
NULO

ultimar as negociações que
objetivam o imediato. re

'nascimento do intercâmbio
, '-

anglo-brasileiro.
À Inglaterra solicitou por

Pediu Inclusão do
casõ DO temário
da Assembléia'
Nações Unidas, 9 (U. P.)

� O' princípe Vam Wtitha-

yakom, ministro do Exterior

da Tailândia, declarou, on-

Novos Incidentes

��:����I: causam 'vitimas na Cidade Santa
BELEM,9 (V. A.) - A JERUSALE'M, 9 (U.P.)

I
Estes incidentes vieram des armadas, especialmente

c o r v e ta "Cabedelo", do - U�l porta-voz militar de- 'novamente 'agravar o clima do" t'irotei? qu:. estava
fa

Quarto Distrito N a v a I, clarou que três soldados de intranquilidade ultima- zendo muitas vitimas, entre

.quando saiu na, madrugada israelitas foram feridos, ao mente presente no Oriente' mortOs e ferídos, em Je

de ontem para uma via- surgirem disparos das posi- Médio. Na semana passada, Irusalém e outras Cidade�.
gem de exercício, encalhou ções ocupadas pelos egip- o 'Conselljo de Segurança' -
.num banco de areia, a al- cios, através da fronteira. -das Naçõ�s Unidas e a co-'

O RISO DA CIDADE.. ,

gumas horas de viagem de O governo de Israel en- missão de. armistício envia-
" .

Belem. As autoridades na- viou um novo protesto à co, ram uma serie de ordens
vais estão providenciando missão mista egipcio-judai- para a cessação das atívída-
ativamente para safá-la. ca, e exigiu uma reunião de

A exinta, natural de Bo

tucatu, des�parece com a

idade de 73 anos, tendo nas

cido 'no dia 6 de julho de
1881 e era filha dOI sr. José

que os feridos eram mem
bros de 'uma patrulha mo...

vel que ocuparam um;t mí- RIO, 9 (V. A.), - Fontes
na nas proximidades de al- oficiosas anunciam que o

deia israelita, de Kusufím. general Euclides Zenobio
Os egípcios abriram fogo da Costa, ministro da Guer
com, metralhadoras e fuzis ira,' irá a capital bandeiran-

,',

contra a patrulha, atingin- te' a fim de assistir aos fes- '

do tres dos 's�us homens, tejos dé nove de julho, em
O� judeus repetiram a� fo- homenagem ao quarto.cen-
go. I tenário de São Paulo.

_ O sr. sabe! Sopa não

é sopa, Custa a sair,
como o Prefeito, mas

sai!!!

Pereirá Pinto.
�

Deixa os seguintes filhos:
srs. Adhemar de Barros,
casado com dna. Leonor
Mendes de Barros; Osvaldo
casado com dna. 'Irace�a
de Barros; Antonio Emídio
de Barros Filho, casado com

a sra. Geanette Gaset de
Barros; Geraldo de Bm:- acentuou

Novidade
.

para 'D�ntislas
NOVA IORQUE, 9 (U. formada em energia mecâ.'

P.) - Surge uma nova era

I

nica de alta frequência sob
para a odontologia, com a a forma de vibrações rapi

�escoberta dum novo pro-, dí�simas. O novo instrumen- Garcia emcesso para abrir a cavidade to, vibrando 29 mil vezes

dos dentes, segundo hoje I
por segundo, transmite as Wa.shingfoD WASHINGTON, 9 (U.

anJ.l?cio� ,a Univer�i'!;lade de ! vibrações a uma gota de "lí- .WASHINGTON". 9 (U. P.) - O presidente Eisé.
Colúmbia. Em,lugar da tra- I quido na cavidade' dental' P.) - Chegou o sr. Carlos nhower . nomef:)U 'uma co
dicional e tão temida broca, I que contém as partículas Garcia,' více-presídsnta das missão especial de três
usar-se-á em futuro elétri-I abrasivas. O IlDVO aparelho Filipinas. O sr. Carlos Gar- membros, encarregada de
ca de "cavitron", Com a no- estará no mercado' dentro cia :veio de Genebra, em investigar sobre a gt.eve �e
va técnica, energia elétrica

I
de uns' dois imos,' dopendo avião, com escala por Nova 4.500 operários' das f'ábri�as

de alta frequência é trans-
I

ser produzido em massa, Iorque ' ' 'I' tô . .

- .' a omlCas norte-americanas,

ZeDóbio Irá a
São Paulo

emergencia.
o informanteInvestigarão

a greve

',o:'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 10 de Julho de 1954 o ESTADO

, ,

Indicado
,

I'roflssíonal ,

.,

, /'CLlNICA D� OLH;OS - bUVIDOS ,__;_ NARIZ, E

r
" ,-GARGANTA· .,

'DR': GUÊ'- REIRO
M E· o I C o "l::!

.

IDr F81Ish; Brasil r o' E S T A no. '

. "Chefe do Serviço ae -Ouvidos'_ Nariz e Garganta
.

_.
. 'W ' ! ES;ECIALISTA EM ,DO-,

/ do Hospital de Florianópolis- .

LFREDO DRA WLADYSLAVA I <

ADl\UNISTRAÇ�O· _. A clínica está montada com os mais modernosMARIO DE �ARMO I DR. A
"

'
. I

ENÇAS DE CREANÇÀS'. ;Redação e Oficinas, 'à rue Aparelhos para tratamento dasdoenças da especialidadeCANT.IÇA0 í
CHEREM

I
W. MUSSI CLINICA GERAL Conselheir,o Maf�a, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)

,

- MÉDICO -
' ,

e CONSULTAS: Das 10 às Tel.. 3022 � Cx. Postal, ,139 NEBUL'ISAÇÃO (Tratamento auxiliar das 'sinusites e!:LtNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE -

i A"N'TO-NIO - Diretor : RUBENS A; inflamações do Nariz e Garganta)A D U L TOS' DOENÇAS MENTAIS .DR. DIB 12' heiras.
RAMOS. IONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho"

úO,epças Internas E,x-?�retor, do' HO.,SIjj,t,ai I �"MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de

;OR.AÇ'!Q ,,_;_ FIGADO Colônia- Sant Ana.
, ._, �" - MÉDICOS - Cons. e Resldência: 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E'U muitos,RINS';....'..... INTESTINOS, .,Doenças -nervosas e' men- CIRURGIA-CLlNICA Setembro n. 13. Representantes: casos são evitadas as operações das AmigdalasTratamento moderno ela

i tais,
. GERAL�PARTOS Representações .Pi. S. La- ULTRA VIOLETA ,FRIO (Tratamento das Faringite!SIFILIS'

'" Impotê�cia' Sexual. Servico .completo e espe- ra, Ltr'a. e inflamações dos Ouvidos)Consultório - .Rua Tira- Rua 'I'iradentes n, 9..
19

cializad� das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)Ien tes, 9. Consulta!', das. 15 às
,SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS - 1'0 andar. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA deHORÁRIO: horas.
Imétodos dá diagnósticos e I

. Te!.: 22-5924 Riode' (OCULOS)Das 13 às 16 horas. FONE: 3415.
. tratamento. Janeiro.

. lLAMPADA de FENDA (Verificação e 'diagnostico de.
T I C _

Res.: Ru� Santos Saraiva, SULPOSCOPIA - HISTE- DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda. .

..

lesões dos Olhos)
.

e .: ons. '- 3.415 - Rés.. 4 E t eíto .iJ - sr.
P.O - SALPINGOGRAFIA .os VIEIRA Rua Felire de Ul iveira,

n.,
INFRA VERMELHO

- 2.276 - Florianópolis. 'fEL "245' R<
•
- o •

_ ,'uET ,A BOLISMO BASALI' 21 60 ndar G d P' R d d C E h d----
�u -"'-

ADVOGADO
� :- �

a �. _. ran e ratica na etira a e orpos stran os e.

.. .d"- -

T I "2 987'l S P I IDR. ROMEU BASTOS DR,· MÁRIO WEN- Radíoterapiap or on as
C' P t I 150 Ita iaí

e .: .... - ...
- ao au o Pu mão e Esofago .

PIRES DHAUSEN curtas-Eletroceagulação -,
arxa

S
osta C 't ..

-

�Jal ASSINATURAS Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa
R· Ult ,.. I t

. I f
- an a a arm a Na Capital B I H

.aios ra 10 e a e '1 ra
..

'.'

, e o onzonte- MÉDICO �_ CLtNICA MÉDlCA DE, V�rmelho... . DR. MÁRIO LAU- Ano Cr$ 170,00, Residência _ Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365Co�� prática no, Hospital ,A,DULTOS E C\{IANÇAS Consultório : Icua Trajano,
RIN'DO

Semestre Cr$ 90,00, Consultas _ pela manhã no Hospital _ A 'tardeSiío Francis(4) de' Assl!1.e.Jl1a Consultóriov= Rua '
.....João n. 1, 10 andar - Edifício do No Interior I das 2 horas em diante no Consultório.

�

Santa'Casa do Rio de" Pinto', 10 - Tel. :&I: 769. Montepio, �: �:, "

Ano ., 01'$ 200,00

I
.

.

'.

Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Eo,rál';o: Das 9 às 12 ho-
D'R.. CLA"UDIO . 'Isemest�.e' " '," Cr$ ,1lQ,OO DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO -

CLINICA MÉDICA raso ras - Dr. MUSSI. Anúucios mediante con- UL�ERA$ DO ESTO)\1AGO E DUODENO, ALERGIA-
CARDIOLOGIA F.esidência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra. BORGES .' tráto. .

.

\ DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL .

Consultório: Rua Vitor Júnior, 45. Te!. 2.812.

�e�fd�:�cia: Avenida Trom� II .

FôroÁe�V��!�O:ecursos pu,�lsiC:rd�!���� ::��ode�:I� • Dr.' M. iouet,. Nunes. FerreiraMeireles, 22 -r-i 2675. OLHOS OUVIDOS
.....'

-'

powsky, 64. perante o Su�rem(l Tribunal vldú'l.. _. _

_
RECEM-CHEGADO DO,. RIO

.

DE JANEIRO,Horários: Segundas, Quar-
.

NARIZ E GARGANTA
t Federal e 'I'ríbunal Federal A_ ?lreçaO nao se. respo� . ATENDE A RuA VICTOR MEIRELLES N0 18, iotas e ,Sext,a feiras: DR. JÚLIO DOIN 1--- de Recursos. s�blhza pelos. conee�t?S emi-

ANDAR DAS 9 ÁS 11 HORAS _ DIÁRIAMENTE.Das 16 as 18 horas. ,

.

,

DR NEWTON ESCRITóRIOS tidos .nOR artigos assínados.
CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OU

, Hesidência: Hu� Felipe I· VIEIRA .

,
_ Florianópolis ..;.;.. ,Edifi!!id

._••"" ......... -.......,.._ DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, Á RUA FELIP
I D AVILA São, Jorge, rua Trajano, 12

I f
-

SCHMIDT'Schrnidt 2:1·;_ 2° andar . . .

".

n ormaçoe..:.' .
"

.

.

.

'T 1 31102'
'

I Especialista em: Olhos - CIRURGIA GERAL - 10 andar -. sala 1.
. . .� :'

apL, 1.,... , � ... \.1 •

Ouvidos - 'Nariz 'e Gar- Íloenças de Senhoras Rio de Janeiro -;- Edifício u'e.-s· ,Dr•. Ylm'ar' I'orre-..
f

1..;,..
,

P ti' EI t I' ídade Borba Gato, Avenida Antõ-, • .., uD·
. R.· W-:

..t
_
tMOR ZO- ganta.

",

roc o ogla -,. e r c
q, , M d nio Carlos 207 ._ sala 1008.

MER' -.GARCIA' ,
Receita de óculos.

.

.

Consultório : IC�ua Vitor - O leitor encentrarã, nes-
Dsplomado pela, Faculdade Infra-Vermelho. Meireles n. 28 - Tetefone: DR.' CLARNO. G. ta cotuna, informações que
Naclonal de 'Medicina da Ultra-Sonoterapia - Ne- 3307. GALLETTI necessita, diàdamente .e de

O C I F' E Is'':''Uníverstdade do Brasil bulizações. Consultas: Das 15 horas -::- ADVOGADO - imediato:

.

r. ar os .' lU'e ,·au'·Ex-íntemo. por concurso da Equipo de Oto-Rino em diante. Rua Vitor MéirelJes, 60.' ,

.

.

'.
.

'

Maternidade-Escola
(' Estad ) Residência: Fone, 3.422 FONE: 2.4'68. JORNAIS Telefon. Médico dos Hospitais Amer-icanos e",d.a Força.

unico no sta o ,(Serviço do 'Prof. Octávio
I Rua: Blumenal n. 71. - Flodanõpôlis - O Éstado 3.022 Expedicionária Brasileira

.

Rodrigues Lima) Rua - Vitor Meire es
," A Gazeta 2.656 MÉDICO ...,... OPERADO!� .:_ PARTEIRO-Ex-interno. do Serviço de n.22.- ,DR. DI�. CREREM' ,j Diário da Tarde 3.579 !Doenças de Senhoras e Crianças _ Partos"- Operações(3i)'lugla �{). Hóspital Horário - 9 ás 12 horas ADVOGADO lDíárte da ManhA... 2.463 O Mais Moderno e eficiente Tratamento e Operações!: A�.�; ,�. ,!" 9;\ d<?;llJO de

- 16"��, 18' h'o�às: '

. Causas çí_vei�, �om'erciais, A Verdade '2.010 das. doenças de Senhoras .

<;-",,"�·�ll'.D:�,<'f ...�'. . FONE..,�,.a..G75�.. [criminais e -trabalhistas. ;' ·Impl'en8�'Ofici.J ..• 2.688 Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-MéQi�t; . .do.�ospit-al.... d� ., ., , , .. \..... j\'
" H.. ,OSPITAlS,. . I"

"

tu, fa�� 'iumhídos, de� ouv,ido, neurastenia, ir'rital;>ilidade,Residência: Travess.a :
C "" lt" [ 'l \

'

._ . " _",- .Cari,ade... ' Ol�$'l'l.. a�" P?�u ares.!. . � Q� <:llI'"id�.de: ;. 'i-*,sôtpa,"�ibfl�ên,.;çiâl��Çfrigtdez sexual em ambos os -se--DOENÇAS DE SENHORAS Urussanga 2. - { ,

Rua Nunes �açhaQo, .17
.

{(Pioved.or�.l : ...• 2.>314,' , ..... )�o�:- Tra;tàrjJ.ento pI'�-nupcial e pré-natal.- PARTOS-OPERAÇOES JA_()t. 102.
(esq. Tiradentes)·--. sobra- .

(,PortarIa), 2.036 Operações especializdãs do ouvido, 'nariz, '.garganta,r.ons: Rua João Pinto n. 16, .

D'R' VIDAL Nel'êu .Ramu .•....

' 8.831 sinusites, polipos, 'desvios do septo (nariz) labio partido'. ,
• ,do, -:-:- sua 3. .. .

3 157
'

.. das 16,.00 às 18;00 .

