Ei-Ia!

'J Lilt'

,

I

I
,I

(Colaboração especial pa- alcool numa igual quanti-
pa O Estado) "dade de et�r e j� água de 1

.

'rosas. Depois poe-se nessa'

HIGIENE DAS PELES !'�istura vinte 'gramas de Vêde quão grande amor nos tem dado õ Pai que fôssemos
GORDUROSAS acetona. E agora um con-

I
chamados filhos de Deus. (I João 3:11). Ler Rom. 10:8-13

selho final: como as peles I QUANDO João escreveu estas palavras era já uIJl ho

gordurosas são sujeitas, con-I me� velho, segundo a tradição. Muitos anos tinham pas

forme já falamos acima, ao : sado desde o dia em que êle começou a seguir o Mestre. No

A pele gordurosa. é fácil- aparecimento de cravos, é i t��P? em q�e escreveu era um homem de profunda expe
mente reconhecivel. Intenso contra indicado a mania que

riencia da VIda e de Deus..
brilho cobre todo rosto so- muitas pessoas têm de ex- Mas o apóstolo ainda vivia encantado à luz do fato de

bretudo na testa, nariz e
premer esses pontos pretos que era fi��O de Deu�. "Vêde q�ão'gr.ande am�r, nos A

tem

queixo. Passando-se um pois o resultado será o apa-
dado o PaI , esc:eve ele com .�vldente espanto, que fosse-,

lenço retira-se um pouco a cimento mais cedo ou
mos chamados fIlhos de Deus.

oleosidade mas, após alguns mais tarde de espinhas que É mesmo um místérío, um homem .pecador tornar-se

minutos forma-sé nova ca- deixerão a pele toda marca-
filho de Deus. Eui sel porém que é uma realidade, pois lem-

mada de gordura. da de cicatrires..' bro-me do que eu era antes de me serem perdoados os

Tambem os poros exis- NOTA' O I' meus pecados em contraste com a mudança que Cristo ope-
.
- s nossos eI- . .

h ldtentes numa pele seborreica t
.

d
-

licit '1 rou em mm a VI a. "O sangue de Jesus ·Cristo, seu Filho,

se mostram bem dilatados e
ores po er�� so I�l ar q�a

-

nos purifica de todo o pecado. Eu recebo diàriamente tão
quer ctondse o ISO

re °b rla- boas dádivas de meu Pai Celeste!" "Tôdas as coisas contrí-
o aspecto que apresenta tamen o a pe e e ca e os '.

.

uma pessoa com a cutis des-, di
.

r t D
buem Juntamente para o bem dos que amam a Deus". E

se tipo é dos mais grossei- �� me, l� es�cI� IS �1
r.

pensar que esta vida extraordinária, na graça de Deus, se-

�resd'
a

J
ua
.' exlCbo, d- rá, de acôrdo com suas promessas, coroadâ com a glória

RIO e aneiro, ' astan o eterna!
enviar o presente artigo des
te Jornal e o endereço com'

pleto para a resposta.

«No Senáculo»
SÁBADO, 28 DE AGOSTO

MACHADO DE ASSIS

Dr. Pires.

Bailando no ar, gemia inquiéto vagalume:
_ "Quem me déra que fosse aquela loura estrêla,
Que arde no eterno azul; como uma eterna véla!"
Mas a 'esÚêla, fitando a lua, com cíúme ;

INGREDIENTES: -

1 quilo de carne especial
para bife;

1 pitada-de sal;
1 pitada de pimenta;
1/2 colherinha de açucar
1 colher de sopa de 'salsa

picadinha;
3 dentes de alho socados;

. 1 colher de sopa de toma- ros.

tes Picados,' ,O peor de, tudo . isso é
Enfara-me esta azul e desmedida umbela.. . b

.

d
' f

1 I
. 1 colher, de sopa de pi_ que o se o aju ara a or-

Por que não nascí- eu um simp es vaga ume?" -

.

----x mentões picadinhos; maça� de P?ntos pretos ou

,ANIVERSÁRIOS' 6 a.B batatas inglesas de c:avos e, daí para ° apare-

I
tamanho médio cortadas em

CImento de espinhas é só
), '

Sr. Henrique Ferrari rodelas' ,

I'
um passo.

1 C"'lh'er de' maI·z·ena' para .

Só uma higiene rigorosa Influência do Museu de
Transcorre, hoje" o ani-, v , , h d1

o caldo', I evitara q,ue ven am to as
Arte Moderna de' Novaversário natalício do sr. d

Henrique' Ferrari funcionâ-- 1 cebola grande cortada I essa� pequenas resgraças
Y k

A

b dêncl
rio do Departamento Re- e Azeite que cubra' dois de- medida essa que deve _se: '

or so re a ten enCIQ

dos acima do fundo da pa- observad,a .pel,a .

manha., a modernista na arte. �'
gional de Correios e Telé- d S d

.

nela. tar e e.a nOl�e. en o aSSIm, ,------------�--.

grafos e pessôa muito rela- logo ao levantar a pele ne- ,h0 amoníaco, anidro
cionada na sociedade local.

MANEIRA DE FAZER cessita ser lavada com sa- revol�ciona a agril=�lturaO ESTADO cumprimen- :
bão comum de toilete, ou

, • ,

ta-o. I 1 - Ponha o azeite em - .

i uma caçarola, de tamanho quando fôr muito gorduro- VEJA, no novo I apenai

'médio, e vá colocçando um sa, é preferível um -que seja .úmero, hpje à I
1,O_Da Um os ingredientes, da ""'_

de enxofre. U-m s.a-9jo ácí- venda da rev,'sta I
Festeja hoje mais um ani- =

d 'b' '1 A ' I
guinte maneira: primeiro D tem em nau' e ma .

versário natalicio a gentil '
.

d rf'" E
senhorinha Alice Cunha, uma porção de cebola, al- agua eve s r morna. m

guns bifes, sal, pimenta, o seguida usa-se' um pano fel-
filha do sr. Euclides Cunha pudo para efix.iigá-Ià� após
alto funcionário do Tribunal açucar, a salsa e o alho 50-

d J
. d.' cado, os tomates. e plmerr uns quinze a

..

-"vint,e( minutos
(3, ustíça ªpo,se�t�, o d d

-
'. tões cortados, e por.último

e escanso ,1 ,,��ssa�se; um

_', "". \. :,'. 't\,�_�,'.�, Menimo José Alfredo as rodelas de batata, for--- 'pr�hdut� d�telrgendte l�omoda
• .

"

"" Regista -a data de hOJ'e mando camadas" vá repetin- ve a ormu a o lcor - e

,," ,"" \ • �' ...?,.,�, f 'I ,. H ff
-,.

• � -,
..

'
-

mais um aniversário nata- do da mesma meneira até o man e que nao e maIS

"f''U'.,.
li�io, o Interessante menino

1
terem-se acabado os bifes;, do que �ma. mistura em

��
, José Alfredo filho do in- 1 2 _ Desmancha-se a maí- partes iguais de alcool e 31 _ Demais Ministérios .

.

�... $
dustrial Wilson Muller, re-

I
zena em água com sal. apro- eter. Essa composição é p�- ,Atenção' 1°/9 _ Aposentados

, .:� , '" sidente no Estreito. ! ximadamente duas xícaras ra ser passada tr�s ou mais 2a 6/9 _ Os que não receberam nos dias tabelados,
1)\, J ,,� Ao aniver,sáriante e seus de chá, e cobre�se tudo, vezes durante o dIa em toda

NO AZILO DE ORFliS .
SETEMBRO

. Uma tualete esportiva em dignos pais, enviamos nos- tampa-se e leve-se ao fogo �ele usando-se, para !al Em louvor à Nossa Senho- Dia 23 _ Pensionistas militares e provis<l_rias
tecido de algodão estampa' sos parabens. , brando, por espaçó� de 1 ho- fIm, -uma bola de algodao. ra do Sagrado Coração, será_ 24 _ Pensionistas civis

..

do, saia godê e. blusa bem I ra e meia. (APLA) Pode-:e mesmo. esfregar.o resada nessa Capéla, novena, 25 a28 _ As que' não receberam' nos di:;l.s acima
, cavada nos ombros, abotoa- FAZEM.ANOS HOJE: .

' algodao, nos logares maIS
que terá início no' próxiino

.

29 _ Ministério da Fazenda; Poder Judiciário;
da na frente, deixando um I

sr. Francisco de Souza I

.

gordurosos e que são, co� sábado, dia 21" às 19 horas

.. I
Tribunal de Contas

triângulo aberto na 'altura sr. Arlindo de Oliveira murne�to, a test.a, as aza� Essa piedosa devoção, da- 30 _ Demais Ministérios

do estômago. srta. Zuleima Goeldner. iVende .a.e
do narIZ e o queIXO. qui em diante, passará a ce- 1°10 _ Aposentados

.. Uma vez que a pele este: le,brar-se anualmente no mês 2 a 6/10 _ Os que não receberam nos dias tabelados.

P t··· a-
'

,ja completamente enxuta de Agôsto. OUTUBRO'
ar lClpaç O Vende-se um Carro Re- inicia-se a maquilage que D' 25 P

..

t
1 J Agrupemo-nos, pois, em la - enSIOlllS as militares e provisór:ias

nau t uvaquartre em per- deve ser, alias, bem simples tôrno da Mamvilhosa' Advo- 26 --,- Pensionistas civis
HILDEBRANDO SANTOS DA SILVA feito estado de conservação apenas com rouge- sob a 27 A

- -

R sada e imploremos sua pode- _ s que nao receberam nos dias acima
.:e: Tratar no Bar 'osa forma,compacta e pO' dear-' 8' -

,'osa proteção para nós, para 2 - Ministerio da 'Fapenda; Poder Judiciário;
roz. tpdos, para o Brasil. Tribunal de Contas

A tarde e ao deitár,

nes'l
Que os fiéis peçam com 29 - Demais Ministérios

se ultimo caso obrigatoria- fé as graças ela Santíssima 30.- Os que não re'ceberam nos dias acima

mente, lava-se de novo, ,o . Virgem. 3/11 - Aposentados
rosto com aguq morna e sa- A Comissão 4 a 6/11 _ Os que não receberam nos dias tabelados,
bão e, após, emprega-se uma NOVEMBRO

(SNA) -'o Mais de meio l,?ção de limpeza bem ener- Aluga-se' (
,

Dia 22 � Pensionistas militares e provisórias
milhão de cartas, das quais gi,ca ,como, por exemplo, .

