
marmelada? Ulha denúncia formulada pelo ·180P(o .

r
_ i RIO,'18. (V.,A) _ Tendo em,�ista a,den�c�a for-

.---,,,_,,_.,_ mulada pelo IBOPE relativamente a fraude eleitoral 0-

'tO· · Do', I corrida nas eleições de 1950, o coronel Asdrubal Grogerm4l.I,antllo .a- de Azevedo propôs, perante o Supremo 'I'ríbunal.z açâo
rio' d. S. Catarina � cominatória visanda o adiamento do pleito de 3 de ou

,
, , I tubro, a fim de que se, processe uma revisão geral do

Ano' XLI .

,

eleitorado �r�silei�'o. _
,

'o,' I A'propo,slt�, e�s as conclusões a que chegou o IBOPE

N. '11.9'4� "

para as denúncias que fez:
Alfabetizados

�_ CJ_ 0'_ Q _�
1 9 5 O ,em condi- Eleito- Per-

....... ' ções de 1'es ins- cen-
"'Q 1...

Um dos j.ulga�ores '

,

, de Stepin8c· está' no Chile
SANTIAGO DO CHI-' são comercial iugoslava, sr;

LE, 18 (U. P.) - Carabí- I Jakov Blazevich. Durante Piauí, *� ,-
: .

, .
'neü:os mantem, vigilância' alguns dias as organizações I C�ara y: .

tór-io de Estatística do ....
no monumento ao heroi I católicas levaram a efeito I

Rio Grande do Norte .

rBGE notou que a �nédia de
.chileno, general Bernardo I manifestações contra Blaze- Paraíba , .

.rrianças mortas em cad.a, J'Higgins, para evitar que 'vich, que chegou ontem.'Foi Pernambuco , .

mil que nascem no Brasil
d d t t'

, 1 d
.

d o o o Ala,goas r. .. ',' .
, '" grupos e estu an es ca 0- e e enuncia o c m

.ende a reduzir-se, mas que licos tirem a coroa de flores principal juiz da condena- Sergipe Y
•.• , •.•••••••• , •• ,

essa redução é muito lenta.
colocada pelo chefe da mís- çâo lao cardeal Stepinac, Bahia '( .. ' ; .

Após afirmar que as ta- Finda a 'cerimônia da ,colo� Espírito Santo '

,

'{as de mortalidade infantil

C I'. cação da coroa de flores, os
Rio de Janeiro 660.899

registradas para os países 'O eglos estudantes apedrejaram o
São Paulo ,3.241.535 2.041,840 62

subdesenvolvidos fundam-

UI.II.'are� I automovel 'de Blazevich, Paraná : .. :.............. 556.342 372.796 67
"e em registros nem sempre �. � quebrando os vidros.

on-, S�nta Catarina ... :...... 454.557 367.69Q 81
- _)erfeitos, o IBGE citou RIO, '18 (V. A.) - Já se

tem á noite, o delegado íu- RIO Grande do Sul. . . . . .. 1.421:992 987.236 86

Desastres falais', também a Noruega, a Ho- encontra em mãos do pre- goslavo disse que o cardeal jMinas s: .. ;.............. 1.701.879 1.936.691 113
landa e Nova Zelândia; on- sidente da República, para fora condenado pelas' suas I Mato G1'OSS? \1. •••••••••••• '� 2p5,337 217.812 105

enlaterem a 'E � B :l snecti despacho, o decreto que' D' t't F d l ., 132984' 1320"7 100
'

, • ' .�. • - e manem, respec ivamen- atividades ilegais e que se I 1S rt o e, era .....

,

.... >t' "

• oi)
,

M
. 'I t' O 30 27 24

' manda restabelecer os colé- Pld d I IBOPE g dRIO, 18 (V. A.) - aIS, nes que, o PI o ava. ,en- te, , e crranças, em acha em sua aldeia nativa e o qua ro organiza o pe o , se un o o een-

de dois desastres fatais t;n- terro dos jovens alunos da cada grupo de mil. gios militares de Pôrto Ale-
onde leva f it t 1"

so do IBGE; verifica-se o absurdo de que em 11 Estados
.:

I
'

F t I
a e ei o a o re 1- da Federacão o número dos eleitores lnscritos ultrapassalutaram, nestas ,36 horas, a Escola -Aeronáutica rea íza- �l'e e • or aeza.,. "

,

P t�
2'IO�OS. o número dos cidadãos-com direito a voto.

Fôrça Aérea ;!:lraspeira. Nas ram-se hoje no Cemitério repara IVOS Podemos adiantar que ----- -'

___

proximidades da Fazenda São João Batista. As auto- êsses educandários irão

N
· '

,

t·
·

dLobato no tarritório do mu- ridades instauraram inqué- de "iagem i
funcionar nos 'mesmos edi- aY10, S'Ueco a I n III ofl

'

d Nova l rit causa fícios das Escolas Prepara- 1ftnicípio uminense e ova no para apurar a, SENL, 19 (U.P.) - Di-
.'

d
'

G bIguaçú, um avião de treina- dos acidentes.
zem que o embaixador dos tórias e, tão logo entrem" '

por lorpe Q'" na 'uo'na ' araI d "

'em atividades, essas serão' ,mento caiu ao so o e gran-

F"
. h' �stados Unidos sr.Ellis O.

SEQU-&NCIAS ° ACIDENTE OCORRIDO DURANTE O EXERCIIh arln (I extintas) 'estan,do,o porém, SEM CON �
,

, -de altura. O apare o' era" ," iggs seguiu 'para Was- ", "...:lI'! ,

reszuardados os direitos de I ÇIO Dq CO�T�A-T9RP�DEI�O_�, "?A���J'�D",F�' � »: :'�''''
/' ';; '_pilotado pelo aluno do 2.0

...�' ir'
- iinston a fim de fazer os

�
.. _ �" ,.l' ' •• - "' 'li' """o,, � -""""'rr_,- "",,� '_

,

". ," �

anoP�dr�-Bast�s",,�_I:1;_t�n��: �L,' ,-IIJ, �"�,.." �� .51�?;àrl;:Ó\�rirliJ(�J�el� :t<;d Si'��;,���ir��.. tt � Itr. "fsHV. A':r�-:...· Pôr '$Uecó 'X;uâya,na" que seen_ FÔrça .de- ,Alt«Mar estive-
a sau la:�?rii$n�.' m�trufu,r, S1).1'1108,,18 {V: A)

'I
do> presidente

"

'Syngman . ,c�l 'fIOS'1
,I' � -

,� :1ê':asiâ0 "de, VIri exer'C!ício de" 'co�tÍ'àva:-: no, fundeadouro ram a bordo, cOl� escafan-
o tenente J�sé LaroteFtlho, C?, na�i�". nacional ,",L�ide Rhee à4 capital america�a. V"'I

.

S"
',� Ilançam'í.mto, de' torpedo, dos navios mercantes, a- dristas da Marinha; em pe-

de 29 anos. Uruguai "chegou a este
Muito' embora o governo a a aroe8 o' realizado pelo contratorpe- guardando a vez para atra- rícia, oferecendo ao coman-

O cadete teve morte Í11s- pôrto, procedente de Mon- r coreano não tenha divulga� Diretor de Saúde I deir.o :'Baenpendi" na ra�a' cal' ao cais do pôrto.
'

dante do harco suec� todos
tantanea e o oficial f,oi hos- tevidéu, tr�zendo 1QO, mil I do a çl.ata da partida do pre::_ habItual do fundo da bala 'Tratando-se de um tor- os préstimos da Marinha,
pitalizado com feriment9 sacas de, farmha de trIgo.

,1 sident� ou ,�ua, esposaI, ,sà- do Bxérclto ' ;Je Guanabara, um torpedo, pedo de exercício, que \ não os quais foram considera ...

frontal e suspeita de 'fra-

I til 'I I' be-se que sera provaval- no fim da corrida, sofreu coptém carga explosiva, ne- dos desnecessários, pois ne-

turas do crâneo e-perna di- Deoos De ooa mente, a 22 do mês em cu1'- RIO,18 (V. ,A.) - Segui- avarias no leme vertical, nhumà� çonsequência mais nhuma avaria sofrera o na-
'oreita além de contusões ge-

a crl'aça-'o dos DO 50. :á no próximo dia 24 para que regula a dire�ão, re- grave poderia 'Ocorrer. ° vio.
neralizadas. Hora e meia:

'-
a Europa, devendo visitar sultarido' em ficar correndo escafandrista do navio des-

depois, outro avião da FAB DOS monlcipíos «M'archcí JS estabelecimentos' médi- em circulos, com velocidade ceÍl para verifica! os danos
também do serviço da Esco-

;;os núlitares da Alemaríha, muito r�duzidà. e constatou que nenhuma
la de Aeronáutica, caía na-

Confirmando a notícia da morte» 3uiça e Suécia, o general Nessa oc.asião, afastando- chapa apresentava defeito.
quele mesmo município· do

° Jor- José Vieirá Peixoto, diretor s; da raia, o engenho pas- 'Mais tarde, oficiais dapor nos divulgada,
,Estado do Rio, morrendo no

nal, do' :Rio, lem sua edição PARIS, 19 (D. P.) _ Ós geral de Saúde do Exército. so� de raspão pelo navio-
local outro cadete de nO,me de 1.5 do corrente, sob o tí- IJrisioneiros de guerra fran-

'

B' SIL-o Aritonio Albuquerque Nu-I l' bl'
'

acabam de ser O RA '
,

'

_

tu o aCIma, pu lCa a se- ceses, que

'p
" - o'uinte"nota"

'

devolvidos pelos comunis-
.

b II , hore,paraçao
'",

"O 'procu'radór 'geral da tas, ',declararam que cêrca Iam em )� reCOD eceu
'fRIESTE, 19 ,(U.P,) - Rep'ública, sr. Plínio Tra- de 500 dos heróicos defen- RIO,18 (V. A.) - O GO-I

'

RIO, 18 (V. A.) - Inves- /eunião do Gabinete E:l<:ecu-
Pequenos grupos de co- vassos, apres��tou hoje pa- sares do ,campo entrinchei- vêrno brasileiro anunciou sultou da comunicaçãó fei- tigando o procedimento ir� tivo para expor a este o, re
munistas desfilaram ante- l'eceres- declarando'

inconS-ll'adO
de Dien' Bien Phu, ter 'reconhecido o �ovo Go- ta pela Junta Governativa regula� do Diretório do I

sultado de se'us trabalhos.
oútem pelos subusbios em' titucionais as leis de nOs. morreram durante uma vê�'no da Guatemala, resul- guatemalteca,' no sentiQo Partido Libertador: em Mi-I Sabe-se que o sr. Raul Pilla
p.eparção de um grande co- 1.022 e 985, que, criaram "Marcha da Morte", que tante da revolução vitoriosa de que estava disposta a nas, este\(e há dias em Be-

I
está disposto, a propor a d;is

micio que os vermelhos rea- respectivamente, em Santa' começou no ,local onde fo- chefiada p�lo ,ceI. Armas, assegurar o verdadeiro re- lo Horizonte, o deputado' solução do Diretorio do PL
lizarão, contra a divisão de Catarina' e Paraíba, os mu- ram aprisionados e termi- que derrubou o regime an- gime d1rllocrático no pa.is,' Raul Pill�. 'Retorna.n�o a I,em Minas, s_ob, a �leg�çãoTerritório Livre �ntre a nicípios de Braço Norte é It0U em 'l'hanh Iloa no nor- terior chefiado por Arbenz. e a cumprir os

compromls-I
esta ,capItal, o preSIdente de que ele _nao esta a�mdo

Itália e a Iugoslávia. Nalta". te do' Viet Minh.
, A decisão (10 Brasil re- sos internacionais., do PL, convocou logo uma com correçao e, sobretudo,

.. .,. .. - : � , �.

•........'-.....�� �.� �- � � � � � ,.. ,.. � � � � ... �.. � .. • ,.' ,.. � � �'!I! � ,.. �',.. � ,.. � �� � ,., ..
rqu nã,o está presedvan_ .- _... . _ _

,_ �C�.-."�."'."'."."."'."."""""."'.-."'.' " \".".".".."."." "...... ." fi .." ......,�•..,..... � � iI> po e -

Ao sr. Hercílio Luz Filho - justiÇá lhe façamos - I,

MAS COMO 1
Para �ximir-se das culpas, os do governo falam em do a legeh�a da infiltraçãonão falta coragem para os sacrifícios heróicos.' ,I "

'

,herança das passadas administrações, ,esquecidos de de elementos indesejáveii.Propondo-se à defesa do govêrho, iniciou-a pelo se- '

que, na de Nerêu Ramos, DESFRUTAVAMOS POSTO
tor das finanças, pontificando sabenças que devêra apli- DE LIDERANÇA ENTRE OS ESTADOS QUE POS-

Ical' na direção do jornal que levou à falência, depois de SUIAM AS MELHORES ESTRADAS NO SUL DO O' RISO DA CIDADE...

levá-lo à' dupla condenação por in�urias e calúnias. x BRASIL.
Diante- disso é até natural que nos chame, de igno- Quem, como êle, comecou a defesa do atual govêr- Essas palavras não são inventadas, como é uso

rantes e de cínicos! Mas, também, é lógico e razoável no pela parte financeira, t�ria que prosseguir, necessa- .udenista. Proferiu-as o' sr. Irineu B0rnhausen, no Tea
que prefiramos a nossa eSC'lo'a ignorânciá ii sua 'liminosa riamente, pela justificação das estradas, 'se é que de es- tro Alvaro de Carvalho, a 2 de julho de 1950.
sabed01'ia e fiquemos com o nosso deslavado cinismo ao tradas podem sei chamadas as carreteras bornhausea.nas. Se delas' alguem duvidar, esta,mos prontos a ex�bi-
largo da sua casta puye,za., 'I Desdé:' os primeiros meses da administração udenis- las, à leitura e à ,.escuta. '

• A nossà escum ignorância financeiramente está

re-,
ta martelamos a .mesma tecla: o govêrno está abando-I ° govêrno último, lutando com defiçiência de ma-

tratada nesta fôlha: próspera, sem um centavo de dívi- nando a conservação' das nossas estradas e as conse- terial rodp.nte e ,eom a falta de gasolina em longo períodas, mais que auto-suficiente, porque com apreciável q,llências disso vão ser calamitosas. Aos nossos avisos do inicial, ainda assim não descurou dos transportes. Asaldo em caixa'. 'Nela também se reflete o nosso deslava- fizeram-se surdos os responsáveis pela coisa pública. Os frota de caminhões da conserva, adatada ao gasogênio,do cinismo: dia a dia mais se consagra na aceitação pú- argumentos' que nos opunham, com a maior convicção não podia produzír o necessário. Mas as turmas de tra-
blica, rigorosamente' obediente às/normas da ética: eram de&,ta' ordem: o conserva das rodovias não ,pode lbalhadores, J;lermanentes, es�avãm ,a postos.Por outro lado,' a luminosa sabedoria do jovem advo- ser feita pelos métodos opsoletos dos govêrnos pàssa- Mesmo dm;ante épocas de chuvas copiosas como as
gado que nos agride e que dá aulas de e.conomi� e fi- dos; a manutenção de turmas de conserva é ,processo de agora - e as enchentes em 1949 e em 1950 foram
nanças, tem prova irrefutável no ,desaparecimento do arcaico e por demais dispendioso ao erário; enquanto seguidas - as, il).terrupções no tráJfego foram mínimas.
jornal que dirigiu e, em dois anos, apesar das vanta- não· começarmos a pavimentacão das' principais estra- E contra elas Q,P,Ovo não s,e revoltou, porqtle via os es·
gens dé órgão do govêrno, avolumou mais de .. ,..... das, os serviços de conservaçã� ser�o ,mecanizados, de forços' onímodós do poder público, sempre atento à êsse
Cr$ 800.000,00 de prejuizo. A casta pureza com que, pas- forma, a fazerem num dia o ,que antes se fazia num mês. problema máXImo-. O que hoje desespera esse mesmo
sou pela imprensa catarinense foi tã'O rigorosa que le- Mas 'q.confeceu o que previramos e todos estavam povo é ver o aumento constante dos buracos e dos ato
vou para a sepultu'ra, muit� elTlbpra a tenra idade, duas vendo: as estradas resjstiram o primeiró ano no abap- leiroS e não ver providências. Não é contra as chuvas,
sentenças condenatórias por injúrias e calúnias, confir- dono, porque êsse primeiro ano foi o menos chuvoso. quê clama e rechima: E' contra a atitude mão-no-bolso,'madas na instância terminativa. O desgaste do leito das rodovias, sujeito às raspagens típica no governador e no govêrno. E', sobretudo, cQn-

Evidente, do exposto, que os conceitos do sr. Her-' niveladoras dos anos seguintes, deu no problema que aí' tra o desplante de dizerem que o culpado disso tudo nãocílio Luz Filho só vigoram a contrario senso.
'

está, castigando o govêrno e consumindo as forças vi- é ° sr. lrineu Boci1hausen, que está no govêrno, ma� (l
x x vas da economia catarinense:

.