NÇAS :Mili-tar . . . . . . . . . . .. - Operações de hernias, apendicites, ovário, uter:o,horas.
�

q:...fNICA DE CRlA. .

,

Rão Sebastião (Casa hemorroides, adenoides,
.

hidrocéles, varicoceles ePela manhã atende � CONSUL'l'bRIO - F.li-
, de Saúdé) 3.153 varjzes, elefantiazes.

� K h)"
,I

M,aternidad_e' Dout.,,, ! C I R U R G I A E M G E R A L /

Dr Hans !4 ..
IiOD" ec ,e·e

'

.:. Carlos Correa ;,. 1.121 Trajalllento garantido de varizes, úlceras' varicosas,'.. .'

�6 ,. .'

.

:CHAMADAS UR-
.
hemo'rroides com 6 injenções, ..sem fIlô,r:IRURGIÃO DA CASA D,i:l SÀUDE" SÃO SEBASTIÃO GENTES OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)Laureado c()m a' medalha de. ouro pela' Faculdade Corpo de 'Bombeiros

"SUI Tratament�
e O�erações do >estômago, fígado, vesicula ede Medicina. do Paraná. Serviço Luz (Reela- mtestmo - Tubagem duodenal.---:0:--. ..., ma'ções) 2.404 Tratamento ,da Sífilis pE\lo processo Americano, maisPrêmio "Victor do Amaral' de Ciinica Obstiteca da

I
Polícia (Sal" �(lmis- ,

moderno, em 3 ou 15 dias.DR.' ARMANDO VA- DR ANTÔNIO MO-· Faculdade 'de Medicina 8ário) Z.038 Técnica única no mundo para 'o tratamento do Heman-LÉRIO DE ASSIS NIZ DE ARAGÃO Polícia (Gab. Dele-
'. ", gioma (manchas de vinho) no rosto ou no corpo, com

;;:- M,ÉDICO .....; Com estágio na Clínica Cirúrgica da faculdade I i8do) ", 2.594 100% de cura.
Dos Servi,."s de CII'nica In- Je Medicina da Universidade. de São Pª.ulo.' " l COMPANHIAS'U. Receita de óculos - Tratamento e operação das.doenças",v CIRURGIA TREUMATO-, .

h't' d'fantil da Assistência Muni- LOGIA Viagens de ap�rfeiçoainento aos OSpl aIS e TRANSPORTE dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,cipal é Hospital de Caridade Ortopedia . \1ontevidéo e Buenos Aires., .

,. Af.:REO ETC.
CLíNICA MÉ.DICA ,DE '

.

CIRURGIA GERAL :- PARTOS � DOENÇAS DE TAC· ....•.•... , ... 3,.700 I\TENDE A r'UALQUER HORA DO DIA E DAConsultório'. João Pinto, �
CRIAN:ÇAS E, ADULTOS SENHORAS

'. Cruzeiro do Sul .•.. 2.500'
" NOITE'

, : --Alergia ,-
.
,,' 18.

.
'

.' � Operações, de: Aparelho digestivo - ,Estômago,
1
Pan.ir ••..... ; •. �. 3.553 Co:q.sutório: Rua Deodoro, 35 �� Tel: 2784Das 15 às 17 d.iàriamente.

t
..

bT (�' 1) f'.Cop'sultQriO·,: ·'�tiâ Nunes Menos aos Sáb'&do8 ;ntestinos" reto, anus e c., v.las, 1 lares ve ICU a· .-' Vari� ..•......•... 2.325
. Residência:, Rua Bocaiúva, 210

Macha�o: 7 - Cohs'ultas das 'Res.:· Bocaiuva 185. \parelho, gênito�urinári{)� masculi,u9 e fenrtnin�,. � n,ns Lóide A'reo . . . . . . .. 2.402
)5 às 18horas.' )e:iCÍga., 'pI'ó�tala' útero�:,:ov,ápl�s,;,:h.pe:aç�êS ,p�ástIcas.,:",,: Real .••..•.•••.... Z.ISS,Navl·o-Moto', . «Ca'riResidência.: Rua Marechal _F_o_n_e__:_.- 2_.7�4. .

, CirW'gi'ão da;, g���duJ�:�br�old� .. �trurgIa �9:{ ���: SCaD«Una;v.a ••..... 2.500 .'Guilhf>rrrie, 5 -:'Fone: 37�3. DR. H E NR I Q V E �er. Trauq1a�o19g1a,�' < '

.•,:��. d',.�. '7'''", . "

• -. HOTtlS
Atende âas' 8 :às' ro;�e 'das'''-16 as ,-18, horas na Ca� Lux 2.021PRISCO PA�AISO ;a de Saud_<e 'São� Sebasti'ã�,<tda"S'·10'. às Í2; é. f4 às' i6 .ho- Mace.il�·::::::::::: 2.276

. MtDICO "

:,as a rua Fernando Machado nr. 6. (Predlo do Ipsbtu-c IMetropol •....•... 3.147
to Diagnostico Dr. Djàlma Moellmánn): La Forta 1.121

.....

',' Cacique .•.••.•.••• 3.«9
Central .. .. . . . .... 2.61"
Estrela • .. .. • .. • .• 1.371

I�eal .. . . .. .. . .... '.659
: ;ESTREITO
. DI.(lu. • •••.••••••

CLINICA MEDICA o'

CONSULTAS dás ,lO - 13 horas,J' ...

, Rua Tiradente 9 - Fone 3415 . >' :

diàriamente no Hos
,

pital de Caridade.
Residência:., �

. Rua: General Bittencourt
n. 101.

Telefone: 2.692..

pe Schmidt,-38.
'CONSULTAS - Da. 4

às 6 horas.
Residência: Tenente Sil-

I veir?, :130·
-

.

FONE - 3.165.

RAPIDEZ ;.;_. CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre F!--ORIANOPOL1S-e RIO DE JANEIRJ

Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes. 'quatro últi
mos apenas para movimento 4e passageiros.

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

prejudicarão o horário de chegada;. no RIO (Ida) e
. SANTOS (Volta)

ITINERARIO DO SIM "CARL HOEPCKE" NO.

NO MES' DE JULHO DE 1954

DR I. LOBATO
FILHO

Doenças do aparelho r(�spi- Operações....; Doenças
ratõrio

. de Senhoras - Clínica de·

TUBERCULOSE Adultos.
RADIOGRAFIA E RADIOS- f Curso de Especialisação .

cog;tr��Sd�����ES �: ��;�!al dos Servidor.s

,

...'l::\lS"fO·R·M' �l,'.�E.,:_,.,; '.0,BD.IFo.rmado pela Faculdade. L'I� U
,

A
Nac�onal' de Medicina, Tisio- (Serviço dI) P�of. Mula- ,

�. .

logista',.e Tisioclrurgião do I
no dp. Andrade) .

'D·.u'rv"'�II';'n'o' .' Bátista' Velria.Hospital Nerêu Ramos '
, Consultas - Pela manhi U !I

�E I I â ICurso de especialização pela· no Hflspital de Caridade. ..
"

; .' . .

.

,

i '. í� �� ;.
-

'.. ••

; sco a"pr m r a
S: N. 7,. Ex-i�tern.o e E1Ç-as- A tarde, das 15,30hs. -,DistnbUldor �XCIUSiVO - 'Adl80' t-Is,taBIstente Je Cirurgia doProf.'

. • "ação sem prévio aviso... em· diante no consult6do; 'p'" ,., S"t'
"

'c I
..

H
,.

d S'dUgo Pinheiro GUimarães
a' R'ua. Nunes Macha'do 17, --

.
ara'na· e.' .', 3. < a.. arlna. Matrícula. Aberta orano e aI a:

(Rio).
,. .CJrsos: 'Primário. Ad-

de Florianópolis
'

às 24,00 horasCons: Felipe Schmidt, 88 Esqll,na de Ti\'adentes. '1'.i.
' '.

l 7
' . •

do Rio de. Janeiro às 16,00 horas� Fone 3801.
O· 2.766. Rua Benjamin. Constant 138 I missão. '. ' PaJ:'a mais informações dirijam-se à

At· de em hora marcada

I I Rua Visconde d. Ouro EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
en .

_

. 3'0' , Residência - La
..

Porta FONE 3.164
. CURITIBA .'.Res: Rua Sao Jorge -

. Preto, 75. . Rua: Deodoro·;._ CaiXia Postal n. 92 - Te.lefone: 2.212Fmíe 2395. i Hotel.
.:_;"-_'_' :0,- '.

f Lâ"\tando ,�oIíl 'Sabaô

:V>irgel�n:·.[spe,�i,aliºâ,de
>da: ,61a. "WIIZIL INDUSTBIIL�>J8iD'II:le., (marca ��.tr.adl)

:"
� ">_',' 'ecoD,omizél�se f�lIW9� ,�.e.<,dinbél!� '.

. ',......._ .

__'_-_:'_:_� A_';:_'_' e.�:
...__."_

-

.
,,',' _...

----�------���--�-----------
>

.

Sairá de Fpolis, no próximo dia 7. As viagens pos
teriores serão fixadas quando normallizada a situação
do Cais do porto do Rio, no momento em greve pracial

OBS.: _:_.' O' Itinerário supra está sUjeitó· a alte-

Vende-se o Bar e Sorve

teria Americana sito à. Rua
Saldanha Marinho n. 13,
Edifício Machado. Tratar,

'1
:m local com o sr. Um�rt? .

�,I.Machado, o qual, exphcara
,

-c, motivo da veI?-da. .

----------�--�����7

BAR E SORVETERIA
. AMERICANA

I
I

i.
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Dr. Pires

·.\'�I�.
. J

�

NO LAR E NA SOCIEDADE

!BILHETE
}

.

lia Semana

� �

C:O����ã��:'ial p�� �Si�:�e�� al�m,J
.

ra o ESTADO). taminado ou mesmo a sim-
-

'

ples lanolina. Nos dias de

muito sol a defeza da pete
poderá ser feit� com o au

xílio de um cre�e ou óleo

designados' comumente c�
mo filtrantes p�lo fato de

;0, frio, calor, sol, etc. Afim me normal e que são obti

fechar os.
[e proteger a pele contra dos com o auxílio de prl.�

odas as possíveis intempe- Iutos cosmeticos, há abria
nrvidos e fingir indiferença
1 d dô

-ies metereológícas ou cli- uma série de cuídlados que
. iante a 01' que transpa-

'?S'' natológicás há' os recursos devem ser observados :üi.':;'1.
'ece . e nos unlssemos nor

.
.

.

.

.

d .

.

tI' dos cremes e pós, pois gra- de que a pele possa conser-
neio e a os e pa avras, e

I. : nisessemos nossos ombros ças às s';las qualidades de var seu estado de saúde.

b t
cobertura são os produtos Esses cuidados se referem,

'01' so a cruz que arras a a

I
.

.

id d
..

d
naturalmente indicados pa- principalmente, às ques=ies

'Iumanl a e, e a aJu asse- .

.

nos a levá-la; se com atos
ra esse fim.

.

x
" Em relacão aos cremes

--- --- '

. .

JU com palavras procurasse- '

, r

.

ÚLTIMA MODA Ificial da Justíca da Prí-
.

di
.

I

1 que devem ser usados para
, . � "10S reme lar conso ar e

"ii' rneira Vara' t
'

essa proteção e' necessário ue a ali entacão exerce
, lJl'oteger; se dessemos nos-

"
,

"... q., m, "'. '-

_ sra..Maria SimasFra-' que obedeçam a certas qua- l sôbre a pele. Sendo assm,
sas mãos. e um pouco de I

:oso, esposa do sr. Elpídio se nunca [idades e uma delas é, que ri integridade do 'tegu�ento
nossa. ternura; I

.

�ragoso Filho; :J�ssas�emos .sem parar di- sua composição se . aproxi- cutâneo requer gue não se

- sra ... ·�Jlanda Boiteux
mte do sofrimento, alheio:

me o mais possível das se- abuse dos tóxicos como' : o

�usso, esposa do sr. Major ereções, naturais da 0.ele, a'lco�l, por exemplo, nem
liminuiriamos um dos má-

�gidio Russo, Oficial Vete- dessa id Também, é preciso que, se- dos' crustáceos, salsichas,
ores pesares VI a"

-inário do Exército; -nodíflcaríamos o mundo, jam absorvidos e para isso salames, chocolate, queijos
- sr. Altino Silva; co_� acabaríamos com o egoísmo basta q�e conte?hàm gran- fermentados, carne de P' r-

nerciário; de quantidade dágua. Ou-, co e os .alimentos em con-
� .engrandeceriarnos a dou-

Valmor Albino.' tros requisitos- são também serva em geral E' pref ,�;
r- .rina de Cristo, Levantaria-

.' 'Ç. --

exigidos tais' como não ,�e- vel um regime ii base 1e

vem dificultar a respiração leite, pão torrado, pouca

da pele nem impedir' as :,;t>· manteiga, muitos legumes �

ereções que dela emanam. verduras, carne magra d,

MELANCOLIA'
EMÍLIO KEMP

Vão-se os dias passando e cada dia

Que chega, traz consigo as mesmas côres

Desta perene e atroz melancolia ..

Que me prende num circulo de horrores!

Se desta dôr que tanto me crucia,
Busco esquecer-me, procurando amôres,
Neles, somente, encontro - que ironia!

Novos motivos para novas dôres! ...

E assim.vivendo, eu vou como um precito,
Que por estradas lúgubres caminha,
Rasgando os pés em pontas de granito.

Que importa a mim que a luz do sól se ria,

Se é tão profund,a esta tristeza minha

,.
Que. eu já nem sei se fui alegre um dia!

_.

. PROTEÇÃO pA PELg

NORMAL

SE NOS DÉSSEMOS AS
A pele, sobretudo a do que absorvem- as radiações

rosto, que é sôbre a qual que são nocivàsv.e deixam

Como é possível que al- jue estamos parttcularmen- passar somente as que pig
te nos referindo,' constitue mentam a pele.
1 parte mais exposta do Ao lado dos conselhos ex,

zorpo. Outras- regiões estão ternos que acabamos de cl-
lheiro encolhendo os om- .

ronvenientemente protegi- tal' para proteger a epidr-v-
:ias pelas.roupas mas o ros- épocas do inverno a peje
.o acha-se descoberto e' fá- deverá ser- recoberta por

-ílmente .atacável pelo ven- um creme gorduroso ou vi-

MÃOS

guem, que tenha alma; pas
se diante do sofrimento a-

bros? Como é possível que
vire a cabeça e passe de lon

ge, quando uni homem está
sofrendo e se debatendo.em
mgústías"
Será possível

alimentares, pois ninguem
ignora hoje em dia, mesmo.
não sendo médico, o papei

�ito, em serviço no 14° B.C.,
mde goza de merecimentos

.

\

.leIas suas qualidades e edu-

,_O sr.

\1àrtins, Sargento do Exér
nos o amôr e realçaríamos
.) bem.

