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'i���� Notas
IOmtJi. antisoDiá-' "

'rio de S. 'Catarina "NÃO SAIREI MAIS
-

_Irou que sim, mas como a
_

DA LUTA" ,..UDN enviou a Recife um

1..-
<,Ano XLI RIO, 20 rv. A) - Vol- observador, por uma ques-

tando a falar à imprensa, o tão de ética prefere espe-
. Nw 11.944 sr. João Cleofas declarou: raro Finalizou dizendo:

- "Estou no lado mais di- "Não sairei mais da luta" .
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• PolíticasDIRETOR· IRub.en. de i
Arrude Remo. ,

IEBEN.TE .

""1- Dominloí' F.
'

d. Aquifto1
.

•

O moço-bacharel, quando
afirmavam um novo Gau

guin, nas nossas paradísía
cas plagas! Sim, o joven já
tarde despertava para o jor
nalismo! Mas, - (para desen

canto geral) sem o encanto.

da originalidade. .Repetindo
chavões, copiando rnensa

gens governamentais;Repe-
tíndo; . repetiúdQ,'. em tédio- ..
50 liioo��ôrr!.iIl� i!ig1;11l'1e i�s> H'· '}w.:'
gastos e abandon.ád�s. .

Quando;porém, toda-a-ge!l-
te pensava que o novél plu
rcltivo estava firme no ga-

lho, êi-Io que muda de pou-
so. E de estilo, també,m! Pe-
la "A Gazeta" (de domin-

-

ficil, mas estou com os meus RELATóRIO SÔBRE O

amigos. Entre ver os meus CASO 'PERNAM
amigos e correligionários se BUCANO
acabarem politicamente e

.' RI<?, 20 (V. A) - O pre
ter que enfrentar uma tor- sidente da UON, sr. Artur

rente de. injustiças, são va- Santos, dará a conhecer um
cilei em tomar a defesa do? relatório' sôbre as demar

primeiros e, agora, estou I ches que realizou sôbre o

em plena luta", Explicando caso pernambucano. Falan
sua posição disse: I do à, imprensa declarou:
"Fiz todas as diligências "Não adiantarei nada mais

para compor a situação com que os fatos de que partící- �

a candidatura Cordeiro de pei, deixando as conclusões

Farias, alas três horas de- a cargo de meus compa

pois daquele primeiro em- nheiros e da opinião públt
pate, já ele saia como can- ca. Por outro lado, infor
didato partidário- do PSD". mou, ainda hoje o sr. João

Inquirido, -em seguida, �e ,Cleofas deverá procurar
estava disposto a ocupar a me para explicar-se a res

tribuna da Câmara, decla- peito do mesmo assunto.

Ctt 1...

Primeiro Exposição
,de Canarios

RIO, 20 (V. A:) - Quan- selho de seu medico, dr.'
lo se encontrava no Supre- Genival Londres, recolhido

mo Tribunal Militar, na à Casa de Saúde São José,
t�rde de ontem, foi aêome- onde se encontra sob rígo

RIO,20 (V. A.)'- Deba- tido de um malsubíto o ge- rosa observação.
nal formulamos os mais ca-

terá a Ordem' dos Advoga- neral Pedro AureliO' de Grande numero de pes
lorosos apla�sos e felicita-

dos na próxima quinta-fel- Gois Monteiro, ministro da- soas, destacando-se figuras
ções pe�o �xito. �lc?�çado ra, a proposta�do' advogado quela corte militar. ele projeção da política e da

foseados em passaros, numa pela Prirneira Exposição de

I A t S 1. �'" di 5 I dit t t díd dmi t
-

bli tê
, .

� r ur antos, que IZ re - me I amen e a en 1 o :I mims raçao pu ica, em

festa para �s olhos é para os Canários, ' " tituf
_.'

d 1 ido j 1 t b
_ peito a ms 1 uieao a pena por seus co egas ,o gen. compareci o aque e es a e-

ouvidos", na feliz aprecia- . �ONVITE de morte tio B:ásil. �.;_'.
<

foi, a con lecimento hospitalar para
-

d tá 1 g A d' t
.

d ta azrerni
..� . artigo. Dizia, mesmo, "que

çao e no ave persona em, \
H'e opa es a agreml- ."

. ......---------.---- visitar 0'- ex-ministro da '

d
'

t 't' - t'

S
' - não pisava lá". Segredou

eparou-se aos que '.�m 1- -açao, tem o gratoprazer em GI,l�l'I:a, cujo' estado de saú-
"�d� o p:r1vi1ég-j,:o:.de "\liis,'i�a):;d ç�Midal",l!ts P.egsoas,mt�l'�,s: r"

•

.

- '(ao .Alcides .Fe:t;:,peira) que
""" .

r -
»,''cletnsplra·cuidadp5.'

.' "estava dOI'dQ,:pl'a -lal'galPrimeira-Êxposição, ao ge-' sadas que <desejam. entrar ". >,., ..', -a , �,�.""J( - .,.1' " {:

inel'O, apresentada nesta 'Ca- corno sócio desta Sociedade, , ....·i,,:.,. ,:i'i::.�i� ��>,>. . ":
/ iii � t':jrü1bJ i'í1i��ét(f:tl'inel,l ilã6

pital. bem como aos senhOl:es cri- As·sass'I·nafos'
T:hn dia,' porém,

Não podem�s deixar de adore� de canários que aii-t- ,

Req'l.l.e1·imento de licença. endividado (como um prín
Laúdó médico passado, em 8 de mar.ço de

1954, pelo Pôsto de Saúde de'Chapecó, l:issinado T' , russo), o jornal fe-

pelos médicos, drs. Rubens Rauen e Darcy Ca- na UDISI8 chou. Com uma nota curta,

margo (firmas reconhecidas) doênça atestada falando em ampliação (não
n. 149.

, TUNIS, 20 (U. P.) - Os de dívidas), de maquinário
Requerente· :roão Paulo Ferreira:-
Despacho. . \
"Indefiro o pedido. O requerente, em abso

luto, não está doente: passeia nesta capital onde
é visto frequentemente nas ruas. Esta Secreta
ria não pode concordar corno de outras vezes'

.

não tem concordado com a libemlidade de al-
deiros entusiastas como Previsão do tempo até às .

\ guns médicos, menos exigent�s, à custa dos co-

AlfÍbal qímaco Filho, Hélio 14 horas do. dia 21.
.

fres públicos. Comuniqu'e-se. Fernando Ferr,ei- assassinio pelos terroristas do falecido jornal, assinan-

Cidade, Zeni Linhares, João Tempo - Bom, passando 1'a de Melo". do dr. Abderraman Mani, elo um molibdêmico artigo,

Machado, Adolfo Cândido. �1 ligeil�a instabilidade'. xxx médico do "bey" de Tunis, na "A Verdade". Aconteceu
.

·Quaaros, Henrique Azeve- -Temperatura - Estável. Sem comentários! O requerente, obviamen- cl:ime que foi denunciado o estalo de Vieim nos _mio-
te, não é da política situacionista! Os médicos

I
.

do Klingelfus, Lauro Me- Vehtos - De Norte a
acima têm a palavra, para dizerem sôbre essa p:l� União dos Médicos Tu- los do rapaz, diziàm os sub-

?eiros de AraÚjO,. dr. Paulo Leste, moderados.. fernandesca imitação do sr,'Bayer Filho. 11IS1anos. literatos, Os pintores de l11�-
...... .. ., ., .. ,. .. • .. • .. .. .. ., ., .. ., ., ., � � � :...._�'" • .. • • • ., ", ., .. ., ,.. •..._..... • .. .. • .. :.. ,.. ,.. ,. .. .. .� _.._ , ,+. • .. • •

......."••••-..> -..> If " ".-..> "••...................................� '+. ......................••" " I"..il'"' � -.........••••
Esfarpado, esfacelado, esfrangalhado, esfarrapa-

D
·

.

C t' d
couro do contribuinte era)1\, ÕS pedidos do $1': Bornhau-

díssimo, o último argumento dos defensores do sih:lélcio- Ias on a o·S sen para que <Js impostos de tTansmissão inte1'-vivos e

nismo, no tocante ao lastimável e criminoso estado das catLsa-m01·tis fossem elevados. O único modo de o Le-
nossas estradas. '

\
,

gislativo evitar que um pequeno aumento ao funciona-

Querem eles que a culpa pelo escabroso desleixo ao povo senão aquilo que considerarmos exe- lismo não fôsse vetado, foi o de concordarem os deputa-
que vai por êsse setor, caiba toda ao P. S, D., cuja ban- quível dentro dos meios e ,das circunstâncias dos com o aumento do imposto de vendas e consignacões:
cada, na Assembléia, rejeitou u'm ,projeto de lei, onde em que vamos desenvolver nossas ações. Quem Como se isso não bastasse, à sr. Bornhausen, lá' de-

. (sic)
. criavél a' taxa rQdoviária. se apraz com promessas vãs,' não só' se engana sacreditado na sua capacidade administrativa, preten-
Em 1950 - 'é preciso repetir sempre - o .pov�eu a si próprio, porque o povo já perdeu a capa- deu ainda criar umél taxa rodoviária, para ser cobrada

o poder ao sr. Irineu Bornhausen, para que êle reali- cidade de acreditar nos traumaturgos e nos san- pelo trânsito nas estradas que abandonara crlmmosa-

zasse o seu programa de candidato. tos milagreirós da política nacional, como come- mente. Enquanto lá fora cantava milagres e saldos as-

Ao P. S. D., vencido pela coligação·, as urnas deter- te um ato 'de deslealdade para com os próprios tronômicos, aqui chorava miséria.
�minaram que fiscalizasse, como partido de oposição, o companheiros de luta, enganando-os e compro- A. bancada do P. S, D. rejeitou esses aumentos es-

go:vernador eleito, dando-lhe o apôio necessário a<jl cum- metendo-os perante ,a opinião pública". torsivos, com os quais o governador, além de trair mi-

prlmento das suas proplessas e contra êle se insurgindo, Reforçando, ainda mais, o seu pensamento a res- seravelmente tod:as as suas promessas, ainda traumati-

sempre que tentasse afastar-se do seu programa admi- peito de promessas, S. Exa. esclamava: zaria o desenvolvimento econômico do Estado. Fiscal do
nistrativo. "Como já disse no início, não quero des- candidato, a repxesent::)..ção oposicionista, se The permi- ()

P}ometéu o sr, lrineu Bornhausen não só reformar fiar um rosário de miríficas promessas, não só tisse essa repelente traição ao povo, estaria hoje coinple-
I nossas estradas, como aiada asfaltar as principais. E porque a minha conciência repele êsse processo tamente desmoralizada no conceito geral. .

prometeu, de forma solene, que não aumentaria impos- de arrebanhar eleiores, como também- porque Mas, a respeito da taxa rodoviária, cumpre ainda
tos. Do pouco fa1'ia muitO, sem os aumentos constantes respeito a boa fé e a confiança dos meus amigos recordar que as classes produtoras de Sa'nta Catm'ina �

dos impostos estaduaIS. .
e correligionários". o comércio,' a indústria e a agricultura - entre as quais

.. Abrir novas fontes de renda, através da produção, Essa pregação civica, obviamente,. deveria trans- o sr. lrineu Bornhausen sempre se houve por: líder c�ns�
dizia S, Exa., era o que se devia fazer, em vez qe su- mitir confiança ao povo, que as�im o julgava:, pícu_o, reunido";; há dois 'anos, em memorável conferên-
gar -as existentes, atl'av,és de sucessivo.<i' aume11tos de 1° - Não faz promessas falsas e inexequíveis, cia em Blumenau, decidiram, por unanimidade:
impostos. 2° Prornete não aumentar impostos e condena E' conh'a-indicada, por inop01·tuna, a cria,

Essas promessas de não aumentar impostoS' foram todo e qualquer aumento tributário. ção de qualque1' taxa destinada à pavimenta,
o mais repetido slogan do sr. Bornhausen,- quando can- 3° - Do pouco sabe fazer muito.

'

ção das 1'odovias do Estado".
didato.' .

. 4° - Construirá centrais' elétricas, -pavimentará Admitiam, as mesmas classes, a taxa de rodágio, co-
O povo aci'editou nelas e. o elegeu. Porque o pOVD nossas estradas, bàixará o custo dê vida.. brada depois 'de concluidas as estradas com pavimenta-

ucreditoü? Porque Q próprio candidato sempre fôra for- Foi assim que' o \ sr. lrineu Bornhausen con,seguiu ção superior. Antes não, que .ninguern mais acreditava,
�al no jurar que não faria pr0l!lessas inexequíveis, Di- vencer.

•
como não acredita, no govêrno que aí está, preocupado

Zla S. Exa.: .' ,Já nos primelros tempos do seu govêrno, o povo sómente com perseguições e politicagens.
"Não 'lhes ·prometo sinão aquilo �ue me' fôr percebeu qUe fôra traído. Das promessas que o candi- . A decisão da bancada do P. S. D., rejeitando t;SSf\

passiveI realizal', pois já estamos lo�ge da épo- dato fizera, o gove.rnador s� esqueoera por completo. De' taxa, teve assim o apôio integral da própria classe a que
cu em que o eleitoí'ado acreditava nas nlirabo- tudo o que fati� nada' fe,z. De tudo, quanto nãQ faria, o governador pertence! Aí a provà de que não foi uma
lantes promessas naS quais eram baseadas as tudo fez ou tentou fazer. decisão política'. ')

.

_

campanhas políticas. Hoje; está tudq. mudado. Ao Legislativo encaminhou projetos de a:umentos O resto é choro de quem, havendo traído o manda-
Os temllOs _são outros. T7mo� que

�
encar�r. a

I escorch�nte� �e iml?ost0s, como o da lei do selo, no t.o, está com �edo' de .

ser julgado pelo povo, por que
todo o"lealIsmo e nao prometer qu::ll os acreSClmos Iam oe 100% a 5,000%. 'De 'fitai' o· sabe c lie tem" os. seus 'dIaS' contados.

Reclassifica�ão
dos cargos e funções públicas

a) a abertura da Primeira Devemos, no laconismo RIO, 20 (V. A,) - Foi' nada havia de definitivo
I
serão apresentadas as re-

Exposição de Canários, pa- desta nota, ressaltar os Iir- noticiado que estariam c0!1- em torno do assunto. gras para o enquadramento
trocinada pelo Centro 'de mes propósitos dos idealiza- cluidos os estudos do .... Disse-nos mais o sr. José

I
do pessoal nos cargos de re

Criadores dê Santa Catari- dores, como Walter Moritz, DASP sobre a reclassificá- Nazareth que até o dia 31 classificação, que irão em

na e que estará aberta até Zanzibar Lins, Hálcio de ção dos cargose funções do corrente aquêles estudos seguida para o Congresso
o próximo dia' 21. Menezes, Waldir. Berreta, públicas, Contudo, a repor- deverão estar inteiramente I Nacional.
Às tO horas, presentes al- João Bento da Silva, Ar- tagem falou, com o -sr. José prontos e simultâneamente

-

tas autoridades Civís e Mi- mando Jacques, Hélcio Ri- Nazareth Teixeira Dias, di

. Iitares, f�i cortada a Fita chter, Aquino Silva e Orde.. retor do Pessoal do DASP

Simbólica, apresentando-se way Conti que, com os que que nos contestou .essa in

ao numeroso público pre- integram a Diretoria, foram formação, declarando que

sente, um espetáculo mara- os fundadores de. tão útil a

;vilhoso com a apresentação -gremiaçâo.
de 69 belíssimos canários de - Manifestando gratidão

Conforme anunciamos re- Tavares, Altair Pires, Nica-
I

'�rlizou-:sel Domingo, dia 18, nor Conti, Veridomar da

nos Salões do Clube "15 de Silva, Raul Stuart, integran
Novembro" _ (ex-Democra- tes da Diretoria.

.0 estado de saúde do geD •

Góes Monteiro

várias espécies, destacando
>

se os "Frizados Parisienses",
"Brancos Frizados", "Rol
lers" e outros.

"Ouro e cristal metamor-

pelas gentilezas dispensadas
ao. representante dêste Jor-

Peoà de' morte
DO Bràsil

....

TIM • .' .

E TOME POLCA! sas-de-café, (discordando) .

Diretor do falecido "Diário

da Manhã", (jornal de pro

priedade do sr. Bornhau-
\ '

sen), [ámais escreveu um

felicitar os seus organizado_
;es que, não medindo sacri-

. :fJ.eios, levaram a efeito a no

tável exposição, cumprindo
'assim pí:eceito estatuído em

'0. programa :do Centro de

Criadores de Canários de· -----------

Santa Catarina à frente do

da não o são, ii comparece
rem a séde da exposição si

ta a Praça 15 de Novembro, (

Clube 15 de Novembro (ex_
.

Democrata) afim de darem

verda-
o Temp 1

ram a tiros um médico fran- ,para um enterro de tercei

cês e incendiaram um ex-Ira. Realizado, estava, o de

tenso bosque ao norte de sejo do moço-hachare1. De

Tunis. O novo atentado ve- repentemente (como dizen,

Irificou-se pouco depois do JS lusos) surje o ex .. dil'etor

go), sapeca, nova�ente, os

surrados argumentos. Sem

,qual se encontram

terr.orista's Junisianos mata- etc, Uma espécie de vale,
o nome e endereço.

vim1' o discô, continúa mo

endo (e r�moendo), sem li-

gar a concludente resposta
do roda-pé (dêste jornal),
de terça-feira última. Mas

o moço-bacharel (agora,
jornalista), com o seu re

irªo' inseparável lembra o

repertório daquela orques
trà do saráu, das Novais:
Tocava e tocava, -mas, so
mente polcas. Era um-deus
nos-acuda; e tome, polca.
Serviam uns bôlinhos e a

charanga. .. to�ne polca!
Madrugada àl�a, sala vasia,
músicos' sonolentos ... e to

me polca! Jámais, (confes-
I

so) ví coisa tãó parecida,
papagaio. . . "Que polca-
1'ia", t�ocadi1hava o grego,
fã dós àntigos saráus ...