23 _ Pensionistas civis

25.000 do estrangeiros, des- a que explicaremos mais Quartos de casal e sol- 24 - Ministério da Fazenda; Poder Judiciário;

JAIME CASTRO tinadas a Billy Granham, é ad�a'nte'e que poderá ser teiro, com café pela Manhã, Tribunal de Contas

e esperado êste ano pela sua facilmente àvlada em qual- em casa de família. Tratar 25 _ Demais Ministérios

e D. MARIA DE LURDES Associação, sediada em Mi- quer farmacia. Ei-la: jun- à rua Conselheiro Mafra 26 _ Aposentados

D. ELCIDA FARIA CASTRO neápolis, Estados Unidos. tam-se cirlCoenta gramas de, 93., 27,29 e 3,0 _ Os que não receberam nos dias tabelados.
1 D)i:ZEl\IBRO

1 '

participam o conttat� de parqcipam o contrato ele George Wi son, que é o

casamento de.sua filha MA- casamento de seu filho secretário-tesoureiro da As-'
. Dia 14 _ Pensionistas militares e prOVisórias

15 __:_ Pensionistas civis

R;IA LIVIA com o Sr. Walter
I
WALTER com a Srta ..Maria sociação, disse que embora '

.

Castro.. .. Livia Faria.

I seja
muito cedo para uma '.' D.... a rt,I·C· .-paç'a-oo

16 - Ministério da Fazenda; Poder Judiciário;

Maria Livia e Walter completa, repercussão da r-;. Tribunal de Contas
,

_ 17 _ Demais Ministérios
n o i vos cruzada do dr. Graham na

, 18 - Os que nâo receberam nos dias acima
Florianópolis, I'): de agôsto de 1954.' I

Europa, são copiosas as car- LOTÁRIO COSTA E ESPOSA ROSA C,OPETT.í, COSTA
tas relacionadas com as

20._, Aposentados
. Dia 21 em diante _. Todos os pagamentos não efetuados.

Clube 15 de 0- I b
reuniões evangelísticas de ,Têm o prazer de participar aos parentes e pessôas ami- Secretaria da iD. F. em Sta. catarina, 30-7-54. ,

U U ro além-mar.
,

' , gas, o contrato de casamento de sua filha ZELMA, com b Ione. da Costa Melim, Secretária.

R AI' d C Ih: I 12 Uma senhora de Enfield, sr. SETEMBRINO COUTO M" S 1 T" C 11 I
ua varo' e arva o - .

I 1
. .. ,ano a ema, elxeua oe 10, De egado, Fiscal.

A V I S O
' Mld esex, �ng aterra, escr_e- O ato terá lugar, no dia 18 de setembro próximo vin- NOTA ,- A 'presente 'tab�la foi aprovada pelo Diretor

.

'
.

'

b 1
'

f" vendo, pedIa uma grayaçao I douto. 'G I d F d N
' \

Em vIrtude do decreto que esta e ece luto o lClal
d h' "G' Ó G U

A ••
era a azen a aCIOnaI, conforme telegrama' ,

. . d
' 'f - o mo Ula-me ran- rupema 16 de agosto ele 1954· 967 d 5 8 54

����m�86ue�omm�seu�m���dJ '" 1 t'h
'

__� �--.---��------n-.�.--,-e---�--.---------�-.

P 'd
�

d
e eova que e a m a ou- �

�-

de pesar pelo passamento d,o Exmo. Sr. reSI ente a vido' através da interpreta- AVE'NTU-RASRepublica, doloroso aconteCImento que enlutou toda a -

d dA'
'. 00 ZE MUTRETANação, a'Diretoria comunica aos senhores 'associados Eçaot 'd� um

H
gr�n e coro,no. ,'-' .

..••
,

.

d' 4 d
saIO arrmgway, por r:",,:,,�-----�----�=-::::-=-..--..--------'-""----'------------------_;_---

que resolveu transferir para o proxlmo la e setem-
a

. -

d reuniões � PIIl., 1;. ,:;-,. �

pro afesta, denominada "NOITE AZUL". ���à:s. as em ., F'-,

ÇfJ'
'\

'"

l-
.

�
�iUm jovem estudante in- � " e. � \glês informava' ter ouvido o

, dr\ Graham no Colégio Cliff ,,�

L'IR,A TEMIS CLUBE �::I�t���:�� esej�re:c:�;:; ,i' " _.�"
�

..T'\-J.�,�DIA 28. SÁBADO - SOIRÉE _ Inicio ,às 21,30 horas - do Senhor por tôdas as ma-
_

,

"v �

Em' benefíciq _da �ocieà:;Lde Recreativa dos Professores. ];1.e- ravilhosas bênções recebi-

serv�I� �e�������������� Müg�'�ncli�s�tf��'�:'promovi- '�i��a�aa�ai�:o��uz��:li���i� -At, ����:it�,--J. :Ul� �.�._. ��_(.�,_(1
da pelo Clube Penhasco. em Londres."

_ "Pudesse eu copiar o transparente lume,
Que, da grega coluna à gótica janela,
Contemplar, suspírosa, a fronte amada e bela!"
Mas a lua, fitando o sól, com azedume:

I

_ "Misera! tivesse eu aquela enorme, aquela
Claridade imortal, que toda a luz resume!"
Mas o sól, inclinando a rútila capela:

f

__ "Pesa-mé esta brilhante auréola de mune ...

ÚLTIMA MODA
Eu te dou graças, Senhor, por teu maravilhoso amor e

por tuas inúmeras bênçãos. Lamento minha cegueira, mi
nha negligência e minha ingratidão em face de teu grande
amor. Abre meus olhos para que eu veja. Em nome de Cris
to. Amém.

ORAÇÃO

PENSAMENTO PARA O DIA
Oxalá que minha vida hoje, dê testemunho de minhas

relações com Deus!

Delegacia. Fiscal
TABELA PAGAMENTO DO PESSOAL NA DELEGACIA
FISCAL DO 1'ESOURO NACIONAL, EM STA. CATARINA.

1954
,

MESES DE AGOSTO A OEZEMBRO
AÇWSTO

Dia 25 _ Pensionistas militares e provisórias
26 _ Pensionistas civis

. '

27 e 28 - As pensionitas que não receberam 11.0S dias

Srta. Alice Cunha

Mais de meiu
mi hão de 'cart3�

ADA SILVA

participam aos' parentes e pessõas amigas .0 nasci-
.

, I

mento
.
de sua filhinha G I L D A ócorritl� na Maternidade

"Dr. Carlos Corrêa" em 20 de Agôsto de '1954.

ParticipaçãO
DR. ,AGRIPPA FARIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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At' 't'
,-�

jASSOCIACAO.0< '00 ÁTLETlCA'BARRI-
GA VERDE

cial e mais festividades pro

gramadas para comemorar a
\

.passagem da 15°, aniversário

desta agremiação, para o dia

3 de setembro próximo vin

douro - sexta-feira.

Pela "A.A. Barriga Verde"

Alinor José Ruthes

1° Secretário

A PRO'XIMA' RODADA DO RETURNO DO CERTAME DE PROFISSIONAIS S,ERÁ EfETUADA' D'O M I N G O PRÓXIMO,
CONSTANDO DE DOIS JOGOS DE SENSA(AO. N,ESTA CAPITAL;-BATER-SEMÃO PAULA ,RAMOS E ATLETICO E EM HEN-,
RIQUE lAGE DEFRONTAR-SE-AO IMBITÚBA E FIGUEIRENSE� "ESTARÃO 'EM AÇÃO COMO sE VE' UM lIDER, DOIS

VICE'-JlDERES E UM, TERCEIRO, COLOCADO.",
.

Comunicacão
,

,

A Diretoria da Associação
Atlética Barriga Verde"; co

munica aos seus dignos as-

saciados e convidados que,

Estado' Esport'ivo"
, ;"(�(>4BBo(l'_'()�()"""()""()""'(��)��"''''-·W'-'-'-'''''''''''''''''W_-' O)...().....().....()._.().....().....()._.()�().....().....().....().....().....()�)4

,

'

,

-

levou a melhor sobre, o C: A. São Francisco pelo esco�e de

2 x O.

'

DE BRIAN. CLAI>lVILLE nacionais mantendo jogadores medíocres em treinos co-

Atuando melhor c tendo no seu oportunista "center" (Diretor do "Footballer's Who's Who) letivos.

.
. . '... .

'

_ .' ,L Houve gritos de desespero após-a derrota da Ingla-
est�ea�te Zélío o aUcOI elos dOIS tentos, os cruzmaltínos

,'LONDRES _ (APLA-REUTER) _ A -derrota da terra por 7/1 em Budapest, chegando-se ao ponto de a-
fizeram [ús à vitó�'if\- e com tal se classificaram prática- Escócia pelo Uruguai por 7/0, no Campeonato do", Mun 'flrmar que -'não foijusto", pois os hU,ngaros mantinham
mente para a disputa elo .terceíro turno com um dos qua-I do, talvez ainda venha a ser considerado como um dos sua seleção em treinamento' constante, ao passo que o

tro finalistas. mais importantes acontecimentos da história do fute-' sistema de- clubes na Inglaterra tornava tal cousa 'impos-
Os dois quadros formaram assim: bol inglês.

,

;
" I sível . Absurdo. Os uruguaios certamente realizaram

Os uruguaios deram uma lição objetiva nas duas, treinos coletivos antes do Campeonato do Mundo, mais'SãO LUIZ -, Bosse, Baixinho e Puga; Macau, Gastão I
artes fundamentais do .jôgo: jôgo de posição e contrô-. sómente dee treinamento dos hungaros. É verdade, con-
le de, bola. Sem aderir a nenhum sistema especial, os tudo, que a: maior parte dos jogadores do Uruguai foram
uruguaios revelaram um futebol de alta qualidade, Dé- selecionados entre. os elementos do Nacional e do Pena
monstraram que os três zagueiros, o "ferrôlho" suíço e rol, os monopolistas do campeonato uruguaio,
outras técnicas de futebol são apenas sistemas e mais Eu disse antes que sempre houve alguns homens no fute
nada. O futebol é o jogador. O; futebol é contróle de bo- bol inglês, que perceberam que havia algo de errado. Ago

dos la e jôgo de posição.
'

ra, temos uma grande oportunidade de, finalmente, lhes
Este fato, juntamente com os .recentes desastres da darmos, a palavra. _.

Inglaterra contra a Hungria, poderão muito bem ser o I Um dêles 'é Walter Winterbottom, diretor técnico

ponto decisivo da história do -futebol inglês. Há cinquen- I da seleção da Inglaterra e da Associação de Futebol.
SENSACIONAL 'VITO'RIA DO CAXIAS! ta anos, uma minoria de homens inteligentes vem dizen- Walter se sente justamente ofendido com as tôlas crítí-

Participando dos festejos da inauguração dos ,réneto- do ao 'mundo que o futebol inglês tem alicerces de areia. cas aos técnicos. "O técnico" disse êle uma vez, "apenas
. res do estádio do G.; E. 'Olirrrpíco em Blumenau o forte, O declínio não começou com a formação de três zaguei- mostra aos .jogadcres como devem exercitar-se."