,

No entanto, todos passam
ao longe, encolhem os orn

'rros, fechám os ouvidos e a
Finalmente os cremes não vaca, vitela, "carneíro, fran-

N. I'
:devem

.

sofrer Rrocessos de qo, galinha e' frutas.
ooca. lnguenl se compar, e- ," ,; . ',. ); '-'

..

'. ."" .

.

I�e diante da l'iüséria alheia. ,�el;���t:a,ç���jl rt1 :,r�riçpr ,a- OUFros cuidados são ai.n·

,3..�),_-á também ;fareta�,�sJ�a" '�" . _ �,;;:J7f�"_ ,d� 'h.e.Qe*��I'>ius,f5.arâ m'an�el'
:!oisa algum dia7

-' 'I:�de;'a��� "lO"� :�nt� \,p��-'I em boa forma as funç?es
(APLA)

"

Síl'l.'l,'a e.nslvos pa.�a o· u'so,'
- normais da pele e entre e.l�s.

_

. Grande apresentação das 10 candidatas a� título de
Em relaçao ao po de ar- �itamos os que se referem a

:oz, ao lado das condições uma vida regrada e sem os
"RAINHA' DO SWEATER"

1/2 xícara de açu.cal' mas- G R A C A .\-
, , A

.

b Ih
e homogeneidade e unifoI'_ \ttropelos físicos ou psiq'.li· segUIr ri ante aclamação da rainha escolhida.

Engalana-se, fesÚvamen-
:avo. '. -

.

nidade'qu� todo prod\l�o co-nervosos'que quasi já ià- Depois ... Soirée abrÚhantada pela Orque'stra do
3 colhe'l'es de sopa de AGRADEÇO A' SÃO 1

.

d'
. � l'

te, ne.sta data, o. lar do sr.
essa especle eve posslar zem mesmo parte, m ...e !í.:-' Clube.

manteiga. JUD�S T A DEU UMA' . .

d
.

d d h
Des. Arno Pedro Hoeschl,

! preCISO, am a,. que S�);) l'nente, a vi a 'de oje. O A •

1
'

1 xícara .de açucar bran- GRACA RECEBIDO
'

premIO especia a rain.ha será um lindo "Sweter"

do Tri.bunal dé Justica, e de
-

J

• :)em absorvente e possua, Nota: - Os nossos leFoo f
'

, ,�o. D B
o erecido pela conceituadà Casa A MODELAR.

sua exma. esposa d. Hilda 2' d

.

. D. . �obretudo, um . bom poder res poderão solicitar q'l�l- ..

XlCaras e farinha de Je cobertura. quer conselho sôbre o tru, ,.

,Esfa c,intilante reunião elegante se re�lizanl na noi...

'da Silva Hoesch�,. pelo 'l'igo,
transcurso do aniversário I 3/4 d ' d l';t 'j

ENLACE:
Em algu_mas épocas do tamento da' pele e cabelrJs te de l7 de julho.

" e Xlcara e eI e. d d
.

I C 'b
.

natalício de seu dileto filho 1 ovo. / A I' R __ N I L T O N. ano, como nos ias e m1.,:· ao médico espectalista Dr, ontr1 lIa para que os velhos desamparados tenham

Hélio.
, 1

.

colher de sopa de

fer-I
Realiza-se hoje, o anlace.· t� frio .ou p�ra_ evijar a &: P�res, à Rua �éxico, 31 - momentos de alegria e algum conforto.

Por tão grata data o int�-· .

t'
.

1 d d' d çao de 'Irradlacoes solare" e RIO de Janell'O bastando , Daremos novos informes a se-guI·!'.
nento em pó. ma rlmoma a pren a e

". "

ligente aniversariánte reu- h 'h A' A d
conveniente que a protec30 enviar o pre,sente arttgc --- --0- . 0__ '__-

1 colher de chá de essên. sen orm 'a Ir zeve o,'
o' I.

.

f d 'flh' d S J
-

da pele normal seja feita Je dêste jornal e o ender�;·.)

.AoV I S'Oi_a de baunilha. es Ima a 1 a o r. eao
d' d

A t
.

A d d I
um mo o mais apropria ü e c.ompleto para a resposta.

1 pitada de sal. n omo zeve o - e e sua :. ,

"

. ,

2 . d Se,)'l exma. espôsa D. MarI'a An-..'
.'

caIxas e. paSS:ilI3, _

�!lroços.
tonio Azevedo, com o jo- I
vem Nilton 'Machadô, fi�'

Maneira de, jazer lho do Sr. João Gregorio
I

1 _ Espalhe no fundo ce Machado e' sua exma, espô-
I

Jma forma de torta, o açu..
sa D. Etelvina Machado. I

::ar .preto. Salpique ·por ci- O ato civil terá lugar na

Menina, Spnia Mm'ia Gon- dA
.

.na a manteiga, em peque -:resi encia do Sr. Claudio
Alvim Barbosa, á rua Ti-

.

juca� s/n. no 'sub-dist�ito do I
.

�:t�!��� �:��Cl:::�n�� IParlidá Trab,alhi$la. Bra'sUeiro
vim Barbosa e exma. espô-

_.
.-

sa D. Ivete Vieir'a Barbosà; PARA DE�UTAD9 ESr�DUAL
�::h:!v: ��r'ex�:�an!� TELMO' VIEIRA RIBEIRO

Vital Ma-

, O venturoso lar do nosso :lo até que a mistura se dis
prezado conterrâneo sr. Vi-

-

. :olva. Arrume as
I

passas,
nicius Gonzaga e sua exma.

esposa d. Heliana Costa
';ôbre esta mist,ura, forma 1

:lo uma camada.
Souza Gonzaga,' comemora, 3 - Bata a manteiga con
festivamente, na data de '

h d·
o' açucar branco. Junt� o

_ oje o transcurso e maIS

I
.

un1
. ,.

d
')vo bahdo e misture bem

amversarlO e sua ga- . . .'.

lan+e f'lh' h S
.

M'
-udo. AdlClOne os mgredlen_

L I m a onIa ana.

A '

- tes sêcos, alternadam ,·,te
.
graclOsa anÍ\V'ersarian-

.

. com o leite.
te, por tão significativa efe- .

,

'd . ','
4 - 'Finalmente' adie:one

merl e, reunirá suas mu-
a baunilha e coloque p.sI � suas Exmas

meras amiguinhas em' volta
d

.

1
'

. massa aos poucos sôbrQ a'
e autas mesas de doces e

guaranás, na' comemoração
passas. ,

5 - Asse em forno m·ode·,

condigna de sua natividade.
Os de O ESTADO se as

socia�do às homenagens a

presentam felicitações,
.

ex

_tensivns aOS dignos genito-

Uma bonita aplicação em

miçangas [urta cõr, nacara':
ClcLS, completa êste modêlo

.acão civil e militar.
, ,sem alças pam a noite. Lu

vas no mesmo tecido. -0-

"Experl,mente hoje
,

TO�TA DE PASS-�S '

Ingredientes

.; 1 -0"--

ANIVIDItSkRiOS

Menino Hélio Ij,a Silva
Hoeschl

nira; na residência de seus

dignos genitol'es, o seu' el�
vado número de amigui
nhos, oferecendo-lhes laul"

ta� mesas de finos doces e

.guaranás.
O ESTADO apresenta fe

,

licitações.

zaga
nàs proporções.. ,

2 - Ponha em fogo bran-

res.

rado, cercà'de 1. hora.
6 - "Retire da forma, !lin-

da quente e sirva com c!'(>-'

me de ph�ritiÜy. (APL�).

FAZEM ANOS, HOJ.E:
• PLACAI, 1I11'1LmCA8.·

.

F.IIJlr�deNoglelra
........ aufUar •• tr..
....t. u' "filia.sr. ,Leopoldo Coelho:

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50. "

E:m Lages, no sul do Brasil, o melhor!
Desconto e�pecial para os senhores viajantes .

nhora D. Ivone
ch.ado. .

-

Aos nubentes
voatsos' nodse- E.seril.0.',_�,io' de,Rep.r.'esenta�ões

sas felicitações e I
Y

felicidades, t'
,

. 'VeIide,.se um E.;scritório de' Representações bem no
.ex enslVOS a centro da cidade.'

. ,

.

famílias. I Tratar à rua Trajano, 33, 1.0 '�ndar -'sala 4.

:.-�..... ,/$ff .

NO LUX
DIA ln DE JULHO,

Jantar dansante

Desfile de modas'

. Canto
I

� bailados
, "

Reserva' de mesas na Portaria, pessoalmente.
'Pedidos pelo telefone não serão atendidos.

I

Clu�e l� ·de Outu�ro
- RUA: ALVARO DE CARVALHO 12-

r

PROGRAMA DO MES DE JULHO
...

...•l. .:.t.;: .: :.· .

DIA - 11 COQUETÉL
r

DIA - 17' - SOIRÉE

DIA '- 24 - SOIRÉE - FESTIVA.

LI-RA TEMIS CLUBE
PROGRAMA DE FESTAS PARA O M1i:S DE .JULHO

Dia 11 - DOMINGO - COCK-TAIL DANSANr;E

,- das 10 às 13 horas.

Dia 17 - SABADO - SOIRÉE DA "SWEl'ER" -

EM BEij'EFICIO DA SOCIEDADE "AMPARO A' VE
'LHICE" - RESERVA 'DE MESAS COM AS DIRETO-

.

RAS DA SOCIEDADE.

Dia 24 "7' SABADO - SOIRÉE.

Clube' 12 de Agosto
A partir de 15 de Julho, só' será permitida a

entrada, às sessões de cinema, de menores de 14
anos aos que apresentarem cartão de ingresso com

o nome; data de nascimento do interessado e nome,
assinatura dos pais ou tutores.
Os cartões poderão' ser conseguidos na . secre

.

taria do clube, diariamente, das 8 ás 11 horas.
A DIRETORIA

"Soirée" "Sweiter'"
NOS ,SALÕES DO: CLUBE LIR.t\,.TE:t�.nS.'.EM BENE
.' FlcÍ'Ó ,bA� 'FILANTRÓPlé��S_QÇ_IÉDAD:É DE .

AMPARO À VELHICE

A Irmandade, de Nossa Senhora do Parto faz 'sa
ber, .q,ue �ómingo dia 11 deste em cursó, .ás '8 horas,
havera MIssa em honra ao Sagrado Coração de Jesus

logo, a?ós S,ua Excia. Revma. Arcebispo 'Metropolitan�
admmlstrara a Santa Crisma. .

..

Faz sabe.r tambem, que as barraquinhas hora fun
clOnando, se prolongará até Domingo dia 11 onde fará
seu encerramento. I

Atenciosamente
Waldema1' Demaria - 1.0 Secretário

'CONVIT.BJ
O Centro Espírita "José de Nazaréth", situado à.

rua José BoiteuX', 29, 'comemorando seu 15° aniversário
I

de fundação, tem o prazer de convidar. a todos os espí-
ritas da capital, bem como dos arredores, para assistirem.

.

.

às comemo�ações que serão' levadas a efeÚo no citado

C��1t�o, no dia 12 de julho do corrente m,ês: às 19,30 ho-
.

raso

,
•

' .... ,
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RESPOSTA TEREMOS AMANHÃ Á TAR�
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'Cc)NSEGUIRÁ O "BUGRE'" DETER' 'A, MARCHA VITORIOSA � DO "LEÃO"? A

DE, PRESENCIANDO O MATCH; QUE VEM POLARIZANDO AS ATENÇÕES DA
AVAl X GUARANI.
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Rehab,ilitaç'ão, obejetívo de' Bocaiu
o Bocaiuva, irá ao, tá 'ansioso para 'deixar ". ,',. '. !," �,',�, ,"� PRELIMINAR 'posto com .: o Figuei-

estádio da rua que lhe a "lanterninha", visto I Mas o Paula Ramos está, disposto' a, colher
c

Na preliminar de- rense eo Paula Ramos

empresta o nome, dar que o "onze" paulaíno I .outra'vitória de classee fibra na tarde de Irontar-se-ão as equi- divide o 2'0 lugar com '

co�bàte ao quadro.vi- êste ano está, co� .

tu- .1 hoje -- Promete ser'movimentada ' e pes suplentes, p�lo �er- o Imbituba, 'campeão
ce-Iíder do Paula Ra- do, tendo na, última sensacional a partida entre' bo.. I tame de aspirantes, do ano passado. '

'

mos, em, cumprimento parti?a posto para t�az r quenses e paulaínos. "" _
'

' sendo q�e .0. Bocaiuva I '�odos a� estádio da,
a mais, uma, rodada o. Figueirense apos I '

,,' , ocupa .invicto 9 1:0 Praia de Fora!
em disputa do Cam- 'uma dás lutas mais ,O Bocaiuva. vem de ;que, farã" os expecta-.
peonato dê Profissio- sensacionais do certa- uma derrota de 3, x O dores saltar do assen-
nais. '

. Ime e na qual os trieo- ,frente ao �vaí, mas to.
.

-.

_ O compromisso é

I'}
o r e s demonstraram I poderá surpreender na

bem difícil para o clu- classe e combativi�ade tarde de hoje, co�o j' QUA:DROS
.

be da Marinha que es- ,como poucas vezes. 'aconteceu em ,HenrI- I PROVA'VEIS RIO,9 (V. A) _ A ta- _ Vasco x Vencedor 'do

.....L.,_. Ique Lage quando fez o Paula Ramos' __ AI- bela do torneió initium de 2,0 [ogo,

I b I I I b
' profissionais que õs 'clubes 7 o jogo às 14'30 horas

IC U e oca, o' m itu- cides,_Nery e Walmo;t'; .
_

, '

,

, "

O'INVILLE
. da F. M. F. decidiram on- Botafogo x Vencedor"t', "N.•"O.TICIAS DE J ;'

.

, .' ba, sentir, o amargor Minela, Valério e: Ja-:: Ç:' ,. tem fixar mesmo para o dO,3.0 jogo
," >

. ..'
�

,

' de uma derrota. cy; Wilso'fl" Alípio, E; - dia \15 de agosto, ficou as- 8,0 J'DgO _ às 14,55 horas'(Dó Correspondente)
,

,
_

As duas eq�ipes es- idio :Ba�ata � J�có. , .

.sim armada e aprovada pe- Flamengo x Vencedor
PROSSEGUE O CAMPEO- Caxias F. C. com 1 p.p. e

. tão em forma e tudo. -. Bocaiuva __ Bubl ,( lo Departamento' 'I'écnico, dod.o jogo.
, NATO DA L.J'.F. 5' p. g'l '_ A ',' 'Fc

'indica que irão 'travar' Bonga e 'Walter; .

Ro� obedecendo às classifica- '9.0 jogo' _ às 15,20 uoras
2.0 ugar merica; ,.

b t d d Z' Chinê ções do campeonato papsa- � 'Vencedores do 5.0 e do
'Teve curso, domingo últi_ C. com 2 p.p, e' 4 p.g,

um em a e e gran e �eu, anm �
.