... BUM

RISu DA CIDADE ..•

EM JOINVILLE

1l:le está dizendo. que
G Collin lhe deu 10
cruzeiros.

'Para quê?
Para arranear todos
os cartazes do Pauli-

r- ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

, Janeiro,
,MédicG do Hospital de

'Caridade
.

DOENÇAR DE SENHORAS

,..
- PAn'fOS-OPERAÇüES
rons: Rua .Mão Pinto n. J 6,

das 16,00 às lS,nO

Dr. Carlos F. Eouelsiul
JORNAIS Teletonf Médico dos Hospitais Americanos e da Força
O Estado .,.•.. ; � . •• 3.022 Expedicionária Brasileira
A Gazeta ........•. 2.658 MÉDICO - OPERADO:r. ...... PARTEIRO

DR. lJIB CREREM
I Diário da Tarde .•. 3.5791 Doenças de Senhoras e Crianças - Partos -=- OperaçõesADVOGADO, ! Diária da Manhl .•. 2.463 O Mais Moderno e eficiente Tratamento e Operações

Causas cíveis, comerciais, A Verdade .....•..•' 2.0UI I
'

das doenças de Senhoras '

,

':

criminais é trabalhistas., Imprensa Oficial... 1.688' Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes,' tono
, I.OSPITAIS turas, zumbidos de ouvido .. neurastenia, irritabilidade,Consultas, populares I"' ·d.:o

' A. •

tênci f
.

'd I bD� ,·lltl aue: msorna, impo encra e rigr ez sexua em am os os seUrussanga 2. -
, Rua Nunes Machado, 171 (rro"f'�aor) .••...• 1.114 xes _ Tratamento pré-nupcial e pré-natal.Apt. ,102. _(esq. 'I'iradentes) J.':-sobra1 (Portaria) .' ...•.•. 1.031 Operações especializdas do ouvido, "nariz, garganta

'DR. VIDAL '1. do,:- if_á 3.\ "., .Nerêu Ram,N .•.•.. S.831 sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) labio parti" '. '. .

, Militar ......•..•. , 1.157 - Operações de hernias, apendicites, ovário, utero,CLíNICA DE C1UANÇAS
. São Sebastilo (Cal. hemorroides, adenoides, hidrocéles, varicoceles eCONSULTÓRIO - FeU- de Saúde) 1.153 ' varizes, elefantiazes. '

pe Schmidt, 38.
'

'D H 14' K h 1 Maternidade Doutor 'c I R U R G I A' E M G E R A L
CONSULTAS - nas 4 r. aos �gon ec e e

,

Carlos Cerrêa ... 1.12] Tratamento garantido de varizes, úlceras varicos�s"
às 6 horas. I CIRURGIÃO DA CASA DE SAUDE SÃO SEBASTIÃO CHAMADAS UR- hemorroides com 6 injenções, sem .ôr, r

Residência: Tenente Sil-II Laureado com a medalha de ouro pela Faculdade' GENTES, OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)
de Medicina do Paraná,

-

I Corpo
de Bombeiros

,.3131 Tra,tamento
e, Operações do estômago, fígado, vesicula e

1 veira, 130
__

o o·__ Serviço Luz <Recla· intestino _ Tubagem -duodenal.Telefone: 2.692. FONE � 3.165. Prámio "Victor do Amaral de Clínica Obstiteca da I ma�õel!! 2.404 Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, mais-

R'
-'--

I' F ld d d M di
.

"
Pelfcla (Sala Comls· " moderno, em 3 ou 15 dias.DR. A MANDO VA- ,DR ANTÔNIO MO- �cu a. e e e lema
sário) . . . . . . . . .. 2.038 Técnica única no mundo para o tratamento do Heman-LÉRIO DE ASSIS ) ,NIZ DE ARAGÃO Com estágio na Clínica Cirúr_gica da Fa.culdade Polícia {Gab. ��le. giorna (manchas de vinho) no rosto ou no corpo, com

- MÉDICO -

1
:le Medicina da Universidade de Sao Paulo. I gado) . . . ... .... 2.594 100% de cura.

' Dos Serviças de Clínica In- CIRURGIA TREUMATO.
(

Viagens de aperfeiçoàmento aos hospitais de ,C<?��PA�HIA� UE
,
Receita de óculos - Tratamento e operação das doençasfantil da Assistência Muni. LOGIA lVIontevidéo e Buenos Aires. '

I RANSPORTI dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,cipal e Hospital de Carida�e; Ortopedia CIRURGIA GERAL _ PARTOS _ DOENÇAS DE I r\F:REO
. ETC.

CLíNrCA :�mDICA DE I Consultório: João Pinto, SENHORAS T-'C 3.700 !\TENDE A QUALQUER HORA :00 DIA E DA. CRIANÇAS E ADULTOS
'

iS.
.

Operações de: Aparelho digestivo - Estômago, C:t'uz�iro do Sul 2.500 NOITE'
- Alergia -

, Das 15 às 17 diàriamente. .ntestinos reto anus' etc. vias biliares (vesícula) -,
Panalr 3.553 Consutório: Rua Deodoro, 35 r_ Tel: 2784Consultório: Rua Nunes Menos aos Sábados :-\parelho' gênit�-urinário �1asculino e femin!n�, rins \- tl�i2 , •.... 2.325, Residência: Rua Bocaiúva, 210

'

Maoh,do, 7 - Cou"lt., d., R"., llooaiuva 136, .

Jexiga, próstata útero, ovârios, operações pIaslteas,
•

I.óul. AI , ... ,.,.

!-.!5:0·0S2 '-Navl·o-Motor «C'ar-' Boeo'c'ke'"15 às 18 horas. Fone: - 2.714. Cirurgião ,da glandula' tIreOIde. CIrurgIa do cano Rui ..........•...
.. IIResidê,ncia: Rua Marechal

-

�er. Traumatologia. SCMldlnavaa .

GuilhArme, 5 - Fone: 3783, DR. H E NR I QUE Atende das 8 às 10 e das 16 às 18 horas na Ca- HOT�JS RAP1DEZ -'CONFORTO _ SEGURANÇA._, --_' - .--

PRISCO PARAISO :;a de Saúde São Sebastião, das 10 às 12 e 14 às 16 .ho. Lu . . . . . . . . . . . . .. 2021 Viagens entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRJDR I. LOBATO
É ras a rua Feri1ando Machado ,nr. 6. (Prédio do InstItu- Mace.Ue %.276 Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se.

FILHO
M DICO

Jo Diagnostico Dr. Djalma Moellmann). MetropoJ ..•... 3,.147 bastião, Ilha Bela; Ubatuba, sendo nestes quatro últi;Operações , , Doenças - La Forta .•....... 3.S21
mos.apenas para movimento de p'assageiros.'Doenças do apare'ho respi.

d C t S «3ratório de Senhoras - Clínica e �c qu"!! .....•...••
Z�"." I

,As escalaI! em S.. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
TUBERCULOSE Adultos. ..,."

(!entraI ••.......... ,prejudicarão o horário de chegada no RIO (Ida), e

'

f T I
Estrela • • . . . . . . . .• 3.171

SANTOS (Volta)RADIOGRAFIA E RADIOS- Curso de Especialisaçiio "O Jose' avares race'ma Ideal � 6-9COPIA

DOS, PULM,
õES' no Hospital elos Servidorf-s r.,

,

ESTREiTO·
. . . . • . . . • a ITINERARIO DO SIM "CARL HOEPCKE" NO

Cirurgia do Torax , E t do
'

,

9. NO MES DE JULHO DE 1954
Fo,rmado pela Faculdade

CiO s a. MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - CLINICA Disque ' .

Nac�onaI de Mediciha, Tisio- (SerVIço dr) Prof. Mula- GERAL

logista e Tísiocirurgião do I
no d� Andrade) I

-�

h Do Servico Nacional de Doenças Mentais.
IHospital Nerêu Ramos Consultas - Pela man ã "

MI" isco,la-p.,tlmarl.aChefe do Ambulatório de Higiene enta �Curso de especialização pela 'i' 't 1 d Carl·d"'d. 'Ano • f\SpI a I;t ":. PSl'qU' iatra do Hospital _ Colônia Sant na.

Is. N. 'l'. Ex-interno e Ex-as-
Oh Ad t· tA tarde, das 15,3 S. Convulsoterapia pelo eletrochoque e car- vDn- IS, asistente de Cirurgia do Prof.

P uem diante no consult6rio, diazoL Insulinoterapia. Malariotetapia. sico-

IUgo Pinheiro Guimarães
Matrículaa Abena

(Rio,). ii Rua Nunes Machado 17, terapia.
CONSULTAS: Terças e Quintas das 15 às I C.usos: Primário .-Ad-Cons: Felipe 'Schmidt, 38 Esqu,na de Tiradentes. '1'.i.

17 horas, Sabado (manhã)
"

, missão.- Fone 3801. 2,766.
Rua Anl'ta Garibaldi, esquina de GeneralAtende em hOifa marcada.,

P 1 I Rua Visconde d. OuroBesi(�ência La orta BI·ttencourt.'"'- Res: Rua São Jorge 30 - Preto 75Hotel. RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Tel. 2901 , .

,Fone 2395.

DR. GUERREIR
M E D I C O· 5 '.

" ,I! Dr. Faost.; B,rasU 1, o E S T A D () Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Gargan
do Hospital de Florianópolis

) WLADYSLAVA : ESPECIALISTA EM DO-: ADMINISTRAÇÃO A clínica está montada com os mais modernosMÁRIO DE �ARMO I DR. ALFREDO ,DRA. ENÇAS DE CREANÇAS. ,Redação e. Oficinas, à rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialidaCANTIÇAO í
CHEREl\1

"
\V. l\IUSSI

,

CLINICA GERAL Conselheirn Maf�a,n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operaçã'

- MÉDICO -
.

e CONSULTAS: Das 10 às Tel. 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites
I'LlNICA DE CRIANÇAS I CURSO NA,CIONAL DE

DR ANTO-NIO DIB Díretor : RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta)
A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS I . 12 horas.

RAlVJOS. lONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno apar
Doenças Internas Ex-diretor do Hospital I MUSSI Gerente: DO:MI�GOS F. DE

para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores
;ORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana.

_,_ ,MÉDICOS - Cons. e Residência: 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Ern muit
RINS - INTESTINOS � Doenças nervosas e men- 'CIRURGIA.CLtNICA Setembro n. 13. Representantes i . casos são evitadas as operações das Amigdalas
Tratamento moderno da tais. GEftAL·PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringía

SIFILIS Impotência Sexual.. Serviço completo e espe- ra, Ltr'a. e inflamações dos Ouvidos)Consultório - Rua t�ra· Rua Tiradentes n. 9.
cializado das DOE-NÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)tentes, 9. Con su ltas das 15 às 19
SENHORAS, com modernos A D V O G,A DOS - ,l'0 andar. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

T-IORARTO: hOl:2.S.. Imétodos de diagnósticos e I Te!.: 22-5924 Rio de (OCULOS)Das 13 às 16 horas. FONE. 3415.
. tratamento.

1 '
Janeiro.

. lLAMPADA de FENDA (Vei'ificação e diagnostico dRes.: Ru� Santos Saraiva, SULPÔSCOPIA - HISTE" DR. JOSE MEDEI- Reprejor Ltda. lesões dos Olhos)Tel.: Cons. - 3,415 - Res,
:::i4. - Estre�to.� RO _ SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA Rt:a Felire de Uliveira, n. INFRA VERMELHO :J.- 2.276' - Florianópolis. 'fEL "24h•

.
- o iJ.

- ,ME.TABO�ISMO BASAL I ,_ ADVOGADO _

- 21 - 6° andar. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
op ROMEU BAS'rOS DR MA'RIO WEN-I

Radioterapíap or ondas
C' P t ,I 150 Itaíaí

Tel.: 32-9872 - São Paulo Pulmão e Esófago ,

""'.11.\..' ;,
'

,

I
- alxa os a - aJaI ASSINATURAS

'

curtas-Eletrocoagu açao

-I
"

S t C t
. Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasPIRES DHAUSEN Raios Ultra Yíoleta e Infra

- an a, a arma -

Na Capital I Belo Horizonte '

- MÉDICO -- 'CLíNICA MÉDICA DE

jVermelho. 'DR MÁRIO LAU- Ano Cr$ 170,00 Residência _ Felipe Schmidt, U3. Telefone 2.365Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultório: Rua.T'rajano,
•

Semestre Cr$ 90,00 Consultas _ pela manhã fio Hospital _ A tardSão Francisco de Assis e na Consultório - Rua João, n. l, 1° andar - Edifício do RINJl.O No Interior � das 2, horas em diante no ConsultórioSanta Casa do Rio de Pinto, 10 - Te!. M. 769. I�IõntePio. <ê-"; Ano Cr$ 200,00 _._,_,
_ __ ''' _

Janeiro Consultas: Das 4 às 6 hO-1 Horáv;o : Das 9 às 12 ho-
DR. CLAUDIO Isemeg·t�.�··:::: Cr$ 1l0,ÓO I DOENÇAS DO APARELHO DIGEST1VO _

CLINICA MÉDICA raso ras - Dr. MUSSL Anúncios mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA.
CARDIOLOGIA Residênc ía : Rua Esteve3! Das 15 às 18 horas -- Dra. BORGES tráto. DERMA::OLOGICA E CLINICA GERAI:,

Consultório: Rua Vitor Júnior, 45. Te!. 2.812.
I
MU�SI. I ADVOGADOS Os, originais, me�mo não Or Miguel Nunes Ferreira'I . Restdê.icia : Avenida Trom-. Fôro em geral, Recursos publicados, não serao devol- '. , ,Meireles, 22 'I'el. 2675.

iOLII"S
- OUVIDOS -! powsky, ". I

perante o Supremo Tribunal vid". _ _ RECEM-CHEGADO DO RIO DE' JANEIRO,Horários: Se�undas, Quar-!_NARIZ-
E GARGANTA j.. Federal e TrIbunal Federal A_ ?Ireçao nao se. r�spo�- ATENDÊ A RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, 1tas e Sext,a feiras:

� DR. JÚLIO DOIN 1---
de Recursos.

, s�blllza pelos. conceIt?S emi-
ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE,

�as. 1� a� 18 horas.
. VIEIRA DR. NEWTON

ESCRITÓRIOS tidos nos art ígos assinados.
CHAMADOS A QUÀLQUER HORA DO DIA ou

- hes,ldencw: Ruao FelIpe I
'-D'A'VILA

Florianópolis - Edifício
._ __,___�_ • - __,_, DA NOITE NO CACSIQCHUMIEHDOTT.EL, A RUA FELIP-

(- São Jorge,' rua Trajano, 12
1

_SChJ111dt, 2; - 7 andar, I Especialista em: Olhos � CIRURGIA GERAL - 10 andar - sala 1. nformaçoes8j)L 1 -. Tel, 3.002. I Ouvidos Nariz e Gar- Doenças de Senhoras Rio de Janaíro - Edifício

uteísProctologia - Eletricidade Borba Gato, -Avenids Antô-
DR. WALMOR ZO- ganta.

Médica néo Carlos 207 __ sala 1008.
Receita de óculos. -

___MER GARCIA Consultório: Rua Vitor
In ira-Vermelho. Meireles n. 28 - Tetefone:' Dsplomado �pela Faculdade

Nacional de Medicina da Ultra-Sonoterapia -,Ne- 3307.
Univeraidada do Brasil l.ulizaçôes. Consultas: Das 15 horas

Ex-interno por concurso da Equipo de Oto-Ríno em diante.
Maternidade-Escola Residência: Fone, 3.422,(único no Estado)

Rua: Blumenal n. 71.
RUjl- - Vitor' Meireles

n.22.

Indicador- Proflssíonal
CLINICA DÊ OLHOS -- OUVIDOS-- NARIZ E

GARGANTA
- do-

Residência: 'I'ravessa

- Florianópolis__

O leitor encontrará. nel.
ta coluna" infOTlllaçõt'8 que
necessita, diàriamente e de
imediato:

CLINICA MEDICA
CONSULTAS das 10 ....; 13 horas
Rua' Tiradente 9 ....,. Fone 3415

Dr. Ylmar Corrêa

horas.
Pela manhã atende

DR. CLARNO G.
GALLETTI

..:._ ADVOGADO _;.

Rua Vitor Meirelles, 60.
FONE: 2.468.

(Serviço do Prof. Octávio
Rodrigues Lima)

Ex-interno do Serviço de
.

Cir'urg ia do Hospital
l. A. P. E. T. C. do Rio de

Horário - 9 ás 12 horas
'

- 16 ás 18 horas.
FONE - 2.675

diàriamente no Hos

pital de Caridade.
Residência:

Rua; General Bittencourt
o. 101.

\ IDA V O,L T A \

Flm'ianópolís � Ita;aí- Rio de Janeiro SantlJ'

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

Horário de Saída:
de Florian6polis às 24,00 horas'

do Rio de Janeiro às 16,00 horas
Para mais informações dirijam-se 'à

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

/ j

I
I

!

i

BAR E. SORVETERIA
AMERICANA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FAL IA DE ÂNI'MO' PARA TRABALHAR/-

�
·

\ - j Ai, dores rnuscutarea e ,,,,ij'- nas ·'olha. do abacateircr acr-

......_, \ j cimento das articulações que, maliza as funções renais e

AIf,.
,

.roubam a eficiência no traba- provoca: abundante diur'êse

��
,

'��or SJ��A·CARNEIJtO ���i�' lho, são sinais da acu- , .... / que facilita a elimina-

CO,NSIJUORA DE I1fOJENE INfANIlL.QA JOjlNSOft,& .tCf..I'jm.O'lj mulação de toxinas e ..... ção_ das toxinas e do
.