"onze" do Caxias F. C. desta cidade enf'rentou amistosa-ti ros, con:o. muitos' apologistas f�c;is gostariam de nos fo-J: ,,�alientou que os jovens se exerci.tam na. escola.
ti ,I' . ,-

t d '1 d C
.

zer acreditar. '

:
' DepOIS, quando entram num clube da LIga, o tremo ces-

men e a poaerosa equipe campea es a ua o . A. Oar-
J' 1920 d lí

',
d 'f t b Li IA d . Ch

-

dl
.' -

íd'

"a em J , o, ec imo o u e o mg es - e os escoo sa. ega-see mesmo a izer que os Jovens sao atraídos
los Renaux de Brusque, logrando serrsaéíonal vitôria pela cês também _ era: evidente à maioria dos observado- para a Liga com a promessa de que, "vão 'tirar-lhes da
contagem de 3 x 2, após uma 'luta renhida e' técnica que As suas causas eram Igualmente evidentes. cabeça tudo o que os técnicos ensinaram";
muito entusiasmou ao enorme público que compareceu ao

belo estádio blumenauense. .

Marçaram os tentos do vencedor: Juarez (2) e Vi, -

"Êles usam técnicos, e nós não", escreveu um dos A verdade é que;-mesmo hoje, os melhor�s técnicosmarcando os do vencido: Julio e Otávlo.cregtstrando-se na melhores cronistas esportivos ingleses, Ivan Sharpe, "e ingleses de futebol são obrigados a emigrar. Que está fa-
la. fase o "placard" de 1 x 1. até_ que os adotemos ... " Ivan tinha razão, Mas o estú- zendo Jesse Carver em Roma, -'como técnico do clube

Com a lamentável ausência de Teixeírinha no cam- pido e infundado preconceito contra os técnicos de fute- Roma, depois de ter lançado as bases do êxito do w-«.
'peão estadual e do ótimo centro-médio Ounga-Dín no pe- bol ainda perdura na inglaterra, descendo mesmo ao Bromwich Albion? Eu direi. O Albion empregou-o co

latão caxíerrse, as duas equipes lutaram assim organizadas: absurdo de' jogadores internacionais f,amosos atribuirem mo técnico, há dois anos e não se preocupou em' dar-lhe uva, hoje, á tar�e, se as con-

CA�IAS _ P,uccíní, Ayola 'e' Ivo; Joel, He,�lio (Cleuson)
o declínio dos padrões do esporte aos técnicos. um contrato. Mais tarde, Carver procurado pelo Torino, dições do gramado permiti-

Não poderia haver uma ,demonstração mais eviden- que o levou quase contra sua vontade para a Itália ,I •

f t da t
.

'e Hoppe; Eúzebío, Didi, Juarez, Periquito e Vi. '
- .

"
, . '_" ,. rem: sera e e ua a a erceI-

te de que a função de Jogador e a de crítico de futebol Há. também-o caso de Ted Crawford, o antigo "crak" i '

CARLOS RENAUX --; Moslmann, Afonsinho e Ivo; Te- são d?is mundos dive�sos '.
'

,

.. I do Liverpool e do Oriente: Foi para a Itália e fez mara- ra rodada do Campeonato de

soura, Boloriiní e- Pílolo (Isnel) ; Petruschy, Isnel (Tale),
,

.Iimmy Hogan, que fOI chamado por seu antigo dis- vilhas com o Bologna. Pegou o pequeno Cervellati, C{!fl- ! Amadores; com os seguintes
Otávío, Julio e Tale (Merico). cípulo, Eric Houghton, para tornar-se o técnico do As-' tro-avante da reserva, e transformou-o num ponta inter- I

tros:
t Víll

' .

't'l t Ih d b f I .

1
'

I
encon ros.

Bôa foi a arbitragem do sr, Wilson Silva. on I a, pregou, mu I men e, o evange o o om u-, naclOna., -Ó,

"
,

Na preliminar os famosos "Bolhas d'Agua" de Blume ..

_tebol entre �s du�s gu�rras. Os ch�,bes com_o
.

o Fulha� I Agora, Crawford está de volta à Inglaterra - e dis- A's 13,30 horas - Postal x

e _o Aston Villa nao qmsera� ou nao, estavam em condi-oi se que não conseguiu encontrar emprêgo no futebol. Bangúnau suplantaram os não menos famosos "Faguistas" de Ti-
çoes de dar-lhe uma oportunidade para demonstrar suas .São cousas que fazem a gente desanimar. 'Estou certo .

jucas pelo alto "placard" de 3 x O, divertindo o numero teorias - e êle voltou ao continente para ensinar aos' de que Crawford mais cêdo ou mais tarde voltará ao I A's 15,30 horas - Colegíal

'público co� um espetáculo pebol-humorístíco. austríac�s, e húngaros. �, .'. I C,ontinente, e outro dos melhores técnicos 'ingleses se-

'

x Ipiranga
: Em' a r{oite 'a,i;ltérior, depois da· solene inaug'uração dos Po� lrOl1l� .d.a sorte, os. hungaros, çlepOIs �e ?estrm-I ra perdido, estupidamente. .. I Preço único _I Cr$ 5,00.-

réfl'éto'res, houve o grande 'clássico .de Blumenau --'- Olim- rem a mvenclblhdade dos mgleses em seu proprlO cam- A molestia que certa vez um crítico francês chamou I
pico,x Pall:úéir�s, em que o primeiro' 10grOli dificil vitória' po, em novembro último, não reg�tearam elogios a Ho- de "tático-mania" é uma doença terrível para o futebol. .

pelo apertado e'scoré de 1 x 'O:
gan Dc�mo o ho�e� que ,lhes 'fents�n�u a jogar.

t
I Co:-rer o tempo .to�o em tôrno do 'campo como base de I

5-E---.-A-'-C-'-
,

Izer que l1lnguem e pro e a em sua terra � um ru- tremamentQ 'e amda pior. Ponhamos a bola no campo. "

.., ísmo, mas na verdade não poderíàmos encontrar (;mtro Mande-se um técnico preparar os jogadores - sempre
I

VENCEU O UNIãO-PALMEIRAS ditado mais apropriado. I há alguma causa a aprender., INo maior clássico do basquetebol,' jOinvilense, realiza- ,I E, acima d:e tudo, �ei�all:.\0s de .lado as desculpas,' e
,UMA GRANDE OPORTUNIDADE vamos dar maIS atençao a sabedorIa de homens como, CURSO DE ESTRUTURA'do sábaqo à noite no, Palácio dos Esportes, pelo turno do

,
, WaIt.er Windebottom, Jimmy, Rogan, Ted Crawford e I ANALISE DE BALANÇOSCampeonato Citadino, a forte equipe da Sociedade União- O 'd' 1 -

s uruguaios, aproposito, emonstraram a �o que, Jessle Carver. Entao,' poderemos ver'uma equipe da ES-I'Palmeiras (ex-Palmeiras) venC6lU seu maior rival o Gua- é muito importante: o' fato de que é um mito e Uma c-ócia capaz de enfrentar o Uruguai. em nível de igual e .

O D 't t
.

R
. _.

'1 .

'f
.

If'
t' d't d t d

. .

t 1 d'" , .

' - epar amen ° eglOrani E., C. pe a SIgl1l icativa contagem de 48 x 40; an aSla acre 1 ar que se po e er gran es eqmpes m er- ,ta �e� mesmo, e conqu,',_Is,tar a vItorIa em Budapest.) I d SENAC f
'

" 1'-
'

L ••• ] r...... ,;,.. '
na o , ara rea 1

/.WI �"" •

zar, a partir do dia 6 de se'

_

VITORIOSO 0,2.0 nATALH1iO RODOVIA'RIO "tembro -próximo, um curso
I Na tarde ,do dia 19 do corrente, realizou-se nesta cida- \:ilA'Jy:a eO"I�oi"'\1'"J.,\lrLl�.r:NTr ,TráRPUid�ueRmA'tenESivAo,NdALe'IESSE-,de, nas ruas centrais, a elir�1inatória para a ','Corrida do � II:,. '''T, to( I AY� fVI"t;. '1:" .

Fach,o" ·da 58.. Região Militar, entre as- \-lnidades do Exér- �O"" rr� O nUl �O�-Ij' L
DE BALANÇOS.I '"ft'1�, '=' V DKJ4 Professará as aulas, o Dr.-'e�ns:,o'� o OSOpO�IA opurm: 'op'e�S:H: ou sop'Bla�.l'lmb'e 0Wl LOg OUfl.LA� *nJ.

�lhão Rodoviário de Lajes, seguido por; ,23.0 R. r. ele Blu-

_

.'
__ �,"

'"' � VI1
_

,

Albino Steinstrasser, pro-
fessor da Faculdade dê Ci-

menau, 13.0 B. C. desta cidade, 1.a Bateria elo 5,0 G.A.M.C, ências e Econômicas da Uni'
de São Francisco do Sul e 14.0 B.C. de Florianópolis. . versidade Católica do Rio

Grande do Sul, autór de vá
rios livros e mestre de inve-

'

jável valor e conceito,.
Durará ó Curso de 6 ,de'

setembro próximo a 25, to-, '

talizando 17 aulas. consistin
do de 1 hora e meia de ex
posição seguida de seminá
rio para a discussão de pro'
blemas; durante -

o tempo
que o gênero dêstes exigir.
Para matrícula serão a

ceitos cont'adores, técnicos
em contabilidade" guarda
livros provisionados e alu
nos da Faculdade de Ciên
cias Econômicas.
TODAS AS INFORMA

ÇÕES SERÃO PRESTA
DAS, PELO SENAC, A A
VENIDA 'HERCfLIO LUZ,
57, DAS 9 AS 12 HORAS.

NOTICIAS DE· JOINVllLE
.- (Do correspondente)

TRIUNFOU O SÃO I,UIZ A. C.

Na peleja unica, travada domingo, nesta cidade pelo
Campeonato da la." Divisão da L. J, F., o São Luiz A: C

e Faraco; Paulinho, Zézinho, Zélia, Alvarenga e' Airton.
ATLE'TrcO - Sidnei, Chiga e Giga; Maca, Escanda e

Cecino; Neide, Paraguaio, Newton, Landinho e, Bejo,
_

Arbitrou satisfatoriamente o prélío o sr. Nilo Gomes

de Oliveira.

Não houve preliminar pelo não, comparecírnento
aspirantes, do Atlético, sendo a renda de Cr$ 2.250,00.

JULGADO IMPROCEDENTE O' RECURSO DO AME'RIÇA
Na sua sessão do dia 20, a Junta Disciplinar Despor

tiva da L. J. 'F., julgando o recurso do Am�rica F. 'C. sohre
a incl:usão do "player" Ayála pelo Caxias F. C. na peleja
de canip�onf).to travado dia 8, em que êste último venceu

pelo escore de 1 x :0" çonsiderou improcedente aque-Ie re-
i

curso,

Ao que apuramos, o América,F. C., não aceitando tal

, decisão, recorrerá ao Tribun.al de Justiça Desportiva ' da

Federação Catarinense _de Futebol.