I!les;, lo: 6
.

mo, 'o Campeonato de 1954 3.0 lug.ar
_ São Luiz A. ,�oviment�a ç ã O"� �O�. ,Ca�r.iç()._, �s,car, China, I S,hinês, omédio do, ; 1,0 jogo �às12,00 hor�s

..01�.:g;:�0 _ às 15,45 horas
da Liga Joinvilense -de 'Rll:� C. cam 4 p.p� e_� p_:g: 'o

'

I �,n c e s empolgantes A'lhho e LIma. " ',!
\

' '.. Bocaiuva ,

'

_ Canto do Rio x Olaria. _ Vencedores do 7.0 e do
tebok .

_

4.0 lugar _ C. A. S.ãõ·; _"" ,I«. .;� -v: ... �. ,'� ,-,', 'I\' • � � -: -, " ,
.i
2'

,
..

1225 h '8'" '...
_ ' � _, \ F, 6,1..,' _<"A"".J, f{'. "� ".lA , >. ,

'
, :,' .O Jogo r as , oras r s.o [ogos, "

.
" ,

-Nesta cidade o Clube -A.- Francisco com 6 p.p, e 2 ':)," ,i � ',,�' ':,' ,',ç-;;",';'{r �� >
.'

•

- Portuguêsa "},('B'apgt{ r f �í,o jogo .i: (final]" ..,.::.

tlético Operário, mantendo- p.g. �:tJ�MÉR(1SiIfó�(JJ\MPEONATO MUNDIAL ,I cados num match foi esta- 3.0 jogo .,', à�"12,50 horas às 16,20 horas, Vencedores
s,e invicto, e na 'liderança, �.o lugar _ Ipíranga F. ',�r'�·.'o\ .:. í)��1ttjtf;oo.L DE 1954 ; belecidomo Austiia x Sui- - Bonsticesso x Mad. do 9.0 e do 10.0 jogos.
sobrepujou ó voluntarioso, C. com 8 p.p. e O p:g, o",

<

,'; �'y';':,;;;/�,,,
' .1 ça com ,7 x 5. Vem em se- 4.0 jo'go _' às 13,15 horas' O' �ertame será disputado

esquadrão do Clube Atlé- B$RNA,' 8 .-:.', ,Q�J'Aitt'; melhor 'goal Avera'ge comI guidR, Hungria x Alema- - S. érist. x' América. no Estádio do M�racanã e

tico São Fratlcisc6 pelo es- JOINVILLE NA REGATA l��h·�':. dó 'Camp�;n���: uma: proporção de goaIs de ;ll)a, � x,3 elil11ina:tório; A- 5,0> jo�o - às 13,LlO ho�as os jogos terão a duração de
cO,re de' i ;. O".,"pÍacard", INTERNA!ciONAL '

M' d' I d F tb 11 '.c".' 2 70 d d AI 1 h T '7 2 FI' V d 't
.

t
'

't f'. -un l,a
" e' 00 'a ,.t01· , proc'e éh o a ema�' eman a x, urqUla, x, ;

i
- ummens� x

,

e:qce or vm e mmu os, exce o 'O 1-

êsse, todavia, que não es- K'l)csi�, (Hungria), que..êón.; 'nha com 1;78, o !1ruguai,. t\lemanha x Austria, 6 x 1, '�o Lo jogo.
'

ral gue será de, sesSentúni-PGlha' bem o desenrolar do Ao que se propala',. os q�i!>t()U;;. '#sim, o' "ja�rit; ,com 1;77' e aAustria ", com etc: 6.0 j<:,go ---: às ,14,05 horas nutos.

prélio, pois, :houve equilí- �rêmios remeiros locais: M�xi6á�b!;;'�ibberbo troféU: 1,4i.' , Fóram ,registrados 2 em-
.

brio de,ações, . valendo-se, 'Clube Náutico Atlântic,o e :>;eteçido;' ikl� :',F���r�ç,ã() pates: Inglaterra x Belgica,
___,....,.••"••••,?..,. ....-.J'1.",.."" ,r.; " - _-

entretanto, a equipe, oriEm- Clube Náutico Cachoeira ' ., ,', I' '

PENALTIES 4 4 B '1 I go la'a CAMPANHA DO C $'l1�X�C�,�a. .' ,,', "�'o " ,,' , x e raSI x u S' Vi, '.
, '\'

r 1 OOtada e capitaneada por Ben- )articiparão da grandiosa Eis a classifr6�ção
'

dos 1xL,
.

. ,

" ", ,t,' ,
teví do l�âiq'r op:ortunis1110' Re,gata Internacional pro- 'artilheiros": Foram marcados 8 p�_

, dos 'seus atacantes e mesmo .novida pelo Clube de Re- 1.0) Kocsis (Hungria) naltys durante o camp�ona- qs TORCEDO,RES
da gl'ande "chance" do za- �atas, Aldo Luz de Floria- com 1� goals:

'

, to dos quais 7 foram trans- I

guei�6 Ant'ÜninhQ que', ba-' ri6p'olis e cuja realização 2.0) Huegi (Suiça), Pro- formados em goaJs por:, .

.

Embora os organizaqores
te�do' falta fdra da áreà, está prevista para 19 de se- bst (Austria) , Morl;ck Kopa (França) frente 'ao' não estej::,tm em condições
cüm p0tente arremêsso no ,tembro vindouro. (Alemanh.a) 6. ' , México;tPandóllini, (Italia) , de antes dp fim ,da .semana
ângulo da cidadela de Wit� 3.0) Puskas (Hungria), frente á 'Belgica; Lant?s dar os números oficiais d03
titz, marcou o 2.0 tento' aos I O 40°, ANIVEJ1SARIO DO Borges (Uruguai), 'Hideg-. (Hungria)- 'frénte ao Bra� assistentes e das

'

rendas,
15',plÍnutos da segunda fase. '

'

kutti (ijungrfa)" Schaefer,� sil; Djalmq_ Santos (Brasil) pode-se calcular aproxima-'
, Dêu aos 2,5 mÍÍmtos do I 'AME'RICA F. C: (Alemanhà), Ball a m a n: frénte a Hungria;, Fritz dam�nte em 880.000 __:_, c::la-
primeii:ó' tem�o e BUjã9;I' Pretendend� festej�r cCon- (S,ui��) �,9tt?B�r, V�lter,: Walter (Alemanha) fre�té ramente inferior, às

previ-lcàbecearldo, aos 35 minutos di<1namente a: ,passage�' do (Alemanha), 4 golas; etc.," a Austria (2 perialties) e sões _ o número de expec
do:per'íodo "final marcaram se� 40° anive:;sário de'fun- .,

,� Stopàjaspal (Austria fren- tadores que;, assistiram aos

:'o:.\�é§nf�sp,o�to.'s. d.�vence-ldaçãO n,odia +4,do'corrente, ATAQtJE�MAIS-POSI�; .
te 'ao 'Uruguai apen�� Koer-Iencontros do certame:

'

�
ctn):', cu}a eqUlpe fOI a .. se- o glor:iqso America F. C; TIVO " ner falhou na penali9,ade Matches de ,classi- .

gUÍl'j.te: ;Helio" 'B,azoc!,\ e, ';11.t1'011 em tendimentos com maxlm� concedida ,à Aus- ficação .. , 429.000
Antoninno; Ben.teví. 'Pia:z;e-, ,o C_. K ,,Va-sco' da Gama" do O ataque ma�s "p�sítivo iria frente à Suiça. Eliininatórios. . . . . . 50.000

;r:� e' Márid:-J�s�; 'Mingué, �io, ���a �'reàlização dê foi o da Hungria, que mar: Quatro jogadores marca� 1/4 'de final 132.000
p�n, Bujão,. Brandão � e 1m prélio amistoso. cou 27, goals, vindo em 2.0 iram goals contra: O .inglês S�mifinal 106.000

", NáscirrH�nto., 'I , "

:' Porém� cl,evid,o à, gl;'ano.e o da Alemanha' (em 6 jo._ Dickinson, ' di;mte da Bel- Final ...........• 100,000
Em São Francisco; o São lmportâ:..cià exigida" pelo gos), cóm 25; ',3.0 A,ustria, gica; Q Mexicano Cardenas

Ltiiz' A. C.logrou vencer :ao ::Iube "de Ademir, o tri-calll_ 17 e ,4,0 Uruguai, 16. .diante da Fiança; o Iugos- TOTAL , 880.000
-

� � t
. •

,Ipiranga F.' C., ta�bé�, pe,- peãctJ da, cidade não: ,logrou As quatro primeira equi- lavo Horv:,at diante da Ale- Ao. todo, 1.298 m<1mbros CA�A VE'NnE SE' "la, ,meSUla, contagem, a qual ;eu intento e, agora, di�·i- pes do Campeonato disput�_ ,manha � o 'Urugu�io Cruz, da imprensa, da R�dio e
'

'

\,.
.

,

',U .. ;.,
teve lugar ,no períodd final .?;iu-:-se à Portuguesa' dG "l"a� ��qa' qu�(3.p�1:tidas, 'diante,da Austria,

<

da Televisão, representan- V�nde-se uma sito a 'Rua Lauro Linhares, 6
P?i: iritermédio . ,iJ�. meia Desportos de São Paulo. saivo',� A!lemánha:cque teve Três' partidas' necessita- do 44 países, foram regis- ver e tratar no local.

Pallli,nho,' s.endo hte o c(m.. de' J�ga"r, ú.� match�;7elíIl'lina-. rain, de prorrogação: .
In- trados no S�rviço de Im-

j.ú�i�'v�nc�do�': "Bosse, Bai- CAJ.YIPEÕES DE VOLEI,: ,�9r�0: sJfP,I�l1)��tar 'c�Q:tra a glaterra x .Belgica; 'BrasÜ x. prensa do campeonato, dos
xi�h� �'P�ga;"Ma'd�'uí Gas.:- BOL DE 1954 '. Tu!'qui,a.::,-." "

'

..,/, lugoslavia. e 'Hungria x' quais 1.054 eram' .cronistas
tão c Far�co;, Vavá: P�ú.ili-

, _;" ". D�sses',.<luadrôs,'/a)l,êfesa 'Uruguai. Somente estp. úl- :espol'tiVos, 129 fotógrafos e

Ilha, Alvarenga, Rósalvo � ,Confo�me o'último 'Bole- ;::lo"'ÚT);lgua�,J 9ú�. \sdn)Emte tima deu result�do positivo 215 locutores de �.ádio e
, "�lein'§o. '

.,

'.!jn1 da Liga' ÃÚética, Nor-, 'foHvâs'l'd;',.9(v�,iÉ!�: "ioi
"

a, na meia-hora suplementar, Televisão.
x x x te-Ccltarinense : ,(LANC), .

':rrxelhór' p.rg!!�d�cl0 ".�s da Em 26 matches oitavas de A divisão por países dos
Com: êsses ,res�ltados ,0 toram proclam�d�s CaI!lpe- H��gd,�, l�t:',.!\�st�ià, :12 e finál, 2 matches eliminató- Cronistas e fotógrafos é a

magno cel·tame da Liga ,Jo- ões Joinvilenses,de Voleibol ,)\ill')P.'�nh:�/t�,:���"iOOI!os,sivel rios, 4 quartas de fi:qal, 2' seguinte: Suiça 384; 'Ale
invílense de Futebol. apre- :1e 1954 os segUi�és clubes: ,-::l�:,a<�l�,}�nt,� '.e: o�'�'��tros semifinais e 2 finais� fora� manha 171; Itália 19; Bra
sent<;l é\ seguinte situação: S. E. 'Cruzeir,?':dc;> Sul _' ,��Ja�os q'ue,leí\s(j:-sfq,ó eli-' marcados 140 geaIs, o que sil 105; França 96; Grã-

· i.;'}uga:r _ Clube 'AH�-' nfanto-juvenis' e titulares.' d11nádós,;'ioga:ram';: i{��l1ero dá úma{média de 5,38 por Bretanha, ,,69; Uruguai 55;
tico Operário, COl:n 1 ,p.p. e .So'ciedade Ginástica 'de' 'nferior de partidas.. I

encontro.
c (

.

,

,',
Austria ,44; ,Iugoslávia 37;

9 p,g. roinvile - femÍllino. �ortanto a Hungna, tem Ci I O, recerd de tentos,mar- Turquai 35, etc,

va

o "INITIUM" DO CAMPEONATO CARIO
CA NO DIA 15 DE AGOSTO

GANHE UMA PASAGÍ!lM DE IDA E VOLTA A
PORTO ALEGRE TOMANDO PARTE DA GRANDEc
CAMPANHA DO CRVZEIRlO DO GR�MIO PEDRO
JORGE FRASSA';I'I.

. .

•

Com êste va.lolt' (/. 5,
Abri..á. uma. ContA que
lhe ..endar;' jUl"O ç,om·

, 'pensMlor,
,e ,

levôr';' pa.t'ó> sua. t'esid�n-

, ..

ciG um lindfl � út� p ..esé!'lte:
umBELISSIMO eOFREde AÇO eROMADO:

" .'

API"OCUI"! hOje o NOVO

NCO GRI,COLA
,� � c7�;w., 16

FlORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA
.

".........

11IIiiIiI"'�,
.ao M.r.del DeoJo,-.:UI. �.:.ftJ•. :'''� �.'t'a\ "FO�"''''''�U'''>c.u.'..a..t.$CI
CURITIIM

' riuca.:..... , PROSEaRAa .....RIdIA
;.

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

,....,. ..•.
'

.. i'
. .

\JOJ!relQS*, e g\raxnpos
'para ,t:ransmissão

OS MELHORES PREÇOS DA PRAÇA NA ELE-'
fRO-TÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO 'S/A, à
rua T�nente Silveira, 24. _ Florianópolis -. Santa
Catarina.

'

-".!ENDE; PEDIDO;S PARA O INTERIOR DO ESTADO
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I .

demos sentir :em nps' -um
vago Mo ,de nos�as "'vidas'
anteriores ..

'

No rosto da senhorita se

delinearam os sinais pré
agomcos; adquiriu a "fa

tempo, não tepha tido cies hippocratica", como di

como eu .tive ---:- a fôrça de ziam os antigos médicos;
desintoxicar-se. Que me não deu mais sinais de vi-

t
.

Agradecimento e Mi$sa
JOÃO BATISTA OAYGNETT

Viúva, Filhos, Genros, Nóras, Netos, Cunhados e
. Sobrinhos, . agradecem muito sinceramente as manífes-

reendíamos Ante nosso Ql,JASE SEIS MI.L EXA-! ria Animal, também do Mi-
.

'

,

. ._.
.

tacões de pezar recebidas, quer pessoalmente, por tele-
ilêncio, e nossas palavras, MES DE LABORAT<?'RIO �istérío da Agricultura,' a gramas e cartões, bein corno aos que ,acompanharam a

.ncolerizou-se. Observou os' FEITOS PELA D.I.P.O.A. :O.I.P.O.A. vem realizando última morada de seu saudoso espôso, .pai, sogro, .avô,
EM 1953 - LEITE, CAR- em seus lab�ratórios diver- cunhado e tio JOÃO BA'l'ISTA GAYGNETT.