SNUA. LEOBERTO LEAL"

C' Ih
. \

B I
Consultora' de Higiene guir ,êste sist�m�', o hOI�á�io

.

ácido úrico no o�ganis.' ,ácido úrico. restabele-
, Tran;corre, na data de! .onse OS de e eza Infantil da johnson & Jo- será mais ou menos � se- mo. ABACATEIROL, cendo a normal capa-

hoje, o .aniversário natalício hnson ' guinte: 6 horas da manhã, 'comprimidos à base �idade pàra as ati·

da' exma. s�ra'.' d. Ivone
,

O jovem herdeiro 'com- leite; 9 horas, sucos e vita- 'dos princípios contidos vidades diárias.

Bruggmann Leal, espôsa do (Colaboração especial pa- tinado .ao tratamento, ge- pletou três meses.·.. e uma minas; 9,30 horas banho; 10
. .

"

sr. Deputado Leoberto ra Ó Estado) .ralmente- sob a forma liqui- bela manh.ã entra, no seu horas, leite e 'c�,��eais; 2 ho- A'DilI"usmo: O AMIG� DA SUA
.

'.Leal, integrante dá bancada da. quarto e o encontra acorda- ras da tarde, leite. e legu- D./ft,It.6DJ nVLI , IFICIENCIA �

catarinnese na 'Câmara Fe- 'EXFOLIAÇÃ PROFUNDA Esse intervalc de aplica- do, solenemente dobrando e mes; 6 horas, leite e cere- 1, , "

.

deral. I,' DA PELE ção variará é claro ·confor- desdobrando .

os. dedinhos. ais. E se êle acordar às 10I'
.

I
'

A's muitas homenagens' 'Dr. Pires me?-s reações cutaneas Êle acaba de descobrir que horas da noite, leite nova- .MARL'V''N MON�O'E
.que a sociedade catarinen- que se forem produzindo e tem mãos, e que as pode mente.. I '

se tributará, por certo, à O assunto que iremos .poriso é que é indispensa- mover! Isto é somente uma Você provàvelmente tam- encanta mas não cante/.
ilustre dama aniversarian- tratar na cronica de hoje vel

'

a observação permanen- da� descobertas. De. agora bém perceberá flue seu fi- l, . '.
.

' ,

l, te, O ESTADO se associa refere-se á,mudança da pe- te do medico. em diante," o mundo se l�� pega resfri�dos com .:a- r Mar�lyn Monroe encanta, deira artista deve ter.

cordial e prazerosamente. le .não pelo processo já, co- Nos outros dois dias se- transforma em lugar fásci- cilidade nesta epoca. Serao, mas nao canta. Digo quase, porque, o es

FAZEM ANOS, HOJE: nhecido do peeling que age, guíntes,' o especialista pro- nanté, cheio -de mistérios, porém, nada mais do que 'I Quem não conhece essa sencial, o que mais prende
Transcorre hoje 0.10 ani- digamos assim, de uma ma- c-ede a abluções qu�ntes s'o- surpresas e novidades. Êle um Anarizin�� escorrendo, :se I

loura revolucionária, a ga- a atenção do espectador, é

versário do g�lante menino neira superficial. Queremos bre 'a pele e, novamente,.a começa a' ver com clareza, voce o mantiver numa-die- .

rota do século, a tal .que o talento, e a garota sensa

L u i z Trindade Cessat- nos referiria um outro me- composição exfoliativa, con- escutar som; distintamente; ta leve, com mais ·liquidas,
. fez mais sucesso que a dis- ção não o possui.

tar(filho do sr. Esmeraldo todo que embora 'produ- forme a dosagem e a fre- Já sabe reconhecer a quem �. deixa-lo descansar bem: I �utida bomba atômica? Nos filmes: "Só a mulher
C�ssettari e Rosa Maria zindo tambem uma substi- quencia que o caso requer. pertencem as diversas vozes Não o leve para a casa dos Claro, todos a conhecem! peca", seu papel é insigni-
'Trindade Cassettari. tuíção da pele atúa, entre': No quarto' dia, pela manhã, que soam na casa, e de- encantados parentes e não I A loura, sensação apare- ficante e muito mal inter-

c,
- sr. Zefermo Carvalho. tanto, de um modo mais a pele se .encontra sob uma monstra grande a 1 � g ria deixe que 'muitas pessoas, ceu e continua aparecendo pretado; "Níagara", apesar

>;�'i; 1{'�to, influente. pólítico em pi;ófurido, posto que tem coloração marrom forte, es- quand� você' se aproxima entrem no berçário. Rem,é- í. nos jornais e revistas de
I
de figurar como estrela de

.'�.\','
,.

Ti]·tie�S-,·
" ';'

uma ação muito mais ener- ,tendida e seca.' No quinto com a mamadeira. Começa' dias oleosos para o nariz r
todo o mundo como exube- [primeira grandeza nota-se

.' '- I
"

I,
.,

- .sr .. Arnaldo Dutra, ai- gica do que o já Citadó' .dia será -feito um. curativo a pedir atençao com . sor- nunca devem ser usados em r'antes curvos da loura sen- : á falta de talento, sendo os
r to funcionário dos Correios peeling, Por ter exatamen- com um creme fortemente risos e "gugus" írresístí- crianças pequenas. 'I �acão. diálogos forçados e sem 'ex-
e Telegrafes;

.

;

"

t te um modo de ação acen- gorduroso e que. permane- veis. Começa a pegar ob-
•

Limpe o nariz usando pá- I � .. que os homens prefe- pressão; Páginas da vida,
,- srta: Waldete. Salomé

I
tuadamente mais forte é cerá du�ante o período de jetos. E agora chegou a 0-:-' litos com pontas de algo- rem as louras, mas casam sua permanência na tela

da Silva;' .' que' deve ser praticado com doze h:or�s sobre' todo ros- casião de lhe dar chocalhos dão e mantenha o garotí-
I
com as' morenas. . . foi menos" de· um minuto .

.� dr. ,I�dalecio., An'�da, uma, técnica toda especial, to, tal e qual uma mas�a- e outros.. brinquedos sim- MO sêco e agasalhado. Su-! Enfim, sôbre' Marilyn Sejamos sinceFos·,
· f�:t�nd�ii-o em Laje'�, ,I:, irrepreensivel, pois do,-:

ra.
.

ples, Um objeto leve e co- bstitua ,o banho por uma Monroe, dizem muita coisa. Marilyn' Monroe, atrai os
..;' - menina Elzira Nasci- traria causará transtorn'o.

' Passado todo esse tempo lorido, pe�durado s&bre o massagem cotnp�eta e suave I ,A natureza lhe foi ,pró- espectadol'es pelos seus dó-
,

menta, De:lfino; .) ,O peeling poderá
-

ser ,faz-se uma massagem espe- berço, atrairá seu's olhinhos com óleo para crianças e

j'diga..
tes físicos, mas está longe

.....:....., :mra. Iolanda Rothsal,

,mesm,o,
'
'usado ,por qualquer Ir cial du.rant� dez minutos duran,té horas. Tanto me- evite, a todo o custo, corren- J Possui quase tôdas as de prender a ate'nção, o que

:, �,;ésP<?'§,a" 'do, sr:, Raimundl? .pes,so� cuidadosa, mas a ex- e começa-se a retir:ar a pe- lhor sé o brinquedo for tes d� ar. � qualidades que uma veda- acontece com os b.o�s ar-

',; 'R�thsa[;l
'

. ': '. ,

'fo'Háçã� c,ufanea profUnda; le normal. Já aí; e:ntão; o pendurado ao alcance de tistas. -....

,

_ Capitão Dante ,Cora- só deve ser feita sob às vis�' paciente rétoma
'

. sua vida suas mãozinhas gorduchas. Como estrela, brilha mui- .

dini, da �eserva do'E;xérci- tas ,dil'etas de um medico comum. O"resultado ime- A alimentação do behê

P t·'d· T b Ih· B 'I·
'0 mas'como artista ainda

toi
'

.

.

e�pecialista. E' necessário diato é bom �,' ao lado do ganha' novo iriterêsse ta1]'- ar I ,0 'ra a· Isto rasl elro �e� n�uito .que .apre�de! .

.

- srta. Zeni Lourdes, fi- mesmo uma internação em desaparecimento' da�' ruga� h�n:. Q;'uandQ.- alc:ançar o

I Entretanto, é uma garota
lha do SI:. MaiOl: Orlon A. casa de saude, duranté se- e manchas sUgerficiais"5;f) ,iFnr.r.s��2�an.�� p�so de 61/2 PARA DEPUTADO ESTADUAL 'I esforçada

e merece o êx, ito.,: Platt;> �.
<

te dias,: tempo n�rmal para vos e 'putra� pe9-�enasi i,rlJ_�i ,��Jt,q;�j.12:,. H�ite ;�om Pa- .

. MARILU'
'

.

�;" 1;ifv��:�'�I"�ii� �� ,? "::j���: ;:���.:::;::: I ::���{:��;���;;q".I1�n);����:';�> ,IEt�O VIEmA.�BEIRO
.

A ItUIUttTAÇãl) DO'

..:...:._ sr.:�Atltino ,Pereira; sa·. semana o profissional çamento completo dQ.r.?!i. '. , J,oificie1itef"'p:�Il� sàti's- J:'\�1;:.�.:::���� .:_,.�.:.._�...-",,,,,::, �"
" '

.fERR!()
, '

.� m.�nino Jairo, ·filho do tem de dar atenção' piaria Toda essa mel�ora persiste Jaz�r �eu apetite. Conse- Os elteessos da vida moder.c
sr: jOã0 Margarida: ao c 1 i e fi t e, observando dura�te' um prazo de dois

I
quentemente, você come-:-'

.

\8"
\

t
_.

'1"
.

"'H I' -. �:;i�[���i��ma a !�l�in��ç����
:._

I

�rta. Ce,.cilia Br,ognoli, constantemente as �udan- anos mas, nada- impede de çará
.

a adiCionar' legumes
.

es auran' e
.

apo I' gia 1l:stes mald', podem seI"
.

t t t 'f l' l' d'
'

, ,'. Vencidos cfi,cazmente coll) ()
· filha do sr� Adolfo �rogno- çàs que se irão desenvolver que o ra .�men o ex o la 1-

. pa,ssa os na peneiri'!,. :Espi- ,,'
'

'.

'

, .'. liso "4� Pilulaó! ou Xal'0i>e
',� li', ,', na ."pele de. seu rosto. vo possa ser sempre repe- nafre, - cenouras, erVIlhas, !B1a.TICard,' medicamento rc_

, . RUA Marechal Deodoro 50. generador por excclência.
-. .SI'. FI'anc' 'l'SCO E·v'ane:e-,. 'IDe .um modo, geral.resu- tido após esses vinte e qua- vae:ens,' abóbora, nabos, po- E L I d 'B'l Ih I do 'Sangue e fortificante g-c_- �

� m ages, no su . o
. 1'asl, o me or., .

ral. Pilulas e Xaropc Blan_
". - lista; do alt� comércio 10- miremos nas palavras 'que tro mes�s e com os mesmos dem ser dados misturado� Desconto especial para os senhores viajantes. Card contêm o Ferro _ nu_

1 se seg�em a técnica de uma resultados obtidos da pri· ou separadamente. Entre- I' ma feliz assoC·iação aO Iodo
.c,,! .

_ _ necessários.�r organism()
· NOIVADO: exfoliação profunda da epi�' meira vez. tanto, leml;>�-se que, cada c .há Lnais de. , .Im século

C
'

1
. derll1e. 'Durante 'os dOI's prl'", NOTA:,' Gs nossos um. deverá passar por um

p
'Vc.m sendo I)le[(oridos. pelos

om a g�nt� e graCIOsa
'

t.
II . -,

, Ii:lcd.co., (,it: touo o mUliUo.

senhorita. Myriam, diléta méiros dias e após q'estuÇlo leitores poderão solicit,ar período de experiência, an- ar Ic Ipara o,
iilha do sr. Aarão Fe,rreira inicial da qualidade da cutis qualquer con�elho sobre o tes de' adicionar um novo .,
'da �Cunh.a' contratou casa� se 10Ur.a ou morena, se- tratamento da pele é cabe- paladar. Comece com uma

menta' o sr. Celio Medeiros, ca, normal, gordurosa OUI los ao medico, especialista' colher de chá e aumente
,

filho do sr. F�rm. Aggeu da mixta, muito ou pouco en- Dr. Pires, á rua Mexico, 3i ! gradativamente, até 60 gra-

Silv� .Medeiros, de ;uba-I rugada, sujeita, a cravo,!, -, Rio dt; Janeiro, bastan- I
mas.

.

"
.

rão. I espinhas,
manchas ou quais- do 'enviar <f pres�nte arti- A quantidade de suco de

A�s noivos e exmas. fa- quer outras desgraciosida- po deste' j�rnal e o �ndere- laranja t�níbém pode ser

mílias as feiicitações de O \' des: a�lica,..se de ,,�ez em ço completo para a respos- aumen.tada a 120 gramas

. E$�ADO: I
' d�z mmutos. o produto des- ta. puras. Se o bebê .paracer

iS, ";: 1
.

, "".', ',7 ' .

enjoado disto, substit'\la-o
" p'or suco de abacaxi, to�a-'

". Tasso-r· ·�.O.QIIT�I r te ou ameixa. Dê êstes su-

11'111 tlfJS1TIID
.

cos em 1I.Jgar de água� Ma-

'�\�i:i '; ,�:."s"�'T,
.

'A','D',',O·', "t. �
1

� ;! ...' .:
,

,�
-

t".

f
,

"

"

,
v r."

,-

'I.
•

�/ ;J� I -

l; i, -
-

',-
.

�

,

'

NO ,LAR E.NA SOCIEDADE

..
'

'�. --LivreICOMUTA A PRISÃO DE VENTRE COM
,

""' .........

CGJRA CO)§ '" . "-.

1', lIDE §P0Jú©IE'�t � ,

.

do D(jUTO� FRAN�K � �

raxJ:Itlvo suave J depurativo ,.
,

PartiCipaçãO
AGGEU DA SILVA MEDEIROS·E SENHORA

e'

AÀRÃO FERREIRA Di} CUNH{\ E SENHORA
,

têm o prazer de participar�m aos amigos e pessôas
de suas relacões o noivado de seus fUhos.

•
.

>

, CELIO e MYRIAM
Florianópolis, 2 de julho de 1954.

.

Tubarão. FI?rianó;polis.

. 'Iletçãl, .f's:IQdantes 1, "

,.

PEQUENA GRAMNtICA ,LATINA
PROF. CUSTO'DIO F. I)E',CAlVÍEOS

'

, RIGOROSAMENTE DE�AcdRDÓ, COM. O PRO-
GRAMAJ,OFICIAL.' ,<'-'-. ,/�, , :',,/ ;'.' -:", .. ;:t -',,; 7"

Nas principais Livrarias; r�eço Cr$ 25,GO.
�--..'

�
-

< ;.,') , •
"

�. ·E,scritório, .�.� .R·ep���e��I�ç��sVende-se um E;scrrtorlO de Representaçoes, bem no
"""'éehtrcí áa cjdade�

,

,
'

Tratar à rua Trajano, 33, 10 andar - sala 4,

..

veres de pessoa� ainda não

identificadas. As autorida-

Gilwan Nunes Maia participa aos seus paréntes e

pessôas da amizade de �eüs Pais Gilberto Almeida. Maia
e Wanda Nunes Maia, o nascimento de sua irmãnzinha
G I L W A N A ocor:rid� no dia 15 do corrente, na

Ml'iternidade "Dr. Cal'los Corrêá".

Encontrados
màis cadaveres
GUATEMALA, 18

.

(U.
P.), - Informou-se que fo-

ra.m encontrados nas cer

canias da parte antiga des
ta capital outros três cadá-:Participaç.ão

MANOEL JOAQUIM DA

COSTA

�ORA'CIO E. SANTOSe
des presumem que' se tra

tem de anti-comunistas eli-
OFE'LIA CU'NEO DA

COSTA
minados durante o governo
de Arbenz.

tarão a sêde e darão ao seu!

organismo as vitaminl'ls de

que necessita.
"

.' ,O horário das' reféic.ões
, ' .

<

'também
.

mudará agora .

Provàvelmente êle já não
necessitará 'mais da ama

mentacão das 2 ou 3 horas
�

"

.

da madrugada. Se êle tam-

(ltLVI" A)
GRAN1>E TONICO

Participam aos parente,; e ,pessoas de suas relações
o contrato de casamento de seus filhos MARIAZINHA
e ANTONIO HE'LIO.

P'ar'icipação
Paulo Prosdossimo e snra

Iv�lda Silva Prosdossimo

participam aos seus pa!en
tes amigos e pessôas, de
;;uas .relações, o nascimento
de sua filhinha ADA-MA

RIA, ocorrido na Materni
dade "Dr. Carlo� Corrêia"
'1 16 de Julho. "

Bracelete I \

Florianópolis, 10 de julho de 1954.
Perdeu-se, no trajeto

compreendido entre a Loja
Cliper e a Ca,sa Samaritafiá,
.um bracelete. de ouro. A ,LYSOFORM . E 0801
quem o encontrou' é obsé- bém não acordar às 10 ho

quio entregár' à sr,ta,.. Car

lJ1e� Oliveira, n'a rua Tra

Jano n.'29 ou Departamento refei'cões diárias, constituin
dos Correios e Telégrafo!· do c;da \lma de 210 a 240

que será bem recompensa- gramas, inclusive leite e ou

do. iras alirn.entos. Se você se-

ras da noite, o' horário, po-
,

' \t_
derá ser reduzido a quatro "Durvaliao Balisfa Veiga

- Distribuidor Exclusivo

Paraná, e' Sta. Cátarina.
, ,

Presos polltlcos
Indultados
BOGOTA', 18 ,(U. P.) -,;-'

,ó 'rrj.bunal. Supe:ri�r Mili
tar, concedeu indlllto. a 626

pessoa que se cachavam de
tidas· por /motivo das rebe
liõ.es ocorridas antes de ju- ;
nhó de 1953.