P: S. D" qu� está na oposição! Mas c'omo?

'.

Como é essa
IM! 0_ L C ZX...-

DIRETOR tRuben. de
Arruei. R.mol

IEIENTE
Dominlol F.
d. Aqui,no�

.. MM o _ ti_ n_ Q ...•__-::--__
Edição, de hoje -- 8 páginas Florian;;olis, Terça-feira, >20 de �i�����-::_�-'

----_.--�--------------------- ESTADOS'

Mortalidade hdantil
o Brasil ocupa lugar entre
cinco maiores

Amazonas .............•.
Pará

,
.. , ,

.

Maranhão" , .

RIO, 18 (V, A.) - Em i tatístico"
da ONU .

cada mil crianças que nas-: (1949/50) os únicos países
.

cem no Brasil 170 não so-! capazes �e emparelhar com
brevivem, o que garante o Brasil' na perda de crian

para o nosso país u�, d�s i ça.s são, o Chile, (�69 pqr

n{aiores índices de mortah-, nul em 1949), o Egito (153
dade Infantil do mundo, re-l em 1945), a Costa do Ouro,

velou o IBGE, comparando-] (125 em 1949) e a India ..

os censos de 1940 com o de�, (130 em 194�),
I 1950.

, , I POUCA MELHORA

Segundo o "Anuário Es- A estimativa do Labora-

votar critos ta-

gens
116.081 75.367 65%
287.392 277.692, 69

207.536 262.295 126
137.086 220.073 160
434.593 683.465 158
157.859 243.231 154

2��.540 34'6.141 135
576.334 452.545 79
130.1'84 146.182 111

,

105.171 111.101 110
811.597 867.292 108
197.783 180.607 92

631.872 93

Não tem nenhum funda-
mento, portanto a noticia de

que ocorrera pânico � bor
do daquele návio.

----�----_,'------------------------- . ----�-

O PL elD'Minas
serà dissolvido?

Mas êsse, preço é o

dobro I do do �no pas-
sado?!

'

Somos obrigados a

cobrar assim! A sra.

sabe: as" chuvas, o

acórdão da lei, 22, os

maus governos antes
do atual!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADOfi

Indicador
,

I

CLíNICA D1: OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E
GARGANTA,
- 90' -'

,M E D 'I C O' 5,," �r. Fausl'; Bf8sil'l, o ESTADO 'ChefedoServiçodeOuvidos-Narize'Garganta
.'

. I T EM DO do Hospital de Florianópolis \
.

-

"

"

",', '

, ,', ALFREDO DRA WLADYSLAVA ESP�CIAL S A
,

-

,ADMINISTRAÇÃO A clínica está montada com os mais modernosM:A'RIO ,J�E L�'Jl,M91 .

DR.
"

,

.
, ,,' ENÇAS ÚE CREANÇAS. i Redação e Oficinas, à rQP Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade"CANTIÇ�O",'

I,

'i " CREREM
" I \V. MUSSI CLINICA G;ERAL

!�
Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação),

- MÉDICO,:_:' ,

e CONSULTAS: Das 10 às' fel. 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites e(�LíNICA DE ,.CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE
t ANTÔNIO DIB

'

Diretor: 'RUBENS A. inflamações do .Nariz e Garganta)A D U L3T OS. DOENÇAS MENTAIS. ,DR. 12 horas.
RAMOS. lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoDoenças Interna� .

, E,x-?il'etor, do Hospital I MUSSI Gerente; DOMINGOS F. DE
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de;Ol'tAÇÃO - FIGADO Colônia Sant Ana.

- MÉDICOS - Cons. e Residência: 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E'''(\ muito ..RINS - INTESTINOS ?Q,�nças nervosas e -men- CIRURGIA-CLtNICA Setembro n, 13. Representantes: casos são evitadas as operacões das AmigdalasTratamento moderno da ta,ls;
,

"

.. ..

. GEHAL·PARTOS
'

Represen tações ,A. S. La-I ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das FaringijesSIFILIS' ,Impote?cla Sexual. . Serviço completo e espe- ra.. Ltr'a. .

r

e inflamações dos Ouvidos)CO;lsultório - Rua 'I'írà-:
' Rua 'I'íradentes n. �. cializado das DOENÇAS DE Hua Senador Dantas, 40

I RAIOS X (Radiografias da Cabeça).íen tes, 9. ., . Consultas das. 15 as 19 SENl10RAS, com modernos A D V O G A DOS - f,0 andar.· REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA deHORÁRIO: horas,
.

i métodos de diagnósticos e I Te!.: 22,-5924 Rio de (OCULOS)Das 13 às 16 horas. F01':l'R: 3415.
.. tratamento. Jun e

í

ro. jLAMPADA d FENDA (V 'f a
-

di gno f dRes.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA _ HISTE- DR. JOSE- MEDEI-' e
,

err lC çao e la S ICO eT I C 3 415 R - Reprejor Ltda.
,

. lesões dos Olhos) .'
.

'

e.: ons. -. - es.

54,- Estreito. P.O _ SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA Rua F'el ipe de Uliveira, n. I INFRA VERMELHO-. 2.276.-:- Florianópolis. rEL 6245.-.
- METABOLISMO BASAL I

" 21 -, 60. anda.:. _ ,. Grande Prática na Retirada de. Corpos Estranhos de'

R di
.

"ondas:
- ADVOGADO -

1 I 32987" S- P InR. ROMEU BASTOS DR, MÁRIO WEN- a íuteraprap or _on as
Caixa Postal 150 .; Itajaí

e .:

SS-IN
;:. URA!lSO, aLI o . Pulmão e Esofago .

. curtas-Eletrocoagulação

-I
.

"

' , A... AT,. Ccmsuitério: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaPIRES DHAUSEN Raios Ultra Violeta e Intra ,- Santa Catallna -

Na Capital , ' Belo Horizonte
,

'

- MÉDICO z: CUNICA MÉDICA l)E I Vermelho.
"

'DR MÁRIO LAU-' Ano - :. Cr$ 170,00 Residência - Felipe Schmidt, 113� Telefone 2.365Com prática no Hospital A'OULTOS 'E C�IANÇAS Consultório: IcuaTrajano,,·, Serncstre Cr$ 90,00 Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tardeSão Pranciseo de Assis e na Consultónio - ,,Rftâ João

ln. 1, '1° andar - Edifício do RI�p9 No Interior
, das 2 horas em diante' no ConsultórioSanta Casa do Rio de I

Pinto, 10 -,Te!. M. 769, -, Montepio. " "e ' Ano ..... : Cr$ 200,00. _, ',____
__,....' __ .' __ oJaneiro 'Consultas: D�s 4 às 6 h,o-,

I
Eor�";o: Das ·9 às 12 ho-

DR- CLAUDIO Isemestre o-s 110,,001 DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO _CLINICA MÉDICA raso
, " rns - Dr. MUSSI. 'Anún c ios mediante con- 1

ULCERAS DO ESTOMAGO E DyODENO, ALERGIA-
CARDIOLOGIA Kesidêncía : Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra. BORGES tráto. DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL

Consultório: Rua Vitor
I

Júnior, 45. Tt)l., 2.-812., _lt�"e��dSLc.�a: Avenida Trom-] Fô.roA!V�;�?O:e�ursos P�l��i.C�ld;'����� ::�:ode�:l� I ,Dr.' Miguel Nunes, FerreiraMeireles, 22 Tel. J2675. t

OLH0S OUV�DOS r;.owsky. �4. �erante o Su�remo Tribunal vldt.o,;.. _ _
;. I RECEM-CHEGADO DO RIO DE JANEIROHorários: Segundas, Quar- NAIUZ E GARGANTA, Federal e Tribunal Federal ' A, ?Ireçao nao se. respo�- ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES N0' 18 i�tas e Sext,a feiras:

!. DR. JÚLIO DOIN l' -':,--::-'
de Recursos.. ��bJ!lza pelos. concelt�s emi-

ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.�a�_1�, a� �8 horas. J_ I VIEIRA',:.. ,' ,'DR: ',NEWTON Flor!��::J�RIO�difiCiO tidos nos art.igos assinados. CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIÁ OUHesidência: Rua Felipe . , ,',

"',, D'A'-VIL,A -.- �""""""",-_____"'.- --.,._.._,. DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A 'RUA FELIPI ' São Jorge, rua Trajano, 12
,

'

S MSchmidt, 23 - 2° andar, Especialista em: Olhos _ ":'C�RlJJiGIA GERAL - 10 andar _:_ sala 1. nlormações CH IDT.
apt, 1 -, Tel. 3.002.

:

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

utels 'D". Ylmar I'orre-::.Prcotolugia.v-« Eletricidade Borba Gato, Avenida Antô- I .' .., uDR. WALMOR ZO- �nnta.
. 'to Médica ndo Carlos 207 - sala 1008.

MER� GARCIA R.eceita de óculos. Co�s;;-ftórió:;2Rua Vitor
.

Dsplomade pela Faculdade In ira-Vermelho. Meirell!s n. '2�:.;_:retefone:
Nacional de Medicina da Ultra-Sonoterapia - Ne- 3307. ,) -:.

_

,,' .y�.
.

Universidade do Brasil l-ulizações,
.

Consultas: Das is 4Qra�
Ex-interno por concurso da Equipo de Oto-Rino em diante.., ,�"',' lo' o,,','

Maternidade-Escola Residência: Fone, 3:422'(único no Estado)(Serviço do Prof. Octávio Rua: Blumenal n. 71.
Rodrigues Lima) Rua - Vitor Meireles

Ex-interno do Serviço de n. 22.
Círurgta do Hospital Horário - 9 ás 12 horas

f. A. ,P. E.,'T; C. do Rio de
_ 16 ás 18 horas,Janeíro

FONE - 2.675Médícc do Hospital de
Carídade

nOENçA,S DEtSEN'HORAS
- PARTO�-:-OPERAÇOES
Cons : RuaJoão Pinto n. 16,

das IIi.OO ·}lS ,18,00
hpras.

"

Pela manhã atende
diàriamente no Hos
pital de Caridade.

R�sidência:
Rua: General Bittencourt

n. 101.

DR. CL'ARNO
GALLET'fI

G .

O leitor encontrará, nes

ta coluna, informações que
necesstta, diàr,iamente e de

imediato:

CLINICA MEDICA
CONSULTAS das 10 - 13 horas
Rua Tiradente 9 - Fone 3415

Dos Serviç�s de Clínica In- CIRURGIA, TREUMATO-
fllntil �a Assistência Muni- LOGIÀ
cipal e ,Hosp,itar de.Caridade . Ortopedia
CLt�ICA .,M.11:D1CA DE, I'

. Consultório.': João Pinto,
CRIANÇAS,'E ADULTOS 18. '

-��� .AJergi!l - Das 15 às 17 diàriamente.
Cdri,suttório:

.

Rua Nunes Menos aos Sábados
l\fa�hàd'o", 7 - Consultas ãas, Res.: Bocaiuva 135.
15 as ,t8 boras.

. Fone: _ 2.714.
Residêrlcia: Rua Marechal

.

Guill!�r�e, s..:.... Fon,e,:.�783., DR. H ENR I QUE
,.

PRISCO PARAISO
MÉDICO �

. Dr. Carlos F. Engelsing
JORNAIS Telefon. Médico dos Hospitais Americanos e da Força
O . Estado S.022 Expedicionária Brasileira
\. Gazeta 2.658 MÉDICO - OPERADO!� - PARTEIRODR. !)IB· CHERE� ; �' I Diário da Tarde S.579' Doenças de Senhoras e Crianças _; Partos - OperaçõesADVOGADO

\
! Diár+a da ManhA... 2.4.63 O Mais Moderno e eficiente Tratamento e OperaçõesCausas cíveis, comerciais, .-\ Verdade......... Z.010 das doenças de Senhoras

,
.

b 1hl Imprensa Ofidal' 2.688 Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-crim inais e tra a
.

stas.
,H0SPITAIS turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidade,Residênc li: Travessa Consultas popularef n r< ld

' A. •

tênci f
.

id I b
'

'

"Lt� "ft171 ade,: l,��Oll1a, �mpo encia e r;gl ,ez se�ua.• em ,am os os se-Urussanga 2. - Rua Nunes. Machado. ,17 , {Ii'rflv�dor), ,:...... 2.314 ,xos - Tratamento pré-nupcial e pré-natal.', Apt. 102.
(esq. Tiradentes) - sobra- (Po'rtar1a) '.'....... 2.036 Operações especializdas do' ouvido, .'

nariz, 'garganta,
D'Jl,. VIDAL do - sala 3. " Nerêu Ramos •..•.. 3.831 sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) labio partidot Militar . . . . . . . . . .. 3.157 - Operações de hernias, apendicites, ovário, utero,CLíNICA DE··CRJANÇAS

São.Sebastilo (Casa hemorroides,. adenoides, hidrocéles, varicoceles eCONSULTÓRIO - FeU-
'_'- -,-

I de Saúde) .....• 3.1�3 varizes, elefantiazes.
.

pe Schmidt, 38. .

D H 'J;'g K h I
-

, Maternidade I!0utor
.

C I R U R G I A E M G E R A L
CONSULTAS - Dal 4 r. aos 'LJ o� ec e e I ;arl'o� Co�rca . �. 1.121 Tratamento garantido de varizes, lílceras varicosas,

�s 6 horas. 'CIRURGIÃO DA CASA DE SAUDE SÃO SEBASTIÃO .IJ.AMADAS PR- hemdrroides com 6 injenções, sem dôr
Residência: Tenen.te SU-I Laureado com a medalha de ouro pela Faculdade GENTES OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)I d·· d P' ,

I
Corpo de Bom�iro8 lJ.3lS

I Tratamento.
e Op,erações do -estômago, fígado, vesicula eI

.

130 de Me lCma o arana.
C', •

r (R I b
velra,

_

.

O ",fr rv 1<;0 • UZ f'C a· m testmo' - Tu agem duodenal. '

FONE - 3.165. --: :

-1d' 'CI" Ob t't d
I maçõe,,) '2

.

.404 Tratamento da Sífilis' pelo processo AmerI'cano, maI'sPrêmio "Victor do Amara e Imca' s I eca a
f> I" -/'; J" C" .' 'i','

.

, -----------

F ld' d d M d'
.

, ii ICla ,,,,a a ,..,m 8-.

•.. '.

'

"

moderno, em 3 ou 15 dias. iDR .., ,ARM.,A.NDO VA.-, DR. ANTO-NIO MO- acu a e e 'e lcma.
" ").. " .\"arlO . • . . . . . • .. 2.038 Tecmca Ulllca no mundó para o tratamento do ,Héman-LERIO 'DE ASSIS NIZ DE ARAGAO Com -estâgió

.

na élíriiea' cirlhgi�a da· Faculdade Polícia '(Gab. Dele- gioina (manchas de vinho) no rosto ou no corpo,' corri- MÉDICO -

de Medicina da Universidade de São Paulo. \ , I gado)· 2.554
. 100% de cura.