VOLEIBOL FEMININO

No 'c.otejo amistoso, travado domingo de manhã, no

PaÍácio dos Esportes, entre as representaçÕes da S. E. Cru

zeiro do Sul desta cidade e elo G. E. Sê te de Setembro de
,

São Francisco que vencera à peleja anterior, saiu vitorio
sa a primeira pelo "placarel". de 2 x O,

em virtude dos graves acon

tecimentos que abalaram a

vida nacional e enlutaram a

família brasileira" resolveu

TRANSFERIR o Bingo so-

Futebol- é con�trôle
, «

jogo 'de
ede bola

·posição
SEM VERDADEIROS :�'CRACKS".; É IM POSSIVEL FORMAR UMA GRANDE EOUIPE

CAMPEQNATO
AMADORISTA

CAMPEONATO 'CI
TADINO DE BAS

QUETEBOL
.:

Transferida de sábado

passado, será efetuada, hoje,
á noite, na quadra "Santa

Catarina", a primeira roda

da do Campeonato Citadino

de Bola ao Cesto, promovido

pela Federação Atlética Ca

tarinense.

A's 19, .horas jogarão os

conjuntos de aspirantes do

Doze e Caravana e ás 20 ho

ras defrontar-se-ão os qua

dros principais dos mesmos.

UM PRECONCEITO ESTÚPIDO E INFUNDADO OS TÉCNICOS NÃO TÊM VEZ

No estádio da rua I!0cai�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cinema
,
A VOLTA AO PARAISO

(Return to Paradise)

Direção de' Mark Robson :- Produção de Theron

'Warth - Cenário de Charles Kauffmann, baseado no.

,

livro de James A. Michcner .:_ Fotografia (em Techni

colar) de Winston Hoch - Música de,Dimitri Tiomkin.
Elenco: Gary Cooper, Barry Jones, Roberta Hay-

,

nes, Moira MacDonald, John Hudson e outros. Aspen -

�

United 1953.
•
xxx

A Volta ao Paralso .é a segunda produção da Aspen,
uma emprêsa independente formada por Mark Robson,
Theron warth e Robert Wise, tendo 'êste .últímo diri

gido a primeira delas que' foi A CIDADE CAPTIVA

(Captive City) filme semi-documentário de línguagem
clara e objetiva, inteligentemente realizado.

'

Esta segunda produção foi dirigida por Mark Rob

son, elemento formado na escola de VaI Lewton e sua

celebre série de filmes de horror, onde 'dirigiu A ILHA'

DOS MORTOS (lsle of the Dead).
Assinou duas das famosas produções de Stanley

Kramer: O INVENCIVEL, (The Champion) e Clamor

Humano (Home of the Brave) além de mais alguns bons

filmes para diversos produtores, gozando portanto de

um lugar de destaque, no panorama cinematográfico
norte-americano.

O que bem caracteriza A Volta ao Paraiso, o que

lhe dá um aspecto bem' diverso de inúmeras outras a

venturas desenroladas nos Mares do -Sul é a fuga do as

pecto glamoroso das garotas de sarong e ao clima frí

volo e ínverossímel popularizado pelos filmes de Doro

thy Lamour.

E' justamente por focalizar, COI11 sinceridade, o ele

mento humano na história que o filme de Robson ele

va-se, parcialmente, acima do nível da Il1ediocridade,
já que o referido clima de sobriedade não é mantido até

o final 'do -filme, devido as situações convencionais en-.

rrentadas pelo diretor, dentro do cenário de Charles

Kauffmann:
'

A correção de \ Gary Cooper e a simpatia da nova

estreÍa Robert Haynes, colaboram co:rp. o diretor, que

ainda tem a seu favor a bela partitura musical de Di

mítrí 'I'iomkim.' uma balada sentimental, que, como em

HIGH NOON (Matar ou Morrer) onde também foi com

positor, sublinha o filme, com uma letra que 'comenta

a acâo da história.
-Todos esses fatores fazem' de A Volta ao Paràiso, '

um filme que, se não chega a ser bom" é, pelo menos

interessante, bem fotografado, com algumas sequên
cias bem construídas, constitliíndo, desta forma, um

todo que resulta em obra curiosa e visivelmente bem

intericionada, tornando-se," entretanto, vulgar e con

vencionai, em suas partes. finais.
D. COSTA

PRÓXIMOS LANÇ�MENTOS '

.

John Huston: O DIABO RIU POR ÚLTIMO (Beat

•

the Devtl). ,

Beat the Devil é o primeiro filme de John Huston,

depois de Moulin Rouge. O realizador de The Treasure

of Sierra Madre, para esta "comédia de aventuras",
cujos exteriores, em grande parte, foram filmados na

'Itália, convocou alguns nomes famosos: Humphrey, Bo
gart, um de seus atores prediletos, Jennífer Jonnes, a

italiana Gina Lollobrigida, o inglês Robert Morley, e,

depois de uma longa ausência, a volta de Peter Lorre,

que já atuou sob a sua direção, e ao lado do mesmo H.

Humphrey. Bogart, há mais de tü anos em Reliquia Ma-:

cabra (The )vlaltese Falcon).
.xxx

MAR CRUEL' (The Cruel sea: de Charles Frend é

a versão cin,ematográfica ela novela de Nicholas Mon

sarrat, sôbre "a 'I:)àtalha, . do Atlântico Norte". E' um

semi-documentário sÔb're'a..s' operações dos cambias e da

perseguíçáo que, lhes movem os submarinos, só a .cons
tante ameaça do vilão, o '''mar cruel".'

Jack Hawkins, o bom atol' de Segredo de Estado,
que vimos ultímnmente eÚ1 Nas Selvas da Malaia,' err

cabeça o elenco desta interessante realiz�ç�\o elo. cine

ma inglês, dirigida por Charles Frend.

5

o seu enterro, teve a

I presença do Governador do
Estado, Sr. c-; Vidal Ra
mos e altas autoridades. e

representantes de todas as

classes sociais. O Superior
Tribunal de Justiça, lançou, I
em ata, um voto de .pezar, e
fez-se reepresentar, ao ,ato, Ipor vários desembargado
res. . . Os funcionários da

IJustiça Federal deste Esta- .

do, tomaram oito dias de

Iluto, conservando em fune
ral a bandeira na Sede do

"

Juizo. Grinaldas ríquíssímas
foram colocadas sôbre o fé
retro.
Deante da pompa dessas

cerimônias, é lógico crer-se

ter sido Freire enterrado'
numa simples urna?

.
É, sem dúvida algum-a,

um erro que deve ser lê"
mediado pelos nossos his
toriadores ou mesmo.' pelo
Instituto Histórico, tão fir
mado, já, nos .anais do nosso
glorioso Estado de Santa
Catarina.

a c f TE
Agência

I

de

Pt blicidade
"

.

CaIu P..taJ.
'

..r.
, PJ.rlaa6,.u.

-:

8..ta c.tarlaa

Para, a minha geraçao
,ft verdade, sobre a morte do dr. Candido

ValerisDo ',da �ilva Freire
Um dos fatos históricos PEDRO PÀULO VECCHIETTI

hoje tido adversamente pe",
.

.

los jovens que querem con- zado no leito, quando à pas- da, Paraíba, em 1886; Chefe
hecer um pouco da vida do sagem do cortejo contendo' de Polícia do Ceará, em

nosso passada, e mesmo ossos dos fuzilados em An" 1888, transferiu-se para San"

contado pelos historiadores hatomirim, ,a cama
.»

onde se ta'Catarina, onde ocupou o

com .certa inveracidade for- achava deitado, pegou fogo,' cargo de" Chefe de Policia a

,jando a História de uma não se sabendo como, e 13 de abril de 89. Proclama-
.

maneira indiscreta a. su- morreu càrbonizado. Mora- daa -Repúblíca, volta, ao

persticiosa, é a versão da I va, êle, na esquina da Rua mesmo posto, a 29 de -março
morte trágica 'do Dr. Cãn- Deodoro com a Vidal Ra- de 99. Assumindo as funções
dido Fr�ire., mos, e seu enterro foi rea- de Juiz Federal a 5 de de..

Desconheço, e inconsebi- lizado não num caixão mór- zembro do mesmo ano, cou

vel é a razão de trazer à tô- tuário comum, mas numa be-lhe a .glórla de fazer a

I
na os acontecimentos, com urna idêntica e das vítimas instalação da Magistradura
interesses oriundos de ques- de 94.

-

'Federal em Santa Catarina.'
tôés particulares ou políti- Busquei, na poeira dos Era casado, com a Exma.

cas, ainda existentes. arquivos e no emaranhado Sra. D. Elisa Po�tella Frei-

Na Revista "O CRUZEI- das consultas, o que descre re e deixou dois filhos:

RO", da Capital Federal, verei abaixo, fiel' aos ver- Cândido Freire .Iunlor e

de 2-VIII'53, encontramos dadeiros acontecimentos: Emilio Freire.

numa das reportagens "Se- O Dr. Cândido Valeriano Na madrugada do dia lO, J

gredos e Revelações da His- da Silva Freire, nascido a de junho de 1913, tendo o

tóriã .do Brasil", de autoria 25 de Janeiro de 1844, fez referido Dr. Freire, o cos

do ilustre letrado profes- seu curso na Faculdade de tume, de .levantarse para:
.sor Gustavo Barroso, o ti- Direito de Recife, comple- aquecer o chá, seu estado

tulo "A Fortaleza dos Fu- tando-o, a 26 de outubro de de fraqueza faz cair a vela,
zilamentos", na qual, trans- 1867. Depois de galgàr vá- comunicando o fogo a seu

crevendo o que daqui le- rios cargos, como Juiz Mu- chambre, o qual se alastrou

vou, conta Barroso que o nicipal do Cabo, em Per- l1àpidamente. Nessa ocasí
Dr. Cândido .Freire, antigo nambuco, em 1871; Juiz' de ão entra no quarto cheio de

Chefe de Polícia do Gover- Direito da Comarca do Rio fumaça e fogo, sua senhora;
no Militar de Moreira Ce- Pardo, em Minas Gerais, enquanto procura um' co-'

sar, jazia enfermo, imobili- em 1884; Chefe de Policia bertor para abafar ssu ma-

rido, sobreveio ao idoso se

nhor, uma síncope, não per
mitindo ao mesmo esqui
var-se de suas roupas em

chamas, caindo morto, atra
vessado em sua cama. Eis, a

conjectura mais racional,
, na época, para o caso.

Acordados pelos gritos de
, socorros,' os vizinhos ocor

ram, mas já tardiamente.
O Delegado de Policia-Br.
Osvaldo Haberberk com
seu Sub-Delegado Anterior

Pires, chega ao, local, minu
tos depois, acompanhado do
Oficial de Ronda e praças.
Cândido Freire morrera

carbonizado, mas não se en-
" centrava imobilizado na ca-'

ma; apesar de enfermo, o

mesmo, fora visto um .dia
antes, 9, a dar seu costu

meiro passeio de bonde. E,
'não fora à passagem do cor

tejo; morreu, êle, a 10 de
junho de 1913. O cortejo

.

fora realizado no dia 25 de
maio do mesmo ano,<isto é,
dezesseis dias antes da -trá
gica morte. E, pelo que até
agora conseguí apurar, seu
trajeto oi pela Conselheiro

I

Mafra;

I ,

Essa ofere(e mais ... uma das maiores desco
'. benss dos Laboratórios Essa ICl,

,-

,
'

NOYA

comt�,

II

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

Gasolina 'com aditivo de AÇÃO .IIVITO;.MOTORA" limpa .de lal.o o motor

• de seu carro, e transmite potência a cada movimento dos pistões!
_'

, PROTEGE O MOTOR I •
O aditivo de AÇÃO
"VITO·MOTORA"-evita a

formação de residuos nas

válvulas e nos pistões -

dandO vida mais longa co
motor.