____ ............--------

AVENTURAS 00 ZE-MUTRETA. •••

A anistia foi decretada
pelos poderes publicos, co

n'lemorando o p�imeiro ,ani:
versãrio do ,governo pelas ..

Forças Armadas. "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

LIVRARIA LIDER

ria
.

M. VIEIRA DE MELLO - Pórtugu'ês
para o Banco do B,rasil .

OS MAIORES SUCESSOS DO MOMENTO:

20,00

20,00

20,00

40,00

40,00
25,00

30,0 ....

30,00

40,oc

30,00

30,00

50,00

50,00

Florianópolis, Quarta-feira, 21 de Julho de 1954

CANDIDATAS
_

a (Mlst 'Unlv,erso", Q18, das,malam
, '

LONG BEACH, Calífór-: tornou a temperatura do

nia,18, (U. P�) ,- Tresdas I arnbieilte por demais ele
beldades que disputarão o I vada. A �e'ssão fotografica

é preliminar para o desfile
de beleza, hoje de tarde.

título de "miss" Universo,
de 1954, desmaiaram, on

tem durante prolongada
sessão de fotografagem, nas
areias escaldantes da "Prai�.
A primeira

.

a desmaiar
foi Moana Manley, a "mis"
Nova Zelandia, que foi em
seguida carregada pela Po

lícia até a sede do Club da
Costa do Pacifico. A se

�uinte foi Marta Rocha, a

"miss" Brasil, que estava

na segunda ordem da fila
formada pelas 78 belezas

estrangeiras e norte-ameri

canas. E a terceira foi Re

�inà Ernest, a "miss" Ale
manha.

Depois de terem sido re

tiradas, foram tratadas com

compressas quentes e aten

didas pelos médicos. Ken
Sun Tuy, a "miss" Coréia,

I
levada para o "toilette", po,
-ém não desmaiou. I

O dia não estava tão;
quente em Long Beach, ho
je, mas o sol infletindo
diretamente sobre a areia

��
M<=ERL.
NHF�/cRiJ SEM /'VAi

. '

E-O I,T A L.
J U14U DE DIREITO DA la. VARA DA COMARCA

,
DE FLORIANÓPOLIS

..

Edital de SEgunda 'pmça e lei4ío com o prazo de dez
, (10) dias '

Q Dr. Adão Bernardes, Juiz de Direito da la. Vara
da. Comarca de Florianópolis, Estado de Sànta Catarina
na forma da lei, etc. '

' ,

Faz saber, aos que o presente edital de segunda pra
ça e Leilão, com o prazo de dez (10) dias, virem ou dele
conhecimento tiverem que no dia 3 de agôsto próximo
vindouro, às 14 horas, a frente do Edifício do Palácio da
Justiça, sito a Praça Pereira e Oliveira, .0 porteiro dos
auditórios do Juízo trará pregão de venda e arremata
ção, a quem mais der e o maior lanço oferecer, o seguin
te: 1°) Um cofre de aço, marca Fiel n. 15.976, com segre
do medindo 1,20 metros de altura, por -quarenta e cinco
çentimetros de largura,' com gaveta interna para .dínhei-
1'0 e divisões, para documentos (parte interna), 'a parte
de baixo e ôca para livros, acompanha quatro chaves em

bom estado de conservação e funcionamento, no valor de
três mil- cruzeiros. 2°) Uma pequena mesa para escritó
rio com quatro pés com um metro e setenta e oito centí
metros de altura, por noventa e nove centímetros de lar
gura e noventa e três centímetros de comprimento, com
cinco gavetas, sendo duas em cada lado e uma no meio
com a respectiva chave, usada, em bom estado de con

servação no valor de duzentos cruzeiros. 3°) Seis cami
sas de algodão, ordem 123, Malharia Dalva, São Paulo,
novas no valor de trezentos cruzeiros. 4(» Um Guarda
Chuva para rapaz fatura 24,298, casa Miguel Forte &
Cia. Filhos São Paulo no valor de oitenta cruzeiros. 4°)
Três sombrinhas de seda ordem 48, com cabo de couro,
da Casa Miguel Forte & Filhos' São Paulo no valor de
cento e cincoenta cruzeiros. 5°) Uma blusa, ordem 1.015
da Malharia Artica Ltda., no valor de sessenta cruzei
ros. 6°) Um vestido Charm, modêlo 203 ordem 500 de
çonfecção Charm Porto-Alegre no valor de oitenta cru

zeiros. 7°) Um vestido 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 fatura 740 de Confecção Charm,
Pôrto Alegre no valor de trezentos cruzeiros. 9°) Um ca

saco referência 972 fatura 11.142/3/4 de confecção Sul
Brasileira, Ltda. Caxias do Sul, no valor de duzentos
cruzeiros. 10) Cil;1CO Guarda Pós, referência 203 fatura

- 190 de confecção 'fieruccini Ltda. Caxias do Sul no va:-
101' de trezentos cruzeiros. 11) Cinco capas colegiais re

- ferência 2.405, fatura 7.435 de confecções Sul Brasileira
!: Lid-a. no valor de quinhentos cruzeiros. Ditas mercado
, ·rias'-�or.arri penhorados da Firma Faria & Cia. Ltda. na

,
- acão' executiva que lhe move Maluf & Filho. E para que

'"_�chegúe- ao conhecimento de todos mandou expedir o

"co�petente edital que será afixado no lugar do costume

�é publicado na forma da lei. Dado e passado nestácidade
.�_ de Florianópolis, Capital do Estado de Santa Catarina,
-aos dez�s�}s{dias do mês de julho do ano de mil novecen
"tos e cincoénta e quatro. Eu, Hygino Luiz Gonzaga, Es

.

'crivão o' sul'iscl'eví. (Ass.) Adão Bernardes, Juiz de Di-
- -; reito:..,dalá._'vara., Confere. Bygino Luiz Gonzaga, Escri-
,�",\�,,dDa.:..t�Fl·",,:"<�,
""'f\"l�:"Ã.F_"'i;.:,.r:�':' J:.. ; �'.� tr

�1�:1'l..�$i�) r"� �
'.

�

'PARA AQUE�ES QUE

DESEJAM O
.

MAXIMO
EM CORTEZIA

E EFICIENCIA

".D·4

Correias e grampos
para jransm ��-ão

OS MELHORES PREÇOS DA PRAÇA NA ELE
fRO-TÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., à Irua Tenente Silveira, 24. - Florianópolis ,- Santa
Catarina.
ATENDE PEDIDOS PARA O INTERIOR DO ESTADO

Terrell8s na
�

Vila Florida
(Estreito)

VIAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
LONGO PRAZO SEM JUROS

Oportunidade espec'ial para aquisição, cbm grande
facilidade, de um esple'ndido lote na VILA FL6RIDA.
Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução.
Priviligiada localização, nas PROXTMIDADES DO ES
TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
imediata.

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA

Peça hoje mesmo informações a

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL)

Escritório: Edifício São Jorge. Sala 4 - Fone: 2-1-9-2,

------� ------ --------------------------------------------

CI � ')' � o t L (,Por conduta

DuO ii Ue· U UufO illl��!e!J�!, 19 (U
P,) - o senador Ralph
E. Flanders desistiu de sua

campanha para que o sena

dor Joseph Me Carthy fôs

se destituido do cargo de

presidente da Comissão de

Investigações, limitando-se

Grandiosa festa com o salão decorado a a pedir um voto de censura

caráter. '

contra McCarthy "por con-

duta impróprias,Reserva de mesas, e pedidos de convites'
_

ingresso na Secretaria do Clube das 9 às 11
e das 19 às 21 horas

A Diretoria lembra mais uma vez, aos

associados, quê procurem obter as suas car-

teiras sociais.
•

- RUA: ALVARO DE CARVALHO 12-
PROGRAMA DO MES DE JULHO

pIA ...:._ 17 - SOIRÉE \

DIA 31 -- NOITE AZUL

LIVROS PARA CONCURSOS DO DASP, AUTAR
QUIAS E BANCO DO BRA�IL

, VALbEMIRO R. VIDAL - Guia, do Can
didato ao Concurso p/Ofici�ü administrativo do
Servo Pub. Federal e Autarquias 150,00

'JOÃO S. PIMENTA - Contabilidade PÚ-,
blica .

IVETE CAMARGO � Direito Constitu-
cional ,., ,' .

AMANDO ASSIS - Noções de Seguro
Social

.

TENORIO ALBUQUERQUE ::_ Noções
de Estatística , , ....•..

'

.

TEN6R10 ALBUQU.ERQUE - Geografia
do Brasil

.

TENÓRIO DE ALBUQUERQUE - Testes
TENÓRIO ALBUQUERQUE - Correção,

de Franses :.:, .

TENÓRIO ALBUQUERQUE - Correção
de Cartas '

.

TENóRIO ALBUQUERQUE - Redação
Oficial '

.

TENóRIO ALBUQUERQUE - Ex�rcícto
de Português : '

.

TENÓRIO ALBUQUERQUE, - Lições
Práticas de Português � .

, FA.BlO MELO - Correspondência Bancá-

Agradecimen.o e missa
João Christakis e família, Constantin9 .. Christakis e

família, Viúva Atená Joanides, Maurício, Abi-Saab, e fa
mília (ausentes), profundamente abara�os com o faleci-
mento de .!'

ALEXANDRA ANTONIADES
Vem agradecer a tôdas as pes&Qas que os confortaram e

as que enviaram�telegramas, ,flores e acompanharam a

extinta até a última morada. Aproveitam a ocasião para
convidar as pes.Soas amigas para a missa que sel'á cele
brada na igreja ortodoxa São Nilonau, à rua Conselhei-

· Cad8t1lftO,J!N, '\ di C'alxa n"ODôml·ca 1'0 Mafra, dia 21 (Quarta-feira), às 9 horas, pelo que an-
GIC>VANNI GUARESCHI - Don Camilo �l'UD1�G ,u Dv üicipam os seus agradecimentos .

. e seu pequeno mundo "......... 70,00 POR MOTIVO DE INCENDIO NA RESIDENCIA . __ ..

; l'

de D����:i%I .���.���.��I..� .� r��.r���� 65,00 �� �E�Ji����AC����N:T��A�A ��ixa:����� Senhores Candidatos ��táf��oor �eL;z�a:;:Ú!�
GIOVANNI GUARESCHI - Dom Camilo MICA FEDERAL DESTE ESTADO:

.

D d V d
sessões Esotéricas, todas as se-

e seu rebanho '................. 65,00 : Caderneta n. 9857, da la. série, de Eugênia Ege-r; a ep'u'a ,

.fi e erea O,. gundas feiras, às 20,30 à rua
LIVRARIA LIDER - Rua Tenente Silveira, 35 - Caderneta n. 9858, da la. série, de Celina Marli PARA SUA PROPAGANDA POLITICA EM i Conselheiro M�, 33 -:, 2°Florianópolis

1
Eger, e" , ' I?AB.EL QlJ SEDA-N:YbON - WA'NDYCK

- andar, '

ATENDEMOS, TAMBE'r/t-PEt.O SERVIÇO. DE 'Càaerneta n. Solange. Tere'IT. DA SILVA, ALTOS,np
,

ROSA II ENTRADA FRANCA
REEMBOLSO "OSTAL' zinha Eger. "

- PRAÇA 15 ..DE NOVEMBRO ----=====-

fim de participar de reu- Concilio Universal da mes

niões que os filiados à Igre- ma, com séde na Alemanha,
ja Luterana estão realizan- O bispo Lilje demorou-se Cali. poarai. 45'

.� �..� � � � � � :..:..)+, do em São Paulo, transitou no Rio apenas o tempo su- Florian6polls� � .. � � � .. � .. .. ..
� pelo 'Rio; por via aérea, o ficiente para reabasteci- Santa Ctú.rlDa·i· �A GO 'R A :�: reverendo Lilje, doutor em ménto da aeronave, no Ar-

Ad· t':E .

-. :i� teologia, �,po daquela ,.i- ropmto do Gale�o
- .gra eCllen O

..:. '

�t� SANGIJENO'L O "CARAMURÚ F. dCe'..:. EM FLORIANÓPOLIS �t" RECREATIVO", vem

�i. - TAMBÉM - ·t" TONICO DOS CONVALESCENTES publico externar seus ag-a-

••� OS FAMOSOS ::� TONJCO DOS DESNUTRIDOS decimentos aos pesso�l da
..�. ......, Delegacia Regional de Po-
...�. .:., contém excelentes elemen tos

:�. Colchões de Nolas .:. tônicos: Fósforos, Calcio Ar- licia dêsta Capital pela pres-

: � seniato e Vanadato de sódio. teza com que solucionou o

.:."
AI' D'O'

'>�" ,08 PALIDOS 'TIEPAUVE- ease=do roubo de que fel

:�: FI:'!, ,

'

':!: R A DOS, ESGOTADOS, v:ttim� tendo já recuperado
..�. I;. .:. MÃES QUE CRIAM, MA- o rádio que havia sido fur-
...:... GARANTIDO �:�.

GROS CRIANÇAS RAQUí- tado e que foi aprisionado....... TICAS, receberão a tonifica-....... �:� em Itajaí, o (mal já foi res-.......
- p O r - ção geral do organismo, C0m o

..�. 5 A NOS .:.. tituido pela Delegacia c1�

i J. H.pô�toN�?e�reS. A. �: I blJ � I !III =t � III.� i �:;::�;�OCial.
.

•�. CASA FUNDADA 'EM 1915 .:.1 '-----------------�i: A venda nas casas: ::::Reeleito Presidente soviética
�t"', SÃO PAULO LTDA. '�d

ESTOCOLMO,18 (U.P.)
.... ••• a R F AL'EMA- o cruzador soviético
..�� COLCHOARIA GONZAGA ·i· • •

"Usjakon" e quatro contra-�i� ESTUEARIA GLOBO +t O ��:���: �t���r�euss Theodor Heuss obteve ..

torpedeiros chegaram ao
....! I. CAMPOS CIA· :t. 871 votos dos 987 membros pôrto de Estocolmo em visi-;'..�. •• foi reeleito Presidente daJ� JOSE' MOURA +.... ta de cortesia."",.. República Federal da Ale- do Congresso que concorre-: � � '. � � • � .. .. .. ,., � '" .. � � � .. �'.. �. A f'da esquadra está••"."." + ..._ � manha -do Oeste. ram à votação.

re en

sob o comando do almiran-
te Kotov.

o ,Chefe de Igreja
Laterana da Alemanha

RIO, IS (V. A) - A ta religiosa e presidente do

'ExpreS�f' Flurianópúlis
ANDRADE & ,KOERICH

Transporte de 'cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

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

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 - Caixa Postal, 435
End. Telegr.: SANDRADE

Agência - CURITIBA
Avenida 7 de Sete'mbro 3320/24'

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

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

End� Telegr.: SANDRADE
Agências n'O Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
com tráfego' mútuo até São Paulo com a Emprêsa

de Transportes Minas Gerais SIA.)

te I' E
Agência

de

Publicidade

Vidraçaria
'RosaroI Situada a rl:1a 'rrajano

ln,' 51,
avisa a seus fregueses

de que,mantem grat;lde es
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'Hoje, às 11,· horas será entregue ao publico da ...cidade . 'O. novo·
Conforme anunciámos, realizou-se sexta-feira, 16 do inúmeros problemas decorrentes do seu crescimento ver- encontram no além, cuja recordação embora entristeça

. "

"
-,....., saudosa daquele que f�i te obra de arte, beleza e patria dos seus filhos e Brattig, Arno Gracher, ir ..

que o espectador descortina para o bem do novo Cinema

corrente, às 20 horas, a pré-inauguração do moderno e
I
tiginoso, e no entanto, já oferece aos seus habitantes e I um pouco, constituiria no esquecimento, uma falta gra- se genitor.: - modelo de bom gosto, que muito reco-I amou a, nossa terra .c.om o mãos Diego e demais socios a tela com naturalidade, da Empreza Daux.

suntuoso "Cíne São José", pertencente aos conceituados
I
aos que por lá passam um distinto cinema. ve. cidadão e p·e chefe de fami- menda a nossa Capital. mesmo extremecimentó com dos' Cines "Coliseu" e sem que para tal precise fi- A CONSTRl.'ÇÃO DO

Estabelecimentos José Daux S. A. Comercial, proprietá- Foram os Estabelecimentos Jos éDaux S, A. qu� se À José baux a nossa homenagem e a nossa saudáde. 'lia, _' perpetuando-a no A Jorge Daux; aos seus' que o faz todo bom catari- "Real", de Brusque, ofere- car' em 'posição incomoda EDIFICIO - AINDA OU-

rio dos Cinemas de' Florianópolis,' e concessionários de 'fizeram sentir, honrando, a si mesmos e ao povo catari- . Enormes sacrificios exigidos na construção' do cine patronato deste modelar es- dedicados auxiliares; aos .nense; disse tambem o ve- receram ao "Cine São José:', em a sua poltrona. TRAS NOTAS DE, NOSSA

diversos cinemas do interior do Estado. nense. São José! tabelécimento. proficientes e dignos diri- reador Miguel Daux dos em homenagem à sua inau, - Dispõe o Cine "São I REPORTAGEM

Comemorando o acontecimento, ofereceu o indus- Vem-nos corno presente régio, envaidecendo-nos e Jorge Daux o viu crescer. pedra por pedra. Daí a denominação ono- gentes da conceituada e im- elevados propósitos que ani, guração, belissima estueta José" de esplendido apare-] Coube á conceituada fír-

trial Jorge Daux, digno diretor dos referidos Estabele- açulando o nosso dormido bairrismo, o Cine São José. Agora êle está pronto. Todo enfeitado. mástica, relativa ao saudoso portante Empreza Constru- rnam os dirigentes dos esta- de bronze, com expressiva lho duplo "Gaumont Kalec ma Moellmann & Ráu, sob

cimentos e pessôa muito estimada em o nosso meio so- Não somos tão somente a ilha dos casos raros. Trans, Vai recebê-lo o povo florianópolitano.. industrial José Daux; daí a tora Moellmann & Ráu, a belecimentos José Daux, os dédícatoria, 21", com as últimas inova- a competente direção do

cial, explendido coquetel à imprensá falada e escrita de formamo-nos em ilha das coisas bôas e raras. Temos a certeza que o público, cioso das 'suas res- inauguração de seu retrato quem coube a responsabili- quais, correspondendo à DISTINTAS PESSOAS cões introduzidas nesses in- engenheiro civil dr. J. Cos-

nossa Capital. Fazemo-nos presentes nesta festa quasi como intru- ponsabilidades, conservá-lo-á como o recebeu, mostran- no salão principal do Cine- dade do levantamento des- confiança e apreço do povo DOS MUNICIPIOS'PAR- �uperaveis aparelhos, o que ta Meellmann, construtora

À referida hora, presentes diretores, gerentes ou re- ,sO,'
, I

do ao forasteiro a sua casa de diversões sempre limpa e ma, retrato qU€ é uma das ta obra colossal, os nossos de Florianópolis,' tudo farão TICIPAM DA INAUGU- tornam o som e a projeção, de custosos e arquitetonicos
presentantes dos' nossos 'jornais e revistas, bem como da I Entretanto, conhecendo a família Daux em todos os em ordem. .