Viagens de' aperfeiçoamento aos hospitais de. COMPANHIAS UE Receita de' óculos - Tratamento e operação das doenças
.\10ntevidéo e BuenôsAires.·

I
TRANSPORTj; dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,

CIRURGIA GERAL - PARTOS - DOENÇAS DE· AtREO. ETC.
SENHORAS,

.
- T�C .;.:oo .. ,.oo. ::.700 I\.TÊNDE A QUALQUER' HORA DO DIA E DA

. Operações 'de: Aparelho digestivo· - Estômago, C:ruz�iro do Sul .... 2.500 NOITE -

ntestinos reto anus etc., vias biliares (vesícula) -I
PanaJr ,.... 3.553 Consutório: Rua Deodoro, 35 . - Tel: 2784,

\.par.elho 'gênit�-urinário masculino e _femin!n�, rins Va�i&' . - . . . . . . . . . .. 2.325' Residência: Rua Bocaiúva, 210
lexiga, próstata útero, ovário.s, operaçoes pl.astIcas. A

LÓlde Aireo 2.402

Navl·'o'-Motor «Ca·�r-,I-- H ----kCirurgião da glandula tlreOlde. CIrurgIa do can· Real ,.... 2.358

oe,DC e>)'�er. Traumatologia.; .

, Scandinava. .,..... 2.500

Atende das 8 às 10 e das 16 às 18 boras na Ca- HOTt.lS

'a de Saúde São Sebastião, dqs 10 às 12 e 14 às 16 .ho. Lux . . . . . . . . . . . . .. 2.021

.'as a rua Fernando Machado nr. 6. (Prédio do InstItu- Ma&'eatic •......... 2.276

�o Diagnostico Dr. Djalma Moellmann). MetropoI ..... .... 3.147
Ope�ações . _:. Doenças La Forta . . . . . . . .. S.321

dOe Senhoras - Clínica' de C'lcique 3.443
Central .. . . . . . . . .. Z.tJI-i

Dr. josé". Tavares Iracema" :�:i�::::::::: �::i:
MOLE'STIAS NERVOSAS E MENT.(\IS - CLINICA. Disque ..•.....•.• -!ts

'(}EI1i\L
,

. ,. ,I ,

-----

.

--. ADVOGADO -
.. RUA' V'it�r Meirelles, 60.

,

FONE: 2.468. <.

.

--. Floril!nópolis -

Telefone: 2.692.

RAPIDEZ --J CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRJ

. Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi
mos apenas para mo'vimento de passageiros.

As escalas em S. Sebastião, Ilha'Bela, Ubatuba não
prejudicarão o horário' de chegada no RIO (Ida) e

. . SANTOS (Volta)
,

ITINERARIO DO SIM "CÃRt. HOEPCKE" NO
NO MES DE JULHO DE 1954

.. >.

DR· t Lü�f\TO
FILHO

Doe�ç�s: doo aparelho respi-
,

ratório
.

TUBERCULOSE Adultos.
RADiOGRAFIA E RADIOS- Curso de EspeciaUsação
COPIA DOS PULMõES no Hospital ,elos Servidor.s

. Cirurgia do Torax
do Estado

Fvrmado pela Faculdade
.

N ': I d Medicina Tisio- (ServIço dI') Prof. Mula-
aC.ona 'e, .

logista e Tisiocirurgião dó I
no 'de Andrade)

.

Hospifal Nerêu Ramos Consultas _' Pela manhl
'Curso de especialização pela no H0spital de Caridade.
S. N. 7. Ex�interno e Efx-as- À tarde das 1530hs.
aistente de Cirurgia do Prof. ' ,

Ugo Pinheiro' Guimarães em diante no consult6rio,
(Rio); á Rua NuneS' Machado 17,

Cons: 'Felipe'd:?chmldt, 88 Esqll,na de Til·adentes. 'l'.i.
- Fone 380L''''

- ..

2.766.
Atende em'·h'ota maTeada. ::>. ", 'a'

.

'o. ',o ."

.neswenClRes: Rua 'São Jorge 80 -'- -

Fone 239�.
.

\
Hotel.

missão.

:.
'

Rua Visconde d.

. Preto, 75.

Horário de Saída:
de / Florianópolis às 24,00 horas

.

.
do Rio doe Janeiro' às 16,00 horas

, l?ara mais' inforrriaçi'íês',dirlj�m..;se à" .,"
.

',',� .,
Ouro_ EMPR1!:SA NACION'AL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE

. Rua: Deodçn:-o;-: Caixa Postal n. 92 - Telefone:. 2.212 .

I
'

I IDA VoO L T A
Florianópolis, najaí Rio de Janeiro Santus

21/7 26/7 27/7
31/7 2/8 6/8 7/8,

- La porta'

Do Servico Nacional de Doenças Mentais,

Chefe do A�bulatório de Higiene Mental.

Psiquiatra do Hospital - Colônia Sant'Ana.
Convulsoterapia pelo eletrochoque e car

diazol. Insulinoterapia. Malarioterapia .. Psico-
terapia. ..

..

, ,

CONSULTAS: Terças e Quintas das 15 as

17 horas. Sabado (manhã)
Rlla Anita Garibaldi, esquina de. General

Bittencourt.
RESIDENCIA: Rua Bocíüúva, 139 Tel. 2901

I
'

'

"

, Escola"primãria,
I Adventista
1 Matrí�'Ul(J;s Abert41

•

C..1rsos: Primário e Aa-

-----r'-'-,
----

,

.. Lavando· 'com S,abão

V->-irgerri Espe�iêl,1id� d,�'.
da Cla.: IIIZEL '1IDnSTBII,L,�J8IDvllle��!,}(m,rca ,!8Ulstradal

..

'I "ecoDomiza-se tempo�, dinheiro
.

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

Vende-se o Bar e :Sorve�
teria Americana sito ,à,�ua

. S'alq.artha Marinl1o'
.

n. 13,
Edifício Machado. Tratar
-DO local com o sr. Umberto
Machado, o qual explicará
(, motivo da venda,

,

'

BAR E SORVETERIA
AMERICANA'

I
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·�e ESTABe��'
! NO' 'LAR E NA" SOCIEDADE

NUlDa Lápide
EMILIO DE MENEZES

Qual se teu filho fôra, eu me acabrunlio

E, de mágua, a falar-te mal me atrevo.

Aceita, entanto, o humilde testemunho
De quanto foste meu sagrado enlevo.

Fosse-me dado, de cinzel ein punho,
Talhar o liso mármore em relêvo,
E eu daria da pedra o eterno cunho
'As estrofes que em pranto e sangue escrevo.

Sei que não' cabem nestes sons dispersos
O pranto em que esta angústia não se acalma','
E o sangue em que tais sons morrem imersos.

Não cabe dentro de votiva palma
Ném na estreiteza de mesquinhos versos

O infinito de' dôrque tenho na alma.

- sra. Maria da 'Glória

Almeida" '�Pl:Ofessoàl do

Grupo Escolar "Hercihc

Luz", 'de Tubarão;
- snr.a Rita Malheíros,

(
\

, 'Participação
MANOEL JOAQUIM DA

'

COSTA

HORA'CIO E. SANTOS
I'

e

OFE'LIA CU'NEO DA
v

,COSTA'
Participam aos parente.::; e pessoas. de suás relações

o contrato de casamento de �eus filhos MARIAZINHA
,e ANTONIO HE'LIO.

"

\

Restaurante, Mapoli
RUA Marechal Deodoro, 50. ,',
Em Lages, nó sul do Brasil, 'o melhor! .

"

Desconto especial para os senJ;lOres, viaj�tes.

Ceaselhcs de
Beléza
LIMPEZA E PROTEÇAO

DA PELE MIXTA

D1'. Pires

).,.
�' ;'

,
,

Seamaster Calendar
e xp r e s s a o

re16gio
I' dmaXl'm-a, o

moderno

Testado em todos os climas... quer sob o rigor'
do inverno europeu, quer .sob o sol inclemente
do deserto .. , o' relógio Omega Seam a ster

Calendar provou ser de uma precisão tôda ex

cepcional. Por isso, os que dependem do tem

,po pará sua perfeita segurança - aviadores e

marinheirosc+ elegeram o 'Omega Seam aster

Calendar como seu relógio de confiança absoluta. '

Impermeável, .aritimagnético e antichoque, ,

o

Omega Seam-aster Calendar não' necessita que
,se lhe dê corda; e, devido a um engenhoso
mecanismo, marca infalível e automàticamente'
os dias do mês. o'ferecendo uma sensação nova '",
de confiança e precisão, o modêlo Omega Seamaster
Calendar é hoje famoso, em todo o mundo.

·0

.-.----

Setemhro

o MUNDO APRENDEU A
C O N F I A R E M O M Ê G À) Li

A 'pele mixta é áquela
em que vemos a existencia
de máis um tipo de pele
num mesmo individuo. Re

gra geral, ha a presença de

:'\penas duas qualidades (se
ca 'e gordurosa), enquanto
que ás vezes" embora ex

cepcionahnente, apareG��m
todas as especies de pele
(normal, seca e oleosa) nu
ma única e determinada

-,--x-'--

B O DAS DE PR A,T A oessoa. Quem possue a ne-

'Transcorre hoje o 25° aniversário -do enlace matri- le deste genero deve efe

moriial do sr. Sartorato dos Santos Botelho, funcionário tuar o tratamento com mui

do Palácio- do Governo; com a exma. snra. d. Almerinda ta atenção pelo fato de que
Neves Botelho. .

'

it id d díf
P tâ

. 'f' ti d t
'

'd' ti t 1 d necessi a ,CUl a os 1 eren-
OI' ao signi ica iva a a o' IS m o casa man a

rezar missa de ação, de graças, na Igreja de Saco dos I tes para o ou os logares on-

Limões; convidando para assistí-la seus parentes e pes- de o rosto se mostra deste

sôas amigas.
I
ou daquele tipo.

O' distinto casal, em sendo muito benquisto nesta I Conforme já fal�mos ante-
· Capital, onde goza 'de um elevado número de amizades I

-;- ] _

será, por certo, mp ito cumprimentado em sua residên- ,rl�rme�te, �ntre as, pe .es

· cia à Vila Operária n? 27, naquele Distrito. !1l11xta,s e mais comum obser-

O ESTADO, visitando-os, formula os mais caloro- varmos a. combínacão de

sos cumprimentos com votos de rriuitas felicidades e
I

gordurosa e seca, aJprimei-
saúde.

x
' I ra delas existindo nos 10,�ais

Fazem Anos, Hojes filha' do sr. Tito da Silva e (onde a seborreia se mariife-

ma "exma. esposa Maria G'I' ta mais particularmente ou

��ufrásia; : seja ná parte central (testa,
_ sta. Astrid Mussi, filha ,,',ariz e queixo) e a segundá

lo sr. Mussi Dib Mussi, co- '10 resto ,do rosto, acentua-

nerciante em Laguna; i lamente nas faces. ,

menina Maria de I Os cuidados de limpeza e O'M' EGviúva do saudoso Jornalis-, .ourdes Fernandes; .-
- ,)roteção de uma pele mixta • "

,

'

,-,.' ,',', ,_.';� .. !: �i'
_'

'

.._...._
·

ta dr. Odilio Malheíros; - sta. Sandra Maria Ko-' leverão ,ser feitos corno se

_;_ sra, Henedina H. Sch- .valski;
,

,

.1 pessôa possuisse dois ros- ."'� ':". :c;, .7'" 'i,i.
.

';: •. } \ I
�j

'_

[_" _

� �"'.

mitz, esposa do sr. Arhndc - menino Narciso Adolfo [Os e, sendo assim� eis de

'.�",-:_J�:
.

'c/' '. ./,! ,,';, \_' ,�
Schmitz, lnstr!ltoL!n�ç:p:}Í7 .. -::eçh"inel, f.i,l_hinlie QO sr. llm,rn.pdo geral.a,arientacão," �,,,, ���""."'><�

.

J.
-� � _,

,-, '_,','. " ._<;",-".'_,', .",',

co;

,,".�" ,,'

huno Má;io C�chin�l, Sub- l";��;U:: p;la-l�a�hã_:la���l��;:"1!�?,;�" f:," :. <)�"i: I é :,. �'U�I'I";'-'p\ w:T'f_n� u. ti I. H-o'r-e'���i?-�':"'-"!G e �'c b r. �••SUIÇ�·:'�,-:--
- sra, Zilda Colónia Be- .enente do Exército e de ) rosto com agua e sabão' h-I ' ,'� ,..,......,..--";"'"'._""y-_-,,-(-------

. ,re11o; 'ua exma. esposa d. Irene quido e após enxuga-lo cCJm' PERDEU-ES Res'tebelecímen"t;O"_ sra. Maria da Glória VIelchiades Cechinel. rm pano seco e fino. Em se-'
.

,

Iogares h
EWALDO STOCK, proprietário do Caminhão

Lopes Cunha, esposa do sr -0- �uida p�ssar nos
>

., (' apa n� 609-38, perdeu: uma carteira de motorista,
Alvaro Ferreira da Cunho; VE'RA LUCIA onde a pele se mostra 0- uma carteira' de identidade, certificado do. carro, cartão ?ROFESSOR DR. DARIO cimento da preciosa saúde

.
_ sr. Laudelino Gallotti, leosa, um algodão' molhado do Instituto, dois talões. de, emplacamento e a licença DE BITTENC0U:RT ,do tão ilu�tre e digno patrí-

procurador do IAPTEG: O venturoso lár do nos-:: numa loção detergente. o.�· de São Bonifácio a Taió. I Telegramas de Porto Ale-
I
do, a quem enviamos nos- .

_ sr:' Alfredo Selva; ;0 prezado. conterrâneo sr. .le ha sequidão �sar um crt�- de. e��;eiCg'�atar a quem dac�ou esses dq.cumentos o favor ,gre n�s trouxeram â satis-l sa� felicidades.
, nesta re açao" que será, gratificado. f 'd b 1 '------ -,

'

0c,.._ sr. Jaime Bricio Gui- Saul Oliveira e sua exma. me gorduroso ou um sim-

I
oria notIcia o resta e eci- �----

lhon ;alto funcion'ário da esposa. d. Maria da Graça (1les coldcream. Quando a mento da saúge do estima- IMPÚREZAS DO SANGUE?

Alfandega, já aposentado; 'Oliveira e bisneta do nosso ,_I�osidade for muito 'acen-I P t.
'" _ do patrício Professor Dr.

-sta.LoysemeriAnae:lp,_ 'lmigo Rodolfo Vieira, co- \uada, poder-se-á· passar
: ar IClp,arao I'Dario deBiúe�court,.le�te

to, filha do sr. Waldemar memora na data de hoje o nos poÍlÍ'Js ,em que, isso se Y
I
da Faculdade de Dlreltá,

. Gilwan Nunes Maia paxtiç:ipa aos seus parentes e

Anacleto e sua exma. espo- transcurso do seu primeiro lerificar,um algodão erl_1- pessôas da amizade de seus Pais GUberto Almeida: Maia 'advogado do Fôro daquela
sa d. Maria Concenção ,1l1iversário de sua ga- 1ebido num sabão liquido e Wanda Nunes Maia, (} nascimento de sua itmãnzinha cidade e destacado mem

Anacleto; [ante filhinha VERA LU- ;cido e que ajudará muito G I L W A N A ocorridQ,no dia 15 do corrente; ,na bro da Academia Sul Rio-

_ sr. Jeronimo Borges, elA. desengorduramento. A Ma�ernidade "Dr. Carlos"Corrêa".' 'I' grandense de Letras, o qual
atencioso garçon do Café A gi'aciosa aniversarian- '1aquiÍage deverá ser feita dozes, amendoas, queIjos I

cia .com os meios cosmeti- J fôra em dia ;,do mês p. pas-

"Rio Branco"; te pór tão significante efe- �om ruge err{ forma de cre- fortes e alcooI. '

cos 'já indicados, esses re-: sado acometido de um mal

- sta. Neusa Amanda'; H- meride reunil:á seús ·inume-' .ue e talco, para os logares Como orientação medica dutos vão se normalizandd. I subito, quando no séu escrL

lha do" 'sr: Adolfo Silveira' rbs parentes em lauta rries3 ,'ecos, ou; então, ruge com-, em fase' de um caso de pele Finalmente á" medida i tório de advogacia na Asso-

de Souza;' de doces e guaranás na naeto e pó de arroz, onde a mixta, e na hipotese d'l.S que os loga:es secos ou ciaçã� éome�cial, e

intern�-I- sta. Zigomal' Callado; comemoração digna de sua lele s� mostrar normal ou regras alimentare� e 'do.::; ,gordurosos forem se trans- do no Hospl�al de Benefl-

sta. Nair Silva,' dileta natividade. ,:ohlurosa. produtos de toucador já :ce- formando para normais c' ciaria Portuguesa, onde

Ao deitar lavar toda a 'latados não resolverem ,o tratamento externo tam�pm : p:rtnanecera por muitos I:_)ele com agua e sabão li�: problema é. indicado aplical vae mudando e nada lT.'!is dIaS '

[uida, Ao lado dos cuidados J radio nos logares onde a de que aplicar, então, "i.,�! Si'ncero ,ad�irador d� I:�xternos obtidos com o uso' pele se mostra francamente conselhos COmuns para uma nossa terra onde qonta mui- .