LIMPA O MOTOR,I -

A GASOLINA ESSO com ;'
AçÃO "VITO-MOTORA"
limpa e motor, dá fu'ncio
namento mais eficiente,
maior rendimento por litro I

FUNCIONAMENTO MAIS
ECONÔMICO I • Mantido
mais limpo, o motor do car

ro "respira" melhor, e' fun
ciona mais s u c v'e m e n t e,
economizando gQsolina.

(
PUXA MAIS I - O poder
de limpeza da A ç Ã O
"V'TO·MOrORA" per
mite que seI.! carro puxe
melhor quandq v�ê "pe
dirf' mais dêle ... nlha ma"

nobra rápida. •.• ou numa

subida "

'\

"

Abasteça-se com a nova- Gasolina
Esso ;; que é igual só no preço J

ISSO
•••mp...
a "1I1M".. '

.m 4"."_.'
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TECIDOS CARLOS RENAUX SIA INFORMAM: "DIA 6'DE SETEMBRO, NO URATENIS CLUBE, lANCAMENTO OFICIAL
DO CONCURSO PARA A ESCOLHA DA�"MISS SANTA' CATARINÀ", EM QUE SERAO APRESENTA'D�\S A SOCIED.ADE \'

DE'FLORJANO'POU,S, AS CANDIDATAS QUE DISPUTARÃO A CLASSIFICACAO'R'EGIONAL NESSE MAGNIFICO CERTA
ME DE BEL�ZA. � RESERyE SUA ME.SANOS ESCRITO'RIOS DA T.A.C. E 'PRESTIGIE A GRAÇA DA MULHER CATARI- t'

NENSE, COOPERANDO COM A COMISSÃO'ORGANIZAOORÁ DO CONCURSO ",MISS SANTA CATARINA"

OS chilenos procuram os o uso de.a}lt.omóvéis
"Iesouros dos Piratas" A,"-; _: 0' �!��l��S A a�tomaçãO da

. '.
' .. ,o.

• oficiais só poderão ser diri- aquisição mediante "permu-.
UMA VIúVA DIRIGE AS PESQUISAS PARA, A DESCO- gidos pelos motoristas do ta só será concedida, quan-
BERTA DAS RIQUEZAS ,ENTimRA�AS POR DRAKE Estado;

,'-
"

'do do pedido constar, tam-
,

de FRANCISCO QUINTANA Art. 4°, - Os veículos bem, .o laudo da' avaliação
SANTIAGO DO CHILE - (APLA-REUTER) - Dois pertencentes às Secretárias do carro que se, pretende

grandes e lendários tesouros de piratas talvez sejam desco- el Corporações' Militares, 'dar,em troca.
'

bertos, dentro CPl breve, no Chile, cuja costa foi, durante destinados ao transporte de: § 3° - Às residências
séculos, um refúgio de flíbusteíros, fôrças e demais serviços de do D" E. R. Municípios' do

Intensas ,pesquisas est!1,o se,ndo realizadas por dois 'gl:U- natureza militar, bem como Estado, corno aos', Campos
pos, um ehefl�do por um CIentista, o e�gel'���ll'O Bac�m��, os destin6s ao Corpo de de Sementes e demais ser

�ert? �� CoqUlrí\b_o, e o outro por uma rica viuva e dOIS mi- 'Bombeiros, Serviços Poli:-
t

viços estaduais 'que neces-

üonáríos de Santiago, "

d P t S ite "t t
i

id
'

, ..'
clals e ,e ron o ocorro, SI em; ranspor e Tapl o, se-

Um dos tesouros, que se sabe ter sido enterrado numa S
'

d L di t 'h'
- d: t íb 'd"'· Iusi

, ",', T,
' "ervlços 'e, uz, IS ri UI- rao rs ri UI os exc usiva-

enseada solitária 25 milhas ao sul de valparatso pOI SIr -

d leit b 't' 1 't'
..

"
" t. t d Q ber çao e" el e, em como as men e velCU os rurals, lpO,

FranCIS Drake, e considerado como pra; icamen e esco eI- b IA" t
- , '". " "1 d

t'
am u ancias, erao regime . jeeps ou simi ares, even-

o,

O outro, enterrado pelo corsário egípcio Deul, está 0-
"'''':1ecial de tráfego a ser es- I·do se; pr.ovidenciada a su-

culto em alguma parte a suleste da baía de Coquimbo,' 400 tabeleciqoo em r�gulamento. ,bstituiçã? dos automóv�is - As 7,30 - 9,30 Hs -
.

'11 ao no 'te de santrazo.
".

� Art. 5 - Somente, os de passeio, porventura dis- O MELHOR FILME DO
mi las I" '

1 d
'

d d d t ib id t
.

t�
-

ANO O F
Uma viúva, a senhora Malvina oavagnaro Lozana de veicu os e p!oprIe a e o ri Ul o� a als,rep�r rçoes, , ILME' PREMIA-

Ossandon, está dirigindo ,os aventureiros de Santiago; Au_IEstado,poder�o ser guarda-j Art,8 - Ate o dia 30 de DO EM(.l°. LUGAR NO

'xilüim-na, em sua empreitada, Manuel Marillanca e Manuel I dos ?U .abstecldos, .de com- novem?�o de 'cada ano, os FESTIVAL, DE VENEZA· ---..,.....-----------__;:__------

Lagunas. As autoridades de Valparaiso aceitaram sua pro-
bustíveis � ��essorlOs, nas, SecretarlO,s de ����do, Che- EM 1951, 40)

posta e o grupo está, agora, empenhado em escavações, A I garages o�lC:als? 'e nel�s ": feA do Gabinete CIVIl do

G�-l
MACHIKO KIO - MA- I ILHA °MI��i��gs� ���

concessão que se refere à Caleta El Alamo- é válida por
ceber assistência mecaruca, verno do Estado, Secreta.. ' SAYUKI MORI - Em

seis meses. .

'

inclusive lavagem. ,
rios da Assembléia Legis RASHOMON Eps. Final

Com um velho· mapa e algumas curiosas peles de 'car- Art. 6° - Fica terminan- lativa e Tribunal de Justiça. No programa' 'Preços: 6,20 - 3,50.

neiro, os aventureiros' estão na certeza de que decifraram temente proíbida a guarda aprovarão e farão publicar" : Esporte na tela. Nac. Imp, até 14 ano.s.

com acêrto. o mistério em tôrno do local em que o ','Corsá- de veículo oficial em gara- no Diárió Oficial do Esta- Preçosr 10,00 - 5,00.
rio da Rainha" enterrou seu, tesouro. ge residencial. do, a relação das repartições Censura: Até 14 anos.

, ... : .. t ,

"O QUE DIZ A LENDA A t 70 'O t
' . e serviço.s que poderão dis-

I
" r .

- s au

omOVelS!
A , .

dÊste tesouro, ao que se diz, consta de 15 baús torrados d r d S' p'. por, no ano . seguinte, e

'de bronze, todos cheios de pedras preciosas, ouro em pó, e,s ma os ao erviço
.

u- carros oficiais.' I
,

1
blico estad.ual, obedecidas

I A t 9° É'
'

-I
"

lingotes e moedas de ouro, A enda diz que o tesouro foi en- di
-

b lecid
r . ......,..

I rigorosa-

terrado na baía Guay'acan, ao sul de Coquimbo, ou na ilha a,s conl �çoes _

esta e ec� as mente proibido o uso
.

de ,As 4,30 8 horas.
,

"
nesta' ei, serao dos tipos 1 ' ficiai

- -' As 4,30 - 8 Hs. CORNEL WILDE BET
Juan Fernandez, 011d� Daniel Defoe instalou o seu/Rohln- P acas o ICIalS em carros Willian Marshall

- -

mais 'econômicos, hão.se' , TY HUTTON JAMES
son Crusoe. Ambos osIocais serviram de refúgio a Sir Fran- particulares, h'em .como o RA I· -

.

, [permitindo a aquisição de de placas particulares em .

SHOMON 'STERWART - DOROTY
CIS" veículos de luxo; salvo na

carros oficiais, '
No Programa: I LAMOUR

O local exato Qln que Drake entm;rou seu tesouro tem .At lid dAI d N
t

' hipótese dos carros destina- A'rt. 10 _', ' O, Poder Exe-'
h ua 1 a es t anti a. ac. O M,AIOR, ESPETACULO

sido objeto de acaloradas discussões en re os eruditos, .há P
no

dos ao Governador do Esta- .
. Teços: 7,60,'. - 3,50. I DA TERRA

long·o·s anoS,' A maioria al)Onta, Guayacon como o local on- cutivo baixara' dentro de I'
'

do, Presidente da Assem- 60 d' 1
' .'

, mp, até 14 anos. (T h' 1 )
de se erico�tra o tesouro, pois IOI alí que a armada espanho- 'las, regu amento para

ec mco or '

bléia e Presidente do Tri- 1 N P Ot' d d
.

la derrotou Drake, em 164.5,
b d

esta ei, visando a sua me- � �
o rograma: lm;i casa e ma eIra

Antes de apresentarem seus documentos às autorida- unal e Justiça., Ih "

1 I ..... , •., � I ., Cinelândia 'Jornal Nac, pintada a oleá,. envidraçada,
§ 10 ..:_ No pedido de au- _or � maiS nggrosa ap ica-ru :4 .$ r.:. .

-

des, os três exploradores fonnaram uma' sociedade por ,3;"- çao," ._.__ _ _ �_ Preços - 7,00 - 3,50, com agua luz esgoto, estala-

cões. Os documentos estão datados de janeiro de 1579, e es- torização promovido pelas Art, 11 _ Revogam-se as

-

-, ' C�ns.u:a até ;1� anos. ção Sanitaria dentro de Ca-

tão escritos em pergaminhos' bem conservados, A letra, se� repar�ições referidas, justi- d'
,- , ,

As 8,30 horas. -.�lJal 1ilij;;Y" sa fogão com forno. Assoa-
ficar-se-á a necessidade da lSpOSlçoes em contrarlO. MACHIKO KIO MA-

,�i. ' "'�� .�� ,.i,

Ih d 1 1
gunclo se diz, é do próprio punho de Sir Ft'ancis Dra,ke, Do- \ ' o é Tijo eira. Pe o Preço
cumentos referentes à histól�ia do poi,to de Valparaiso con- aquisição do veículo, indi- SAYUKI MORI - &

;1· �YV7h
de' Cr$ 80.000,00 em terreno

firmam essa versào,
cando'se a natureza do ser-

!MPUREZAS DO SANGUE?
RASHOMON I r"'!',IJ=Z .,.