.
' óbras mais perfeitas do con- sinceros aplausos pela edi- no sentido' de proporcionar RAÇÃO de uma perfeição ínegua- edifícios de nossa Capital e

Rádio Guarujá e serviços de alto falantes, inúmeras seus componentes, mesmo aqueles que o casamento agru-I
. Minhas senhoras.

"

sagrado pintor catarinense ficação deste suntuoso pa- I ao mesmo bons cinemas 'e O modelar 'Cinema "São. laveis.,
'

do interior do Estado a in-

exmas. famílias e' pessoas ligadas' aos Estabelecimentos pau, perdemos um pouco da intrujice, para. adquirirmos Meus senhores. '
'

' Willy Zumblick. lacio de Cinema, - marco bons filmes, não se esque- José" foi honrado, em a O aparelho foi adquirido
.

d" cumbencia .. de construir o

Daux pela cooperação que prestam aos mesmos ou con- I O descerrar do retrato de José Daux é o coroamento SENHORES: Ao sau 0- admiravel do, progresso de .cendo de mencionar o �- sua pré-inaugunação, com a du-etamente da fab�ica por , ' ", _

tribuiram para o êxito de tão importante realização, ti-

'"
da nossa festa. '

I
so industrial José Daux, nos 'presençà de 'distintas: pes- intermédio da firma distri- belo palácio do Cine Sao

veram .início as festividades, com o benzimento do, edi- I Que mãos o farão? tivémos a gratasatisfação de soas vindas 'de diversos mu-: buidora em Porto Alegre,' José", cuja construção, po-

fício e respectivo aparelhamento, o que foi realizado pelo !
São as, mãos 'de sua filha mais velha, quem substi- �onhecer. Era um sincero nicípios, especialmente con- sendo que procedeu a mon- demos afirmar, é uma das

rvmo. Monsenhor Frederico Hobold, digníssimo Se- tuiu no lara Mãe que faltou ainda quando os pequeni- I animador do progresso de vidadas para o ato, Assim, tagem, o competente técni- mais solidas e bem' acaba-
êretário do Arcebispado e Vigário Geral da Arquidioce-

.

nos muito dela necessitavam. \

'

Florianópolis. Vão un.s quin notámos -3 presença' das se- co Rubem Mohr, (') mesmo

'J D M f d d h I .

J' D d t C 1 das das existentes em a

se, o qual terminada a benção, proferiu conceituadas pa-
oana aux ussi icou com o justo ireito a 0- ze anos, ose aux o ou a s;uintes: apita ista J0:10 que montou o aparelho do '

#
lavras votivas pela prosperidade do estabelecimento e menagem! Devotou-se aos seus irmãos corno mãe. I nossa Capital da importan- Dib Mussi e sua Exma. Es- "Cine Gloria", do Estreito, nossa cidade.

felicidade dos seusdirigentes.. A todos do Estabelecimento José Daux S.' A., cola- ,
te casade diversões que é o posa Da. Joana Daux Mus. cujo profissional veio a es- E' o "São José", o segun-

(,
HOMENAGEM AO SAUDOSO FUNDADOR DA boradores de tôdas as horas, do grande ao mais humilde, ; .. Cine Ritz, na' época, um dos si, Dona Marta Daux 1\I41s- ta capital especialmente pa- do predio para cinema eons,
.

EMPREZA os nossos cumprimentos pela inauguração do Cine São
I I melhores do Estado. ' si e suas filhas Miriam, Eli- ra o referido fim.

1 truido pela' referida firma,
Após o. bensimento do edifício, procedeu-se à inau- José, o presente régio ao público de 'Florianópolis!"

' Ligado à nossa terra pe o sabet e' Astríde, 'residentes - Para o belissimo, si-

guração no salão nobre-do cinema, do retrato do saudoso SESSÃO CINEMATOORAFICA ,
sentimento da afeição e do em Laguna; Walter Mock não deslumbrante aspécto" pois, -como. sabemos, coube

industrial José Daux, creador e primeiro Diretor dos Es- Terminada a tocante cerimônia da inauguração do
'

reconhecimento, nunca se "ropcietario dos' cinemas d� do salão de projeção, e sa- á mesma a preferencia tam-

tabelecimentos que tem seu nome, e a quem Flcrlanôpo- retrato do patrono do cinema, todos se dirigiram ao be- , c:xéu§-Ou de auxiliar e aplau- Itoup�v:a, Gaspê}r, Indaial, la de espera, muito contri- bem para 'a construção .do
lis ficou devendo gratidão pelo devotado amor e patrió- lo salão de projeções, afi mde assistir a exibição de al- dírôu incentivar iniciativas belo e confortável "Cinema
tico interêsse pelo seu progresso e engrandecimento,

I

guns filmes é poderem ajuizar da capacidade ou valor benemeritas. Quando' se- Gloria", do sub-distrito do
bem como a Instalação de um cinema em prédio próprio, I dos aparelhos, nitidez da projeção e perfeição do som, procurou dotar a nossa Ca-

- .

f das 1 d it 1 d C d B Estreito, uma das melhores
construído especialmente para tal fim, 'como acontêcêra O Dr. Antônio DU>' Mussi, orador oficial, ",.discuTsan.'do' Q�!1 orto aspo tronas, e a impressão causada pelo am- pi a e um arpo e

om-j 1 d
_

com o levantamento do edifício do "C.ine Ritz", que, por por .ocasião 'da inauguração do retrato. biente completamente diferente do das. demais casag.de ,. beiros, José Daux em com- ...__ -. e mais so i as construçoes
1·

-

d h' d Ed d H () nosso Diretor, Dr. Rubens de Arruda Ramos, agra-
muito tempo poude ser considerado .corno. um ,dos, mais diversões e nossa Capital. _" oan la e uar o orn e

d d b 1 I F 1 d daquela localidade:
O

. p' I S'
. ecen o a ..omenagern, em nome c a rnprensa • a a a

importantes do Estado. ,( . .,

-

'

,

'na intimidade ,a r.áú,io e o sentimento das nossas expres- ,

s presentes não se Gansaram de admiràr a bela aS,coa lmone, salU. a an-
e Escrita. ,A pl�!1ta do suntuoso

sões., . ,. ",
ganar pelo comerc1O de . .r

.

" I

"S- J ,,, t d' 'nh' d
., .

'

Floria' 'p'nlis'" él�nativQ� :Ba� 1 ,(;,j"':;" ,�/; I'
:: '.,é�l' .; d� t ..f 1... d: t'fi d' E '

l· . J;W ose, IOi' ese a a

ao c����o�:�:� ill�� t;;:c�i:o�:��:�h��its��:=��� �:>:'S�:!qiim�o'�'�it�· .P�iirt�t�;e:������d;:.�fd��_{;� I b��O���:l�- f�t��: p;su�� \-�<:11Mb-pr6fíciefiW 'átq�iiteto-
dos, sônhandü'-col-rl '6 doutoramento, como si a própria

' . .-' ,ba e
..

das primelraS ma�-: dilll, ,phi,utada a margem 0- Tá cinema igual ao Sãó J0- projetista W,Rau, autor das,

profissão não lh.es,bastasse. Mas, muitas v€zes o destino
� .. ',1'2S ��ra ,a C�rporaçao" 'c�odental da ilha. ,de

.

Santa II sé e agradeceu por 'fim o 'plantas dos melhores, cine-
'

não os atende. E assim o faz pa�a o éumprimento de uma' I �"nemeI'lta que vmha, ,de Catarinâ', - a ilha prodigiosa, comparecimei1to dos repre -

' mas do interior do-'Estado,
;nissão .

., '"
' ,

�er c.reada. .. cheia de encantos e poesia, 'sentantes da imprensa fala-

j
e conhecido co�o um dos

. Companheil:o d€ 'infância de Jorge Daux, juntos es- ...... �;r .p!.>F'��,'i'ilMjjí!M 1_'nl1!t:zh'd Se V1VO fo.sse hOJe serlll, paI" que viv::e embalada péla bar- I da e escrita das exmas fa- '

. ,udamos e muito calninhamos para as aulas do Ginasio O industrial' Jorge Daux Diretor-presi,dente: dos Est lbelecimentos José Daux, cer.to, � dos_ seus dias de carola das_ aguas,-:end\llosas I
milias e de 'todos que i1On- ,_""'-

'mais competentes porfissio-

Catarinense. ' : ladeado pelos S1'S. Engenhe:ro Dr. José da Gosta Moel"-r..ann e arquiteto W. Ráu. ma'1Or sahsfaçao, ao,co.�sta- e cantantes do' AtlariticQ". I"aram a_ pré-inauguração .

nais nessa importante· espe-

Jorge Daux 'se;npre inteligente, poderia, se o qui- r"
-tal' orgulhoso o·�preclaV'e1 Usou' da palavra em se- do "Cine São José" com í O sr .. Jorge Daux

-

oferecendo ó ,coquetel à Imprens� ,cialidade da arquitetura.�, trabalho dos filhos diligen
'
'I

'
,

Izesse, ser nosso colega. A medicina ganharia um médico 'osidade do desenvolvimen- ricos edificios . .residenciais. dia continuar, - em se .-.
-

guida, o nosso diretor sr. as suas presenças.
I falada e esc�'ita."

\ Nós, que obser,,vamos, por'
h t 'd d dA' d' t

. 'd
'

C' t 1 t' E
' "t tI'atando de estabele'C1'men- tes, - aos, qua1s conf1Ou o D' R' b· d A d R I T d ' d' f ' ,. ,I

ones o e cumpn 01' os seus everes. m us na per- ,o e nossa' apl a , que a e', como coroamen o a esse
,

.

" d'
_

L U ens e rru a a- o os os ora ores oram ,'vezes 'a construç'ão do 'edi-
d€ria um capitão como êle vem se revelando. Afável, mo- ntão, nada possuia de ex- ! surto admiravel d� progres- tos de diversões publicas, pIos�egUlmento a mlssao

mos, que' disse da impor- delirantemente aplaüdidos. Timbo e Pomerode;, Caet.l- bnir,am ,as ricás cü.rtinas de ',. '. . .
'.

'

desto, é o homem que cria, que se expande, sem inimi- traordinario e surpreenden- so; a Cidade póde orgulhar- - em situação de inferiori-, ,)o�fele ei\ceta�a; a� ver a tancia q!le representava pa-I O coquetel foi obsequiosa- no Figueredo e Exma. Se- d�masco grenat, ali exis- !lC;1O: POlS"O vlsitamos quan-

zades. Encontra a oportunidade, toma o lugar, e novo �e, Li não. ser a beleza pano- ',se de possuir, ao lado dos ..dade á diversas cidades do ed1)cbante contmuaçao de
ra Florianópolis aquele im-I

mente servido, pelas Exmas, chora e Heitor Passerino, tentes, entre as quais a

que'l
do amda em ossatura, pode-

I, f fI d d b h d
'.

d'
.

t
' ma o ra e o mesmo eleva- 't t Ih' f d" t S h d f d- C' "B h" "Bl b d'

-

d d' d f 1a lCerce 'az a orar" outro marco o seu incessante tra- 'amica as suas a ias e I mo ernos e suntuosos e 1- ln enor.
:l ,'t

�
d h' d por an e me oramento, e- e 1stm as en 01'00 as a- os mes usc e ,u- co re to a a extensao a te_ mos lzer a sua orta eza,

b Ih 1 d f' d d d E d 'Ih o o CI1 er10 e onra ez e l' 't d" te d E 'I' D' M' B "d 'd d d BI 1 S
.

h fa o. 'os seus arre ores, porque lCios e uma ezena e pa- o mo erno, maraV1 o-
'b'a d f '

IC1 ou aos lngen s os s- m1 las "aux,. USSl, oa- menau, a C1 a e e

u-I
a, ua caprlC osa con ec- que só encontra igual no

Figura ímpar de cavalheiro, batalhador', silencioso, ,À Comissão dos Cines Reuhidos do Sul do Estado E' 1 nossa ilha é uma das 0- vimentos, um palácio de SQ e confortavel Cine São PIO, 1 da e, que 'dOI almb apa- tabelecimentos José Daux, I baid e Reis, que se prodiga- menau; Walter R. Oliveiru c.;iio devemo-la à Exma.

sra., d d'f" d S t
'd d 1 d t

-

d 1 J" t' 'f na0'10 e sua VI a a 01'10- 1
-'

d
' -

I' '1 Ot
.

L A ld D' D' gran e e 1 lC10 as ecre a-
1 ea 01' e rea iza OI' permanente, é o mer,ecedor dos nos- 10U ros, por ocasiao a entr�ga do BRONZE oferecidc )1'as mais primas, mas ex- Cin�ma,' o qual, pe a im- ase al es a, para o. sahs a- <>, pe a construçao o mage9to- 1saram €m gentl ezas aos e av10 enz, rno o e' a, or1S Daux, que se es-.' ,

'

sos aplausos pela segurança com que conduz' os Estabe- 'pela mesma. xaordinarias e surpreen- portancia e benemerencia �orio prazer dos florianópo� �a.
so Cine S. José e terminou I presentes.

.

Nestor Schiefler, dos ,cines ,mE'rou' tambem na disposi- rlas, obra dos mesmos cans-

O retrato do saudoso José Daux, é um belo trabalho lecimentos José Daux S. A.. Jentes daquele divino e for- pública de que se reveste, lita?os. SENHORES: Ao ensejo por agradecer em nome ?a I GENTILEZA DA �ADIO "Itajaí" e "Luz", ,,�e. Itaja�: ção de orttr�s requisitos da ,trutores e capaz de suportar

a óleo, produzido pelo consagrado pintor catarinense. Jorge Daux caminhou com Florianópolis e 1;>andei- decoração da amplo salão, o surpreendei:tte 'efeito de nidavel artista que produ- há-de seI' sempre menciona- I SENHORES: Ha , neste desta reunião de cordialida- Imprensa falada e escnta GUARUJA Artur Lohse, do Cme TI- crnamentaçao do cine. . o aumento de uma vintena

Willy Zumblick. Obra perfeita, em grande "tamanho, bem rCn�-se para O' interior de Santa Ca1;arJna. luz, a arte � o bom gosto que prevaleceram na prepa- úu as obras maravilhosas do, cOlno expressão eloquen- me.moravel acontecimento, de, em que festejamos' o da capital, a homenagem Afém de estar' presente juc�s", de ��j�cas; Orlan�? Igual 'desvelo demonstrou I de pavimentos.
póde ser çonsiderada llm dos\melhores retratos executa- Fazemos, votos pela sua !eliz o?erosida,de', que não' ração daquela belíssima casa de diversões. Foram exibi- da Creação. te do progresso da Capital uma particularidade muito grato acontecimento da pré- Fanas, ,do Cme Royal, a prendada e diligente se-

dos pelo festejado artista.
' ,representa somente suces�o fmance1ro, mas progresso dos tr�s filmes: um jornal nacional, uni jornal america- Florianópolis, a nossa mui catarinen�., "

I importan�e e ,merecedora inauguração do Cine S_ão de Biguassú; Mussi Dib nhori!1ha Zilda Daux, (Ma-
Foi um valioso presente oferecido por alguns since-

t\para
o nosso Estado., no e um contendp desenhos animados, interessante tra- querida Capital, está assu- Referimo-nos a .este mo- de espec1al reg1sto, Seria José, saudemos na pessoa I Mussi, do "Cine ,Mussi", da I'icha), dedicada 'auxiliar

ros amigos e admiradores de Jorge Daux e sua família.
. balho de Walter Disney, surpreendentemente colorido. mindo aspécto de grande ci- delar "Cine São José", mo- ingratidão.nossa, não a evi- muito digna e muito estima- cidade de 'Laguna, C10doal- da direção dos Estabeleci-'

Foram êles os irmão,s Nelson, Fredolino e Clodoaldo Altof Os espectadOl"es saudaram com calorosos aplausos dade. Florianópolis moder- del:na casa de ,diversões,' denciarmos. da de Jorge Daux, o homem do, Nélson e Teodolindo AI- mentos José Oaux, �sempre
e Walter Bastian, todos sodos do Circ\,lÍto Cines Reuni- o surgimento na tela das primeiras projeções dos magni- nisa-se. Observa-se; eviden- que engrandece a ftóssa Ca- I Ti'ata-se da justa, elo- de ação, operoso, dinamico, tof e Walter Bastian, do <rtenf? a tudo providenciar
dos do Sul Catarinense..'. ficos aparelhos Gaumont, uHima palavra em aparelhos temente, grande animacãó pital e envaidece o nosso, quente e comovedora razão infatigavel, batalhador si- Circuito dos Cines Reuni- com a sua cooperação valio-