�E E PRODUTOS DERI- sos testes destinados a pes- .
. Aproveitando a oportunidade para externar seus

VA'DOS _ IMPO,oTA'N- .

d b
melhores agradecimentos aos srs. Drs. Alfredo Cherem,

"" .quisar a' presença, a. ru-
Roldão Consoni e' muito especialmente ao Dr. .Eros Clo-

.elefone, nossos trajes e o TES TRABALHOS DE celose nos animais para a- vis Merlm;: seu médico assistente, as Beneméritas Irmãs
seu; empurrou os livros im- PESQUISAS bate. O mesmo vem fa�el)..-' da Divina Providência, Enfermeiras e Enfermeiros do

�Jressos� numa ,.língua' que \ , do, com respeito a outras Hospital de Caridade, convidando aos parentes e pessoas
-' "S

"

"d' .

R' (S I A ) N' 1 moléstias. do gado. amigas para assistirem a missa que em 'intensão a sua·
nao era a sua.' eU,;-1 ioma <', io '"

- os a-
Alma, mandam celebrar, sábado dia 10 do corrente, às

continha palavras" inglesas,: boratórios. da Divisão de Tanto êsses' como os ou- 7 horas na Igreja de "'São Luiz".
porém não era ínglês., Con-. �nspeção de Prpdu'tos de tros trabalhos, são assistidos Aos que nos honrar.em com à sua presença, conípa-

zemos amigos, de uma co-
_ Senhorita, quer pres- tudo, 'era

.

um' verd�deifo', Origem Animal do Minis" por estagiários do interior, .recendo: a êste .ato de Fé Cristã, os nossos sinceros' re-
hec'da' c'oncertista .. su . díoma ..Nínguern pode p�o-,. 'tério da' Agrtcultüra fosam que aperfeiçoam .assim seu�1 conhecimentos de gratidão ..n. i ,-

-

tar-se a uma pequena ,ex-
. _'.' )

_
_ _

ponhamos :- de saxoforie, oertêncla? iunciar com naturalidade e' -realízades, e)11 1953,' 5.6.55 conhecimentos técnicos, re-

R" I';'" F' Ia quem chamaremos Mar- Depois de um momento .spentaneidade s;ns que- exames micróbiológicos e vendo e praticando os'mé- ·'epresen a'çao
'

e· eracela Durand. Se há no le perplexidade e surpresa, iâo Ihe ,são familiares c�rri�, 4uímicos. 1l:sses. t.r;abalhos>�dos de ân�Üses. Mais t�r-'
. .

'. '

mundo alguma' saxofonista I senhorita concordou. Tú- , "en": francês ou ·"th �,'i�-: ,Permitiram fiscalizar os de, êsses estagiáres ensina- ,RIQ, 8 (V. A.)' - Tele- Mariz, que, assim, substitui
que, se chame Marcela Dl1;- ia apanhou um pedaço de ;lê�;' e' ás . v�gá�'s . "russ�s: -produtos derivados do lei- .rão o 'que aprenderam aos gramas de Natal informam: rá, futuramentel n� Palacio

rand, direi, como' na apre- Japel, dobrou-o em dois e nexlstentés. Ao:aIfap�t�" !�-' .te é d� c.arne, d,� ·moâo', a ,s�ús colegas�dos laborató.,I que
a conve�ção estaduall �Aonroe o senador A. Fer-

sentação
.

dos filmes .... que �.ecortou um bone-co de for- ·no. Não é, necessário co- torná-los cadà 'vêz melho- riOS dos .Estados." da UDN do Rio Grande do reira.
.

qUàlquer semelhança será nas femininas, .
fixou na lhecer' uma língua pára I res,lpara 'o cori�umo,do ,pú-

'

. :NQl·te homologou o acordo,
. / .

mera coincidência. f.. senho- :!abeça um cabelo arranca- �ompreender' se se trata de blico '. , )':'" "
"

I pel� qual disputará as pro- Para a' Câmara Federal

l1L€st,a'i:.a ��sada co� ,
um' 10' da

1

fronte da' Jovem, ,1m...l(li9ma autêntico,. 0U A DJi.P.O;A. ,{-em, 'p'I;e- xinlélS el�içQes em aliança 'estão indicados OS -srs. José'
industrial e tinha uma fi- nergulhou as pernas num ,1e galimatias como o das sente'mentt:i';' sob s'tia res.: �o� o PSD e o PSP, 'para Augusto, atual 1.0 vice-pre_
lha de dez anos; Túlio e laso dágua e disse à senho- . ;riançaS que julgam, falar ponsal?ilida� 'a '.f�scalizaçiio; 1 as �enã"torias. 'Como, seu sidente da Câmar'a, Aloisio
Marcela, para contrair núp- --"a que fosse 'p�ra à outra �hinês. Imprevistamente su- de 3.864 estah�lec;mentos i candidato a senador, a mes- Alves, Djalma Marinho,

. cias, dirigiram-se a um dês- ,ala. Fechada a porta, e ti- biu a uma �esa, e faz�ndo- de carnes, l�ite, 'ovos, pes- ma convenção indicou, unâ-
I
Antonio Martine e Tarcisto

ses advogados e�pecialis- rando o alfinete da gr�vata; se- bela e combativa·' como cada e derivados,. mel-e cê� nimemente; o sr. Dinarte! M�ia. .

tas em divórcio que, à pri- ::onvidou;-me a pe'rfurar o 'La Marsellaise" escupida ra' de abelha. Além dês!les,
meira consulta, ao pedir ao boneco num ponto qual- por Rude, projetada para- a segundo relatório da Pivi
diente um ad�arítamento quer, porém não à altura frente como a Vitória de são, encontram-se ·sob sua

para as despesas iniciais, dos olhos. Cravei o aÍfinete Samotracia, cantou com ar- fiscalizqção mais de ;íQO ca

garantam o -resultaào em I um pouco acima dos joe:-. te personalíssima uma can- sas atacadistas, que efe

três, mêses; as complica: lhos, e nesse momentoJll�s- .ção patriótica, na qual' re- tuam comércio interesta

çÕes '{irão .no quarto 'mês, mo óuvÚnos um grito vinêlo tornava o min"udo a, palavra dual e internacional.
'no �omento de pedir um. do fundo do apartamento. Ireland. Tratav�-se, eviden
$egun�o adiantamentQ, pa- A jovem, em lágrimas, ,en� teme�te, da 'língua. gaelica�
ra superar as dificuldades trou em nossa sala, e er- Na sua voz, em seu' des

surgidas ou para re.come- guendo a sáia a altura do'
çar desde o princípio, pois joelho, mostrou uma gota
se· estr.aviou um documen- de sangue que brotava, do
to ,>,Eptre,tanto, os dois ponto onde eu havia furado
se tin h a m c ·as a do' ) 'p;pel.

.

,

numa daqu'ela republi-

Jem, no seu entusiasmo, na
ma paixão' estremecia a

Nos laboratórios da Sec
alma re�elde' de um povo. ção de' Tecnologia encon�,
que busca a liberdade e

tram-se em' andamento im-
tem vinganças � satisfazer.

portantes' ,trabalho"s de pes-
Nada de aprendido em sua. . t' > .;. dquisas, en re os quais o. e

- Um .paciente exc.elen- dicção, nada de calculado' I
• _' _

determmacao do padrao do

Ià. emissão de sêlos postais .e· � disse Smith, oferecen- no seu gesto. Era realmen-
1

.

�

d 't
.

C' elte e teor e Vi amma ,

e os casamentos. de, 'ur.gên- :10 à jovem um copo de te uma mulher distinta, ,

..'.
. .' -' .

: � cloretos, alcahmdade, crlOS-cia, e, colaborando na' feli- conhaque, que a reanimou. .Ima irlandesa, aquela que' .

.

f
-

t t
e.idade.' dos filatelistas e 'do"s' �

- Que .aconteceu? _ 'h
.

d··t d

'I
copla, re raçao e ou ros eo-

tm ,amos.. ian e e nos. .

I' 'd 't
.

,

d d
.. res, mc USive o e Vi aml-

�paixona çs, ão incremen- perguntou a jovem. E, in- 3uas lágrimas não eram lá-
A d tI' t

to ào turismo. Não de tod'o feressando-se com ardor dIA d
na. nos pro u os ac eos.

- grimas e g icerina. ra-
O
,. d S

-
.

..

.

s
.

tecmco� a ecçao�ivorciados nem casa'dos )01' estas cousas, prestou� ,nahcidade de ·Eleonora Du- •. .'

d
.

d t"
d·e todo, 'Tu'li.o e Marcela d'l t

'

t S
'

h B h' d '.' pesqUisam, am a, a 1 en 1-
,e OCl men e. a ou ras ex;-' .se e era ern ar \ o lm-

d d d
.

.

'.
.

l.f> .

h' d'
.

; .

. '. . a e e orgamsmos co 1 or-
. viveram seu san o e a- periências: �eto hnco de' Adelma PaUl' . l' d

'.

1'.. , t' tA d S 'th f 't ': de' Marl'an Anderso'n Vl'-
mes, eve uras,

. cogume os
mor, enquan o em orno e_ " ml a ez recos ar-se �

, e micrococOs causadores- de
les a esposa de um e o ma- 1Uma cômoda cadeira, fi- bravam no corpo 'de mu-' .'

intoxicacão elemetares; 01'-
rido dá outra; por meio de �ou-a nos olhos, fez alguns lher- de menos de vinte, .

�

, .'

d 1 1 d d' gamsmos responsavelS por
J:ll0�tões "e pape· se a ,o, a-

.

lasses e, 9uan o a pequena anos, que dez minutos an-
" altoerações do leite; e deter-

tiravam . l�nha à foguei,ra. ldormeceu, disse-,.lhe:. tes saberia indicar no ma-,

....,.. . 'minação quãntltativa e qua-Indiferentes às chamas e '-.. - E agóra' vais. Morrer. ,Ja da Europa não digo a
, litativa da' flora' côliforme'às explosões, os dois viviam, Estás morta. Continuas Irlanda, mas as Ilhas Bri-

nos produtos derivados.
,ceFcados de espíritos e fan- . norta. Mas, dentro em pou- tânícas, que como valor

, ,tasmas,: rJ!ce1?endo ilumit:la- }o Fenascer�s. Voltarás a àrtístico havia ficado. irre-'..
' , TESTE>S 'DE' BRUCELOSE"ções qo além. O, mundo; P�-, v.iver· uma dê tua$ vidas vogávelmente ao nível' da

r�" ,'quem se "submerge'
.

de passaâas. pequena corista de 'oper�ta"
olhos'vendados no espirltis- Meu amigo acredita na que como idioma conhecia

' Prestan�o colaboração à,
Divisãó de DefeS'a', Sanitá- ,.,mo e, outras ciências ocul- reincarnação. Acredita que apenas o dialeto milanês' a-

ias, já não existe,.. Um póli- não sabemos nada' de oos- prendido na sapataria pa- _t _

"
eial., 'Uma, ordem de prisão, ,as e}{istências ,anteriores, terna e cujas Lletras 'se ti- 'uma, aristocrática· atràvés

• ··i'

à senten�a de 'Um tribunal, e não, temos conheoimento. riham detido nos envelopes dos çôros da Vuiva Alegre.
uma ; letra, vencida, . uma' de nossas' existências ante-' a distribuir entre os inqui-

r

Como tel'á operado '�ela'
porta 'cerrada' com os selo; riores senão no intervalo linos. Não podia converter- Túlio Smith, se· são neces

da lei, são simples aparê�� ::;·ntre a vida e a outra. Em se, sem saber: numa gran- sárias pelo menos t1'es ge
das; os fumos do ópio e os c:asos raríssima e dificil- de atriz ,trágica nem numa

I
rações 'para, aprender a

níveos cr�stais da cocaína nente indfvidualizáveis, po- 'cantora vaineriana, nem, usar o. fraque?

Especial para 'O

: podem dar uma vaga ideia

.

I do que' '��lCede no 'cé�ebro
Estado" um ocultista que não ob

serva as causas de fora, co-
Buenos Aires e (APLA)

- sê' para falar de Gusta
vo Rol pude dar seu' no-"

"

mo as observo eu, ou que,

tendo entrado por algum,

me e sobrenome; ao novo

persohag�m darei um nome
fictício" Túlio Smith. Suas oerdôem os espiritistas,

"mas não há outra palavra. ,

Unia noite', Túlio Smith,
.l senhora e eu discutíamos
10 'escritório de uma advô-:
gada de' Tu�im' sôbre ma

homens de pé firmemente �ia negra. Túlio nos havia

plantf'?�s na terra, não de-. entretido ,falando-nos dos
ram 'ti, impréssâo" de'� consi-

, naleíícíos que .se eúmprem
derar" 'benignamente suas, ;ôbre' pessoas . distantes,
práticas de espiritismo e armando um boneco de
magia. breio que 'a' causa, '. lem-.iêra, que vagamente
ini�iada' há dez anos apro-' d' dire a· pessoa pre estina a.

xímadamente, ainda se está
..\ advogada pediu desculpa
lar ter de, deixar-nos du

: ante alguns' instantes, pois
uma cliente sua, uma l?e
luena corista de opereta,
ocupada durante todo o dia

oelos ensaios e o espetácu
.o, lhe pedia uma entrevis

ricos fabricantes de tecidos .a a uma da manhã. Quan
suíços, laureados em 'duas lo, pouco depois, a jovem
universidades; casado e re- se despedia (o tom de voz

lativamente devorciado tres ipagada se ia elevando),
ou quatro vezes, tinha-se, i'úlio Smith assomou à

ehamorado, quando nos fi- rorta e lhe disse: .

'

astranhas experiências. Io-
ram invocadas numa causa

patrimonial, pelos filhos

que -desejavam Inhabilítá
los, e os juizes inhabilitá-

, arrastando, corno todas as

causas nas quais estão em

jôgo os rancores de família
I, j "

,

,.

e o dinheiro.
.

Túlio Smith tinha" éêrca
de cinquenta anos, Desce
dente de uma família de

. quetas que prosperam com

..

, 'e

.,.; ,,'

� ..

da.

. �
.

. (.,.
,

-, Mas, agora renasces,

renasces; .. - dlsse Smith
com voz grave e< uniforme,

..

enquanto o ro.sto ela senho
rita adquirta: sua côr,': -

Não resta nada do que eras

hoj,e, mesmo.
A senhçrita estirou os

membros, examinou-nos

I'
"o v .

um a un�, saudou-nos se- ',:,
-

h
.

1 t dí B' le.lona men e com 19n1s- '1,.-

.irnas inclinações e se. pôs a' �",ras I.
nterrogar-nos maravilhada '

lUIn idioma que não .

com-

Agricola
.nóveis, os objetos dê arte,
:>s quadros; ficou surp�·teii
lida com as fotografias;'

I 'e

Parti.(i:i,paçã&

Participação
"Ruy Lorenzetti e sua espôsa Da. Marlene Lo-

':t;'enzetti, agradecendo a' Deus, participam aqs seus·

parentes, amigos e pessôas de suas relações, o nas

cimento de sua, primogênita VERA LúCIA, ocorri- I

do na Maternidade "Dl' Carlos Corrêa", a 30 de ju-
.

nho p. findo". -

.