PARA AQUELES ,QUE
Je cosme.ticos" são necêssa- �ordurosa. 'pele neutra. :

'tos amigos, t�ndo siuo nà'
, DESEJAM O MAX IMO

:ios, alglfls éonselhos ati- Ppucas sessões serão o NOTA: - Os nossos lei- qualidade de membro cor-

,lentes ás questões alimenta� �uficiente para que se con-, tores poderão solicitar quaL respondente do extinto ·Cen_
,'es. De um modo geral a ;iga um resultado positivo. quer conselho sobre o tra- tro de Letras, um dos pro

�limentação deve ser mu-,,· Uma vez obtido ou melho!" lamento da pele' e eabelos 1 motores 'do iu'tercambio cul

"lerada; sem abusos, e dan- Tansformando�se a parte ao médico especialista Dr.1 tural entre os intelectuais

do-se preferencia 'ás' çar- lue era gordurosa em ner- Pires, á rua Mexico, 31 -'I gaúcho� e catarinenses, tal

nes de vaca", verduras e nal as atencões 'serão vol- Rio de Janeiro" bastando acontecimento c a usá r a
Florianópolis, 10 dê julho' de 1954. • -',. I

:;;;;===::::::::::::::::::::::":=:::-::::::===�=:::: .......__-----
. [ruta�. Abolir os crustaceos, ada,s, então, para as re- enviar o

o
presente - artigo I grande consternação, trans-

certos peixes, alimentos em �iões que continuam sec:3.S I dêste jornal e o enderec;o I formada . agora, em alegre
conserva, frios em gera,l, Após alguma persisten- completo para a resposta. ,I satisfação com o restabele-

Desde 1933, Omega mantém o recorde absolttto dé
précisdo no Cbseruatôrio de Teddington. Em Neucbâtel,

- Suíça" em 1948, e em' Teddington, Inglaterra,' em' 1940,
Omega obteve a mais �levaçla claSSIficação pata relá
gios de pulso. Em 1952, após 20 anos' de, cronome
trAgem' oficial dos Jogos Olímpicos, Omega conquistou
'a ambicionada Cruz Olímpica. Omega cronometrará
aind« 4S Olimpíadas de 1956.

"

,
.

EM CORTEZIA

� EFICIENCIA

lO ��.
fs<:E��
N8F�/(H(J SE",IG,VAt

.

AVENTURAS 00, :,zE-MuTRETA •••

'P��j\f;,pação,
" Paulo Prosdossimo e smia

:,íi�ja,.�" .$iÍ�a ,: Pr�sdo�SiII}�
pa:r:tiç!ipam aos seus. parep.
tes ' ámlg;s '

'

e. péssô'as' 'd�
,su�s felácõe�, .ó' nascimento
.. '. _

,', .1.3.:/, ·1 , -

�

.,de "'sua filhinha ADA-MA-

'fi "
,

'

'" RIA, ,ocorrido na Maferni-i'
F==::;:::;;=====::;:==�.:::__ " (d�d-e� "Dr. Carlos Cotrêia"

. -;r -_ ,
-

�
,

......_��......-==;;=.=�� I.......---�� ......l- a '16,"êÍe JuÍhd..)-�

I

Partido· Trabalhista.' Brasileiro·
PARA DEPUTADOi':EST�DUAL
TELMO VIEIRA RIBEIRO·

� ... "
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Florianópolis, Terça-feira, 20 de Julho de 1954 o EBTADO
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VARIAS VEZES ADIADO POR ,MOTIVOS DIVERSOS, HOJE, NO ESTA'DIO DA RUA BOCAIUVA, COM INICIO A'S 20,30 HO

'RÂS, JOGARÃO OS, CONJUNTOS ,DO i).VAI E DO Pf\ULA RAMOS, EM'PAGAMEN'fO DO PASSE DO ARQUEIRO TATU' .

O JOGO POR CERTO LEVARA' UM PU'BL ico NUMEROSO AO CAMPO DA PRAIA DE FO'RA, HAJAM VISTA AS, BOAS

ATUAÇÕES DOS, DOIS ES'QUADRÕ'ES NO CAMPEONATO EM CURSO; SENDO QUE O AVAl OCUPA A LIDENRANÇA AO
LADO DO IMBITUBA COM O QUAL JOG A�A' DOMINGO E O PAULO.RAMOS A VICE-LIDERANÇA, 'NÃO P E R e AM O
"CLASSICO' DA. AMIZADE", MARCADO PARA A NOITE DE HOJE .. OS" CONJUNTOS AMADORES DO COLEGIAL EBANGÚ

FARÃO A PRELIMINAR'
.

,

- .\.1•••_ ..., '--o---,--__'_ _oQ!II..�..�..ÓjI 01!I Q4I..'Oi!tI n.íI.!_O;'_iQiII_.

E s p O r t i'vo'
........r.�..�..�..�..�

'

'·D••
·

..1 ��..�-g I.I �..-�..mM a. � ....

"O 'r

o Bocaiuva efetuou, ,a�� tureza nada fazendo para

t.e"'Qnt,em,. su� útlima pa.r:i-! punir os faltosos., a não ser Vencedor o Figueirense que foi o menos fa-
da no prrmeiro 'turno. Não com uma ou outra adver-'lh ' .

bô 'B" .' '.
I"

. ,

f
.

f li d d ..1
tê

' .

I '. O,. em ora o ocamva rea Izasse mmor nu-
,OI P IZ o qua ro a nossa

I
enCIa.

.

.' I
'

.

'

.de i
" " '.-

'

.

�ariuhá, .caíndo ven�ido I Venceu' a equipe que [o- mero e mve�tI�a� .�- MmIm�, ? "co�tagem �':'
diante do :gt:;sfalcado time -gou menos rnal, De fato, o Pacheco �onsegUlu 'burlar a vIgdan,cIa de Bu
dó . :�).gue'ir�nse/ pelo escore! Figueirense .esteve �,�quem bi, aos 25 minutos da'Iase inicial; com. um de

�1í,�i�O, té�tl obtido aos

i d� '_SU'à� reais 'apÚdões. Não seus costumeiros "petardos" '�- A Oscar as

�5,.mmutos,/P\�,lo extrema ,e,s\�ve . n� �ramado ,yara: honras de,melhor homem em campo -- Bo
Pafhe�9 ... ': . '-,' .: . I ve.n�e�, ,hmlÍa�do:-se a d:,- 'caiuva e Imbituba, ambos invictos, _' assumi-
'f 0,s,90 mmutos da 'peleJa; Ienslva. As ausências de va-

_ l'd do ce t
-,

d' 1- ::, "
.

,
.

. " .
.

-

'. , .' 1'am a I erança ,o cer ame e aspirantesque. _folo.coH �:rente a fren- nos de seus magníficos va-I .

.

"

• �';" "

.'"
,

te o ,:;alvi-n�Kl:'b.(� '\) auri-ce- l?res como b zagueiro .Hel-,
'

c?m a ?el'ro�a, �o� �lvl-'!lçgro:;'por .3 a 1.
. .,. '.," - I '.,,' ;.' ". ,.'".'

celeste '�fda àp�.�sentou' qué cio e o. trio-atacante Beti-
,

' .

. -' .'
-rÓ,

'
•

pudesse; ,agradar à regular nho - Justino - Danyr a- tan�o que' do quinteto ata-
I c

'tassistência. Um jogo. pobre-i pontavam o Figueirense co-.
can 'e apenas um escapou

tão, medíocre, destituído de mo provável perdédór, Sor- :10 desastre: Oscar, que 'foi

tudo' o que, -de bom existe te do alvi-negro que o B� sempre o construtor eméri

em técnica futebolística. caiuva voltasse a apresen- lo de uma 'série de bons
-

a

Mj:!Jhor dito um "jogUinho tal' seu jogo irritando e .sem taques desperdiçados pelos I
de varz�a". E; para' atrapa- algum colorido.

.

'!ompanheiros.' I
lhar, um vento-sul sopran- Um cochilo lamentável

-

Dos 2a players no grama- .

do COl� vioIên�ia." da zaga. auri-celeste, aos 25 do, somente quatro corres-I
'Houve:-, algumas 'jqgadas 'minutos da :primeira etapa p.on-deram. .

.,.brus,cas. � nota negr�', .dal Í)a selou a sorte do Bo:a�- Foram, êles Trilha, Theo-

patn,d
.._p fOI,.O ponta-pe, V.10-', uva. Pacheco, sempre VIgI- doro, Bonga- e Oscar. Ao '.

I 1 d Primeiro as hónras ·.de me- i'

ent((l, ,e prQPosita' esferido i bnte e pronto para os "pe-
por Chin-a ��':,.Julinho. Por t'ardos", aproveitou com su:. lhor homem do pelotão al-:
umá questão d� sorte o cesso a falha adversária pa- vi-negro. Ao últjmo a gló': i

\ pla�er ãl�i;�egro, ap?s li- ra mandar o 'couro ao fun- ria de melhor'play�r do Bo- i

geiro� '. cm:.ativos, p o u de do das redes. Nada mais ';aiuva e também do gralna- ,
.

, "I do. I. '

, .

. OSCAR -- Classe e
'

prosseguir jogando até o a- houve, embóra o Bocaiuva .

pito finaL' Mais uma vez os � dominasse as ações; atacan:: No Figueirense o atacan- f�bra. Mereceu figural'
nos�0s arbiÚos assistem im- I do sempre, porém o fazen- te, Meireles fez sua reen-

f

como o melhor dos 22
, -I. .

passiveis a cenas de tal na� 'do com defeito� tremendos,

._ R:UA: A�VARO DE CARVÃLHO 12:_ \ �
PROGRAMA DO -MES DE JULHO

DIA - 17,- SOIRÉE

ASSOCIAÇÃO ATLE",rICA BARRIGA
,

'VERDEI , Clu�e I�·. �e Outu�ro
'. !

C�mpanha Financeira Pró-Construção do Gi
násio Esportivo e Sala D'Armas e Séde Social

COMUNIeADO N. 5

-

Irrtportilncia já publicada .... 1

Major Maurício Spalding de) Souza 1.000,00
Dr. Francisco Benjamim Gallotti .. '500;00
Ten. Milton Mello 100,00
Cap. Jorge da Cunha Ocampb Maré 100,00
Joaquim Henrique da Silva (Aguas

Brancas' .. , .

eap. Celino Camarg'o Pires : .

José Elias ," ' .

Ten. Zizimo Moreira, -(saldo) .

\

'Lista de Contr.. n. 75 (Dest. de·
(Agu�s B�ancas) •.... -,' . . . . . 252,00

Li;:;ta de Contr. n. 37 (Desti. de Ani-
. tápolis) . r .

Lista d� Contr. n. 140 .

Lista de Contr. n. 138 .

Lista de ConU. n. 139 : .

Lista de Contr. n. 8 (Desti, le Cri-
cfúma) .........•. 2.350,00

Lis'ta de Contr. n. 70 (Dest. de Lauro
Muller) ..

Lista de' Contr. �. 135 (Can0inhas)
Lista' de Contr. n. 136 (Chapecó)

•
j �'l" 'f

DiA 31 -�. NOI'ÊÊ<AZUL' ,_' : ,.'. ,

,

I
l, ,;l:.:';: 'I'�

I

••
-'

•

,

Cr$ Grandiosa festa'� COI» ,o "sulão decorado 3:'-:
26.098,50 curatel'.'

'
'

,

:' ,"t'�,"" " .' '

'; ','

�esérva de mesas e pedidos de convites
i,ngresso, na Secretaria do Clube dt1s 9 às 11 '

e das 19 às' 21 horas·
'

A Dir�tori� ''lembra máisY'uma vez, aos

I �s��ciado�,. ;que procurem obter as suas car-

3.25.0,00 teu as SOCIaIS.
� .'

. -

.,

Cont1'ibuições' 1'ecebidas até a p1'esent-e data

500,00
450,00
500,00
100,00

SOMA TOTAL:

I �-- � � ___

I, Dtima O�ortuni�a�e
Gran�e Companhia, oferece. excele:r:te ,oportunigade lipara candIdatos do sexo masculmo, maIOres de 14.anos·.',

Cartas indicando. 'grau de instrução, 'idade; nacionalida
de e ordenado desejado, pai-lià Caibpostal, nO 139, des-100,00 J 1 A

'

50 I
te orna. s propostas, serão considera.da.s em caráter

345,00 4 2'
confidencial. , ,..

.

,ao .5 9,00 ..
., I '_' �

Cr$ 33.877,5ollgrela -de Noisa Selibora do "Pàrto
A Comissão organizadora da Festa de São Peàro, I

realizada ná IgrE)ja de Nossa Senhora do Parto, agradece Ia todos os que a auxiliaram com prendas; dónativos, no-
I tadamente ao Comércio lócal e à Redação de O· ESTA':' .

I
DO, P-e,la, colaboração. dada, bem como a todos os que
compareceram aquelas festividades. .

. �:, '

,

A Comissão, agradecendo a todC!s, deseja �üi{� saú-
I' de e fe1icidades. .

_ .,.

215,00
148,00
610,00
459,00

, Florianópolis, 15 de julho de 1954
.

(IVO SELVA)
Contador

()VIAURICIO SPALDING DE SOUZA)
, Secretârio-Tesoureiro

, V�sto:. - (ANTONIO DE LARA RIBAS)
,

Presid€.nte da Comissão Central
.

da Campanha Financeira

-

-

......."

trée ..Sua atuação não con- BOCAIUVA Bubi, me de aspirantes, o F�guei:"
.

venceue-embóra p o s sua Bonga e Walter; Daltyr, rense, atuando com 9 - ho-

classe. Waldomiro e Chinês; Car- mens caiu vencido por 3x1, ..

.., riço, Oscar, China, Ja'ir e· perdendo destarte a lide-

OS' QUADROS Adílio. I rança je a inve�ciJ)iHd�d�r FIGUEIRENSE' - Ma-,' í que passou, para as maos

f;�,' Trilh� .� Theodoro; A_I O apitador foi o sr. os.: do seu adversário e do Im

níbal, Neye Láudares;' Ale_! valdo Ramos (Biguá}, <;om 'bituba qu� estão com 2

Imão: �e'ireJe's, Itamar, Ju- dese�penho regular. Lporitos perdidos em em�al-:
linho e Pacheco.

"
,

Na preliminar! pelo certa- tes.

._._--�--------......._--------___..."._.,. ....-._�.�_.... "�....�,, ...

i

'\1
"Viag'eól:',cO� segurança "l-I

,

,'e rapidez', !

80 NOS CONFORTAVEIS· rvtICRO-ONIBUS DO
.

R4�IDO {(SUL-8RASILEIRO)" .,' .

,

.
Florianópolis - Itajaí .

� Joinville -- Curitiba

n.ua Deodoro esquina da
. RRa ,Ten�nte Silvei�8:

,CAMPANHA 00· Cr$ 1 00, .