Para o ato do desc-erramento da cortina que enco-
. de projeção cinematagrafica. • de progresso no centro �r- povo. . ; do patronato desta impor- lencioso do progresso de dos do Sul Catarinense, de sa.

bria o retrato, fo'i convidada COlU" aplausos de todos, a
O COQUETEL A' IMPRENSA E AO RADIO b:mo àa cid·áde. Surgem os Florianópolis póde' ufanar- tante casa de diversões. '

Florianópolis, que, na dire- Tubarão e Criciu'ma; Hen-' - A gerencia' do "Cine

exma. sra. d. Joana Daux Mussí, dignissima esposa do Finda à ex�b�ção':'dos fUmes, os presentes desceram primeiros arranha-céus, de- se de possuir um Cinema à' JO,rge Daux, alma nobre �ão dos conceituados esta- rique Brating, Arno Gra- São José", foi acertadamen-
,
sr. João Dib M_llssi, a filha mais velha do saudoso home- ao andar 'terreo do edificio, onde fica localisado 6 belo e safiando as alturas e esprei� altura do seu progresso de de fIlho extremoso e grato, belecimentos José Daux S. che,r e Irmãos Diego, dós te confiada ao jovem Jorge
nageado. amplo Salão, de espera, �:mde os frequentad0res do Ci- tando a vastidão do horison- cid?de univers�tária, e 'do interpretando tambem o de- A. Comercial, promoveu a Cines :"Coliseu" e "Rfiial", Joaquim Boabaid, que até

No ato da inauguraçãó fez uso da paltvra o ilustre nema encontrarão dentre breves dias bem organizado te por meio de centenas de mereCimento de �a popu- sejo sincero de seus dignos realização desta obra admi- :le Brusque'. 2ntão, exercia a contento do

facultativo dr. Antônio Dib Mussi, orador convidado pa- bar-confeitaria, aberto dia e noite para � publico, com olhos, abertos nas paredes lação; sim, porque uma Ca- irmãOs e demais membro� 1'avel.
. ALGUMAS' NOTAS povo do Estreito, a geren-

ra o honroso fim, cujas palavras, se fizeram sentir funda_
' entrada pela segunda frente do Cinema, á rua Viscon- � colossais de çimento e aço. pital d.f Estado, cujo nivel da honrada !arhifia Daux, Manifestemos tambem _- O Cine "São'José" dis-, eia do Cine Gloria" pois,

mente no espírito de todos, pela eievação e sentimento. de de Ouro Preto. Aquele ambiente de relativo conforto Con.stróem-se por toda a social e cultural d� povo, é resolveu prestar significati- nossa admiração por esse poe de 1.000 confortaveis soube imprimir áquela ca-

de justiça, como pelo primor da dicção e beleza da forma. e utilidade,' tornará 'agradavel o tempo de espera para
I

parte; custoi?os e arquiteto- dos rna,ls 'elevados, não ,po- va homenagem à memoria semeador de belezas arqui- I :!a�eiras Pulmann, recua- sa de diversões, � aprecia-
Foi o segllinte o belo e merecidamente aplaudido os que 'vão assistir às sessões de cinema e alí se del110-1 tetonicas, que é o Engenhei-I L.

.

ve1S,. marca Braford" com vel organização que se lh.e

discurso do sr. 'dr. Antônio Dib Mussi: rarem. 1'0 Ráu, a quem devemos a O Diretor-p'residente dos Estabeledmentos José 'Daux, assento e encosto acolchoa- denota, pelo elevado e jus-
,"Minhas senhoras. No meio do salão fora colocada extensa �mesa em' construção dos melhores ci- 'ladeado pelos cineastras Flodoaldo Altaf, de Tubarão e

Meus senhores. fWnia de T, podendo comportar mais de duzentas pes- \ I:en:as do Estado; cujo pro-I ._

, Walter Bastians, de Criciúma.
.

Ao povo florianópolitano é entregue o Cine São José. Um canto do luxuoso salão 'de espéra, localisado no se- soas, mesa completamente farta pela grande quantidade f1sslOnal desenhou e orien- ,11·, p

A nossa cidade que nos últimos tempos perde" céle- gundo p_avimento. de saborosos doces e friqs, a par do suavissimo e deli� tou a feitura desta obra
I
que lhes era prestada pela àquela festa de cordíalida-

remente seÚs aspectos provincianos, adquirindo as fór- cioso coquetel, preparado caprichosamente para o ato, magnificente, que lembra' referida EÚlpreza. de nas pessoas de seus dig-
•mas de progressista "urbs", alentava�se com a esperan- Existe no bulício desta festa, no meio de tanta luz pela rl1istura dos melhores aperitivos � frutas indicadas os palacios l11aravilhoso�! Por ultimo, encerrando a nos dirigen,tes Aldo Silva,
ça de condigna casá de diversões. O govêrno da União, o e de intensa "alegria, uma pont� de saudade, do' que se para a sua composição., ,

dos contos das "mil e uma' homenagem à Imprensa e diretor artistico, Dr. Dib

govêrno do Estado, organizações bancárias e instituições chama verdadeiramente saudade.
I No início, fez uso da palavra o industrial Jorge noites" ou do reino 'faustoso I

ao radio, falou o Vereador Cherem, talentosO'i:r-festeja�
para-estatais, vem penteando na �udança da feição da ,Nós outros só compreendemos êste prédio .onde mãos . D�ux, oferecendo aquela homenagem à imprensa fala- de Bagdá; manifestemos ou- 'Miguel Daux que em co- do Diretor e cronista da a-

nossa vellÍa Desterro. '-,
, 11l:manas,c�mpriram a creação faustosa, de Moel!mann & I' da e e�crita de Florianópolis, sendo ao terminar muito trossim, nosso elevado apre-

I
movidas pala�ras, disse do plaudida Resenha J-7, e

Positiva a ação oficial no alongamento vertical' de Rau. Deltclamo-nos com tudo que nos e dado ver insta- aplaud1do.,

I
ço pelos geniais artistas' reconhecimento da familia Acy Cabral Teive, nosso

Florianópolis, daí aparecendo: os nossos priineiros edifí- lações f11(�d:rnas e máximo conforto para meÍho/ gosar- ' Falou em seguida o jornalist.a Ild�fol1s0 Juvenal, Prof. Franklin Ca.scais e Daux, pelo preito de- justi- prezado colaborador e sem

cios de vários andares; crescendo as casas de ensino nos mes da setlma arte. '

"

' nosso prezado colaborador, que eVldenc10u com eloquen- [rmãos Vitali, que enrique- ça audoso à rnemoria do contestação um dos melho ...

seus v'ários ciclos, aproxÚnando da realidade a nossa Uni:.. A família proprietária, pOI"ém, inaugurando o retra- cia que lhe é peculiar, a importancia daquele melhora- I ceram as paredes internas seu saudoso chefe, consis- res locutores nacionais, a.

versidade; aumentando o nlllnero de .indú!?trias' e casas to do chefe ausente Pl\esta-Ihe a homenag�m devida e
mento para a nossa Capital, ea enalteceu o patriotico \ do ,edifício, com os belos tente na inauguração do l}àdio Guarujá c!ooperoll es-

com'erciais; impressionando a todos o' crescente númer�' ,.r:esgata uma dívida. Deixa para o público uma perma-
trabalho dos irmãos Daux, como, grandes cooperadores Clarões desE;lnhados pelo ge- retrato do mesmo, e as ge- pontaneamente para o bri-

de profissionais liberais; não, faltaria como 'não, faltou ho nente l"ernqr'ança de uma vida exemplar. I
do progresso de Florianópolis, referindo-se tambem ao nio creador do engenheiro nerosas e sinceras p'alàvras Jhantismo da festa, instalan_

cadinho fervente do progresso da capital catarinense, a José Daux ainda é. de hoje. Parece-nos extranh� a
; saudoso industrial José Daux, a cuja mémória prestou arquiteto Ráu, escultura ca- com que os oradores a êle do no local, perfeito servico

contribuição do particular, sempre presente, qual senti- súa ausência, Trabalhando· por longos anos no comércio sin�era homenagerri de justiça. prichosa, que impressiona se referiram, palavras que de alto falante, tendo A�y
nela sempre alerta!

.

'

catarinense,' sua atuaçã� foi tã\) marcante que sentimos Foi ó seguinte, o discurso Exmas.�Senhoras: agl'adavelmeI?te o nosso sen_ I reconhecemos muito justas Cabral Teive, com a sua

E' onde encontramos os Estabelecimentos José Daux sua preseJ?"çà entre os V1VOS. do Sr. Farmacêutico Ilde- Meus Senhores. I
timénto de admiração pelas e merecedoras pois o sau- reconhecida proficiencia, o'·

S, A., "olheiro" das i10ssas grandes neéessidades. José Daüx entre muitas qualidades foi completo co- f011S0 Juvenal: "Um movimento salutar
cousas da Arte; maillifeste- �oso AJosé Daux

.

foi um; dentado ao microfone o de- dos, o que dá ao espectador to criteria dê ação e fidal-
Recente a inauguração do qne Glória, O populoso mo Pai, O novo cine �em no sobrenome o seu nome, e os

'

, ,Sr. Diretor Presidente' de renovacão, está felizmen-I
mos da m�sma_ forma, ,orgu- ,hbanes de a!m.a verdadeir�- I senvolvimento do programa. I relativo bem estar. 350 eS- guia com que prQcurou a to-

Estreito, continuidade de 'Florianópolis, não contem o filhos n�s seus c01:_açoes o tem como um santo!' dos Estabelecimentos José: te, ;:\tivando a deplmavel si-
lhosa ,admlraçao pO:' todos

I mgnte ,brasIle1ra e catan- HOMENAGEM DOS CI- tão situadas na segunda pla- dos tratar, sendo porisso
seu progresso que é di� registro diário, assoberba-se com Ped1mos perdao com o rem€l1101'31' de vidas que se Daux S. A, Comercial. tuação de impatriótica mo, �iAV�rimental de cinema,

os arhs!as o' opera.rlOs ·que I ne�1se, lStO qu: fez d� nosso NEASTAS DE BRUSQUE
I
téia, que é ·tã.o ,importante I' muito lamentada sua trans�

';JIê constrUlram e,sta lmportan- pms: sua patna adoÍlva e Os senhores HenriqUe I, quanto a. primeira, visto 11e1'e11cia, o, que acontec�u

São José

Retrato d-o saudoso industrial 'José Daux, inaugurado
no Salão de Honra do Ciné São José:'

T;rata-se pois, de uma

construção muito solida, em
a qual foi empre�ado mate
rial de primeira qualidade,
de grossas paredes de con-

creto e extensas e resisten

tes lagêdos de cimento e

f!:,!rro, formando o piso das
duas platéas, této de' grof
sas

.

vigas 'de madeira de

lei, bem encaixadas e reves

tidas de amarrações, por
meio de resisterite� braça
deiras de ferro, d�, forma a

suportar, sem preocupações,
o peso do enorme telhado:
As pared�s foram :pinta

das a oleo, com diver�as .de
mãos, pintura que O'b�deceu

. .

ao sistema "pastec,i, e mo•

derno e perfeito é o, serviço
sanitario dó estabelecimen
to.

rjão-obstanté a perfeita
cilculação d�' ar- ,e clarida

,de pelas inumeras abertu
ras de grande tamanho, é o

Cinema dotado de enormes

O nosso coléga-de-irrÍprensa sr. Farm. Ildefonso Juvenal,
, proferindo o seu bélo discurso. ",

processam a -renovação do
ar .e refrescam o ambiente,
o que muito agradará aos

espectadores nos dias de ve_

rão. O teto do salão de

projeções, que obedeceu a

especial des.'enho do arqui-
(Continúa na 8a. pág,)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,E-O I,/T A L
J Ul�U DE DIREITO pA la. VARA DA COMA�CA

; DE FLORIANÓPOLIS
.

Edital ele s-eguncla 'pt'aça e 'Zei4ío com o prazo de dez
(10) dias

.

'

Q Dr. Adão Bernardes, Juiz de Direito da 1�. Vara
da. Comarca de Florianópolis, Estado de Sànta Catarina,
na forma da lei, etc.

'
.

Faz saber, aos que o presente edital de segunda pra
ça e Leilão, com o prazo de dez (10) dias, virem ou dele
conhecimento tiverem que no dia 3 de agôsto próximo
vindouro, às 14 horas, a frente do Edifício do Palácio da
Justiça, sito a Praça Pereira e Oliveira, .o porteiro dos
auditórios do .Juízo trará pregão de venda e arremata
ção, a quem mais der e o maior lanço oferecer, o seguin
te: 1°) Um cofre de aço, marca Fiel n. 15.976, com segre
do medindo 1,20 metros de altura,'por -quarenta e cinco

. çentimetros de largura,- com gaveta interna para .dinhei
ro e divisões, para documentos (parte interna), 'a parte
de baixo e ôca para livros, acompanha quatro chaves em

bom estado de conservação e funeíonamento, no valor de Costa do Pacifico. A se

três mil- cruzeiros. 2°) Uma pequena mesa para escritó- winte foi Marta Rocha, a

rio com quatro pés com um metro e setenta e oito centí
metros de altura,' por noventa e nove centímetros de lar
gura e noventa e três centímetros de comprimento, com'
cinco gavetas, sendo duas em cada lado e uma no meio
com a ..respectiva chave, usada, em bom estado de con- estrangeiras e norte-ameri

servação no valor de duzentos cruzeiros. 3°) Seis carní- �.aiias. E a terceira foi Re
sas de algodão, ordem 123, Malharia Dalva, São Paulo, �irià Ernest, a "miss" Ale
novas no valor de trezentos cruzeiros, 4�) Um Guarda-

manha.Chuva para rapaz fatura 24.298, casa Miguel Forte &
"Cia. Filhos São Paulo no valor de oitenta cruzeiros. 40) Depois de terem sido re

Três sombrinhas de seda ordem 48, com cabo de couro, tiradas, foram tratadas com

da Casa Miguel Forte & Filhos' São Paulo no valor de compressas quentes e aten
cento e cincoenta cruzeiros. 5°) Uma blusa, ordem 1.015 dídas pelos médicos. Ken
da Malharia Artica Ltda., no valor de sessenta cruzei- �Al,,,DIli.
ros. 6°) Um vestido Charm, modêlo 203 ordem 500 de Sun Tuy, a "miss" Coréia,

I _
� I�

confecção Charm Porto-Alegre no valor de oitenta cru- levada para o "toilette", po,

m
.'

zeiros. 7°) Um vestido modêlo Albertina, ordem 500 de 'ém não desmaiou. !' �Z:��'�.confecção Charm, Pôrto Alegre no valor de oitenta cru- O dia não estava tão; 'ERl-zeiros. 8°) Duas saias, modêlo Noemia, ordem 750, e mo- quente em Long Beach, ho- ...liiiiil_iiiiI
dêlo Sara, ordem"500 fatura 740 de Confecção Charm,

je, mas' o sol infletindo NHF�/cRiJ SEM "VAi RIO, 18 (V. A.) - A ta religiosa e presidente do
Pôrto Alegre no valor de trezentos cruzeiros. 9°) Um ca- .'

fim de participar de reu- Concilio Universal da mes-
saco referência 972 fatura 11.142/3/4 de confecção Sul diretamente sobre a areia e:

Brasileira, Ltda. Caxias do Sul, no valor de duzentos, niões que os filiados à Igre- ma, com séde na Alemanha.
cruzeiros. 10) Cinco Guarda Pós, referência 203 fatura ja Luterana estão realizan- O bispo Lilje demorou-se -Cafiá posta, 45� 190' de confecção 1>ieruccini Ltda. Caxias do Sul no va:- �++�++�++� � � ++.++.++ ++.++.++ :..:..:++� do em, São Paulo, transitou no Rio apenas o tempo su-

, Florianópolis
Ior, de trezentos cnuzeiros. 11) Cinco capas colegiais re- �''''''.' •••

,

••••••• ''''''''
�+l pelo 'Rio, por via aérea, o ficiente para reabasteci- Santa Cú.rlna

":;Je�'�iida .2.405, fatura 7.435 de confecções Sul Brasileira t �A GO 'R A'
. ::.; reverendo Lilje, doutor em ménto da aeronave, no Ar-

a d· t'·c:;lda�.no �alor de �uinhento.s cruzeir?s. Dit� mercado- +:'+ :'
'U'ra eClmen O)" rIa:5�Joram' penhorados da FIrma Fana & Cia, Ltda. na �:'+

.

,

,-

�:�, teologia, bispo daquela sei- roporto do Galeão., -,
.

,

'. -. a'eao·executiva queIhe move Maluf & Filho. E para que .�' .:� S
r:

·:\�chegtíe·,ao cónhecimento de todos mandou expedir o ..�. .�:�, ANG,IJEN'DL O "CARAMURÚ F. ��,.,corP�tent�·e��Úll que será afixado no lugar do costume ..�. EM FLORIANÓPOLIS �:.. RECREATIVO", vem

''';€<R.ubli�ado:4a· forma da lei. Dado e passado nestácidade +!. _ TAMBÉM _ . �:.. TONICO DOS CONVALESCENTES publico externar seus ag"a-
��,..:de_�.Florianó�olis, Capital do Estado de Santa Catarina, ..�.. ..'+ -

decimentos aos pessoal da,,"'

:àhs,.de�ê�á��dias do mês de julho �o ano?e mil novecen-
..�� .oS FAMOSOS .:. TONICO 'DOS DESNUTRIDOS

Delegacia Regional de Po-..'. tos 'e cíncoenta e quatro. Eu, Hygino Luiz Gonzaga, Es- : .:., �ontém excelentes elementos
. :érivão.p,:s17tiscreví. (Ass.) Adã� Bern�rdes, Juiz de D�- �;'+ Colchões de Molas ..�.' tônicos: Fósforos, Calcio Ar- licia dêsta Capital pela pres ..