PESQUISAS SÔBRE ALI

MENTOS'
JOYCE M. RAMOS, tell} muito prazer em par

ticipar as pessoas das relações de seus pais', NER:mU
RAMOS FILHO e MARIAZINHA A. RAMOS, a

chegada na Maternidade "Dr. Carlos' Corrêa", de sua

irmãzinha JACQUELINE, no dia 2 do corrente mês.

PARA AQUELES QUE,

J)ESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA
E' EFJCIENCIA

CASA MISCELANIA distri·

b,.'dora dos Rádios. R;C.A.
Vito,r. Valvulas e Discos.

Rua ConSftlheiro Mafra.

'-o

Dbtrlbuldor
.

)
'o, ��i'��';"

'. ti .

C. RAMOS 8/A
f'�'�

Com�rcto. - )'l'illl.pert..
Rua Joio Pinte, I' Ji'peu.
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Diário da Metr�pole'

'Vida eara
,

l2ITZ

Florianópolis, Sábado, 10' de Julho de 1954

(Alvarus de Oliveira) ,
No programa:
Cine Jornal, Nac.

, Preços: 7,60 - 3,50
,

Imp., até 14 anos.

Vidraçaria
/ "Rosário

As 5 e 8' hs.

Claudetfe COtBERT

..r
"., "

ECONOMIA,'absoluta
Gránde CONFORT91

. �\

Capacidade 30 LI.:r�OS

• Consltuido inteiramente de
cobre.

'. Aquecimento ultra rápido,

• Játo abundante na tempe,
ratura, desejada.

'

6 MISTURADOR DÁKO, d�_ reQu·

logem instantanea, permite a

";0;0;' escalo de graduações de

TEMPERATURA,

o ESTADO

I '

- Acaba de sáii- do prelo, o livr� "JtJRISPRUD�N-

I CIA ELEITORAL", contendo ás decisões' do T. S. E.
(Acórdãos e Resoluções) por assunto e em ordem alfa
bética, a partir da vigência do Código. E' mais um inte-
ressante e utilíssimo trabalho do sr. Delcilio Palmeira,'
secretário, da presidência do Tribunal Superior Eleitoral. I"

I
'

Preço 4 Cr$' 90,00. Pedidos ao autor.
"

'Sairá n� próximo mês de agôsto, o "MANUAL' DO
MESA'RIO, DELEGADO E FISCAL DE PARTIDO",
folhêto, do mesmo autor, indispensável 'no pleito de 3
de outubro vindouro.

,

f,

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

./

c" EGAI
SEMENTES P[,
,

H()Á'TIII.ICAS

i
r- I

•

I As 4,30 � 7,30 - 9,15hs. I
José LEWGOY - Doris

MENTERRE em: I
CARNAVAL EM CAXIAS'

r�'�;)", "li�, ': ",:;:.: ú : �.'"

�':"'''�'il''!''."
Já é comum ouvir-se sô-j E' o .que vimos sustentando

bre o Rio, que se tornou a aqui. Fora disso não haverá'

"ex-cidade maravilhosa". salvação. E sôbre êste ponto
Daqui mesmo o temos repe- também aquela interessan
tido quando nos referimos tíssima reportagem esclare
às coisas como vão pela ca- ce:'-;:- Um tratar pode tra- As 4 e Shs,
pita}, COJ;DO tudo piora, pa- balhar 150 hectares' de ter-

, Roy ROGERS em:
,recend�-rião haver mais jei-' ra, e o Brasil ,t�m 26.000 ACUSAÇÃO INJUSTA',

to para consertar o que está tratores equase 19, milhões
" ,Johnny MAC Brow em:

torto. de hectares de terra culti-, AÇAMBARCADORES DE-
Estamos .lendo, agora in-, vada, Precisaríamos, de ... TERRA "

teressanté' reportagem em 126.250 tratores e só temos ' ,j
,

' Início do empolgante Se-

"Manchete", revista que vai 26.000! riado: ' I'

tornando corpo'-€ conquis- Como vimos dizendo, não D SEGREDO DA ILHA
tando 'pú�l�co" -o Rio piora é com repartições 'criadas e MISTERIOSX
todo dia", de Lydio de. Sou- sustentadas] no asfalto que ,Nb prográmá:
za. 's.áo �mag�}j).s 'f�to'gráfi-I se inel�orará. a �rodução.! Esporte;a Tela. Nac.:
cus ��l .cId��e' que, cr�sce I

produzir mais e a s�lu�ao Preços; 6,20 � 3,50'
J,

para todos os, Iados" 'mas
I
do problema do BrasIl.:, '

Imp. até lO anos.
tamb�m se complica nos'lproblemas ,qu� s� criam a

tôdá ,.�,ora.
Já não fé só à falta de uti=

lidade� '�ão,é só'a deficiên-' Situada 'a rua Trajano
cia do !né�essário 'à vid� de n. 51" avisa a seus fregueses
um poVô> corri�'\ água, leite, l d� que mantem grande es

carne. já não é apenasa ex-
,
toque de vidros 2m/m. que

plora�ãb' qde ca�p�i� com. 1,será_ vendido em cai�a, ou

moradi�' on'd� itrl1a l�i de in- ! a va'�o. '

1-" ':'-,' -ÓÓ:
, I,' , _...

quilinato .garante a.Inquili-

P -I d' O·
'

.Ó, ", ',' , ,

reeel O O 18 Preços: '7,oci,�·3,50
nos. a"�fig,Q"s. até demais,e, '

' ',.

I'

_ Imp até 1'4 'anos,
'

"deixa livre. as construções, ,

. , '

, '

,

nov�s;'�ave'ndo' l!1;rl dese-I, CASTIGá' CERTO ";V' ti, i>.!qullíbrio "Í�ntá,stico �ntre ;-', '; ;iMl I i.I�I'um e outro. E tambem o

I p
" :;: .

-
., ,- " ,

. 01' ignoruncia ou como- ,

custo da vida em subida
u h' ,- Ih

" As 8hs. I
. .

'

I
c ismo, a mu eres que, pa- J 'LEWGOY D'vertiginosa. -

t filh b
ase, eris

.

ra nao er lOS, se su me- '

,

Numa comparacão de 14 I t
", t -". 1 MENT1j:RRE em: I. "

, em a II) ervencoes mcu!-
anos a referida reportagem I dI' '.A. CARNAVAL EM CAXIAS

,
'

' .::a as pe a mconsciencia e

Idiz que.. enquanto popula- 'I h I tani O
Cinelandia Jornal,' Nac.

_

' pe o c,:1r a arusrno, ra, '

cao aumentou em 427r o
'b'd' Preços: 7,60 - ,3J50" ,

:::omo e sa I o, tais proces- , ,

custo de vida atingiu 280%, -

f der _ . Imp.. ate 14 anos.
, , , . ,

,:os vao o en er orgaosmUI·, ,

Isto em média, por que, ha d I' d " I' d i'
"

. ' c. . '. - to e ica os e, a em ecau-

tIi
- ri

WI'Itens de utilidades cuja.por- irrit
- . f -

'lAt. I' ,.'.
"

I.

,
•

,

','
, sal' Il'I'l açoes, ln eccoes e ,I' , ,'" _

centa.gem ultrapassou êste mPt�ras,· podem pr�duzir
'

i Itt
.

algarismo, d
.

,
' uma as maIS graves e mar,

Outro estudo comparativo u t dA! As Bhs,
. Irlzan es oencas - Q can-

daquela reportagem; - A
cer��teiino.

•

I Rosita Q,UINTANA
Europa depois do flagelo da \ Fernando SOLER em:

última guerra vem aumen- Quando lhe sugerirem' SUZANA, 'MULHER
tando em média anual, 4%. 'certos �"tratamentos" e I DIABOLICA
O Brasil neste �esmo pe- "operações", lembre-se MALDIÇÃO DAS
dado, tendo estado distante dos perigos a que se SELVAS
do cenário da pugna, subiu expõe e do respeito' No. programa: '

em média 20% por'ano. que deve às ,sagradas; Filme, J?r�1i., Nacional,
E a solução do problema'? I leis da Natureza" -, Preços: ,6,20 - 3,50

Certamente ê a produção. SNES. ,( Imp� atiíS anos.
,

f7Lt)�IÂ
Estreito

Jack HAWKINS�em:','
, ".'

NAS SELVAS DE
'.; �

MALAYA
I

A Marcha da Vida. Nac,

"

�'.,

Ofpijti-� -

fcânüidafos lHoje

'CONFORTO 'absoluto'
Grande ECONO'MIA

\ ' "lfI'Itt��

/� ": "',;E;i:\�{r"\ '

•

AQUECEDOR EUTRICO CENTRAL \

Capacidade,:
, �1 00 a l.boo litros

Fobficodos 'nos tipos
horizontal e vcrtital. '- I,��,,,,;,�;:,�

"", f. IAMOS 'S/A.';'Comér�io e &uênclas
Rue Joio Pinto, '.'.Fpoli....$t•• Cat.rine

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

revestida de material altaménte ISOLANTE !lã de vidro),
• Resistência do tipo tubular; inteiramente blindada.
• ,Controle automâtico de temperatura por::- TJRMOSTATO,

que proporcion� grande ECONOM,IA.

/f)�o � O �.UE FABR,CAf-
':"- �-

',�

, I"

!

I

no
�

"Pas,sado. (

10 DE JULHO

A data de hoje recorda-nos que:

em 1'509, em Noyon (Plcardia-França) , nasceu

Joâo Calvino, o Reformador de Genebra, vindo
a falecer em 27 de maio de 1564;

em 1562, os Guaranís, 'Tupís e Carijós, dirigidos
por Arari, atacam, neste dia e. no seguinte, a vi
la de São Paulo e são repelidos por Tibiriçá, so
gro de João Ram.alho;

em 1592, abertur'a do testamento de 'Gabriel
So'ares de Souza, "capitão-mór" e governador da
conquista e descobrimento dó Rio de São Fran;,
cisco", vereador da câmara da Baía e autor d�
precioso Tratado descritivo do Brasil em 1587 .

Gabriel Soares, faleceu pouco antes de chegar
a sua expedição às nascentes do Paraguassú;

em 1631, o capÍtão Fràncisco Gomes de Mello
repeI.e, no pôsto dos Afogados, um, ataque dos
holandeses, dirigidos pelo tenente-coronel Stoyn
Callenfels, Os bátavos estavam então na fase de
ampliação de suas conquistas no. Nordeste;

em 1633, os holandeses, que tinham por base de
operações a ilha de Itamaracá, são repelidos no

Araripe' p'elos capitães Fernando de la Riba )-
Aguero, Figueiredo e Vasconcellos, Rebelo de
França 'e Babilon de Souza; ,-

em 1817, são enforcados no Recife três dos che
fes da revolução pernambucana desse ano: os

capitães Domingos Teotonio Jorge, Martins Pes-'·
soa, José de Barros Lima e o vigário Pedro de
Souza Tenório, Os padres ti-yeram papel salien
te em movimentos liberais do norte;

em 1862, falece no �i'o de Janeiro o maior jor
nalista brasileiro de 'seu tempo, o ilustre Justi
niano José dá Rocha, carioca de nascimento,'
que f.ez seus estudos em Paris e na, Faculdade
de Direito de São Paulo. Era conservador � di
tigiu os jornais "Cronista", "Brasil" e 'Regene
rador";

ein 1865, o imperador Pedro II parte para a
fronteira do Rio 9rande do Sul, invadida p�los
paraguaios de Estigarribia. Acompanhou-o o mi
�isjrd !la Guerra, Ferraz, depois barão de 'Uru-

t.'\' guaiana, do norne da cidadé onde se rehderam
o? invasores;

em. 1937, foi inaugUl:ado o primeiro trecho eIe
,trificado da Estrada de Ferro Central do Brasil
entre "D, Pedro" e "Madureira", no Rio.

'

André Nilo Tadasco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 10 de Julho de 1954
o ESTADO
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A)N/ ,,� nos ;�m;sl1lA -. ' Can?idat�sindic",!os pela Conv�l1ção, à
0:1·.:: :-,.

D�"
.

R�'"
-

*
IAsse,mDbleAlaLt"e�lsl;;l:,a dOdEsAtaldo:·d· '.

D

•>
'. �. �

.

,\

: r. n orno uomes e . mel a .

-- r..

:tO .� ',1.,. .,; o.'
-:

� � .'"
.. oLe�oir., V�rgas .F�rreir�.

-- Di·,1vo SilV.
eira --

_. � "S M· 'I D' D Ed d 'R·b· R d
.

,

� �I, ;o�'o"'� ....
.' ,- '

r. !g·ue__ al)xi��' ,r.',�, mun o,_I eIrO o 1·1-
_ ._, , _.;_..;:__..;;._ _

\ .' .�' Oy'
• , ••

\

•

"

" •

_' �gues ,. �r. Walter Tenório Cavalcante -- Dr. 'I, C I, T'- E ,ferre'o'os na ·,V ..I-.la Flor·l·da.
L.:,.I.'., "'#·l.:.R'

;

�:·À.
"

..R'
.

,,'.IA' •. D"ER
Jorge BàrrQsqF�I�o':- Dr. Elpídio Barbosa -- II

o .,.Yt ..
'CeL João Eloi Mendes -;. Dr. Firmino Cordei-

,... ' .

' \'
roo -'- Prof.,cLaur,o 'Lo�ks -- Hiláfio Zortéa -- (Estreito)

LIVRO�\PA�A .

CONCUR'SOS DO DASP' :AUTAR- -Protôgenes 'Viei_�a .�- Dr. Josê Bahia Spindola MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
v-

QUIAS E BANCO DO BRA�IL' lBi!tenc.?ur� �,- Epitácio Bi!terico?rt:- Jr.!llncis- ;.- �:i_",�,,<"." .. �vY" .�. o �NGO P�:AZO. SEM �l!�OS- -.
- --

.

.
. �. '

co de Souza �eves --.João, Gomes- deOa.-m:pos -�
- "

_;''''�.I�r� I
,.::.

- _-

;;.--
. �portumdade especla� pára atiUls1çao, com grande

VALDEMIRO R. V;IDAL _ GUla do Can-
.

r '. ._. ',; ],.-_.•• -

',,�,""�"-"""U' ''7.,.,,,,,�....��; ifacilídade, de' um esplendido lote na VILA FLORIDA.·.

didato ao' Concurso p/Oficial administrativo do ' _-- Carlos. Spaldmg de Souza -- Valef.lO Teodo-; "t':. '.\;,.... '.. '" .' � Lugar alto e saudável ,e toda facilidade de condução.
Servo P�b. Federal _e Autarquias .:: .: 1<50,00 ro Gomes f. :Dr. '4If�édo C1iérell1·::..;·:H�lio Pei- +-. --�·,,:·�·"'w7$;��;;,-:· �\�,_ �J�rivlHgiada localização: nas PROXIMIDADES DO ES-

. blicaJO��.�:. ����.��� .-:-:. �.o.�t.a�.l�l��� .��: 20,00
xoto -- Dr.Dsmar Cunha -- Frederico Poy FI- I

. Publicidade
.