GANHE UMA PASAGEM DE IDA E VOLTA' A �A.SA MISCEL��IA distri·'

PORTO ALEGRE TOMANDO PARTE' DA GRANDE l,bl"dOra
dos RadlOs R.C.A.

.

CAMPANHA DO CRUZEIRO DO GR:E:MIO, PEDRO Vitor; Valvulas e Discos,

JORGE FRASSATI. ' Rua (joll8!'1neiro Mafra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pagamento 'po" yerb,íl>,·clé Notavel obra de uma
imposto s,operi,r ii ,c8,w:::'crqzeiroS organiza.ção )'11apenesa;.

. . ';IRCULAR, DO DIRET0R. Corisohdação (!{Ia,s Leis 20 .

H·
",i":,, •.

'
<: , -:

P
.

d' �AS,RENDASJ�TÊRNA.'�' Impôsto do $,êló, (Decreto (S�A) Com, o anôío ça tem-se r,ev:la�o. C�IH)
'. :01,'_..

'

\:,' ...nO",", as's,a O' ( oo TESOURO' NilCIO- nr. ,32',392, de 9,�'3-19,5,3), 1�0� dos h�eres d.a� maiores cor, i �.:na das ma,ls.lltels l,n":-It�::- ,

,
'. , .

NAL
' ".... b

' .

f "'t' 'd t,' poracoes religiosas do .Ta- 1 coes beneméritas do J'apâo Ic (',e ',.am em ser el a' el1.)'·V �
.

�
.

":,',";n" "::d';"_' ·JU.BrIO.. ·· "';, :

I'
e antizo Deputado Federal ,:: ov, ••

:

-d' :: it ;'d' .;",.,' ,�.�'; . pão, bem como de presiden., dando combate ao problema",\'.I v
,

'"
,

'
, CiO prazo' e o� o;, la",. �ixa:,... ."

,,' ,. . .

','

,

"

•
'_'!i .', ,.'

'
"

, _' ". o ,célebr,e. 'padre,Ciçero Ro- ,o diretor das R�ndás'Ill- di:�,;:;';;.M-t..,.38,\..,gli!.',�,��e,/�j���, tes de colégios e univarsida-, da p'r.@�titi!.�ç�o,� dO",al�oDli,,:.A,�;<'9;(i!.:r.,h��'�·�Gl.rcla- , , :;. " , " ,', ' ...= ,li".,.,,,,,,..,..,':;T'., ,r- '_- , . ,\. ,ç,;':\ d D
A

t 'Ir':�,�, ,.'<;�"if.,,' '''''',i''.",;" "":'." -.7";:-!"','�1 mão Batista, mais conheci- j ternas do Tesouro Nacional,' sa,l�ado:,(,';,Q '.dl:SP'6�to ?Jéf�>a�:tt "des, e de ci adãos /c?mo r8- mo. urante es es. u Imos
nos .qü�.. i: c ,/! "d ." d C'

' 'J I • .,.' .. .. hik K'g "U ,- .

t
.

d d 1700
" t7'\'�'" : / '; '.:".' o como pac re lcero ;1'. Orlando Villela, expe Fll 39)" salvo em relacao às no- yo 1 o a awa, a nlao anos, em aJu a o a .

'1
'

_i �fnr:1777 '�as�eú �;11 I
- em 1947, �em São Pau- " seguinte circular conc','l'- tas '.prÓ�issÓ·ri�$:' ietras de CJ:istã Feminina de Tempe- decaídas a reconstruirem

Minas G�;�üs j� Marçiuês de lo', enc@rrou�se
I

o IV Con- lent� ao pagamento, do se- câr�1bJo'o� �h�que�; cüia;s�:' cança" está' empenhada r..ll- su�s vidas. Conta, tam1Jém,

"Valença (Estevão l{ib0lfo I gresso da l!nião da �Ioci- J por verba em papeis C11jO lagern '�ó 'po,d�l'a 'ter, 'Ju'gm':, lna campanha nacional fi- co� um orfana.to em To.l<;u-
Rezende);

.

dade' Rresb�ter1ana Inde- mpôsto seja superior a de�tro: daqu'êÍe praz� a�t:et (lanceira, que tem como al- shlma que abrIga 50, çnan- .

.
_ .em 1880, em Pari,) pendente 'do Brasil, q'le te- :::1'$ 100,00. 'de serem, sacados, àce�:os; 'lO levantar fundos' para I ças, e um�. <;asa de Estu,

Alegre nasceu José 'de ve iriicio a 15 do mesmo pagos ou negociados e de' co:t;lstruir novos pr.édios, ins- dante na CIdade de Kochl.
I

, ',', 1 . A "O diretor das Rendas A União Cristã F�minina' ,

Araújo Ribeiro, Visconde

I
1,11es e ano, .

terem curso, sob' pena '1,:,' li�uições' para, treinamentc
do Rio Grande; Andre Ntlo Tadasco rternas do Tesouro Naci.o- incorrerem em infração, de líderes, � um programa 4e Temperánça, que foi

- lal, tendo em vista o deü- , d A

educar 'd d fundada em 1886; tem c)-

Indepee:d��lc��fO�aas��:�;:n� �I. C'o'LI'C'A'S· 7'.
}efado, pelo Ministério da ��::: ref�r��:��::;:s��� �:rs�e a última ;u:ror:, :S5: mo pre�idente a Sra. Kl1T'i:

bia;
"'azenda no processo no!:. l'ais" ()rganiiação pró-temperal�" Sawano.
::: 85 103/54, declara aos I

,. _

ein 1839, em l'vIinas' ; • .

B 1 H
..

'

.

f'"
I ,'"

'I ,::hefes das repartiçqes suo

.•
e·o· orl·'zonl,e.

'

·IIn.··Gerais, nasceu o �ngcnhei-. .. " ,

.
,C6licas de est6mago ':'cí-dinadas, para seu conhe-

.

I
.

'?'.
ra Henrique Drumond, pail c6fi��!a:o�ei!!::t1:os

d ·M·�"·'-et,'�..,;."...
.

de V·l·a'ge"'"'de Santos Dumond q'Ue C6lical de ,rins - Cólicas uterinas, ,:.'rnento e devi os efe�to"
'f I

I.......n�sceu neste' mesmo' dia e.1 AGLlVloO'MTED'AATO sCOM
(,},E' a selageíl1 por verba

Penalizados, com .
a pr:')-. di::,cutidíssima capela' da-

mês do ano de 1873; �1�S ;papéis em que, por e<,-
.

. não é nado I messa. a nós mesmos de Pampulha,' em que Portina-. ,-I

- em 1842, o CorOriéll'
.

3é! forma, é facultada a sa-
retornar um dia com lI'.ais ri fez diabruras e que a

da Guarda' Nacional,
.

Ma- '.' f:'!ação do tributo, nos te!:-
tempo _ numas, férias ]'J2l' 19teja não aceitou o tem-

riano Joaquim de AV11a re !

'HEROICAS
�'O� do art. 27, i,nciso 2, Nor-

" Em pó á.m exemplo, 'ir até o intenul'. pIo, á se r�fletirem na la-
. peliu em Araxá um a-t�qu:!

.

"

ma.s Gerais, da vigente comprimidos .:_ vimos o avião alçar vcc ,ma do fundo da' reprêsa,
'dos �l1surgentes de Mirias I "

Neutraliza a hlperadde'l! de Goiânia, olhando de ci� I em,'
vez de no espeiho 'd�,

I estomacal e age benéfio

Ge���,:�1;-i869, o general A'gra,decl·.me·DtO I C 11 E
"MS" 3

cament. sabre o

fr��dO" ::ç:��.
formoso e mod��rno .á.g�:l:l�::�;:=;:a: das ci-

Po���Xnh9' çh,egou ao Passo
,

'

,.
"

A

I _- \ �umamos Plilra Belo Hc:ri- I dad�s brasileiras que mais
Xar�,'_ dti' Tibicuarí, e re-

.

O "CARAMURÚ 'F. C. ' 'zonte, depois de tocarmos I progressam, que mais rápi-conH:�c�l{ é!S forças dI) . di· RECREATIVO", vem de '. _' ,

Alo'. Al'oA, ••', a:len ça-O I.' de nAovo
em Ubetlândia 0."1-' dament� crescem. Cada VêZ

visãó)paragu,aia do CO.co.o publico externar seus, agra·

A A '.' ... II de a Nacional serve um bom que se toca aI capital das
néI'Verriaç<' dec�mentos aos pessoal da ge�éla" ..

Será' :em gratificado quem informar a esta Redação al;noço. alterosas, sente-se orguUíO
-;- errt 1870,\nasceu 0, en- ,Delegacia Regional de Po-

o. endereço de uma senhorita chamada ARACI, çle 18 a, ,Olhamos o território Llo pela sua evoluçãc,: - �o.gerihei�h;,pàrJ;ament�l' e his-. licia' dêsta Capital pela pree.. 'd,'.e·, 19 anos de idade. Esta ARACI tem uma i�ma chamada I planalto goiano qu� depois mércio cada vez maior e
. toriador. JÓ'âo 'J)ançlia Ca-. t�za cQni que solucionou o, MARIA, loura, casa.da, que em ·1948 tinha duas filhas: se nos fugiu dos' 01hu2, ter- mais bo�'ito. Cadà vez'mai.3' '.,", .

'., d'"
' ,"

. .'�as'o? g'o",' ';oubo de que f'O.l·.
"

' ,

Marlene e Mariazinha. .-. f" d d'logerás,' 'lHrí ," eis. ma.lOres' � �, I " ,

.• _ ras mmeu'as oram' S0!.l o movimenta as as ruas, pra •.,.. . , , .
" ".. : , , ARACI este've,hospedada com sua ll'ma MARIA,no. '

..Min:Y;f;c:s':a{Guexl.'a que já .

vitima tl:)nqo"járecuperaclo Ou blll!c"IÍld'a"d"e" Rio de .Taneiro.,de�Setémbr6 a' Novembró de 194ft, ,5 I devoradas pela ave l�,';lah- ça.s e avenidas.
teve� :'i,o".BrasH�'havenào Sll- O rádio qúé hávia sido}Ul'7' � r : ", .. :'

.

'. Será bem grati�icado q.U'em der o endereço à Reda- ,ca. Chegamos a B"!l:) Hori- Após dois dias de estada
dO o úni�o CiviÍ qu,� ocupou, tado t;< que foi ,aprisionado ' ção" d�st'e, .

.Torná!. ',".'
'

zonte a'o cair da 'taL' ;.= e vi- e trabalho ém..Belo Horizon_
na �e:p{lbHca; e�ta .'impol'� em It�jaí, O"du�l já foi r,�s.' Cal�a P08�aJ. 45' ,I mos pela primeira vez a te, .volvemos ao Rio. Dera-

. tantE;! PástaMilitar; ,titu.ido pela De�egaci-a" d� }'lorianóp�lis, ,.!, Reprêsa da Pampulha, "êca. mos uma "voltinha":, pou-
- e��"18n,,/em João (jrdem, Política e Social. ',. :Santiê. .. t!l,rina

'.

J:;;arma·cl·as de' PI,ant,ão 'Deixou-nos impressão ,das co além de uma eyemana,
Aires" 5lrítig,b �;'unicipio de ,"--'------__·�_i:,..;,�': c..:.. _,�_

..
_ 1

mais tristes o aspeto deso- Rio-São Paulo � Uberaba,Palmeir',,;, :�in Minàs, Ge- ,Agrad�cimenfo. e, ,m,is��>' jano.
M:B!S �E JULUO

lador do maravJlhoso recan- Goiânia, Belo Horizonte
rais,:.�ia�Ge)1.'A1b�rto SaçItos João Christakis e família, Constanti:Qo Chri�ülkis e' 24 '- Sáblildo (tarde) - Farmácia Esperança to belohorizontino. Tão be- -'Rio.' Não fôra o ayiãlJ,Dumo),11:].;',

<

li, . família, Viúva Atená Joanides, Mauríçio Abi-Sap,b; 'e fa- Rua Consélheiro Mafra.
.

. . lo era. Lamentável, deveras esta maravilha do século,
_ 'ein, 1�97j ,FOI Il')I'AV- mília (ausentes); prof.un9amente ábalàdos, çoní 'o faieci- .25 _:_ Domingo -'- Fa·rmáda Esperança ,;.- Rua Cõn- lamentave!. Quanto tempo se-lo;ia, pqssível?

A' C D'E' 'II' mento de ,: ':.�"
.?

, , selh�iro Màfra.
.

,

'1 ,a' .' . .

d U' 'I 1GURAD'A A 'A lV '{\,
.

eval'a O m.,melro. am a para ma vo ta a mal's P'" o
-

'

','
"

."li
/ ALEXANDRA AN'rqNIA,BES' ,

. t .', O serviço noturno será efetuado p�las farmácias '-'

BRASILEIRA,' DE, . LE- Vem ugl'udec;er, a tôdas as pess0é!s,qu� os:'co.nforta�'atn'e Moderna, Santo Antônio e Noturna, situadás às ruas rever o lago que lhe erà Bra�il, robustecendo den-
TRAS, �';l1��1$. brilhante ?'�- as que enviaram ,te,légramas, flor-es· e acon1partharam', II João Pinto e Trajano. verdadeiro orgulho? Qu�m- tI'O de �ós a esperança nos,
sociação ;;elkItuúil; .�

, ,�. extinta àté 'a últÍlna 1ngrada.1}prOy.éitam., a oê�.s{ã6:"fiárá A presente tpbela não poderá ser alterada sem pré-' to' tempõ lev;lrá � popula,- destinos de nossa terra!" ' . ". 'con�idlll' a,s ..hessb.as amiga" P.ara
�

a missa ,q.'ue,,��,.â.',e.ele:' via autorização dêste Departamento. .,;._. eln-l�38� em Jbaz'eiro, !� I'
'.

• ção a ver aquêl�s pelos pré- Mais uma volta em que,
.
"." brada na igreja ortodoxa' São Nilonau, à. rua, COllselh,eJ't. . D. S. P., em 'Florianópolis, lO de julho de 1954. '

'] 1
no Cearã,,.faleceu' o ex-vice- 1'0 Mafra', dia?1 (Qua'rta-fei�a); às 9 horas, pelo que"an-' Luiz Osvaldo D'Acâmpora

. dios mOCternos, como o C.?s- aprendemos mais a qu�!,er
goveniador daquele EStado tecipam os seus agradecimentos. Inspetor dli. Farmácia sino, Iate Clube, como ,'esta I ao nosso. Brasil!

COI a Biblia Ra Mão
. :No . <'Cenác.ulq))•

I
•

E JULHO'
r ,

TERÇA.,FE'IRA'j 20, D j

Assim como o ce1'VO brama pelas �o1'1'entes das
ágt�as, assim brama a minha alma PD_,1' tí, ó Deus!

(Snlm.o 42: 1), Ler Salmos �2: 1-5 ou Joao 14: 15-18. .

DURANTE a oc_upação das Filipinas em 1�42, a

igreja de Guimba estava cercada por três guarnições.
.Entre os soldados estava um prisioneiro crente que era

motorista. As vêzes conversavamos, j: certo dia disse-

'�e êle que estava �nsioso.para, assistir ao culto da i�re- 1la. Estava prisioneiro fazia seis meses e durante, este
tempo não tinha podido ir ao culto. Havia pedido licen- I
ça ao seu super-ior para ir: à igreja, mas êste negara.
v., Um domingo de manhã; enquanto eu pregava, olhei

para' a rua através da porta e o prisioneiro segurando
a Bíblia encostada no seu peito. Sua face estava virada
para a igreja, Fitando-o, percebi que êle estava derra
n;ando sua alma perante Deus. No' corpo êle era pri
sioneiro. de guerra. Ainda que seu corpo não lhe, per
tencesse, em espírito êle podia derramar sua. alma pe
rante o Senhor. Não podia entrar na igreja, mas podia
unir sua alma à daqueles, que, dentro do templo, adora
varri nosso Senhor que era o seu Deus.