� '\)'eito;.9aJ.a�VaJ:a",C_onfere. Bygmo Luu: Gonzaga, Escri- '+.'+
...t seniato e Vanadato de sódio.' teza com que solucionou o

,
_.,

1 t" ..�. "'.... 00 de f;
.

"t,,���"1C'1;.. .

.

- -
.

_. ..

� F�. R .,,I.'DO
-

';:�.... .�� ;��DO:��i;���gr:- :;"'!��:: já rec=�a:�
.r.�T

11;., � �'" MÃES QUE CRIAM, MA- o rádio que havia sido ror-
: GARANTIDO GROS CRIANÇ_!\S RA�.UÍ- tado e que foi aprisionado

�t� �:'+ TICAS, receberão a tomfH:a-' It·' 1 ., f
.

•� - p O r '_ �;'+ ção geral do organismo, c()m o em. aJaI, o nua J� .01 re:-
..�. 5 A NOS .;� ,'- titUldo pela DelegaCIa' O�

! J. H'pô�!Nl?!eS. Ã. l t=� � l-illl =t � 111.11 :;:qm::i;;�OCial.. CASA FUNDADA' EM 1915 ..:.1 ._��---------------'
:i� A: venda nas casas: :i::Reeleito Presidente
�� SÃO PAULO LTDA. :

::� COLCHOARIA GONZAGA =i= ,da R.' F. AL'EMÃ
..�. ESTUFARIA GLOBO +t BERLIM, 18 (U. P.) -

, Theodor Heuss obteve ..

+:.::�! I. CAMPOS C�IA. ••••• O professor Theodor Heuss
-

"

:+. 871 votos dos 987 membros
.� :+. foi reeleito Presidente da

.!� JOSE' MOURA. +:. República Federal da A:le- do Congresso que concorre-
..............._._•...;,. ++.�..". � � � ;.
......"...,•.."..,•.."..,•..,..., ..,•..,...,. � • .. .. .. .. .. • .. - .. .. • �� manha ,do Oeste,

presidente da Comissão de

Investigações, limitando-se

a�p�dir um voto de censura

t '

contra McCarthy "por con-

'PARA, AQUElES QUE
cara er. - .

,. duta impróprias .

.

.DESEJAM O 'MAXIMO' '.
. Reserva de mes�s: e pedidos' de co�vites' ,

,

,

mgresso na Secretaria do Clube das 9 as 11
EM CORTEZIA

e das 19 às 21 horas'

AgradecimenfO, e missa
João Christakis e família, Constantin(#Christakis e

família, Viúva Atená Joanides, MaurÍciq Abi-Saab, e fa
mília (ausentes), profundamente ab"aYailos com o faleci-
mento de _. '

ALEXANDRA ANTONIADES
Vem agradecer a tôdas as pesspas que os confortaram e

as que enviaram ....telegramas, ,flores e acompanharam a

extinta até a última rílO:r;:ada. Aproveitam a ocasião par�
convidar as pesSoas amigas para a missa que se1rá cele
brada na igreja ortodoxa São'Nilonau, à rua Conselhei-

, CadANtnJ,.","Ã Cg;·lv-a ."000"matei ro Mafra, dia 21 (Quarta-feira), às 9 horas, pelo que an-

O1IHi1�;o ua U AU nU hicipam os seus agradecimentos.
POR MOTIVO DE INCENDIO NA RESIDENCIA - --,,"

'

/.'0'DE D. EtJG�NIA EGER,
'

FORAM EXTRAVIADAS S h' 'c d
·

d t . Centro de Irradiação
AS SEGUINTES CARDENETAS DA CAIXA ECONO- '.en ores an 1 a os Mentil "A11)OI·e Luz" realiza
MICA FEDERAL DESTE ESTADO:

D.... 'V d
sessões Esótéricas, todas as se-

_. Caderneta n. 9857, da la. série, de Eugênia Eger; a ep-Ulflll,:"O p. erf.la (}, gundas f�iras, às 20,30 à rua

Caderneta n. 9858" da la. série, de Celifia Marli PARA SUA PROPAGANDA I:QLITICA EM jConselhe1ro Mafra, 33 - 29
PAPEL QU. SEDA-,i'.rYLON PROCURE .. WANDYCK andar,

,',.,

,Tere,· IT. DA 'st*yLX, A.L+ÓSI)P",B��tÀSRANTE R,,osA,II.ENT�º�FRA�CA1- P�AÇ1\:
"

'OVElVÍB;Ft': ','. f, ,y. ",,' ..
, "

'

,".'

,',
. '�

�<x··/ '

o ESTADO

CA'NDIDATAS, _

a. (Mlst·'(JoI18rSOn. Q18, de,s.malam" <
.... , 'j�" ""/ ...... '. '-..,

�LONG BEAéH, CalIfór-: tornou � temperatura do

riia, 18,. (U. PJ,_;_ Tres.das·1 i)xribiente: POi: demais ele
beldades qb� disputarão o I �ada. A �e'ssão fotografíca

é preliminar para o desfile
de beleza, hoje de tarde,

título de "miss" Universo,
de 1954, desmaiaram, on

tem durante prplongada
sessão de fotografagem, nas
areias escaldantes da \prai�.
'A primeira

.

a desmaiar
foi Moana Manley, a "mis"
Nova Zelandia, que foi e)TI
seguida carregada pela Po

lícia até a sede do Club da

"miss" Brasil, que estava

na segunda ordem da fila
formada pelas 78 belezas

E EFICIENCIA

LIVRARIA LIDER
J

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

,

, VALbEMIRO R. VIDAL - Guia. do Can
didato ao "Concurso p/Oficial aJ�inistrativo do.
Servo Pub.· Federal e Autarquias 150,00

'JOÃO S.'PIMENTA - Contabilidade PÚ-
blica

' �

20,00
IVETE CAMARGO - Direito Constitu-

ci-onal
"

,
, .

AMANDO ASSIS - Noções de Seguro
Social .

TEN01no ALBUQUERQUE ::._ Noções
de Estatística ..............•...............

TENÓRlO ALBUQU.ERQUE - Geografia
do Brasil :

'

_ .

TENÓRIO DE ALBUQUERQUE _ Testes
• TENÓRIO AJ..BPQUERQUE_- Correção,

de Franses :.. : ; .

TENÓB,IO ALBUQUERQUE - Correção
de Cartas ,

.

TENÓRIO ALBUQUERQUE - Redação
Oficial '. :. . . . . . . . 40,oc

TENÓRIO ALBUQUERQUE - Ex!'!rcíclo
de Português , '............ 30,00

TENÓRIO ALBUQUERQUE, - Lições
Práticas de Português _ . 30,00,

, F�BIO MELO - Correspondência Bancá-

Correias e·grampos'
para transm ss-ão

20,00

OS MELHORES PREÇOS DA PRAÇA NA ELE
fRO-TÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., à Irua Tenente Silveira, 24. - Florianópolis .- Santa
Catarina.
ATENDE PEDIDOS PARA0 INTERIOR DO ESTADO20,00

,
\ 40,00 Terreoos na Vila Florida

(Estreito) ,

\IlAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO' A
LONGO' PRAZO SEM JUROS

Oportunidade especiál para aquisição, com, grande
facilidade, de um esple'ndido lote na VILA FLÓRIDA.
Lugar alto. e saudável, e toda facilidade de condução.
Priviligiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES
TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
imediata.

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS

_
VANTA-

/

Peça hoje mesmo informações a '

SOCIEDADE IMO]3ILIARIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL)

Escrit6rio: Edifício SãQ- Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-9-2,

40,00
25,00

30,0,-

30,00

ria '.................................... .

M. VIEIRA DE MELLO - Pórtugu'ês
pal'a o Banco do Brasil .: ..........•.........

50,00

50,00

OS MAIORES SUCESSOS DO MOMENTO:

Gte>VANNI GUARESCHI - Don Camilo
,e seu pequeno mundo .

GIOVANNI GUARESCHI _;. O regresso
de Dom ,Camilo ' .

GIOVANNI GUARESCHI - Dom .Gamilo
e seu rebanho

'

: . . 65,00
LIVRARIA LIDER - Rua Tenente Silveira, 35 -

�_",.-:- ;j��i'�:�lN�[ElVlõ1�;G}fÃMErjFifPE:Léí'=:SERVIÇÓ '.3 DE I

70,00

65,00

CID�e 15 �e Outu�ro
- RUA: .ALVARO DE CARVALHO 12 -

PROGRAMA DO MES DE JULHO
pIA - 17 - SOIRÉE,

\

DIA 31 -- NOITE AZUL

Grandiosa festa com o salão decorado a

A Diretoria lembra mais uma vez, aos

associados, que procurem obter as suas car-

teiras sociais.
•

o ,Chefe de Igreja
- Luterana da Alemanha:

ram à votação.

ExpreS�f' Flurianõpulis
ANDRADE

.

& ,KOERICH
Transporte de'cargas em geral entre Florianópolis,

Curitiba e São Paulo
Com viagens diretas e permánentes

Matriz: - FLORIANO'POLlS
Rua Conselheiro Mafra, 135

Fone: 2534 - Caixa Postal, 435
End. Telegr.: SANDRADE

Agência - CURITIBA
Avenida 7 de Sete'mbro 3320/24

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

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

End� Te1egr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
com tráfego' mútuo até São Paulo com a Emprêsa

de Transportes Minas Gerais SIA.)

«Por conduta
imprópria»
WASHINGTON, 19 (U.

P.) - O senador Ralph
E. Flanders desistiu de sua

campanha para que o sena

dor Joseph Mc'Carthy fôs

se destituido do cargo de

I C I TE
Agê'acia

de

Publicidade

soviética
ESTOCOLMO, 18 (U.P.)

O cruzador soviético
"Usjakon" e quatro contra

torpedeiros chegaram ao

pôrto de Estocolmo em visi--':

ta de cortesia.

A referida esquadra está

sob o comando do almi,ran
te Kotov.

Vidraçari-a
'RosaroI Situada a rua 'rrajano

ln,' 51,
avisa a seus fregueses

de que.mantem graI?-de es

toque de vidros 2m/m.'que
será -vendido em caixa, ou

a varejo.

[*fsmRI�DJ
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- DQ-MINGO NO CAMPO DA; :RUA BOCAl UVA, OS CONJUNTOS DO AVAl E IMBIT UBA FARÂO SEUS PENU'LTIMOS COM- +i.+ .:. '>

.:. '.:. PR01\USSOS NO TURNO� DECIDINDO' A LIDERANÇA DO CÀMPEONATO DE PROFISSIONAIS DA CIDADE. CONSIDERADOS :�: ....

·i· 1·1· os MAIORES CONCORRENTES AO TITULO, AVAIANOS E Il\IBITUBENSES DEVERÃO T�AVAR UM EMBATE QUE MAR- �i. ·:i:_
::: ::: CARA' E'POCA NOS ANAIS DO FUTEBOL DO SUL DO ESTI\DO. NÂO PERCAM!
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"O t i vo'
---

. TQcnicos que saem e que entram
Saiu o tenente Emílio' .ia Ilha". Ao que s� infor-I mos esperar os acantecí- mes�110. clube,

muito .dos
Bilbau da direção técnica 11a, o plantel alví-celeste mentes, quais integram os conjun

do Clube Atlético Catari- está sendo dirigido por Má- O Figueirense também tos principais dos nossos

nense, após vários anos de .io Abreu, auxiliar de Ni- cem novo técnico. Saiu Jo�é I clubes ,d� profissionais.
dedicação ao clube tricolor' ceta, até que seja nomeado Rib'ei:m (Bagé) que foi su-I O Guarani com- Newton
do .Estreito. Saiu"e fez mui- ) seu suces�or. Falá-se nos

I
bstituido por EZid_;o Cos;a, I José- Gar.cê�/ o, Paula Ra

to bem, porquanto não vi", iomes de ManoelTourinho nome pouco conhecido, mas, mos com o professor José

:�: ::::�cC;::�;:: ds:� :S�::i��:��::r::::a ::�!��:f�n�:.::se:::�:c��o;:: ,. :a::o� : �;�:::�: ::: ::�
Ceslau Zablonskí, um' des- unbos já dirigiram técnica-I lata ,tanto �ue durante anos

llix Magno, estão satisfei

conhecido
.

do público fute- .,ente.o grêmio azul) Va- dirigiu os aspirantes do tos, obrigado! .

.

balístico da cidade. Vere- '!M2 .

NOTICIAS DE JOINVILLE quistados e as' estupendas
mos o que conseguirá fazer,
." .' � , vitÓrias alcançadas frente a

'o .novo ·.:'entraineur" atleti- (D d t)
'. .,,'

"

'�, '

,

,

O correspon en e clubes de outros estados a,

cano
-

que, segundo - dizem,
conhece a

- fundo a arte de

., 0&..-- _

. -

orientar conjuntos de fute

bol. Felicidades, pois.

o CAMPEONATO DA
L: J. F;

Quando· serão erguidos· os. alambra
dos, sr. Presidente da F. C. F �

\

Todo o material necessá-I rinense de Futebol, sr. Os- nossa reportagem, confes-

rio para os tão comentados ni.Mello, estuda as propos-' sou que a entidade não dis-
,

' '

alambrados já se encontram tas apresentadas pelos em- põe de meios financeiros

para arcar' com as despesas.
\

.

Deve haver um geito.

Portanto, mãos á obra, sr.

presidente da F. C. F.

no campo da rua Bocaiuva preiteiros para a construção
há quasi UI? mês. E há mais dos mesmos. Até agora na
de lima semana que o pre- da resolveu o maioral efe

sídente da Federação Cata- ceano. O mesmo, falando á

. NE'DE E DANDA RENOVARAM
Apurou a, nossa' reporta-

gem que os players Néde e

Danda acabam de renovar

Do Avai saiu Nizeta,

"
.

com o Avaí por mais uma

tel�porada. Dois grandes

valores com que conta o:

alvi-celeste para

<

levantar I
êste ano o tetra-campeena-] .

t:;;a cidade. I
DO I

.

.

.

O MELHOR JURO '

maltinos soube resistir bem
do estra�geiro.
Registrando tão grata e-

as arremetidas da vanguar-
"O ESTAPO

NOVO AUXILIAR DA SECRETARIA
feméride,

Realizou-se, domingo úl-I da rubra, pontificando a ni- T· J 'D

-IESPORTIVO" apres nta
• • .

O .imo, a penúltima "rodada" gura do goleiro Bosse ,que
.

e
.

Pela resolução n. 18 de - de auxiliar 'de Secretaria
aos dirigentes, atletas e as-

'16 do r tO'lo turno do movimentado fêz grandes defesas. .,' '. .;. '. o rcorrerr e, o sr .. ' sru

, sociadõs 'dó.gJoÍ'ioso ·gr.êmio 'M'" '1'1' .' ,: "-'d .

t d F C.,.,.
do Tribunál de Justiça

avaiano, como jogador-é co- "::ampeonato de 195:1 da Li- Com êst,.e.i.irisuces��, '0 'A'- '.' ae o, presi en e a '. .1'., . A

.

I rubro; na pessoa do s1 di- ,I, Desportiva, sem onus para
m@ orientador

J

técnico teve ga Joinvilense de' Futebol. mérica F:' ·C.' .

distanciou-se ' "', �
--

'j -: ' , '. uG1'Q.eotr.:"ô
....

esportista Harol-
nâmieo Pnesidentet: sz, /, R\.l.- �, , : <. .

_ I -. '

.

,

méritos indiscutiveis.· Não Em São Francisco o Ca- mais dos líderes, o que não .;: '; - <: .. )','. " -; dõ.Barbato Jiara as funções a entidade,
ben Lobo, qu.e o vem dírí- _.__

.

'_'...... -'-- �----:----------'-�-

. :!�::'p�:�d�: p:�ua:: :�:'�m���::�d:�:i:::: �i:t:a ::t:;�::�::i,d�:::· �:�oe�'i:::t;:lic::�es."' '�MAAB��R'nI��t'í�AIQ,!L�vs'aE,i�4�e�sa�gr'aDdOaOI. o tilm'a.
,'. O,',�' 'o: r' t'·u· D" 'I·'�.a�' Iguel Hermínio Daux foi �a F. C. local pela expressí- ano está sendo ardorosa-

auspiciosa. e brilhante, pois 'la contazem de 4 x O, sen- mente' dísputadçr: -

,

�

'. I CAXIAS F. C, X CORI-
conseguiu o título invejável lo êste'o quadrovencedor: . TIBA F C ' a todos quantos apreciam' o .'

.
'.

,
. .

. Grande Cornpanhia oferece excelente' oportunidade
de Super...trl·-campeã'o, manl_ Pucirii, Tiago e Jlica',' Jae!, CAXIAS E OPERA'RIO .

.
Esjta semam�,'terá lugar à esp<?rte bretão: Não m2is para candidatos do se'xo masculino, maiores de 14 anos.

tendo��� invicto e na lide- Sunga-Dim e Hoppe; Euzé- NA LII?ERANÇA, 't b
.

fi di.
"

FI Cartas indicando, grau qe instrução, idade, nacionalida-
..

nO! e, so os re etor.e� 0I'
VIra o amengo para uma

de e ordenado dese]'ado, para a Caixa postal, nO 139, des-
rança d� atual.certame. Ni- bio, Periquito, Juarez; Cleu- . Com os resultados verifi-

- Estádio "Ernesto Schleman ,temporada de dois jogJs te Jornal. As propostas' serão consideradas em caráter
t t d Traba- �on e DI·dl·. cados na "rodada" do dia . I i

f'd
.