'f!���a�O FIGUEIRENSE, assegurando valorização

,

IVETE CAMARGO _ Direito Constítu- lho -� �r. João,Esti,valet Pires -v.Paulo Preis .. os TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES

cíonal
_ ,............. 20,00 r- MarIO Tavares da Cunha Mello CeI.. An-' \ NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-

AMANDO ASSIS - Noções de Seguro. tô
.

d L Rib O R dri d N
Caixa Postal, 45 Peça hoje mesmo informações a

Social 20,00
omo e ara 1 as -- scar o .

gues a 0- :"lorianópolis SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA

TENORIO ALBUQUERQUE - Noções va -- Dr. Armando Calil Bulos __ Dr. Lecian Santa c..tarina LTDA. (SUBRAL)
.

.

de 'Estatística ,.,.......... 40,00 Slowinski__ Pedro Kuss Ma l Si
.

, -I Escritór,io:,
Edifício São Jorge, S.a1.a 4 - Fone:

2-1-9-2,'TENóRIO ALBUQUERQUE _ Geografia. ..

-- noe queIra ,

do . Brasil 40 00 Bello -- Ivo Muller -- Hugo Roepke -- 'Erme-
TENóRIO DE ALBUQUERQUE - Testes 25;00 dindo Largura -- Dr: Orlando Bertolli -- João
\,TENORIO ALBUQUERQUE - Correção S· D'

.

'

• ,.. .

'

de Franses ,
'

, ,.......... 30,0...
antos --

.

r. Heitor Guimarães '-- Alfredo
TENORIO ALBUQUERQUE - Correção Campos -- Ricardo Witte -- Dr. Fernando OH-

de Carta� 30,00 veira -- José Paglioli -- Olívio Nóbrega Dr
TENoRIO ALBUQUERQUE - Redação , •

.

,. ..:- .

.

Oficial
.:................................... �o,oo .Osní de Medeiros Régis -- Benjamim Bitten-

TENO�IO ALBUQUER�UE - Exercício -eourt Barreto -- Dr. José Boahaid -,;, Dr Adal-
de ,�;����to" AL�ÜQÚERQU�E"�" Ú�Õ��

30;-00 berto �olentino �e Carv?lho -:- Prof. Flávio

Pratlc�s 'de Portugues .. , .. , ....

:
..

:
.....•.

; 3o,00ltFerrarl
-- Dr. Wilmar DIaS --

Torqua.to Tasso
.

,

FABIO MELO - Correspondência Banca- 1-- Joaquim Rigo -- Arlindo Ferrari' -- Dr.
na

M:
.

'viiúRA'
.

'DE
.

'MELLÓ' � 'P�;i�gu'ê�
50,00 tYlmar Corrêa -,- Tiago José da.Silva __

o

Dr.
para o Banco do Brasil ,.......... 50,00 'Renato Ramos da Silva. _

II

Ios MAIORES SUCESSOS DO MOMENTO:
I

GIOVANNI GUARESCHI - Don Camilo
e seu pequeno mundo , ;........ .70,00

GIOVANNI GUARESCHI - O regresso
de Dom Camilo .. ... 65

GIO\!ANNI GUARÉ�;ciir':_:_' D�� 'c��ú�
. ,()O

e seu rebanho '............... 65,00
LIVRARIA LIDER - Rua Tenente Silveira· 35 -

Florianópolis
"

A'I;ENDEMOS, TAMBE'NI PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL rr-,

farmacías . de Plantão
M�S DE JULHO

10 - Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense -

Rua Trajano.
11 - Domingo -'- Farmácia Catarinense '- Rua

Trajano,
.

17 - Sábado (tarde) - Farmácia Noturna :__ Rua
Trajano. .'

.

18 - Domingo - Farmácia Noturna -,- Rua Tra
jano,

24 - Sábado (tarde) - Farmácia Esperança -

. Rua-Conselheiro Mafra. "

\ 25 _.:_ Domingo - Farmácia Esperança .:._ Rua---Con-
selheiroMafra.'

.
.

.

O serviço noturno. será efetuado pelas farmáoias
Moderna, Santo Antônio e Nóturna, situadas às

-

ruas

.João PihtQ e Trajano.
-,

,

A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-
via autorização dêste Departamento.

<

D. S. p" em' Florianópolis, 1° de julho de 1954.'
Luiz OsvaZi!o D'Acâmpora "

A
A

- I • Inspetor eh. Farmácia n. 51, avisa a seus fregueses

gencia: ;�: �:�:��� �Tl�!\�:�d� B, 0'--m,' E
de que mantem grande es-

mPrego
toque de vidros 2m/m. que

Correios, e grampos Importante Companhia o;e,ece excelente,�po'tUni- :e�a,:;:,dido em ��ixa, ,ou

Para fransm-ss
- ,dade para candidatos maiores de 25 anos, do sexo mas- _'\;.............-.;;._-..........;.--

I ' ao culino, com experiência comerdaI, afim de exercerem 'VE'NDE'-"SEOS.MELHORES PREÇOS DA PRAÇA N� �ELE- funções nesta Cidade ..Cartas indicando gráu
.

de instru�
fRO-TECNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO - S/A. à ção, .experiência anterior, idade, naci01}alidade e orde- Vende-se uma casa de ma-:- PARA.. SUA PROl'AGANDA POLITICA EM

���ar�;:.,ente Silveira, 24
..
- Florianópolis _ Sa�ta nado desejado, para a Caixa Postal n. 139, dêste jornal. d�ira, de bôa co�strução, ,PAPEL OU SEDA-NYLQN PROCURE WANDYCK

I\TEN
As propostas serão consideradas em caráter coi1fiden� sita a rua Antônio Matos T. DA SILVA, -ALrOS DO RESTAURANTE. ROSA

" DE PEDIDOS PARA O INTERIOR D� ESTADO ciaI. ._, A:teas "ll, 291, Estreitó. . )- PRAÇA 15 DE 'NOVEMBRO 22-2A.
f'

IPartido .'S. Dem rático
(Seetão de Santa, Catarin)

..

.Díreterle Regional '

o Diretório Regional convoca, pelo pre

sente, a Convenção Regional Ordinária do

Meu avô foi, por muitos anos, pregador licenciado. Partido, para reunir-se, nesta 'Capital, no dia'
Certa noite tenebrosa; voltava êle para casa de um culto.

23 do corrente, às 20 horas; na séde parti4,á
Passando pela estrada dentro da mata cerrada, dois+la-
drões o assaltaram para roubar-lhe. Disseram-lhe: "A ria, à Rua Arclpreste Paiva n. 5; com. a se-

bolsa ou a vida!" Sem hesitação êle respondeu: "Minha guinte ordem do dia:
vida"? Não podeis tê-la, ela está escondida com Cristo '

em Deus".
.
.. a) - escolha de candidatos para com-

Meu avô descobrira o que milhões de cristãos ti- pletarem as chapas do Partido; 'no
'

nham descoberto, desde os dias longínquos quando Pau- pleito de 3 de outubro vindouro;
lo escrevia sua carta aos colossenses - que o homem é

indestrutível quando põe a sua confiança em Jesus Cris- b) - assuntos outros de alto , interesse
to. o corpo êles podem matar, mas a .vida real está es- partidário. .

..

condida com Cristo em Deus. Não mais pertencemos à l
.

.

ordem das coisas visíveis tão somente, entre as quais F orianópolis, 3 de julho de 1954.
.

permanecemos 'apenas pç>r uni pouco de tempo. CELSO RAMOS
Em dias como os nossos, em que os corações se aba- Presidente em exercício

.

tem pelo mêdo, é bom descansar n� certeza da fé em um -

Pai amoroso e sábio. Todos os cristãos sabem que, seja JOÃO DAVID FERREIR..;\ LIMA
o que fôr que aconteça, nenhum mal advém àquêles que

. .

'Secretário' Geral
rêm as 'suas vidas �s�Ol;i�asçc��risto em Delis. RUBENS DE.ARRUDA RAMOS

,

O Deus nosso Pai, nós te agradecemos porque és o
I

.. '

Secretário
mesmo ontém, hoje e pam sempre. Habita em nós, Se- ANTONIO DE LARA RIBAS
nlior, por teu Espírito Santo. Redime-nos, no dia de ho-

je, pelo poete1' de Cristo, para qtCe nossa vida esteja es- Secretário-
condida com Ele em ti. ErQ- nome de Cristo e P01' seu ROBERTO OLIVEIRA
am01'J m·amos. Amém.

Com a Biblia, na Mã�
'Nê '«Cenáculo)'

SÁBADO, to DE 'JULHO
.

Porque já estais mortos e 'vossa vida está escondida com

Cristo em Deus. (Cal. 3: 3), Ler Col. 3: 14-7).

-----�----- -------
; Tesoureiro

Viagem com segurança'.
e. rapidez

'so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS'DO

RA?IDO_ {(SUL-BRASILEIRO))
Florianópolis - Itaja! - Joinville -- Curitiba

, v,

\
.

Expresso FloriànópoJs
,ANDRADE & KOERICH'

Transporte d� cargas em. gerai entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

-
.

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

Rua Conselheiro Mafra, 135

Fone: 2534 .....;,' Caixa Postal,' 435
End. Telegr,: SANDRADE

Agência - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

. Agência: - SÃO PAULO'
Avenida do Estado 1666/1678 Fone: 37-30-91

End\ Telegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
com tr.áfego mútuo pté· São Paulo com a Emprêsa

.

de Transportes Minas Gerais SIA.)

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAX IMO

EM CORTEZIA

E EFICIENCIA

".'

��'

!
"

-18AHCO
de C�f�nO. POPULARI'K "I ,AGRlCOLA' , I

< ,ERL. .,:, Rw:Ld�,16
.. I

NKFi/CRÕ SEM IGVAi " 'FLORIANÓPOLIS - 51o"eàlàrlno,
. -

AGENCIA DE DETETIVE PARTICULAR
Executa-se todo e qualquer trabalho de Investi-Vidraçaria

,Rosario' .tigll.Ções, comerciais,' civis, criminàis etc. Dentro ou

fórD; do Estado ..Situada a rua Trajan'o
Avenida Mauro Ramos 192 - Fone 2.343

Florianópolis Santa Catarina

Senhores Candidalos
a·' Deputado e Vereador

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



a Volta da Argentina ! • Não veltará à

"Terceira Posição" C:O��:.:.)_Ode_
BUENOS AIRES, 9 (U. tar em outras terras, mas falou de "governos com.von, guerra" � Argentina poderia putado Germano. Dockhom,

P.)' _ O presidente Juan sempre recebi uma respo.s-.1 tades opostas no campo. in-! a�ándo.nar -sua t�adicio.nal indicado à reeleição, acãba

Domingo Peron pediu ao.s.ta categóricamente , negatí- ternacional"," Os diplo.mat�s neutralidad�.,.. " I
de se.di:igir ao. sr. ",:nibal

argeritinos : ontem à noite va. Em troca, tenho. a mais acham que Peron se referia Peron dirigiu a palavra Di .Primio Beck presidente
para se defenderem da in- absoluta segurança de que a potências comunistas e, aos oficiais das forças arma- da executiva do. PTB, co

filtração. ideológica de par- 18'milhões de argentinos es- não-comunistas; .alguns crê- das num banquete' corn o. munícando sua deliberação.
, te de governos estrangeiro.s, tarão presentes para com- em que ele colocou á, Ar- qual celebrou o. aniversário. de não. disputar as proxi
que tem a "predcminância bater uma agressão. co.ntra' gentina na "ter�eira posi- ,'da independência nacional, mas eleições. Aquele par-

inter�acio.nal". as nossas fronteiras". ção". P�; 'outro. lado, seu A data transcorre amanhã, lamentar justifica sua atitu,
O primeiro. -mandatárío Peron não. mencionou a díscursupoderla significar quando. terá lugar um gran- de- alegando motivos de

-

or-

denominou essa infiltração. ideologia pelo. nome, mas que, em caso. de urna nova de desfile militar. ' dern particular mas acentua

corno uma "forma de agres- que continuará nas fileiras

são. astuta" de ,preparação. Caslillo, Arm.as, ,

do., Partido. Trabalhista e ai

�á::fe:ag:a:;r: ::i;;�:�:'.
" O 'Presl·'dente' da' G'uate'mala' �: :::;���:ád�e�:a��;:��

urgente e importante do. rniação o. ,senado.r Alberto.

que contra o. ataque atômí-
GUATEMALA,9 (U. P.) i tados da Junta de � mem-' [or- Enrique Oliva, ajudan- Pasqualini ao. governo do

co.
A Junta militar elegeu ao. bros que temporariaeaeate te de ordens de Castillo Ar- Estado,

O chefe do. govêrno ar�, cel, Castíllo Armas para' está governando o país, mas, foram mantidos,
-----------

gentino acrescentou que se-
seu presidente, hoje. O ten. I desde a revolução antico

ria difícil para qualquer cel, -Maurício Dubois e José
I munísta, O cel, Elfego Mon- Descoberta na

país ,permanecer neutro. nu, Luís Cruz Wer foram atas- !zo.n; ex-presidente, e 0.' ma- Itall·8 uma r'oa"'oma terceira guerra mundial. li li

�������f.��ª�:;; Not'leias Mun�iais �e��:d�i!�;����!n� �:�::;�::::::::;=:
gem da Itália anunciou, .on- _ O Cleofas _ dizia ontem o. sr. Olinto Fonseca -

sôbre os seus desejos de

lU-I
' tração, virou bicho. Cansa- , , Item 'a -desco.berta de uma esta numa situação. idêntica aque a em que me vi certa

.. ,...(�()...(�(�() do. de uma inatividade in- noite quando. voltei à casa, depois de um lauto jantar.

EmpossadO o DO- CACHIMBO nal as mudanças de 'sexo. rêde de espionagem 'que crivelmente estática, resol- Sozinho, no. elevado, não. resisti à pressão. dos ventos. '

, VO CO'mandaoto LOS 'ANGELES, 9 (U.
não. são. mais privilégio. dos tentava vender' documentos veu,' (premido. pela auto.no.-l Aliviei-me. No. 9.0. and�r" o. elevador para, abre-se a pór-

U seres humanos.. Uma galí- c�nfidenciais sobre assun- mia do. Município) desper- ta e ent�a ,uma senho.ra. '

I R 'I P ) M Ih f' t h
., h' t

.

t 'l't d NATO E exphcando.:
da a

.
_ u eres uman es 11 a que Ja aVla po.S o. malS o.S ml 1 ares a

'

taro E so.no.lento. ainda', meio.
, ..