'

• de 9 x 11 metro.s, a Rua
,

OS "DOCUM;ENTOS" viço em que será emprega- t' No Programa: __--� Laur� Meira 48.

De acôrdo com os mesmos, êstes documentos provam o do, a dotação or,çamentária �IIXIR Dr: Hn6Ufl81i Atualidades Atlantida ,Nac. E um lote de terreno a

seQ'uint·e': o tesouro foi el1terrado num ponto 40 quilômetros própria ou crédito pelo qual LU LU.. ti 'Preços: '7,60 - 3,50. ,
As 8hs. Rua Pedro Demoro no Es-'

ao�sul de Valparaiso. A descrição coincide, exatamente, com deva correr a despesa, pre- AUX. TRAT. SiFIl:IS Imp. até 14 anos, 1°) Noticias Da Semana. treito ao lado da escola de \

a cOllfiguração de El Alamo, ' ço provável do custo, classe, Nac., Escrita da Marinhá de 14 x
, Dados geogra,ficos e outros fornecidos nos alfarrábios I tipo e característica e, no 2°) CAÇADORES DE 34 metros pelei preço de

correspondem, com precisão matemática, aos detalhes da caso de repartição que já'

E I f d
' FANTASMAS Com: Os Cr$ 55.000,00 e mais 2 ao'

enseada,
'

possua automóveis, discri- S OU· a or Anjos Da Cara Suja fundos do dito terreno de

Os documentos contêql, igualmente, uni. �nventário de minação dos existentes, com. , 1°) Nótiçiario Eni' Revis- 3°) BANDEIRANTES 10 x 24 metros ao preço de

um fabuld'sO" tesouro em pedras preciosas, pérolas, ouro, informações sôbre o servi- Preciza-se de um na Em- ta. Nac. DO OESTE Com: Rex AI- CJ;'$ 25.000,09, aceita-se ne-
ouro e prata lavradqs e peças de filigrana. ço que prestam, data da a- preza Florianópolis, S.A. 2°) COVIL DE LA- len· gocio pelo Montepio.
\ As crônicas oficiais do porto de Valparaiso concordam quisição de cada um e es� na Avenida Hercilio Luz DRõES' ,Allan Lane. I, Preços 6,20,3,50. \ A tratar com Dilmo, a

com a acãb descrita nos pergaminhos, Há completo acôrdo tado de conservacão. 107 com o Sr. Aldo Rocha. �O) NOITE DE FAVOR Imp. até 14 anos. Av. Mauro Ramos 4 Sobra-
nas desc�'ições do ataque de Sir Francis Drake contra o por- -----'---�--.---'--�-------.:.._--..:.'---;----'------, ----------......,..----� ----.-----------

to, em dezembro de l'b79,
'

Na baía, Srr Francis Drake abordou um, navio de carga

pertencente ao negociante espanhol Hernando Gallegos

Lamero,"que leváva ouro em pp para Valdívia. Durante ó

ataque 'a, Valpafàiso, a guarnição do "Pelican", o navio de

Sir Francis, roubou jóias 'e outros objetos de valor;' Dizem'

ás crônicas que, 'após o ataque, o "pelican" ,se manteve 'à

vista de terra durante,meio-dia, ,.

_
"I

,
Um mês depois, três marinheiros ingleses apareceram

em Valparaiso, Foram idÉmtificados como piratas e conde

nados à fôrca, Um conseguiu escapar, mas deixou, entre
seus papéis, um mapa, ,

'

,

I.,

" ,,O "MAPA" ..:
,

A sra, Ossandon 'alega qúe o seu mapa'é o que foi dei

xado pelo' marinheiro fUgrdo, Assinalado cpm um?,�eruz, há
um ponto no mapa 'que coincide com a enseada ç1e, El Ala
mo, A planta anexa chama a enseada de "Pôrto dó/Tesou
ro", A carta, supostamente escrita do pró'prio punho' d€,Sii:
Francis Drake, diz que êle foi traído por três de seus llo

, mens, os quais; 'segun!:lo afirma, '.'trocaram o mapa verd;t ..

deiro :por 01ltro falso e depois fugirampara terra",

A· posíção do outro fantástico e lendário tesouro, o do

pirata egípcio Deul,' foi c':;tlculada pelo, engenheiro William

Kamm Brachman. Diz, o engenp.eiro que realizou, durante

algUIl} tempo;' um estudo ·científico de todos os dados refe-
'

rentes ao chamado "tesouro de Ouayacon". Acrescet;lta que

o tésouro se compõe de 6,500 quilos de ouro e prata,. avalia

dos, atualmente; em um bilhão ti 115 milhões de pes?s cJli
lenoª. Esta fO,rtuna, sepultada desde 1756, a 4fl metros do

mar, 'estaria contida em sacos de couro,
,

HISTÓIÜAS COMUNS
\

. Bachmàn também obteve licença para suas explôra-
,cões, As ;:tutoridades do porto de 90quimbo deram-lhe um

prazo illtnitado pára su1a p't;squísa, As escavações foríLm ini

ciadas há 'algum tempo, porém foram suspensas e só deve

rào ser feconieçadas· em novembro próximo,
As' histórias de tesouros enten'ados são muito cOlnuns

no Chile, Variam desde o tesouro dos In_cas-oate os dos nu

merosos piratas,'que' operam de bases ao longo da costa, dos

jesuítas, quandO de sua expulsão, e dos espanhóiS e outros

realistas' que fugiram durante a guerra .de independênCia.
E' também muito comum um lavrador, ab trabalhar no',

campo, ou:um ,operário encarregado da demolição de algum

edif,ício,do tempo colonial, encontrar Í)otes de barro cheios

de peçà's dé ciuro e prata, com. a efígie de r�is ,espanhóis" ou

jóias antígas,
' '

Até agora, no, entanto, têm falhano todos os esforços

para a lOCAlização dos grandes tesoUTos,

F,abticQdos nos tlpw
• tlarizontaJ e 'lt.crll"'L _\ �, I

\. ���'_
.. _._-_.__ . -"_ ... ,.

• ' Consrrução s6lida, sendo a caixa, intema de COBRE, •
revestida de mateeial altamente ISOLANTE (lã de vidro). I

• . Resistência, do tipo tubular. inteiramente, blindada.
•• Controle automáfi';o de temperatura gQ&:"l'RMOSü\TQ;

" q� pro� grande ECQNQMJA. ....
-

_ -:':::_._'_. lo.
._

'm '��J.'� .�-�--�:._- Jír·'·
�._� .-_.-'

·'.vt6Ko.
· .. -�. �

���".,.. rf;.c:. RIMOS S�A_' rr�é-.'C;i�· p,. ':.•o.�e"n.ft,'I·-.3..�,--,�O.��-� ��t.'�.·:,'
_

....
P U '.I. }'""";;�Ú''''''','', """,

,.;
, .. l I I I (, f I J" f

,

•

� r J ,I r,' .. ·! ta, Ca t � r in a T.-.it,.,.
(,

São
- As 3 Hs, �

CORNEL WILDE
BETTY -r-r- DOROTY LA
MQUR em:

O MAIOR ESPETACULO
DA TERRA
(Tecnícolor i

• ]'J'1 Programa:
Esporte na Tela Nac.
Censura: 'Até 10 anos,

Preços: 10,00 - 5,00,

'� ,I T Z

ECONOMIA ��bsoJuta,
Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

IMERSÃO e,

Capacidade 30 LITROS

• Construid0. inteiramente de

cobre. /

• Aquecimento ultra rápido"

• Játo abundante na tempe
ratura .de?ejada.

, J

o MISTURADOR DÁKO·, de regu·

lagem instantanea. permite o

mai.;" e;cala· de graduações de

TEMPERATURA,

.�,l,

.

.... \ /......
_-_..

"

7
o ESTADp

.____

IPrecisa..sede quartos
I Dois acadêmicos procu

Iram, �olqcação em c�sa de

I
família. Da-se referências.
Interessados favor comuni
car a Caixa postal 437.
I· ,

. ,

Auxiliar de Escritorio
Com pratica de Canta Corrente, pára trabalhar 'das

8 ás 12 ou das 14 ás 18.
'

,
. Propostas por cana de proprio punho, indicando re

ferencias e. pretenções, a MOELLMANN,& RÁU LTDA.,
rua Mal. Guilherms nO. 1, em Florianópolis.

P�rHdrJ Trabalhi\ta Bra'sHeira
PARA DEPUTADO ESTADUAL
TEL�O VIEIRA RIBEIRO
.- - - -,-. - -. � '-a...-. -J'�"""""""'''''�_.(''''''''''':'''

\

Terreno
, Compra-se na cidade para' construção. Tratar com
Aldo Novo, Praça Pereira e Oliveira, n. 14. Fone 3.045.

Vende-se
Um

_
ótimo lote de terras,

situado à rua Gonçalves
Dias, na Ponta dó Leal. Es
treito, à vinte .jnetros 'da
melhor praia do Estreito.

I
Tratar 'com Enio' Shlemper

,
no cartório do Estreito. .

VENDE-SE

'.

" mSES' lIONQUlTEI!
VInHO nUSOUDO

(SILVIII.)
GRA;'IDE TÔNIOO

CqNFORTO ábsolutOiGrande ECONOMIA i

•

\

AQUECEDOR ,ELt:TRICO CENTRAL

�'iJ
I

.�.''''
Capacidade:

I 00 a l,OOO litros,

,i

1\

i,
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 28 de Agôsto de 1954 7
........

CLuaE DOZE DE AGOSTO
, ,

AVISO

DIA 29, DOMINGO, AS 22 HORAS! O'A L VA ,O E O [ I V EJ R A A RAINHA DA vez.

Um espetáculo maravilhoso

, I
CAIXA TELEGRAFICA DE SANTA CATAR,INA

'"

Parmacías de Plantão
MES DE AGOSTO

será bem servido.
Escritório de Contabilidade: Mantemos um serviço

bem organizado para atender todas as necessidades
,

da

sua escrita � manter em o;dem os seusIívros,
Procure hoje mesmo nosso esc:rit6rio à Rua Trajano,

n, 31, sobrado.

{
" ,

,

Vende-se
Um ótimo lote de terras,'

situado' à rua Gonçalves
Dias, na Ponta do Leal. Es
treito, à .vinte metros da
melhor praia do Estreito.
Tratar com Enio Shlemper
no cartório do, Estreito.