ORAÇÃO
Deus, ajuda-nos a, btisca1·-te em toclo o tempo. Que

.

hoje sintamos o' teu poder operando em nós, Roga
mos teu auxílio, '[).ara que, mesmo no sofrimento e

provaçõo/s não seuimo» achado� infiéis. Entrega,
mos-te Ct nossa vidá. Em nome, de' Cristo. A11'lém.

PENSAlIIENTO PARA O DIA
Todos os prisumeiro« de Cristo são livres em espí-
rito \

TOMAS DE LOS SANTOS (Filipinas)

,--�_·''''�''·I,
Para ·.Uminar o

pigarro é aeal-.
mar ,a irrita.ção
• gárg:anta, use

'ri'

J {

.c 1

D. Carmen, a espôsa, e

Luiz Celso, já."um rapaz,
enchem de ternura o lar
de Luiz Rios Filho.

5

conseguiu!
,

«: Eu ainda. ,hei de se� ·"a.lguma
coisa" nesta Companhia!" ,,;_ disse
aquêle moço ao ingressar corno mq
desto auxiliar de escritório na Esso
Standard do Brasíl, depois de ouvir
de seu novo chefe a informação:
"_ Aqui, 'qualquer um pode gaLgar
as mais altas posições, por seu esfôr
ço e mérito pessoais:" E Luiz Rios
Filho conseguiu réalmente ser "al

guma coisa", pois hoje ocupa uma 'das
funções de maior' responsabilidade
dentro do vital setor de Vendas, da '

/' Companhia, trabalhando na Casa

Matriz, no Distrito Federal.
Rios não esconde o "segrêdo" de

lua vitoriosa carreira. <1- Tenho pro
curado aproveitar ao máximo _ diz

.� .

êle .: a;"o;o�turtiâades' q1.{e ,a'Com-
-�

panhia "me oterec�, freqüentando seus

Cursos de Treinamento, como, os de

P'rincípios de Administração, Rela

ções no Trabalho, Princípi'os Básicos
de Supervisão e outros,"

Os Cursos de Treinamento Esso,.
mInistrados por especialistas alta
mente". experimentados, destinam-se
a ampliar os çonhecímentos dos fun

cíonártos, habilitando-os a progredir:
sempre.

Luiz Rios Filho é um dos muitos
que se elevaram dentro da Esso

Standard do Brasil, graças ao seu

esfôrço pessoal e aos Cursos de
'Treinamento Esso.

Esso contribui para o progresso do Brasi.l .

Esso Standard do Brasil·

(§) ..
"

,- .. �
1'- '?'ç;;a'
e- r»

'6/��"" �
_:-:"...,.,,_

:nANAOQ
.�\!JerifJva
T(�;niCa

.

�0rli[icant{'..
,

'{)
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TRADICIONAL E .CINTILAN�E BAILE DE GALA DE ANIVERSÁRIO, 5a. FEIRA -- ÀS 22,30' HORAS 12 DE AGÔSTO DE 1954
» "GRANDIOSA APRESENTACÃO DO·,RENOMADO E CELEBRADO CANTOR:

,C·a r 1'0 s R'e i n a I d i
A VOZ ROMÂNTICA DO MEXIÇO,:. GRANDE SUCESSO DOS TEATROS E CASSINOS DAS CAPITAIS, DA RADIO TUPY DO RIO, E SÁO PAULO.

A DIRETORIA DO VETERANO, SEMPRE VISANDO A APRESENTAÇÃO DE GRANDES NOITADAS A SEUS ASSOCIA�

DOS" VEM DE CONTRATAR O INSIGNE CANTOR MEXICANO. ,

NÃO PERCAM ESTA OPORTUNIDADE DE OUVIR ÊSTE ASTRO DE FAMA INTERNACIONAL.

UM BRIND'E 1)0 CLUBE, NO DIA DE SEU 820 ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO.
NÃO HAVERÁ RESERVA DE MESAS.

f"i..."'L'itTi:i

J!::DE':!TOIDA"!vAR�CO�A OI-a 21 Quar',ta'-Fe'lera Os partidos e candidatos
,

DE 'FLORIANÓPOLIS .

. , '. CIAA����T���i�,,�Oc��;��d� ��râec�:õ���S:������
Eelital ele se'gu·iia.k'Vmça e' leilão com',o prf1.Zo de dez F ti I I

'

l'IIIttI

d
(Acórdãos e Resoluções) por assunto e em ordem alfa-

�:, "\ (10) ,dias' IS IVa nauaUraçao o bética, a parti!' da vigência do Código. E' mais um inte-
"_

, Ira ressan:e. e utilíssi.m? t:abalho .do sr. Delcil!o Palmeira,
O Dr. Adão Bernardes, Juiz de

..
Direito da la. Vara

"Q?: S 1
secretário da presidência do Tribunal Superior Eleitoral.'

da Comarca de ,Florianópolis, Estado de Santa Catarina,
-

/ "" , " Preço - Cr$ 90,00. Pedidos ao autor.
,

na forma da' 'lei; etc. "

,

'

II"e " ao o5e Sairá no próximo mês de agôsto, o "MANUAL DO

Faz saber, aos que o presente edital-de segunda pra- , J ' MESA'RIO, DELEGADO E FISCAL DE PARTIDO"

ça e Leilâo.icorn o prazo de dez (10) dias, virem oudele' "

folhêto, do mesmo autor, indispensável no pleito 'de :3
conhecimento tiverem que no dia 3 de agôsto próximo -"'--t�"--'-J$.--!!":;:":;' � outubro vindouro.

.

vindouro, às 14 horas, a frente do Edifício do Palácio da
'

. -, ' r
Justiça, sito a Praça, Pereira e Oliveira, o porteiro dos '."04 MA1� tAM�'
auditórios do Juízo trará pregão de venda e arremata- éAltll·,,"�t::"... A.t:"
çâo, a quem mais der e o maiorIanço oferecer, o seguin- ''li • v f''-'"o:) '".J

te: 1°) Um cofre de aço, marca Fiel n. 15.976, com segre- MAI�, �(.ORI�A�' �
do �edindo d1,201 metros de altura, p.or quarenta ed.cihnco CAt..lf"D€S... '

centímetros e argura, com .gaveta interna para In ei- 1V'y

ro e divisões, para documentos (parte interna), a parte . A. MAIOR HI41'OKlA
Ide baixo e ôca para livros, ácompanha quatro chaves em 'M(,1�ICA(, ••,.

bom estado de conservação e funcionamento, no valor de R-(,{Nlncg N
.

MA ....

três mil cruzeiros. 2°) Uma pequena mesa para escritó- to () I,,"", J
rio com quatro pés com um metro e setenta e oito centí- Fe("IZ 1>0�.

I
'

metros de .altura, por noventa e nove centímetros de lar- Ec5Pfr�(,t("CX; '.0 'I,
gura e noventa e três centímetros de comprimento, com

-

cinco gavetas, sendo duas em cada lado e uma no meio • ; ",$i
,

, ··i, f
com' a respectiva .chave, usada, em bom estado de con- ROSEMARY . )<: ANNA:MAIUA '.

.

servação no valor de duzentos cruzeiros. 3°) Seis cami- CLOOiHIN *" ALBERGHE'ITI' "
sas de algodão, ordem 123, Malharia Dalva, -São Paulo, :;';'� 1'. �Il

, ," .
r.

novas.no valor de trezentos cruzeiros. 4°) Um Guarda- 'LAUIlflZ ],fPLCHIOR" ':' �
. '

: , I
Chuva para 'rapaz fatura 24.298, casa Miguel Forte &

�t 1. l'ifl'·
.

:", '

Cia. Filhos São' Paulo no valor de oitenta cruzeiros. 4°) lWlJ \..Jll1..W,.fS . TOM MORroN ' t'RED (1T,ARK I
Três sombrinhas de seda ordem 48, com cabo de couro, JOHN ARCHER E RED DYST

,

\
da Casa Miguel Forte & Filhos São Paulo no valor de l
cento e éincoenta cruzeiros. 5�) Uma blusa, ordem 1.015
da Malharia Ar;ücã 'Ltda., no valor' de sessenta cruzei-
ros. 6°) Um vésti�o Charrn, modêlo 203 ordem 500 de

,. ·1
confecção Chann:'E!õl?fo-Aiegre no valor de oitenta cru- .

I .:zeiros. "7°) Um �e:stia,o modêlo Albertina" ordem 500 de
"

confecção Charm, Pôrto' Alegre no valor de oitenta cru

zeiros. 8°) Duas saias, modêlo 'Noemia, ordem 750, e mo- ,

dêlo Sara;·"ordem, 500 f�fpra ,740 de Confecção Charm,
Pôrto Alegre no valor de trezentos cruzeiros: 9°) Um ca

saco referência 97� 1atuTj:t, .11.142j3j4 de confecção Sul
Brasileira, Ltda. Caxias do Sul, no valor de duzentos

, cruzeiros. 10) Cinco Guarda: Pós, referência 203 fatura
190 de confecção Pieruccini Ltda. Caxias do Sul no va

lor de trezentos cruzeiros. 11) Cinco capas colegiais re

ferência 2.405, fatura: 7.435 de confecções Sul Brasileira
Ltda. no valor de quinhentos cruzeiros. Ditas mercado
rias foram penhorados da Firma Faria & Cia. Ltda. na

ação executiva que lhe move Maluf & Filho, E para que
chegue ao conhecimento de todos mandou' expedir o

.competente edital que será afixado no lugar do costume

e publicadona forma da lei. Dado e passado nesta cidade'
de Florlanópolls, Capital do Estado de Santa Catarina,
aos dezeseis dias do mês de julho do ano de mil novecen
tos e cincoenta e quatro. Eu, Hygino Luiz Gonzaga, Es-'

I

crivãô 'o subscrêví. (Ass.) Adão Bernardes, Juiz de Di
reito da la. -Vara. Confere. Hyg.ino Luiz Gonzaga, Escri
vão da la. Vara.

'ICAMPANHA DO Cr$ 1,00
'" GANHE UMA PASAGEMDE ÍDA E/VOLTA A
P9RTO ALEGRE TOMANDO PA�TE DA GRANDE

I

CAMPANHA DO CRUZEIRO DO GRl!:MIO PEDRO
JORGE FRASSATI. ..

As 5, 715- 8,45 hs.
,

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. Até 14 'anos.

As8 hs.

II
Sessões das Moças

ROBERTO SHAYNE em:
MULHERES ESQUECI

DAS

SESSÕES DAS � MOÇAS
ROBERT SHAYNE

I ELISE KLOX em:
No programa:

Esporte Na Tela Nac;
MULHERES ESQUECI-

DAS

No programa:

Esporte na Tela. Nac.
'

Preços 3,50'� 2,00 __.;. 1,qO

Pregos: 3,50 - 2,00 :._ 1,00·
,

Imp. até 14 anos,

Censura Livre.

As 8hs.
Pierre Fresnay - Made-

AGENCIA DE DE4;ETrVE PARTICULAR··S
'

h" C did I
..

' ;�E3r�euta-se todo' e '4�alquer trab�lh� de,: Investi-
.

en ores . an I a os
Ú�õ�s:

. comerciais, civis, criminais etc. Dentro ou ' a Deputado e Ve,reado,.
fór_'do Estado. ,.� PARA SUA 'PROPAGANDA POLITICA EM

Avenida Mauro Ramos' 192 .:._ Fone,2.343 PAPEL OU SEDA-NYLON PROCURE WANDYCK
T. DA SILVA; ALTOS DO RESTAURANTE ROSA
,- PRAÇA 15 DE NOVEMBRO 22-2A.

Estudante's ! I>Atenção,
PEQUENA GRAMA'TICA LATINA

PROF. CUSTO'DIO F. DE CAMPOS
RIGOROSAMENTE DE ACORDO COM O PRO

GRAMA OFICIAL.
Nas principais Livrarias. :preço Cr$ 25,0� ,1

'.
-,

, <'�" " 'iI

Escrííérí« ',�e "Represe'ôl:a�ões r

Vende-se um Escritório de Representações; bem �o
l

centro da cidade.
,

Tratar à rua Trajano, 33, 1° andar _:_ sala 4 .:
·

,\

lYSOFORM 080aE

'.

DUIValiDO
'I'

Batista Veig�;"
-:- Distribuidor Exclusivo -

)1

Paraná eSta. Catarióa
.,r

Rua Benjamin Constant 138

'Vende-se"
uM MOTOR DODGE. ESTADO NOVO. STAN:.

DER. TODO REFORMADO. 48 a 54. PARA LIMOU

SINE OU "PIRÚA".
Oficina São' Cristovão.
Rua 24 de Maio, 777, no Estreito.

Florianópoljs Santa Catarina

leine Robison em:

DEUS NECESSITA DE
HOMENS

No Programa:
Noticias da Semana. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

: t;1, ehi�1 tI!
As 8 horas.

OSCARITO - ELIANA
- FADA SANTORO -

CYL FARNEY - CAR

LOS COTRIN e outros em:

NEM SANSÃO NEM

DALILA

No programa:

Atual. Atlantida. Nac.
Preços 7,60 - 350

Imp. até 14 anos.

,

VIAJt: CONTO"RTAVt:LMt:NTt:

U�o�t�8t��1>��
--- ;'l,V�

,1

As 7 - 9 hs.
SESSõES DAS MOÇAS
Debra PAGET _:_ Jef

frey HUNTER em:

A FAMILIA no GENIO
No programa:
-Cine Jornal. Nac.

,
, ,

_ T::' _
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' _�W·· ". \;I. _.:)

."\

20,00 .,band·one Rejuvenescimento
o, tnrrl·tõrlo

.

das Glandulas
20,00 li S,exuais

PARIS, 17 (U. P.) �.A Entre <iS mais recentes

20,00 França ordenou ã: admi�is- I
descobertas salienta-se o E

.

FI I
40,00 ttaç�o de sua diminuta pos-l processo de' ,rejuvenesci-

. xpr�esso, . orianópc, s
,

sessao de Mahe, que aban- mento glandular, cujo tra- ANDRADE .&! KO·ER1CH
'

40,00 : done êste�territóriô. Esta de- tamento vinha sendo moti- '. Transporte de cargas em ge:ral entre' Florianópolis,
45,00 cisão assinala outro tributo' vo ,d.e. acuradas p�squis�s.

' Curitiba' e São Paulo .

b Ih 1,' Com viagens diretas é permanentes
n,a ata a po .ttica

.

que tra- De ta'l's .estudos chei!ou" o N '" .'

. 30,0,-
� Matriz: ,..,- FLORIANO'POLIS em sempre a pre�Ulç�

va a India para voltai: a ob- prof. Voronof a sua' sensa- Rua Conselhe1ro Mafra, 135
,

intestinal"· 'éa verdadtira'

30,00
ter o domínio das.' quatro donal descoberta que tan- ,Fonç: 2534 - Caixa Postal, 435 . 1

<?a,u�a da pris'ãe;» de "

vel1tre,
.

possessões francesas \mcra:- tos benefícios tem trazido' End. Telegr.: SANDRADE
./

b' d'
'"

Agênci.a. _ CURITIBA .•
� em ora. essas, u�s' expres-

40,oc vadas em seu +erritón.·ó.' 'a' hunlanl·dade. Aprovel·tan-.
- . '. , '.J .'

}' Avenida 7 de Setembro 3320/24. soes pejam empregaClas ln';;

-.. do os estudo� gerais e in- Fone: 847 �Linha Paralela1 .
,

i diferentemente; !para d�'3;g-
trod\!lzindo o resultado das End .. Te�egr.: SANTInRA ; .;,:. p.ar o mau }unciónamento
últilnas pesquisas, foi elà- Agência: - SÃO PAULO

.
.

.

do intestino. Muitas vêz('s,
. Avenida do Estado 1666/1678 Fone: 37-30-9l

!:Jorada a fórmula. de' JU:,,' .