' �. de' ca,chl'mbo. sera' co.l'sa' mUl'- d t d (O·
-

d t t d d
- Era evÍdente que era eu.

e uma cen ena e o.Vo.S, rgamzaçao. o. ra a o. o.
tento. -da estafante vigília de

to. co.mum 'no. futuro., decla- repentinaménte se ,to.rno.u Atlantico. No.rte) à "po.ten
RIO,-9 (V. A) _ A's 10

raram um pro.fesso.r de Ya,le estéril. Há 15 dias sua cris- 'cia estrangeira". Ontem à
ho.ras da manhã de o.ntem, d 1 f fe sua espo.sa. Para 0.' po.nto. ta se esenvo veu o.rte- no.ite, o.ram preso.s um ne-

de vi:,ta, o. professo.r Ham- mente. ' To.das as manhãs, go.ciante e um empregado. po.bre do. Cebo.la já decla
man declaro.u que o. cigarro. ela cantava ao. levantar do. do. Ministerio. do. /Ccimercio. ro.u que está descadeirado.
é 0.' principal respo.nsável So.1, e, como. ,o. mais signifi- e Industria. Os jo.rnais -di- O SecretáriQ-Geral Beirão.,Tei'5eira, realizando.-se a pel� cânc-er

I

e numero.sas cativo. do.s sinto.mas, fazia à zem que são. esperadas ou- não. do.rme há três dias. A-:cerimôrlia no., gabinete do. dA' h
.' I • -

O "d'do.enças car iacas, mas que Co.rte as ,suas co.mpan elras. -iras prlso.es, preço. pe 1-

ministro. da Guerra, presen- -

O d d
' ,.

d 1 d f
. d'o. cachimbo. tem uma açao. vere ito., o. vetermarlO o. pe o.S ocumento.s 0.1 e

tes o. titular da pasta, gal.
meno.s no.civa. Entretanto., a fo.i categór.ico., A galinna se 50 milhões de liras o.U' se-

Zenóbio. da Co.sta, e, diver- senho.ra Hammân Í'ecuso.u- to.rnara galo. I jam 83 mil ,do.lares.
So.S generais.

se a ser fo.to.grafada, "ca-

urrw recepção. ao.s alpinistas Matriz,'que atendia a ga
franc�ses que seguiram pa- ro.tada, po.bre daquela zo.na, •

ra, Górdeaux, sede do seu ao que dizem, vai ser re

gr_upo.. i instalado.. To.do.s, no.s mes

mo.s lo.gares, d� o.nde fo.ram l
crimino.samente desmo.nta-,

do.s. Está faltando. o. último..

Aq�el� �ue 'era a alegria
de pobres crianças, I sem

pais, desafo.rtunadas. E Co.

mo. elas brincavam! Co.mo.

riam! Co.mo. respiravam fe

licidades, ante 0., olhar en

,ternecido. das Revmas. Ir

mãs do. Asilo., que as aco.m
panhavam! Será qu� nessa

fúria de trabalho.; de que

se acha po.ssuido. o. (ago.ni
Onz:e' alemães da zo.na o.ri- zante) Prefeit9' êsse par-

".

ental, acusado.s de espio.na- que infantil não. voltará ao.
,

Previsão. do. tempo. até à: gem, fo.ram co.ndenado.s pE!- seu primitivo. lo.gar? Pelo.

14 ho.ras, do. dia 10. lo. tribunal Co.munista a um meno.s isso., sr. Fo.ntes. Não. J.

�empo. _ Em geral ins- to.tal de 108 ano.s de prisão., lhe t�ará vo.tos, mais dará

tável. segundo info.rmações aqui alegria (e muità) a cente-

Temperatura _ Em ele- chegadas. O Co.mité de ju- 'nas de crianças. Pr.ecisa-

I vação.., ristas da zo.na o.cidental de mente' áqueles que hão. te-

Vento.s'- V�'tiáveis, .fres_ Berlin�, 'que recebeu a in- em calo.r ,paterno.. Que' re
cebe.ram o. parque como. um

so.nho.. Co.mo o. maior brin

qW'!?o. do. mundo.

,PerOD. Quer

na

fo.i empo.ssado. no., co.mando
da l.a Região. Militar o. gal.
,Rafael Santo.s Garrastazu

Recepcionados
,

os alplnls,t_llra-pceses que
escalaram' o ICODcaaoa

'

Esperado DO 'R,io
'.0 Çbefe- dos Ser;
viços de Saode
do' Exército

'.

Fraucês

chiinbarido.". Mas esclàreceu
que já fuma meio. paco.te de

fumo. de cachimbo. por dia.

O RONCO

GLASGOW,9 (U.P.) -
Um médico. de Lo.ndres de- RIO: 9 (V.A) � Passa- panheiro.s seus pisaram o.

claro.u ho.je à Associação. ram em trânsito. po.r e�ta ca- cime do. Aco.ncágua no. dia
Médica�Brit�nica que o. ro.n- pital o.S excursio.nistas fran- 25 de féyereiro. último.. As
co.' masculino. talvez seja ceses que escalaram o. A- sim, arm"aram do.is acampo
uma remin'iscência do.s tem- concágua em fevereiro. últi':', mento.s e quatro. bivaques e

po.S das cavernas, em que o.S mo.. Devido. ao. rigo.r do. fri.o usaram, cento. e, sessenta

caveriüco.las, ,zelo.so.s da se- cuja temperatura fo.i de grampo.stA luta duro.u três
gurança de sua famUia, o trinta graus élbaixo. de ze'ro., serrianas. Na parte mais. di
usavam co.mo. medida de o.S alpinistas so.�reram muti- ficil e perigo.sa o.S alpinistas
pro.teção.. O médico. em lações nos p�s, artelho.s e franceses co.nsumiram no.ve

questão., dr. â.' H. Do.uth- dedo.s. O sr. René, chefe d � 'dias debaixo. de' esfo.rço.
waite, revel�u que isto. po.- grupo. co.mpo.sto. de sete ex,: exaustiv:o.. Apenas Rané Fa
derá servir de co.nso.lo. às cursio.nistas, disse que nun, riet, que vo.lto.u do. segundo.
espo.sas que tanto. se quei- ca experimento.u mo.rnen'tos aca�pamento., e Ro.bert Pa
xam de' seus cônjuges que tão. dramático.s em sua Vida. rago.t nada so.frera,m. ,Fica-
não. as deixam do.rmir. Ele po.rém não. resistira à ram, po.rém, mutilado.s Ed-
DE GALINHA A GALO baixa temperatura e fo.i fo.r. mo.nd Denis, Pierr� Lesuer,
MILÃO,9 (U.P.) _ Afi- ça,do. a deixar a expedição. Lucien Berardini ,e Adrien

--------
em vidudê de fo.rte do.r ciá- Go.ry Guy. O Clube Excur-

RIO, 9 (V. A) ..... Che

garam ho.je antes do. meio.

dia, pela "Air France", a

esta ,capital, pro.c�dente de

Paris, o gal. Geo.rges Hug-
• no.t" chefe do.s Serviço.s de
Saúde das' Fôrças Armadas
da França. O general' Hug
no.t, um do.s mais destaca

do.s cientistas francêses, de
verá estar em São. Pa�lo., no.
llróximo. dia 11' par? parti
cipai' do. Co.ngresso. Brasi

leiro. de Medicina Militar.

Aliança Social Trabalhista
y�,

o PARTIDO SOCIAL DElWOCRÁTICO
(PSD) e o PARTIDO TRABALHISTA BRA
SILEIRO (PTB),. obedecendo à norma de

: conduta traçada pelas respectivas Convenções
Estaduais, recomendam ao eleitorado e ao PQ:
vo catarinense, para senadores e deputados
fe(lerais, oS'seguintes nomes: - " ��,j:", i i

tica. Disse que q Aco.ncágua
nunca fôra antes vencido.

po.r qualquer elemento. hu
mano. Entretanto., seis co.m-

sio.nista Cario.ca, o.fereceu

. Deviamo.s, nós prpprio.s
aproveitar o.S co.nselhos

'que; po.r vêzes, da�o.s ao.s

o.utro.s '

MENDONÇA TREMQNT

Molotov,�m
'Genebra
G�NEBRA, 9 (U. P.) -

\,

Mólo.hs>v é esperado. ho.je
aqui.
O ministro do. Exterior da

URSS, que pretendia dei
xar Berlim o.'r,ltem para Ge

nebra, não. o. pôde fazer de-

PARA SENADORES

NERÊURAMOS
(suplente -�'/Francisco .GaUo�) para

Alemães conde
nados do 18stevido. ao. mau tempo.

VÔo.S ��gulares.
BERLÍM, 9 (U. P.)SAULO RAMOS

,(suple�te -- Rodrigo Lobo)
lo Tempo

PARA DEPUTADOS FEDERAIS,
i

'

, Saulo Ramos -- Nerêu Ramos
Aderbal R. da Silva -- José Lern�r Rodrigues

Archimedes Dantás -- Leoberto Leal
Atilio Fontana -- Orlando Brasil
Ivo d'Aquino -- Paulo Ca,neiro

Joaquim Fiuza Ramos _J' Rodolfo Tietzmann
Serafim EROS Bertaso

fo.rmação., disse que €> prin
cipal réu é Arndt, pro.fes
so.r ,primário., que fo.i co.n

denado.' à prisão. perpét,ua.

co.s.

Ten1:peraturas _ Extre-

I
mas de o.ntem: Máxima

20,4, Mínima 16,0. _�

,

O deputado. Francisco. Macedo, corno acontece em

todo fim de sessão, 'ruminava seus pensamentos andando.
:de úma ponta a outra da "terra de ninguém" quando. de-

ESTA' FA-L"ANDO' UM.' le se aproximou o. sr. Israel Pinheiro:
'

,

_ Que é i§so.? _ perguntou, _ E' Napoleão antes
de Waterloo.

'

• • •

quasi quatro. ,ano.s, deu (:1'

dens para a agitação geral.
A ,lufa-lufa é tremelilda. O

máquinas (de escrever) não
-

param. 9 o.perariado. jo.gado
daqui-pra-aco.lá.

\
P r a ç a 5,

calçamento., tudo. revo.lvido..
Para irppressio.nar. Fingin
do o.perosidade, dinamis

mo.. Só po.r causa da auto.

no.mia. Po.rque o. Prefeito.

vai deixar o. galho.. 'Até o.S

parques infantís (primeira
co.isa que o. sr. Paulo. Fo.n

tes destruíu) 'fo.ram pinta
rIo.s e estão. sendo. repo.s

tos. To.do.s, não.. Está fal

tando. um. Exatamente a

quel� que o. sentimentalis
'mo. do. To.len'íino. co.lQc'o.u na

Getúlio Vargas. P,ara que
as criancas asiladas também

'pudesse:n brincar. Nem

êsse escapo.u à sanha des-'

truidQra do. ,maior do sul

do mundo! Ago.ra, pelo me

no.s, do.is .já �stão. vo.ltando..
O loc�lisado. no. Jardim São.

Luiz, pintado. de vermelho.
e cercado. graciosamente
co.m sarrafo.s, tipo mafuá, d4
Meyer 'já está' funcio.nando..
O do. Estreito., ao. so.pé da

BUM.
, ,_ii

Florianópolis, Sábado; 10 de Julho. de }954

A Câmara Pitoresca
Na suá sessão. "Diário de em 'Reporter", do. croriis

ta Castelo, o. Diário Carioca, de, ante-ontem .insere o. se-

guinte:
'

BOTANDO A USINA PRA MOER

O sr. Alde Sampaio. continua a afixar o. cartaz
nada de novo em Pernambuco,

_:. Mas o Cleofas está agindo?
_:_ Não. .sei. 1!:le veio. 'para cá corno eu vim, Acaban

do. a convenção, tivemos de voltar, pois há muito. o. que
fazer aqui. Ternos muitos interêsses no. Río,

,

E, justificando. o. sr. João Cleofas:
Ele tem que botar a usina pra moer.

NAPOLEÃO ANTES DE WATERLOO

CLEOFAS EXPLICADO POR OLINTO FONSECA

PARA FAZER NÚMERO

A piada do. dia na Câmara, o.ntem, feita ao. mesmo.

,tempo po.r vário.s' deputado.s, referia-se à presença no.

recinto., em visita, de no.ve deputado.s ing1êses.
- O Nerêu _ dizia-se - mando.u buscá-1o.s para

dar número..

Em Curitiba úm co.rdial amigo. e parente do. in
fanto-juvenil candidato. Paulo Principe de Gales
Bo.rnhausen, querendó o.bsequiá-Io., mando.u gravar
um disco. eo.m slo.gans para a sua campanha mo.1e.
Pro.nta a enco.menda, r,emeteu-a' para esta Capifál;
o.nde se achava, o. ho.menageado.. Este, mal recebeu
a o.ferta gentil, mando.u o. Escrivão. Farias reunir o.S

amigos, sócios e admiradores, para que to.do.s jun
to.s, numa reunião. pluralista, escutassem o. presente.

O Farias demo.ro.u muito. para a curio.sidade
o.fegante do. Paulinho.: 1evo.u quase 5, minuto.� e meio.
no. cumprimento. da missão..

To.do.s junto.s, so.b intensa emo.ção., a agulha Co.

meço.u a ro.dar sôbre a, chapa negra: _ "Santa Ca
,.

tarina qu,er, na, sua Assembléia, a inteligência moça
do dr. Pàuio Konder Bornhausen!"

O Paulinho., babado. de felicidade, ac;editava.,
E o. disco. P�o.sseguia: _ "Pa,ulo Konder Bornhau

.

sen, afifmação de talento e de cultura, será, na tri
buna legislativq, a voz eloquente que interpretará
os anseios de toda 'uma geração sacrificada!"

O Paulinho., em extase, o.lho.s maru1hado.s, que;"
ria co.meter um gesto. de mo.déstia, mas a co.mo.ção.
não. lhe permitiã. Nós intervalo.s musicais, se' a,

curriola apll:\_udia, o. Escrivão. Fernano. pedia aten-
,

ção. e impunhá silêncio..
E a vitro.la pro.clàmava/: "Paulo Konder- Bor

n'hau,sen proverá Sa1�ta Catarina de fflrtura, acele
rando-lhe o progresso, como dínamo propulsor de
energias criadoras e com guião destemoroso da bra
vura cívica e dos ímpetos ousados' dos legionários
cavalheirosos da natureza ética do bem comum!"

O Paulinho., já assustado. de si mesmo., fo.rceja
va po.r embarg<!r a indo.cilidade do., ano.ve1ado. gógó,
pro.nto. a funcio.nar co.mo. bo.mba hidráulica.

E o. disco. avanço.u para o. fim: "Paulo Konder
Bornhausen será a voz das apóstrofes formidáveis
e dos anatemas bíblicos contra os' go.vêrnos corru,p-

'

�bs e corruptores, que tudo prometem e nada fazem!"
Os o.uvintes entreo.lharam-se, supercilio.so.s. Po.r

sôbre eles planou uma angústia de' mo.rte. O mal
estar imo.bilizo.u 0.' grupo.. Passando. de herói à víti
ma do. disco., o. Pélulinho, ,atrávés do.s su1co.s que lhe.
punham a bo.ca entre parêntesis, ameaço.u berreiro.
desatado.. Fo.i quando. o. Caninha, bo.quirrôto., largo.u
a co.nfissão., que era de to.do.s:

- Que pe.na! Estragaram o. disco.!

"

,
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