28 Sábado (tarde) :_ Farmácia. Noturna
Trajano.

29 Domingo _ Farmácia Noturna _' Rua Trajano.
O serviço noturno será efetuado pelas farmácias

Moderna, Sto. Antônio e Noturâa, situadas às ruas 'João
Pinto e Trajano. I :_

Rua

cURlTl1IA

Afenção
BONS QU�RTOS COM

PENSA0.
' '"

RUA '_ GENERAL 'BIT
TENCOURT, N. 43.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Povo Precisa Saber'
'. AIAssembléia aprovou' 389 proposições do·Governador, recusando apenas 5 '.
o Jornal da Semana, de' pédídos do sr. Governador. Começamos' pela ano de

"1
3 - Aumento do Impôsto Quanto à Taxa Ródoviária, ga aos Municípios, regeíta- porque, pela Constituição do

Joacaba,
"

insere o seguinte, Para não cometermos' o 1951. de Transmissão de .propríe- convém salientar que atual- ram a aludida proposição. Estado, o sr. Governador nã,
em sua última edição: êrro das defesas infundadas, O sr. Governador do Esta- dade Inter-Vivos. mente os municípios já co- O terceiro projeto no ano necessita de autorização an-

"Muito se tem falado em trazemos, hoje, um pouco de' do naquele ano enviou à As-I O aumento do Impôsto do tiram de longos anos a 'I'a- de 1951, refere-se ao aumen- tecípada para firmar Convs,
todo o Estado de Santa ca-: verdade sôbre o momentoso sembléia para serem exami- I Sêlo pleiteado pelo. sr. Go- xa ROdoviária Municipal. to do lmpôsto de Transmis- níos dessa natureza. A Cons-,
tarína, sôbre os entraves da assunto, anexando dados es- nados, discutidos e solucio- vernador lrineu Bornh�usen ,Quis o sr. Governadór do Es- são de Propriedade Inter- Vi- tituição já lhe atribui espe
Assembléia Legislativa aos tatísticos oficiais. nados, 111 (Cento e onze) foi eliminado porque: uma tado, com a proposição en- vos. Nesse caso, pretendia o cificamente essa prerrogatí,
............... - u .........------......�-�..... -----�- - - ............. projétos. firma comercial para fazer o víada à Assembléia, instituir sr.' Governador além de, au- va. O projeto foi, natural,

\ ,� _,
\

Os senhores Deputados, arquivamento de seus atos uma Taxa Rodoviária que in- mentar a percentagem fixa mente, encaminhado ao Le-
cumprindo o que dispõe a constitutivos paga pela lei, cidiria indistintamente sôbre desse ímpôsto, criar uma sé- gislativo, por equivoco. Tan
Carta Magna, regeitaram atual a quantia ,fixa de os veículos que trafegassem rie infinda de embaraços aos to é verdade, que após a re

desses 111 projétos, APENAS Cr$ 18,00 (dezoito cruzeiros) nas estradas estaduais. contribuintes, entre os quais jeição do mesmo, o sr. Go
TRES (3). Esses três proje- de sêlos Estaduais. Si apro- 'Pelo projéto em referên- deve se salientar .os casos de vernador firmou o Convênio
tos rejeitados constam do se- vado fôsse o projéto do sr. ela, um caminhão de trans- Impugnação de cisas, quan-' aludido sem a. autorização
guinte:- Governador, essa 'mesma firo, porte estaria sujeito a uma do poderiam os contribuintes previa da Assembléia.

ma que hoje paga Cr$ 18,00, tribútação anual de cerca somente recolher essa cisa Diante de dados estatísti-
1 - Aumento elo Impôsto passaria a pagar cerca de .. de Cr$ 700,00 a Cr$ 1.000,00. impugnada; na Coletoria da cos colhidos dos anais da

do Sêlo. Cr$ 1.000,00 a Cr$ 1.800,00, Os senhores Deputados da Capital.
"

Assembléia Legislativa verí-
-2 - Criação da Taxa Rodo- .sto porque a incidência do bancada oposicionista, aten- No ano de 1952. ríca-se que sobre, 389 (Tre-

sêlo adesivo passaria a ,ser tando para o custo, de vida Neste ano ingressou o sr. zentos e oitenta e nove) pro-
paga em proporção ao capí- existente no país e consíde- Governador com 109 (Cento jétos apresentados pelo sr.

tal. rando que essa taxa já é pa- e nove) projétos, dos, quais Governador do Estado, foram
.não houve nenhuma, rejeí- ,rejeitados' definitivame n t e

A L· h" d PS' D
' çãq, apenas foram arquíya- APENAS CINCO, isso no pe-

I n a O ' , dos por consenso unamme ríodo _de treis anos, de 1951

.' .., '. dos senhores Deputados, a 1953.
'

O ·d I ,- d t·d I
DOIS projetos 'por terem Um fato que devemos-sa-

eCI em as ma ores Iguras o par loque qDa "" perdido sua oportunidade.' lientar neste comentário, é

d· t d
-'

é I
No ano de 1953, pelos da- aquele de querer, o executivo

quer pesse IS a po e ,aceitar 'cargos t CD �OS, sem dos oficiais da Assembléia Estadual, emprestar sentido

Também com o ensino ío- ,que isto traduza, entretanto, compromisso" �;:iSI���V:tofo:a:n;::�::dO: I �:t�mq:�iC%��:a ���eitl:J��
gam os da U.D.N. Ainda há

d
·

I-t· C I" l-Ih
nove) projetos de origem do pela Assembléia. Esta cír-

pouco, aposentando-se a ' e apoIo DO I ICO ao �r.. a (i [I o
. '.

Poder Executivo, arquivados cunstância 13.e 'desejar o E-

professora diretora das esco- O PSD, representada nas eram aqueles que mais

anun-I,:.;
não obstante os proposi- quatro e outros quatro pas- xecutívo Estadual chamar a

do situacionismo, o processo las reunidas fie Perícó," foi suas "maiores influências" ciavam a sua fidelidade. Dís- tots que vinha alimentando saram para o exercício de .. si a cobrança de certos trí-

se complíca. designada para substitui-la (para usar a" expressão ,de se que suportariam tpdos os há tempos, de se retirar da 1954. I .butos já de direito dos mu-

O intendente só entrega as uma jovem menor de 15 anos uma das suas figuras mais sácrifícios, mas não, seriam vida publica, assumia, na- Nesse ano de funcionamen- nícípíos, seria uma tentativa

sementes mediante promessa e que nem o curso primário expressivas), realizou ôntem humílhados. E continuou: quele momento, o compro- to da Assembléia, apenas de anular o ímportante mo

de votos, e apoio político. completo tem. Mas é filha de duas reuniões destinadas à "Não sei. As tuas decisões misso de se reincorporar a dois projetos foram rejeita- vimento que se processa em

Com Isso-a produção que é correligionário! aprovar em princípio algu- sempre' foram as melhores. tantos que continuarão a dos e que constam do seguín- todo o Brasil, pela muriícípa-
o empenho patriótico do, go- Diante disso tudo é' que 'o mas diretrizes para a sua Mas não sei. .. Juntos vive- .cultuar a sua memóría. te: lização, pela descentralização
vêrno federal, passa a sei: povo se revolta e espera 'pelo conduta em face do govêrno mos, juntos sonhamos". .. ---.-- ,N° 50 de 26-5-53

....
- Que vi- de obras e serviços públicos,

desvirtuada pela hípocrlsía dia 3 de outubro para [ul- do sr. Café Filho. A primei- Comenta o atraso do Bra- 'O
·

, d·s'curso's sava crear no Estado o ser- os quais, da maneira como

dos éternos vigilantes, que o gar, nas urnas" os responsá- Ia, pela manhâ, não deu ne- .síl de 30, E após essa reme- O IS I, viço de Metrologia, atríbuín- estão sendo executados, tra-
que querem é só politicagens veis por tudo isso. nhum' resultado prático e os moração, acrescenta, com do-se' ao Estado. a cobrança zem enormes prejuízos para
_-. -�____________ presentes, que eram muito voz embargada i- "Eu não te- conveniências ou não dessa da Taxa .de Aferição de pe- o desenvolvimento economí-

O
�

d
T , • colaboracâo e sôbre seu sen- d'd

'

d C'
,

" U'SO.' e outomoveis' poucos, decidiram renová-la nho nem idéia, nem pensa-" sos e me I as. co' as omunas, e, portanto,
'..

f tido partidário. I

Esse projeto foi registrado da própria Nacão Brasíleí-à noite, ampliada, o que se mento, nem força para, a-
PassOu-se então a discutir

-

f.
.. "'�;,,-, I' .ez no apartamento do sr. lar. Olhando para ti eu es-

o assunto com/ intervenções
porque os municípios vem de

O leiaiS . ;;,r�;.iJ::,�;. Juscelino Kubisech,eck "em tou olhando para o Brasil. O
muito vivas 'dos srs. Assis ��x��i:01f:�Ço,:,o c��, r��:�s :Jopacabana. Que será de nós, neste tran-
Chateaubriand, Nerêu �a-Para que O' povo fiscalize a lei na���r�e a�����iã�o:���:�� :�lt���o,sc�u:���?teD:���inu�� mos, Gust�vo Capanema e M�;d�S'd� 28-5-53 _ Projé-

LEI N° 314 DE 1949 I § 2° - A autoridade que haver recebido do presidente '

na morte mais fieis outros. Estabeleceu-se desde to regeitado por unammi-
- Estabelece normas pa- verificar a desobediência a

remos, r

logo que nenhuma inconve- dade e que visava o sr. 00-
ra o uso de veículos ofi-! êste dispositivo, efetuaM a

da República convite no sen- do que na vidfL"· niêhcia poderia haver na a- vern'ador firmar Convênios
d' t 'dA

I _.

d' t d
' tido de indicir um técnico Queremos a paz -'- prosse- tl·tu'de do sr. Juscelino Kubis- '

ciais e a ou ras provI en- apreensao Irne la a e vel-
para o MI'nl'ste'rio da Viacão.' ld A h com o Estado do Paraná, pa-

I
-

- gue o sr. Osva o ran a:_
tchek. Mas a aceitação 'decias. I cu o' e ,S1.la remoça0 para a Ele atendeu ao c.o'nVI·te, 'con- �

m os que n'este ' ra a execução de ob,ras ',demas nunca .co
cargos por pessedistas pode-Art. 1° - Os automóveis r. V. T. P .. ou repartição que siderando que o governador instante estaó apavorados, ria significar apoio do parti-

saneamento.

oficias, excetuados os de I lhe faça as vezes.

d
de Minas Gerais não poderia cOql Çl.S mãos tintas na iraí-

do ao govêrno? Até que pon-
Este projéto\ foi rejeitado

uso pessoal do Governador § 2° - A Inspetoria e
recusar a, sua colaboração à ção, após haverem praticado -to o PSD poderia emprestardo Estado, do Presidente Veículos e Trânsito Público Jbra de consolidacão do re- -a maior das afrontas. Não ���

d A b'l" L
.