Elld. Telegr.: SANDRADE"
..... (•. intestino deixa. de esva· �

VIGOLD '/ a qual reune Agêndas no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte ziar-se de modo nomlal,
t.odos os ·cO'nhecimentos sô- com ,tráfego 'mútuo até São Paulo· c�ni a �ntprê�a porque seus IÍl'úsculos J�
bre o assunt0. JUVIGOLD de Transportes Mina� Gerais SIA.) encontram muito contraídos

rejuvenesce o. "Turgor _' ,_
tal como a90ntece quan'tlo

Vitae" proporciortartdo a �e- Ca.der.oeI2's da Caixa Ecnilõmica" temos câimbra nos bràçOS"V
euperação d�s funções,. Qr�

POR�MOTlVO DE INCENúIO NA RESIDENCIA, ,p�r?as'l
gârúcas, dando euforia e de_ DE"D.t.-EUGl!:NIA EGER, FORAM' EXTRAVIADA'S

., I
I ,,' ,

.

sernbl1raço de movimentos. AStSEGUINTES CARDENETAS DA CAIXA 'ECO'NO� Se�\ sofre 'de prisão de
JUVIGOLD tem in:dicação MICA FEDERAL DESTE. ESTADO:

"

'ventre" procure o mé-
em .ambos' os. sexos. Nas Caderneta n. 9857, da la. séri�, d�. Eugê!lia Ege'r,; dico, q:!te é quem pl)ce
farmácias:'{ 'e ,dragarias' ou

Caderneta n. 9858, da la. sé�ie, de Celi�a Marli tratar o m:a:l, combaten-'
pela cài:il'l ',postal, 4.3'06 �erC:derneta n: 2606, da 2a. série,' de Solange Tere.. do-.lhe a causa, _:_ S. N.
mo. I

'uh E E S;Zl ,a gel'. . .

.,
'--_._

�;' (" '. """ .' ;

. "

: ", '

'.
'

•••••oft •••.•, !�.· •..·.H· ·.ft· ·.�·.�·..•· •..' !..!+.+!••) F\.;'" d
"."

M'
;

t
-. 'c'

,
.+. .

,," .

.,

: ,�
" �

t :1J1,at'IO a�' ,e' r:�po�e
:� A GO R -A ; c:s� ;�GQ, AQU�E inidáv�m", 'n�:,a vida de

· .t. . ,

.:." QUE sENDO TUDO, NUN� jornalismo. Acostumaremos
.!. EM FLORIANÓPOLIS' �t CA DEIXOU DE SER a ler '0 '"Correio''' como

••• _._ TAlVl'BÉM .;_ .�:." JORNALISTA quem diariamente lê a. Bi-

.l. .

OS FAMOSOS �:." Há mortes que mesmo .es- blia, como soe acontecer ao
.t. ". ........., .... "T! "

t
-. � peradas chocam-nos de ma- inglês co�n. o seu .,' une .

,:t: .(;olcbóe$
-

de Molas :1= neira. extraoi'dinária; a de E certa vez escrevemos a

=.!:.
.

F·.ERR'A.�0.0 �; �::�o�:!:h:�:�:� q�: :�:t:d;;::d;:, :�;da��
. n �..

" ) redator chefe do "Correio Como tinha .sempre que di-

•t. �� da Ma�hã" estava' enfermo, zer, o que comentar? O As-
· • G·AR·ANTIDO :
••• �:." 3ravemente. 9ue se lhe es- sunto nascia' assim, facil-

.t. -. ._'. p O r -.-. �:.� perava o passamento. No mente?

.t. .

s A NOS. �:." aritarrto ao sabermos do de- E êle escreveu uma crô-
•!. J H SANTOS' S A ..... .senlace sentimos, não ape- nica que ·foi lição de [orna-
.�� .: . . .' ... .:.
'+ ..•,..' .

P
A'

t· A'I'
'

� nas 'por dever . de co.h�guis- lismo para nós'. 'que princi-
.+.

' , , ar o . .

' egre . � ,....
..t. .'

CASA 'FUNDADA 'EM 1915 l.:. mo,'lamentando perda 'd� piávamos, índecísos. Figur,a
: ...:. legítimo homem de jornal, essa crônica num dos livros
...

.

À venda nas casas:
i

t .' '.,.... Iaquêles oue não precisam de 'reéordações' onde cole-
••• SA-<"O PA-U'LO LTDA.· ):

'1

.... '�:." fazer curso, nem, ter pro- clonamos. todos os nossos

.t. COLCHOARIA GONZAGA '�:." 'essores, mas possuem .vo- trabalhos desde o início até

�.t. . ESTUFARIA GLOBO '.

�:." �ação e cursaram a escola hoje. " ,

· .i. I. ,CAMPOS CIA· '�:." la tarimba, subindo pelo A morte de Costa Reg�
••• JOSE' MOURA • �:." trabalho é pelo próprio va- foi' das que mais repercuti-

· •••.•. .' ........
'.

dá.... 101'. ca,m em todoos os setores a

.........................................�..--: � � ..
•• ., • • • .... • • .. "." • � -." Costa Rego' para n6s teve vida brasileira. Aí estão pa-

Velada a entrada <_II
'da, China comunista

nfluência decisiva quando L'� prová-lo as homena

gens da Câmara e do, Sena-
'

.

.

d� que êle perlustrou dan1 �

de> <> brilho da �uà ,ifiteli-
.

.

.

-.

gência. Governou o' seu Es-.
tado, Alagoas, rePtesentçl!l'
o Brasil várias vêz'es.. em

in;portantes c.onclave� inter- ,I

t.S" �� °

°1°1/ :ülCio�ais � ilust�ou. a diplo�
""�\.- -'\\' .•.� nacià bra�ileir�., ;'.:' ),

. , "

'Costa Rego',-comd escri- t,'·
to'r era senhor' d�.' ,esti��� ,�. I ':;':.
:tgil e claro. "Ágüris :'PáS�,

!
'

'�adas" é voh.lme que r�fle..: -:

te o seu pe:Qsamento, onde

$eleçionou o melhor 'dos'
"se'ús tl'ah�lhos, crônicas, en_

WASHINGl'ON, 17, (U.
P.) - Â Cãciara dos Repr�
sentantes' aIft:,ç)Vou, por una_
nimidade, 'uma resolução,
exprimindb s�a" oposição.' à
entrada,. dá, éhll{a'. PÓl?l:tlar
na Ol'ga:r;iizaçãü à�s Nações

'.Unida.s. ,': .�

,Declarf �. resolução: "A

Câmara dos Rep�esentantes
apoia o presidente dos Esta
dos Unidos, ria sua de,termi�
nação' de impedir que a

China Comunista, se'ja re

presentada nafl'Nações Upi-
das.".

.

"_", \

CQr'r,eias e graUlpos
. pâ'ra'�. transm ssão,

sáios etc ...
A sua famosa

LIVROS PARA CONCURSOS DO DASP,
QUIAS E BANCO DO BRA:5IL

VALDEMIRO R. VIDAL - Guia 'do ;Can-:
didato ao Concurso p/Oficial administrativo do
Servo Pub. Federal e Autarquias .

.

JOÃO S. PIMENTA - C()ntabilidade PÚ-
blica·'· ,

.

••• 0.' •••••• 0'0 •••••••••••• 0,0 ••••••••••'.

.
IVETE CAMARGO - Direito Constitu-'

cional ..

"

, , .. ; .

.

AMANDO ASSIS - Noções de. Seguro
SOCl<ll- .......1'·. '''.' • , •

;.'
•••••

'

••••• : ••••• ,

'

••••••••

T.E;NORIO' AEBUQUERQUE. :...._ Noções
de Estàtí'stica'. �'." '.' .. -

.

TENÓRIO ALBUQUERQUE. - Geografia
do Brasil , : .

'tENÓRIO DE ALBUQUERQUE - 'Testes
TENóRIO ALBUQUERQUE - Correção

'de Franses ,: '

' � �

TENÓRIO ALBUQUERQUE - Correção.
de Ca.r:J:as ' ,

.

TENÓRIO ALBUQUERQUE - Redação
Oficial .. , _

'

..

'

, .. , '. ,

TENÓRIO ALBUQUERQUE - Exercício
de Português .- ; i.,.�·.; '.:.

TENÓRIO ALBUQUERQUE - Lições
Práticas de p'·t A .' .

.

01' ugues· .

FABIO MELO -. Correspondência Bancá-'
ria . � " ; � .- '

· M:"f :Y:IÉIRA .'

DE MELLO - Português
'para .õ:,��h_�o :�9' ;Brasp _;

.' ,:.'. ': . ; : .

r",,, •
_ •. , \; \ : '_ ..

�

.

os MAIORES SUCESSOS. DO

150,00

30,'dq .'

,

30,.00 '

Conde' '. AleX3nder
50,00,

I
LONDRES,17 (U ..P.) -

O conde Alexa�det, minis-
50,00

tro da Defesa, embarcou pa-
ra 'W:a_sh,ington e o Cànadá.
Na Capital americana, o

conde Alexander ter,á ,entre-
70,00" vis��f com o sr. Charle's

65,00 Wils.Q,n" ministro da Defesa,
e depois visitará, em diver
sos Estadds, centros aero

náúti�os on'de ,�ão fabrica

DE
do� os últimos'�odelos de

obj{:!to� te'leg,uiados e aviões.

MOMENTO:

GIOVANNI GUARESCHI - Don Camilo
.

e seu"'pequeno �1Undo
"

.

CroVANNI GUARESCHI - O regresso
de Dom Camilo. .

.

. ' '1'"
·

,GIOVANNI GUARESCHI,,....,- Dom Camilo
e seu rebanho : .. < •• ; �; .. '; _. 65;00'

. LIVRARIA LIDER - Rua Tenente Silveira 35-
Florianópolis' ..,

'. '

ATENDEMOS, TAMBE'l'F PELO SERVIÇO
REEMBOLSO �'OSTAL

---
"

,
'

t ,

"

o' ':11118: em .
dia

"

� ':.

pode�se curar" ràpidamente
.

'1·1·'a iSI 115.'-•• �'.

.J.. .•
'
..

.

mas é preci,so
sabeli reconhéc.i.tCl-

I

·0 gl1!i,nde'perigo da sífílis é a capacidade
que ,t�rri de .ocultar-se, "desaparecendo"
no orga'i:1ismo, penetrando 'no coração,
nos. vasas sanguíneos, rios órgãos abdo

minais, no sistema nervoso, onde fica

durante' mé�Eis e, anos, em estado laten-
_ te. Com' 'freqüência, as pessoas conta

.minadas, �. igÍlbraIl1� pondo em grande
,

"

.-

risco a saúde dos que as rodeiam, poiS
a sífilis é altamente infecciosa tProcure
conhecer métodos

.

modernos para pre

venir, diagnosticar e curar a sífilis I

Conheça o folheto que, sõbre.o assunto,

preparou o Departamento Médico da

Sul Arnerica, Companhia NàCional de

Seguros de Vida.

'.

}

À Sul America lhe oferece, gratuitamente, o fo
lheto "A gra.nde simulaâora (sífilis)", com ,tudo,
que você precisa 5aber� sõbre esso, .nf.,nN-.
dàde. Peça·o ainda· hoie.

GRÁTIS!

1\ SUL ...IriERlCÀ .'e�t.xÁ PO�TAL, 971, RIO DE JANEIRO

, Co.panhl• .Hcícl.1I4I1 "'1e'I.'_
d. VId!l. Fvntlad•••••

'

peço,ihes :q:!le 7he. re'f!letam. o folheio ..A gTande
" '''. -'. Si�Ul�'aoTa Isijilis)". .

.

.'�

I.Sul .AlDePlea".1'

lUA, ocorrido. na Materni�
dade "Dr. Carlos Corrêia"
a 16 de Julho.

p'receilo d04mã�"
DUAS CAUSAS E UM

EFEITO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



mada, por mereéimento, ao

UM' CART'A pôsto de Vice-almirante, o

Vice-almirante Graduado

(Em explicação pessoal) um jornalista, c?m o' qual Turvo, ,a serviço do seu Par-

N
'CARLOS DA SILVEIRA Carneiro, se congratula com

+r Senhor' Presidente: A palestraram, o Governador tido, não trepidou em com- ão se alistou' D'O, Pos to'adeoiata CARNEIRO, ilustre Co- a Marinha d� Guerra pelo.

"Última' Hora", diário, que do Estado puniu-os nova- prar o sílêncío do ex-sargen- Hecebemos: i' mesmo estar à êles filiado. mandante do 5° Distrito .'1Ito significado que �re:pre-

se publica nesta Capital, em ment� com 15 dias de pri- to com, a sua reínclusão nas Estreito:__ Estado de 2° -' Ter comparecido Naval, com sede nesta Ca- senta tão merecida premo-

sua edição de 7 do corrente, são. fileiras, da gloriosa milícia'
.

Sant� Catarina - 18 de [u- pessoalmente, sem interven- pítal.
,r ção, ,

na seção "Nos bastidores da A humilhação a que estão estadual, em contraposição, lho de 1954.' ção de terceiros, à 13� Zona,
. Prazerosamente damos a

. '-
"

política", publicou o ssguín- sendo submetidos esses dig- ao § 7°, do artigo 90 do Es-, Ilmo, .sr. dr., Rubens de Eleitoral (Tribunalde Jus- p�blico tão ausPi.ciosa not�-' Rel,açoes'
te: nos oficiais tem como único tatuto da Polícia Militar, Arruda Ramos, 'digníssimo tiça), onde requeri, de pró- ,�la porque s. excia, o Almí- ,

'd
'

"Intriga da oposição", foi motivo o de quererem impe- que dispõe expressamente. Diretor do Jornal "O Esta- prio punho,' segunda (2a) rante Carlos da Silveira rea a as
como o ,Deputado Wander- dir a reinclusâo de elemen- "A praça excluída por inca- do". via do respectivo título, o

Carneiro está, de há muito,

ley Júnior classificou ano- LO nocivo à classe aque per- pacidade moral ou expulsa, Meus respeitos. qual já o tenho em mãos;
no coração dos catarmenses, ROMA, 19 (U. P.) De-

ticia de que o Governador tencem, pelos seus maus an, sob nenhum pretexto se�á Com a devida vênia soli- expedido em data de 30 de pela soma inestimável de .iois de uma interrrupção de

lrineu Bornhausen havia. tecedentes, Figuram entre reíncluida na Polícia Mih- cito, si possível, a publica- junho do corrente ano de serviços prestados a êste dez anos, as relações díplo

mandado prender 16 oficiais, outras faltas do sargento re- tar". ção em o vosso conceituado 1954. Estado, à testa do 5° Dístrí-: mátícas entre a Santa Sé

da Fôrça Pública, por desa- .ncluído, 'a apropriação in- O ato prepotente e ínédi-. jornal. "O Estado" do se- Finalmente, para que não to Naval, e nos meios cultu- e' a Alemanha foram reata:"

cato ao' govêrno. Foram a- débita de valores, quando :0 provocou, como era na- �uinte assunto: • surjam dúvidas nesse senti-
'ais de nossa terra: das, arite-ontem, quando o

penas 4 os punidos por in- '!omandante de um destaca- rural, a reaçâo.rdos oficiais' Lendo o Jornal "A Gaze- ,do e, caso sejam-me neces-
�ámais os catarínenses ol, dr, WoIfang Jarenicke, etn

disciplina, falando alto con- riento, sua promiscuidade .Iignos que, fiéis às tradi- ta" de n. 4.734, de, dezoito sários outros asclarecimen- vídarão que foi s. excia. o baixador da República Fe

tra ato do Comando da Fôr� zom os seus comandados, ;ões que lhe foram legadas (18) do corrent-e mês e ano, tos, prontifico-me para in-' criador e o principal esteio deral -Alemã, apresentou

ça. "O caso é o seguinte diz lOS quais dava o mau exem- .)or todos quantos passaram verifiquei sob a epigrafe teirar a todos quantos inte-
Jo Curso de Expansão CuI- suas credenciais ao Sobera

o Deputado Wanderley: foi )10 de sua péssima conduta, aelas fileiras da: ,Corpora-_ "�nião Democrátíea-Nacío- ressar possam.
':ural, notável organização no Pontífice, na Sala do

readmitido, por' mandado 'rcqüentando lugares ir- �ão, aos ensinamentos miU- na}" um aviso com referên-. Sim outros assuntos" an- que trouxe à nossa Capital Trono.

judicial e de acôrdo com o .ompatíveis : com o decôro
.