I t'
., -,. ao 'govêrno o apoio de, suas

a sse.m ela
.

egls. alva, comul1lcara a�� orgaos co�-

r
?;ime: mas desej ava ouvir os respeitaram uma eleição,

ban,cadas -na Câmara e no
do PreSidente do Tribunal petente:=;, o numero. de h- :eus companhpiros sôbre, a mas tinham de suportar a

de Justiça e �os Secr:tários I c��ça dos automó:reis ofi- Ilda. Reffre�se 1:1.os judas cOI).sagração defi�itiva de se����: divergênCia de ponde Estado, 50 poderao tra- ClalS que contranarem o lue trairam o sr. Getúlio a�or�. Prosse�u� dIzendo q�e tos de vista a prinCipio mas
fegar nos dias úteis; e en- disposto nas letras a, b,

C'J
largas" os maiores dos quais dla�te de GetulIo varg�s .nao I no fim dos de,bates chegaram

tre as 6 e 18 horas. d e e dêste artigo, consti- ---- haVIa lugar para rec�lmma- todos a um pensamento co-
Art. 2° - É rigorosamEm- tuindo a infração falta gra- TIM' ções, mas sim para afirmar a

mum," desdobrado nos itens,
te proibido aos automóveis ve para os efeitos de puni- _ • IJ' mensagem, de um ho�e.m. I que vamos divulgar a seguir.
oficiais: "ção.' Era pelo amor, pela concllIa- I AS DIRETRIZES NO HSD
a) ...:.". conduzir chefe de § 3° - A infração a esta \

CASTIGO ção, pela entendimento en- EM FACE DO GOVÊRNO
serviço ou servidor, cujas lei importanrá na dispen.sa' tre os humildes e.os homens

Não houve, própriamente
funções sejam 'meramente do funcionário da função em Eta mundo! Aquí faz, aquí capazes de assumir responsa- deliberação, porque não se
burocráticas e que não exi� comissão que estiver exer !aga! Vej/.-se õ' caso (triste) bilidades, mas jamaiS com os 'tratava de uma reunião for
jam transporte rápido; cendo, sem prejuizo das pe- lo sr. Lerner Rodrigues (tris- traídores. Sigam eles o seu

mal nem estava reunido
b) :_ transportar pessoas nas por falta grave e da reg- ,issimol. Traiu G e t ú I i o, caminho, perseguidOS como

lualquer dos órgãos delibera- .

estranhas ao, �erviço p�bli- i ponsabilidade pelas despe- ,uando Getúlio enfraqueceu os judas. "Estão eles atemo-
tivos do PSD. Os presentes I

co ou da famlha do servidor, sas decorrentes, do emprego aparentementé). Ficou com rizados de ti depois de mor- ':tplaudiram ,como :i ustas,

Ido Estado, ainda que por
I
abusivo dos veículos., JS algozes de Getúlio, aqui no to�'. unanimemente, as segumtes

êste acompanhadas; I (Cóntinúa na 6". pág.) �stado. Com o sr. Bornhau- Continuou di,zendo que es-
Jiretrizes: '

,

c)......:.. fazer passeio; ex- 2n, presidente da U. D. N .. ,tamos ameaçados de dias iz:- 1 _ Todos se comprorne ..

,"cúrsão ou trabalhoestranho
,

'retúlio ia cair! O sr. Lerner -certos, negros e sangrentos ';em a'diligenciar, pu!' todos ,

ao serviço públíco; O SR ..CARL,"OS . lera o golpe certo! Mas Ge- Dias incertos pai' culpa da-
)S meios ao seu alci,',ee, ,p;;,-

d) - trafegar em dias de ,:tlio firmou-se! Lerner re- queles que de�eriam dar -a a' que o ps,rtido se 'unifique, I
domingo e' feriados ou após

I i'ACERDA' ' �uou. �uís trair a' traição! tranquilidade. "Desarmem-
'eincorporando aquêles' ele-

-o encerramento do expe- L '.'las a crise recrusdeceu! Ler- se eles como desarmados es..
nentos ou seções que ate a� I

diente das' diversas repar- RIO, 28 (V. A.), - O :;r, ,er voltou a hipotécar soli- mos".
;ora se mantém em a1.ituãe

tições, sem licença especi- I'carlos Lacerda continúa de- lariedade a I�ineu. Com isso Finalizou afirmandO que liver�ente da orientaçào na-

aI; "saperecido. Consta que este· echou definitivamente a não se despedia çlo amigo: ciona1.

e) - estacionar junt.? a ve homisia:do na Embaixa(l.:t -iorta do P. T. B .. Depois, veio fôra ele qUel� sé despedira, : 2 _ Nada impede qHe (l go-

casas de diversões, estabele- '3.mericana e depois foi re- ) sacrifício heróico de Getú-
__ _ !êrno de 'Minas Gerais man-

cimentos comerciais, mer- movido para bordo do cru ..

' ia. E o pobre do Lerner, den- O TEMPO eriha a indicação do Sr. Lu-

cados públicos e feiras. zador Almirante Barroso. ro da U. D. N:, virou peso Previsão do tempo, até à::.
cas Lopes para ocupar a pas-

norto. Ê 'ê�a inútil, incô- 14 horas' do dia 28. :a da 'Viação, coma nadét im ..

____--..,..-----,-,__-----. 110da, que não vale o frete. T.empo - Em geral inst5.- lede que outros membros de

O P S O NO' ESTREITO ,rem lá, nem cá! Ninguem o vel.' Jartido venham a aceitar,ou-
" • .' •

"

iuer. Ninguem õ ama! É um Temperatura - Estáve1. tros cargos de natureza tE'c-

A' I'a' M'oca ümples ex-!, Eta mundo ve- Temperaturas - Extremas nica oferecidos pelo govêrno
lho! Aquí faz, aqui paga! de ontem: Máxima 18,2. Mi- da República. Deixar' de a ..

Esteve reunido segundll- 2.0 Secretário - Vanilda BUM nima 15,0. ceitá:-Ios, seria revelar um

feira ultima, em sua séde, o "Pires,

INSTITUTO' DE APOSENTA0'OR',IA' E'
ânimo prevenido contr,� o [t-

,

I T
.

O 'So tual govêrno - ânimo l',uesup-diretório' do Partido So- esourelro -, smar -

cial Democrático, do Estrei- terno da Silva não existe.

to. "
, I 1.0 - Tesoureiro - Edio PENSO-ES DOS COMERCIA"R' lOS 3 - A aceitação de carg(,H

Na oportunidade" foi eleita Senna de natureza técnica, nos 'Mi-

a Diretoria da Alá Moça, que' 2.0 Tesoureiro - Maria de DELEGACIA DE ,SANTA CATARINA nistérios e em outros depa�'-
,

,

,

d S'l � V I S O
tamentos governamentaIs,ficou as&im constituida: " ILour es 1 va

'. ..

PI1esidente de' Honra -1/ 0lador - ClaudIO VIeIra. /) por eleméntos pessedistfl3,

Francisco Grilo, Congratulando-se com a não traduz um compromisso
Presidente � A m ér i c o instalação da Ala Moça do CONCURSO PARA CONTADOR E OFICIAL de apoio político ao govêrn(\

Barreiros P.S.D. do Estre'ito, usaram ADMINISTRATIVO DO I;A.P.C. do sr. Café Filho.

1.0 Vice - Altair ,Coutinho da palavra os Srs. Major Do- Cientificamos .aos interessados que, as provas escritas ·4, - A linha política ficH-

Azevedo mingas c;la Costa Lino Sobri- dos concursos em epígrafe, que estavan"I marcadas para os nitiva do PSD em face do no ..

2.0 Vice - Dinéia de Oli- nho, Acy Cabral Teive, Ve-. dias 28; 29 e 30 do corrente, foram adiadas até nova ordem, vo 'govêrno, deverá ser tra-

veira Maia reador Miguel Daux e o Pre- segundo determinação do Exmo. Sr. Presidente do Institu- çada pelo órgão competen�,c,
3.0 Vice _ Silvió de Freitas sidente dó Sub-Diretório 0- to ae APosehtado;ia e Pensões dos Comerciáriós, constan- que é o Diretório Nacional, a

Secretário' Geral - Ade- dilon Bartolol'neu Vieira. te do TDDC/8,4 - Circular - de 24 do corrente. ser convocado oportunamf'n-
mar dos Passos A pósse da diretoria da Ala Flol'ianópolis, 25 de agôsto de 1954. te pelo preSidente do partido

1.0 Secr,etário Waldir Moça será, r�alizada ama- Milton Walkyrio Liberato sr. Ernani do Am;:ll'al Pp.ix?-
Dias Teixeira . nhã, 6a. feira. Gubst. i\.ut. Delegado I to.

ueo

Florianópolis, Sábado, 28 de Agôsto de 1954

DE URUBICí- viária que incidiria sôbre os

veículos (automóveis, cami

nhões, carroças, etc.)

Trigo, ensino, e politicagem
Do oorrespondente - A. e políttcalhas, mesmo com o

distribuic,_
ão de sementes de I sacrifício dos mais altos in-

trigo, neste distrito, foi, em teresses do Brasil.
'

má hora, confiada ao ínten- Fazer udenismo com a Pr.o7
dente local. O sr. João Costa dução é crime. Mas os ude
por certo recebeu, a respeito nistas, antes de ser brasíleí

ínstrucões do prefeito Is- 1'08, são udenistas.
mael Nunes, pois a distribui

ção quando feUa para ude
nistas é imediata e franca.

, Quando, no entanto, o agri
cultor licitante é adversaria

./

ta".

x

x

Como se vê, "é pura dema
gogia do ,sr. Irineu Bornhau-
sen o viver em lamúrias con

tra as forças oposicionistas
da Assembléia.
Os números aí estão afere"

cendo f()rmal desmentido à
leviandade

'

das explorações
de S. Exa.

,

,
,

No jardim 'da' Praça 15, bem à entrada de quem
vai pela Felipe Schmidt, uma senhora, ôntem, torceu
o pé num çlos valos ali existentes!

Gemendo de dôr, prometeu que, no dia 3 de'outu
bro, mesmo de muleta, h:ia às urnas!

E mais 'não disse.> NeIl) lhe perguntanl0s. Gratos.
x x

x

A Avenida Hercílio\ Luz, no govêrno, passa.dO', ser
viu para muita exploração política.

Agora, lá está o 'canal em situação deplorável, co
mo a maior fedentina de todos os tempos.

Antes, um paralelE�pipedo fóra do lugar era consi
derado um iJ:isulto à memória do seu grande patrono.

Agora, é o que se vê 'e, pior do que isso, é o que
se chei_ra!

'

x

x

Ha mais ou menos um ano, numa das pontes, sô
bre êsse canal, ali nas proximidades do pepartamen
to de Educação, ruiu parte da parede lateral.

: Além do perigp que oferece, o buraco lá está.
x x

x

A bandeira que se vê no mastro da Prefeitura,
desbotlÍda, poída, rota: é a maior prova do relaxamen
to geral que vai pelo govêrno municipal.

Sugiro aos sentimentos patrióticos do nosso povo,
uma subscrição para a compra de novo. pavilhão.

Éste jornal abre a lista' com Cr$ 20Q,_,00.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