.ares auferidos nos Cursos cias aos cidadãos alistados' tecipar a V. S. a minha gra

Estado Maior, um sargento la sua classe, e, ainda, a le Especialização, ao res- no Pôsto Eleitoral Wander- tidão pelo que houver por

outrora expulso das fUeiras ,.�umplicidade em escandalo- peito: aos textos regulamen- ley Júnior,' do Partido De- bem resolvido.

da corporação. Este ato in- :a fraude '�a� 'eleições de .ares, não se curvaram an- mocrata Na�ional: 'o de no- Do obro. e ato. de V. S.

dignou os antigos prometo- I'urvo, que deu lugar à anu, te a ilegalidade 'atentatória me Raymundi Bridon, para .....Raymundo Brisoú
,

"

res da dita exclusão que [ação do pleito pelo Egrégio 30S brios da gloriosa Polícia receber seu título eleitoral,'

passaram, a murmurar, pro- .Superlor Tribunal Eleito- Militai, de Santa Cat�rina.
-

na 13a. Zon� (Tribunal de D�. ' Aderbal
vocando a aplicação do re- ral. Com essas palavras, Ser, Justiça):
gimento militar claro e in- Tal reinclusão é, portan- nhor Presidente, pr,e�éndo, 'Sr: Diretor: Li, .efetiva- R. da S·ilva

, sofismável. .. E nâõ' são 16; .o, um ato que vem rnacu- numa homenagem aos treze mente, o nome constante da

são apenas, 4. Os 12 restan- ar a gloriosa Polícia Mili- bravos oficiais ainda presos, referida relação Raymundi
tes e inexistentes foram cri- .ar, cujo patrimônio moral conforme toda a população Bridon, coincide com o no

ados pela oposição provável- � tradições sempre foram de Florianópolis é testemu-' me verdadeiro de Raymun

mente para dar 'a entender. .alvaguardados pelos ele- nha, desagravar 'a' 15rí�sa do Bridon, signatário destas

que lavra grande rebeldia .nentos que' integram a ofí- Polícia Militar do meu Es-' vejo-me na obrigação, para
na aliás briosa Fôrça do Es- :ialidade da Corporação.

. :ado, que, nos seus 119 anos os devidos fins, prestar, pu

tado", A história da centenária :le vida, . jámais registrou blícamente, os esclarecimen,

A nota em questão, en- '::orporação tem a'�<?r�, pelo qualquer ato de rebeldia da tos seguintes:
"

.
1

tretanto, faltou à verdade. lto ilegal do Governador ma �igna' é._operQsa oficia- 1° - Não pertencer a

Não foram apenas 4 os' .lma página ,negra, urna no- [içada,: test�belecendo a partidp político algum, nem

�ficiais pun.idos com pena, ,loa degradaç.te, com a cir- verdade comprometida pe-,' ,,' .•,1 I

( "

,

de prisãQ,por ,ordem do Go- ,;unstância especial de q\,le \as declarações referida�, FA�TA-DE
vernador do Estado. Foram JS, seus oficiais até � sacri- (Muito bem, muito bem).. "

.
,

'

•

13 oficiais que, unidos na ieio das suas liberdades tu- pônGiaménlo .'
defesa do patrimônio moral 10 fizeram para' impedir -

'

""i "

da gloriosa' Polícia Militar .:ssa ignominia.
Por incrível que pareça De ' Blúrnén�;, ôrlde'

de, Santa Catarina� ,ponde- Oficiais da reserva remu-
ha fa�ta absoluta de poli-

p,e,rmanece,U,' .plo;:fuais
,

d d d C d d HOMENA:GEM, 'ciamento, (e policiamento
raram sôbre a ilegali a e lera a, ex- oman antes a de um.'à se,�m.ana,', ',re-

P M f d s,evero)' em nossos cine- ..

do ato do, governante cata- . . e outrós o iciais a gre,ss.OU , d'om,,.,in,,·..
·g'o':,últi-

rinense que mandou "rein- :itiV&, firmaram um .memo- Ontem, à tarde, quando ,nas, notadamente nos "Ro- .

.'

cluir no estado efetivo da :ial, num grande gesto de luís entrar aqui na redação, lCy" e "Imperial", onde mo, em comparhia :de

Corporação um sargento ex- ;olidariedade aos seus cole-. '}Uase que me vi impedido. uma 'malta de verdadeiros suh:.;· e,xma. ,fá�ília, O

cluído por incapacidade mo� �as injustamente 'punidos.
Não era polícia. Nem es- moleques alí dão expansão nosso ilustre ''Conterrâ

ral. Essa a verdade' sôbre ()
liões, que me identificas- aos seus berrantes instin- n�o, - dr. Aderbal 'Ra-

O ato, sôbre irre�o � ,üo do Governador Bor- ;err�. O que houve foi que tos: , d S'l 'f
.

arbitrário, feriu frO'ít1;almen- nhausen.' ,

JS p�ll'tas estavam trancadas' 'Ainda sextà-feira, quem,�mo:;d � � V� pr�s, IglO-
O GoveArllo, que teml'a a I lor pernas de serra, bhrro,- foi a única sessão dQ "Impe_ �SO .1 er O ,artldo SO-

te o Estatuto da Polícia Mi- ., •

1
litar e os regulamentos dis- livulgaçãd d'o� nomes dos i tes, cordas, etç,.. E um gru- rial" -teve Qcasião de verifi-jCla �emoc�ático e seu

ciplinares do Exército, ado-' lue criminQsamente prati-I p� de operá:ios �de grossos car, a absoluta falta de

pO-lcand�dato
a represen;;.

1,' lllcep?), fazIa, força para liciamento, pois ,que as já tação federal no pro'XI'-
tado na mesma Po lCia por

fôrça de lei federal. JOrD� Jairo Jescarregar enormes cai- ,:::élebrel? "piadas" foram, mo pleito. Tanto em
{Ões. Contou-me o geren�: :)l'oferidas em, detrimento Blumena'u

.

Presos, inicialmente, por Calado l'A
.

f d j _. f' , como nos

4. d'
- d

. qumo o que os ar os 'ua versao. cmematogra lca .,'" •• h'las, com exceçao e um munlClplOS vlzm OS
, , Encon,tra.se hospitalizado I

:ram: mais uma linotipo.' que,' se desonr,olav�. 'Não, ,

'

Capitão - o Capitão Rui
• •

I
recolhido à quarto reser- Oba! O Estado está muni- -l'espeit�ram, como não res- que ViSitOU, ao prec a-

Stockler de' Souza _,. ,ao
-,'

'lado no Hosp,ital de'Carida- �iado para o pleito. No de- oeitam, as" família';' presen- ro catarinense foram
qual foi aplicada a pena de

'

, 1e � o
.

nosso colega-de-im- !Jósito, esparramando-se pe- teso prestadas significativas
8 dias de prisão, por motivo

Jrensa jornalista Jairo Cal_lias oficinas, amontoam-se Quão acertada andaria homenagens de apreço,
l?do, Diretor de "A Gaze- fardos e mais fardos de pa- a nossa Delegacia Regional estima e solidariedade.
ta". ,.Y;:�, leI. Tudo na ficha! _::_ diz o' de Polícia se providencias-
O nosso prezado conter- J'Aquino, orgulhoso. - "A ;e quánto ao policiamento O TEMPO

'I'âneo será, dentro de al- 10va máquina tem suas nos Cinemas, afim de se-
Previsão do tempo até às

No dia 16 do corrente, a- 14 ho d d' 20
guns �ias, submetido a uma· lrestações. Mas, como as :em evitadas as cenas de- ras o la .

chavam-se .ati�acados no pôr-
.

I Temp B
'.
't

'ntervenção cirúrgica para
; as outras, as dessa serão gradantes que se vêm' de- o - om, SUJeI o a

to de Itajaí, carreg(lndo e ' "E' '1 d'·
.

ligeira instabilidade.
a qual formulamos franco )agas na vesp�ra. maIS .'lenro an o sistematicamen-

descarregando, os seguintes 1 "O Temper'at E t' 1
ª�ito. :a oroso: - povo apoia te.

'
,

ura_ s ave.

navios, CUJ'o número .hem .

1" Vento V'" f
�

O ESTADO' visitando-o, ) Jorna . E justo que o jor- No "Imeprial" não exis- s - anavelS res-

demoÍ1st�a o valor daquele· 'deseja expressar votos de daI progrida para servir o tia um só Policial para o

pôrto no setor comercial: povo".
'

. �ronto restabelecimento. ,serviço, razão pela qual os

Do Rio de Janeiro os'na- O nosso querido diretor, pertur,badores da ordem se

vios "R.:ettus",· "Venus", Ra I R ,- P.e. � 00 tal.' .11 :nais só)lrio, lapenas disse:, prevaleceram desta incuria

"Cacique'\ "Itamaracá"; de PI0.8IÓO,OV111 "

,- "EstaliIDs �ealizando o e agiram Hvremente.
Santos, os "Avaré", "Ed-' fi :10SS0 programa. Comecare- Já, dissemos que somps

son", "Marco PoIQ", "Ita-
.,' ,

.,

mos ago!,ª,. a pensar numa contra a "Policia de Cho-
maratí", "Goiano'!,' ,"São R I R 11' '1 h

'

au o len, o: consagra- c ic eria.: 'Já temos, para que" ,mas para impor o. de-
J ,,, "It h '" "A '1 " b '1'ose, an aen )'. po o , do artista raSl elro que, isso, um .bom comêço de pé- vido respeito nos nossos Ci- TRIESTE, 19. (U. P.)
"São João" e "Flameng,�"; 1 por vários anos, atuou no de-meia". nemas

.

ela se faz necessá� Cinco navios de guerra ita-

de Pôrto Alegre o ,"Sta: Ca- cine�a americ,ano, dentro ,," -"..{ " xxx ria, e agincI'Q. com toda a .lianos ancoraram ontem' no
tar�na"; de London o "Chul- de breves dias, esta�á nesta Sou um,.emotivo. Pois não sua proverbial ene,rgia, a.. porto de Monfalcone, 'à' vi-
mleigh"; de :alien9s Aires, Capital, onde fará uma te�:- é ,que, dia!_lte dessas boas fim de dar cobro ao. siste- ;ta de baia de T�ieste. A

-

os "Paraná", "Rio Tercei-' porada teatral.
'

,novas, eu,". acabel' puxando t
' . d bma pos o em pratIca por presença essas elonaves

ro", "Marplatense", "Ri.o Notícia alvl'çarel'ra esta 1q1.eu- Om'ega e fazendd um
C1'

• ,

certos eJementos� ,
coincide com o momento

Blanco"; de Itajaí, os "Qtto" que nos leva a, aguardar, minutÇl ;de'silêncio pela sau_ Aqui fica l1}ais-;up1�, ano- ,em que as negociações ita-'

"Bonifácio Schmitt"; de La- com ancie�ade, a' chegada e dosá me�ória do Diário Ofi- tação sobre a fà1tii
I

de 'P.9li-' lo-iugoslavas sobre Trieste

guna o' "Caeté", e, de Para� apresentacao d,esta glo'rl'a do cial da Mnnha-? .
'

t C" h
_

'
.., Clamen O' e� nOSSQs, me,,: paraceram' aver tropeça-

"a�uá. o "Uauteté II". cinema. ' BUM dI'
., _

mas. o com algum 'obtáeulo.

A prisão dos oti.ciais '

.

da Milícia Catlnoeose
Discurso do dep. Leeberts Leal
na Câmara dos Deputados

o SR. LEOBERTO LEAL: de receberem a visita de caram a fraude eleitoral em

.Floríanópohs, Terça-feira, 20 de Julho de 1954

Alm. Carlos da S. Carneirl
Recente �to do sr. Presi

lente da,República, na P�s
ta da Marinha de Guerra,
promoveu no Corpo da 'Ar-

as mais ',?ltas expre�sõe� d�
cuItura"Í1�(!ronal\ p�ra pró�
ferirem, c�mo proferiram,
notáveis; conferência�.

'

O ESTADO, congratulan
do-se com s. 'exci�. o sr.' Al
mirante Carlos da Silveira

8 porjo de
Ifaiaí.

coso \

Temperaturas - Extre

mas· de ontem: Máxima

18,0. Mínima 11,6.

Que coinci-
1

'

dência ...

,
Houve, há dias, lã em Bom Retiro, um comício

da U.D.N., com' a presença de uma delegação ida
desta Capital.

'

Nada ,mais louvável, aliás, do que isso de os

partidos realizarem os s�us meetings. Eles são essen
ciais à âemocracia e ao seu processus. Através de
les, o eleitorado se esclarece e decide do destino do
seu voto. Devemos, por impercüivo patriótico 'fo-

,
)

mentar os comícios, como obra de educação polí,ti-
·C2. OS partidos, cujos candidatos negam o valor das
r:euniôes de praça pública, porque, como dizem.
preferem falar out'l'a linguagem a.os eleitores,. são

, nocivos ao .regime. O voto é dever cívico e não
mercadoria. Conq!listá-Io por.meio do, convenci-·
mento do eleitor, nas tribunas populares, é a missao
das ,campanhas pre-eleitorais. Tentar adquirí-Io
com �oder econômico, é crime. Como também, por
�oacçao. Quem gosta de pressão é panela, e nãd
eleitor.

Mas, como dizíamos, houve comício udenist'a
há dias, em Bom. Retiro. Entre os or�dores, dis�int�
e talentosa professora da Capital. O' tema da sua

f��a, foram as estr�das. Não lhe sendo ,possível elo
gJa-las, ,que �s, experimentara amargamente, i ilus
trAe oradora procurou razões, que eximissem o�:.go-

'

vemo das, culpas de, havê-las abandonado. AS: ra-.
zões que não,estão na razão; entretanto,' sijó :'dHi-
ceis. '

'
' ;

E a professora, embora culta e atilada, sàiu-se
com está:,

'

"E' verdade qUf! as estradas néW e'stão boas;.
como �odo� desejam que estivessem. Não ne'gamos,

c�m smcendade, �tte estejam piores do que' no go
verno do s'r .. Nereu Ramos. Mas, é preciso que se

diga uma coisa: naquele tempo não chovia!"
. O argumento seria decisivo, se fôsse histórico.

Não o' é! Perdoe-me ,a ilustrada mestra! Lembro
me perfeitamente que, entre IOde maio de 1935 e

30 de outubro de 1945, em data' que não posso pre
cisar, algumas ch.uvas cairam em Santa Catarina.

, Afirmo isso não porque tenha ti,do conhecime�to de
que uma sêca noráestina e permanente, nesses 10
anos, houvesse esturricado, nossa querida gleba
N- 'N

.

ao. ,em porque não me, r.ecorde que a terra cal-
cinada, nesses dois lustros, houves�e liquidado com

� nossa produção, negando viço às lavouras e obri
gando o êxodo das populações. Também não! Me
nos ainda porque tenha visto os nbssos grandes .rios
completamente sêcos, com o.s, re!?pectivos leitos
transformados em estradas! Ainda não!

Se afirmo (:) que afirmo, é porque num desses
3.650 dias, hav�ndo acertado um mil reis numa
centena do jacaré, comprei, de uma só vez três
coisas que me faltavam: uma capa gabardi�e, um
guarda-chuva e um par de galochas.

Esse fato ,é absolutamente certó na minha me-
.

m�ri'a. A ê,le a�io a circunst�ncia de u"enhum psi
qUlatra, ate hOJe, haver dUVIdado das minhas fa-

I culdades. E, daí, concluo lógicamente� naqueles
tempos também chovia!

.

Se estou em erro, apesar disso, dele �e excul .. '

pe a, eloquente oradora de �om Retiro. Peço-lhe,
respeitosamente, o meu perdao, extensivo ao nosso

Serviço de Meteorologia e ,aos seus arquivos.
'

.'

I·
,
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