1ze a es a cansa o. -

,. Sobrinho", o grande' con- nestp. Capital Foi o que nos con 1 enCIa.·

lhou .muito pelo Avaí. O Na preliminar, os aspi-' 11, o magno certame da L. f" ". f d'
------------------""'--=----

ronto amIsto.sO intermuni- m prmou ommgo por oca-

.pERDE-U -E"S·"C d'" d d _'antes do CaxI'as F. C. tam- J. F. oferece a seguinte. Iarra a , e ver a e, ne- cipal entre Caxias F. C. e sião do prélio Figueirense'
cessita de repouso. E, embo- )ém venceram, pelo escore classificação: Coritiba F. C., como paga-

I
x Bocaiuva, o populàr Ce-' EWALDO STOCK, proprietário do Caminhão

ra a contra-gôsto, a direto- le 2 x O, sendo a arrecada- 1.0 lugar - Clube Atléti- d .' . I O FI ,C'hapa nO 609-38, perdeu: uma carteira' de mo�or.ista,
menta. o passe do dIanteI- , ce.u. amengo esta em uma cartei:.;-a de identidage, cert�ficado do carro" cartão

•

ria do querido clube conce- ;áo de Cr$ 2.760;00. ,co Oper�rio com 1 ponto' 1"0 Reis cedid� ao chibe pa-
! preparativos para o Cai11- do Instituto, dois talões de emplacamento e a .liçença

deu a démissão pleiteada Nesta cidade, ,xegistrl!)lt. perdido e 9 pontos ganhos.
"

ranaense.
I
peonato Carioca e o técnico

de São Bonifácio a Taió.
.

-

) I Solieita a quem achou esses documentos o favor
pelo "mestre". .:� surpreendente resultàt(ó·,. Caxiàs F. C. com 1

P'P·I; I Fleitas. Solich não qUer sa-' de entregar nesta redaç�o, que será gratificado.

talve�:.,retor�e um di�� 1::0 co.n�ron.to. América �. e '1 p.g.
, . BO.NS R�SUL:rADOS I 'tler 'de excursões ao sul �o II

A ','II
A _

�uando, �a refe�to,�o exaus-� '��
x Sao LUIZ A.' C., pOIS, 2.0 ')lugar

- Amenca F,C'I Q,umta-feIra dIa 18, no país. Portanto, aguardem()� O · O' atençao I
üvo trabalho a frente do ,'lao houve abertura de con- com ... p.p. e 5 P.�. . ,I

Palacio dos Esportes, feri-I outra ocasião, possivelmen- �.. •
..

� •
. _.

planteI "azzur;r.:a�:,.;,��f.á, 'é cagem. 3.0 lugar - Sao LUIZ A. ram-se movimentadas pele- te no .próximo ano I Sera bem gr�tIflcado quem mformar.a esta Redaçao
, . .

' -

C 5 3
. I.

.

.

o endereço de uma senhorita chamada ARACI, de 18 a
certo, recehido çom�ênorrÍ1e-·· Foi, contudo, um resulta- . com p.p. e p.g. IJas de. basquetebol mteres- 19 d'd d E t ARACI t' '-

h
.

d,,\' _ I anos e 1 a e. s a
.

em uma Irma c ama a

",contentãmento peJ�. imensa lo justo e ló&ico, umá vez 4.0 lugar. C.A. Sao tadual. MARIA, loura, casada, que em 1948 tinha. duas filhas:

legião de adpeto;' do '''Leão que a retagu�'i'da dos cruz- .I!"'rancisco cOtp 6_;p.p. e 2 p.g. I Preliminarmente a Sele- atuando sob o efeito da Marlene e Mariazinha.
"

,:r . '_. . , I' ..

ARACI'esteve hospedada com sua irmã MARIA, no5.0 lugar - IpIranga F. ;ao.JuveI\ll do Parana ven- VIagem feita horas antes, Rio de Janeiro. de Setembro a Novembro de 1948.
C. éom 10 p.p: e O p.g-.. veu por 42 x ·35 a homôni- . resistiu bem, exigindo dua; Será bem gr<;ttificado quem der o endereço à Reda-

.'

- '. cão dêste Jornal.
ma d€{ita cidade, que atuou prorrogações para afinal �

�3e�0 ::���::o t�:::::,:�to� �:m:o�: ::P:::d:2'5:e:o;� Igreja �� Nossa' Senhora doPartó
. A Comlssao organizadora da Festa de São PedroSão Paulo, 20 (V. A.) - 88 pontos, colocaram-se em' Passou, dia 14 dentre as união-Palmeiras (ex-Pal- e 57 x 57.

I
realizada na Igreja de Nossa Senhora do Parto, agradec� .

'O gin'ásio do pacaembú foi I quar�o e quinto lugare�.
/

maiores demonstrações. de.' ·meiras) triunfou brilha�te- Como se vê, foram bons' a todos os que a é;luxiliaram com prendas, donativos, no-
local, domingo pela manhã, Individualmente, as bra- regozijo do ,espofte local ,e· 'mente por 52 x 46 sôbre o resultados colhidos pelo tD'aOdamenlte ao

I bComé_:ciod ldocalbe à Redação �e O ESTA-
, .

.
,

, pe a co a oraçao . a a, em como a todos os queda competição de lance li· _,;ileiras se classificaram em catarinense, o 40° aniversá- ,categ'o.rizado conjunto do cestobol joinvilense! compareceram aquelas festividades.
.

vre do V Campeonato Sula... primeiro, segundo e ter.cei- rio de fungação do Améri- Icaro A. .C. de Curitiba, e'i- ' A Comissão, agradecendo a todos, deseja muita saú-
de e felicidades.

5%
velho e incansável defensor

,
,

DEPOSITaS POPULARES

BANCO AGRíCOLA
RUA tRAJANO� 16

fLORIAN6PllLIS'

40°' ANIVERSA'RIO DO
/

.

AME'RICA F. C.

CAMPEÃS SUL-AMERICANAS DE LANCE

LIVRE· ÁS BRASILEIRAS

mericano Feminino de Bola ['o lugares, pois Marta, A- ca F. C.
. :treandQ assim auspiciosa- TORNEIO DE XADRES

�laé e Wanda fizeram, :.;-es- Clube de gloriosa tradi- mente.
_-

As brasileir.as se sagra- pectivamente, 18- 17 e 16 ções, em cujas fileiras mi- Na manhã de dom.ingo dia Teve lugar, dias 10 e 11,
.-�am ,brilh.antemente cam- pontos, nos- 20 lances. Ama- litaram destacados "azes" 11 os locah retribuiram a na bela sede do Boavista

peãs continentais; fazendo iia, do Chile ,tambem se ce_ do pebol barriga-verde e visita, jogando .em .Curiti- Tenis Clube, um ,mo�imen-
.

�t •

135 pon�os, contra 127 da locou em terceiro lugar, em cujas diretorias estive- ba·. tado torneio de xadrês en-

'representação. chilena, que juntamente com a brasilei- ram destacadas figUras da A s�leção"juvenil Join- tre a�adores de;ta cidade
obteve o título de vice-cam- 'ra Wanda Bezerra. nossa viçla púhl\ca, o Amé- vilense conseguiu belo re- e de Blumenau, que termi

peão Como se vê; trata-se de t'ica F. C., na sua longa sultad� perdendo pela a- nau com brilhantíssima vi

Em terceiro lugar. c1assi- um indice técnico dos me- ""xistência:, colheu expressi- pertada contagem de ..••• tória dos locais pelo expres
ficaram-se as bolivianas, .lhQ:res, o que valoriza. SO-·, vos l_ouros) destacando-se 44 x 41: sivo escore de 13 pontos e

com 118 pontos. Peru e E- bremaneira a atuação das JS nun�eros campeonatos No prélip principal, o meio oontra 8 pontos e meio

cou-
I Uniã'o-P,'ilmeiras,

ao Cesto. JOINVILE - BLUMENAU

UIVI 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.

quador, que fizeram 109 e cestobolistas brasileiras. , locais e ca-tarinenses emhora d�s. visitantes.

CAMPANHA 00-Cr$--1 ,00
GANHE UMA PASAGEM DE IDA E VOLTA A

PORTO ALEGRE TOMANDO PARTE DA GRANDE
CAMPANHA DO CRUZEIRO DO GR�MIO PEDRO

. JORGE FRASSATI.

( .
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Sob o título "Voluntários pelo qual se vê co�o são' tores de quarteirão, orde-. da assim, o comparecimen- S, S" aliás, nem precisará riio de Pedro Pimentei. horas da tarde, no cinema

feitos os ,'diretórios udenis- nando�lhes que 'convidem I to dos voluntários tem dei- redigir à circular. Nos ar- Peço o seu interesse con- local.
tas no interior: o delegado todos os habitantes da sec- xado muito a desejar! quivos da 'Secretaria encon- vidar todos os habitantes Agradeço o vosso esforço
de polícia oficia aos inspe- ção para a reunião. E, se Para a coacção revelada trará a que, nesse sentido, dessa secção para compare- VALDEMAR SILVEIRA

antecipa a agradecer-lhes pelo documento abaixo, foi baixada pelo CeI. -Lara cerem à reunião a realizar- Delegado de Polícia
os esiorçosl chamamos a atenção do sr. Ribas, quando Secretário se nesta cidade de Xanrerê (Firma reconhecida)
Além dessa íntlmação-po- Des. Secretário de Segu- do democrático govêrno no próximo dia 14 do cor-

licial os convidados rece- rança Pública, S. S" juris- Aderbal R. da Silva. rente mês -de março, às 3
bem outra: a fiscal! E, ain- ta recem-sàído. do Tribunal 'O estarrecedor documen-

(Continuação da 5a._ pág.) os dois guichês da bilhe- de Justíça, por certo baixa- to revelado pelo jornal de
teta Ráu, impressiona agra- teria, a marquise, onde fó- rá circular aos seus subor- Chapecó é o seguinte:
davelmente pela arquitetu cos de luz embutidos acla cbra, não só frequentando

,

-

, ,
-

dinados, determinando-lhes "Delegaoia de Polícia de
ra e grande efeito-de luz ram toda a parte inferior assiduamente' o Cine "São ,

que se conservem a margem Xanxerê.
da frente do edificio. José", como zelando pela

I d líti
"

E 9 d d 19 4'_.
a po I ica e sirvam o povo m e março e, 5 .

P
,

'amos duas pági sua conservaçao, VISto que -

tid Iíti S I d Qrecisari
-

e nao um par 1 o po I ICO. r, nspetor e tLa1·tei-
nas de "O ESTADO" para um estabelecimento de tal

_

-�

Rasgando a Lei
auxiliado pelos juristas.--
De acôrdo com lei estadual, o governador

não pode até depois do pleito de outubro, re
mover funcionários. Mas, o Diário Oficial de

ante-ontem, publica diversas remoções ex-ofí
cio. Os removidos, se o quiserem, poderão anu
lar tais atos, flagrantemente ilegais e arbitrá

rios, através do recurso do mandado de segu

rança.
Como- esses atos o comprovam, o sr. Iri-

-

neu.___, Bornhausen perdeu completamente a
r

compostura.
Nada mais respeita, no seu primarismo

mental e político .

E o pior, para não aplicarmos adjetivo
mais próprio, é que os juristas que o servem

parecem 'também esquecidos do respeito à lei.
Nada mais vale por aqui! Cada.qual, ten

do autoridade, se julga no direito. de fazer e de

desfazer, como se estivéssemos na Barataria.'
---_.--..

FV0_GQsnio
Para que não nos acusem de oposição sistemâ

mática - velha tapeação que vem suprindo a falta
de defesa do govêrno - transcrevemos o que, a

respeito da carne e da exploração que vai por aí,
a seguinte nota, ontem publicada pela nossa confreí
ra A -Gazeta:

"A velha"manobrá dos altistas voltou a funcio
nar.

Escasseou a carne verde em ríossos açougues /

e, não obstante o contrato firmado entre a Prefeitu-
tura e os marchantes, o quilo da carne sem osso es-

'tá sendo cobrado em quase todos os açougues a vin-
te cruzeiros. Isso para carne de segunda, porque
não há nem nunca houve classificação do produto
nos açougues, A carne'melhor, que deveria ser

vendida a Cr$ 16,00, segundo a tabela aprovada pe-
la Prefeitura, é separada e a-dquirida por um grupo
de privilegiados, que não, discute preços.
Noticiam os jornais do Rio, que por lá se verifica
o' mesmo movimento para a alta de preço.
Entrentanto, na Capital da República, o coronel
Hélio Braga, presidente da COFAP, já informou
aos jornais:

- Estamos prontos e vigilantes para tomar
drásticas medidas para garantir o abastecimento' à
população. Todas as tentativas são para forçar á li
beração dos preços, o que traria calamitosas conse

quências para o consumidor.
A' frente da COAP catarinense por ter entra

do em gôzo de férias o sr. Apolônio Teófilo Bouret,
acha-se agora o Comandante Angelo Couto, cida
dão digno e honrado, que certamente tomará as

enérgicas 'provldências, que o caso está exigindo",
x x

x

A reclamacão de A Gazeta é de inteira proce-
dência.

�

Carne a 16 cruzeiros, como vem sendo vendida
nos açougues, equivale a carne a 32 cruzeiros, por
que o freguês ctue necessita de um quilo tem que
comprar dois: aproveita um, se tanto, e joga fora
o resto, de barrigueira e pelanca. O contra-pêso já
superou o pêso e, especificamente, não é considera
do tal. Contra-pêso agora é servido em desaforo aos

que não se conformam com a tapeação da tabela e

da marmeuiusen. aprovada pela Prefeitura.·
Por outro lado, é claro que ninguem mais cum

pre a lei. Não na cumpre o governador. O sr: Paulo
Fontes continua ilegitimamente na Prefeitura. Se
os grandes agem assim, o exemplo forçosamente
tem que se espalhar e contaminar os pequenos.

Aqui está acontecendo pior do que previa o'

sabedor Martin Fierro:
A lei é teia de aranha,
Que só enrieda a los chicos!

Aqui nem isso! .Nínguem respeita ninguém!
Um impeâchment' singularista, por estas bandas,
atentaria contra a natureza ética do bem, comum,

""""''''''''''_'''.='''_'''__I;_""""",,c..,o�m;:,;o diz o dr. Paulo Bornhausen. Impeachment,
so pluralista. , .

.

- ),J:llJILH'ERME TAL
.
.J', ,

ude'ÍÍistas", A Voz de Cha

pecó, de 4 do rorrente, pu
blica o documento abaixo,

A Pré-lnauguraçãe
do tine São Jasé

indireta que dele-promana,
pois ali estão colocadas, sem
que ninguerrr as perceba,
milhares de lampadas de 50

DO CÉU"
Technicolor
-No programa:
Noticias dã Semana, Nac,
Importante: "50% da ren-

la reverterá pró construção
Io Hospital Infantil, patro
einadc pelo LION CLUBE".
.

Preço Cr$ 15,00 (unico)
Censura livre Creanças

naiores de 5 anos poderão
.ntrar nas sessões diurnas.

nat.ureza só pode recomen

dar o gráu de desenvolvi
mento cultural e social do

descrevermos o Palacio de

Cinema, com que os estabe

lecimentos José Daux S. A.

wats.

Grande florão de gesso,
contendo em seu seio ínu- Comercial, procuraram cor,

meras lampadas elétricas, responder as merecidas a

tambem imperceptíveis aos

nossos olhos, estende-se pe
las duas paredes laterais,
em sentido horisontal, to

mando depois, duas de suas

extremidades, sentido verti
cal, atingindo quasi toda a

altura das paredes. Essa im

portante obra de arte, de
senho do arquiteto Ráu,
teve a respectiva fôrma pre
parada pelo professor Fran-
klin Cascais,' cabendo aos

nosso povo,

o.Programo_ de
bOje 0'8

tenções do nosso povo que

írequenta assíduame
..
nte as

suas casas de diversões. SÃO JOSÉ

Aqui terminamos esta As 2 4% 7lf2 91/2 horas,

simple, modesta -reportagem "Festiva Inauguração"
do memoravel acontecimen- Rosemacy CLOONEY -

to que foi a pré inaugura- o Anna Maria i\LBERGHET
;ão do Cine. São José, em TI - Lauritz MELCHIOR

.1 qual Jorge Daux e de- em:

nais componentes da Em· "UMA ESTRELA CAIU

Florianópolis, Quarta-feira, 21 de Julho de 1954

HOM'ENAGEM
ao dr. Osmar Cunba

Está programado um jantar no dia 22 do cor

rente, quinta-feira, às 19,30 horas; em homenagem
ao nosso conterrâneo Dr. Osmar Cunha, pela sua

eleição ao âlto
I

cargo -de Presidente da Associação
Brasileira de Municípios.

Eleicão disputadissima, entre grandes valores
de todos� os Estados da União, realizada em Poços
de Caldas, culminando com a vitória dêste nosso

conterrâneo, foi motivo para que Santa Catarina
mais uma vez se destacasse pelo valor de seus filhos.

Justa por êste motivo a homenagem que será
prestada, razão porque as listas de adesões na reda
ção dos jornais locais, nas' Agências dos Bancos' e na

Livraria Progresso já contam com assinatura dos
mais prestigiosos elementos de todos os partidos po�

. líticos, uma vez que, a homenagem é apolítica e visa
únicamente dar ao Dr, Osmar uma demonstracão do
apreço de seus conterrâneos por ter sabido tã� bem
representar o nosso Estado.

,)reza procurou homenagear
1 imprensa falada e. escrita

.ie Florianópolis, felicitan-
irmãos Vitali operar. a res- .

ia-os pela patriotica e ex
pectiva 'moldagem em ges-

.raordinaria realização em
soo

_

A fachada do edifício benefício do nosso :povo e

com grande area envidra- p0JO progresso e desenvol

cada, dá ao mesmo grande vímento de nossa Capital,
imponencia. Não menos im- certos de que os florianopo
portante e bem acabada é htanos saberão compensar

a entrada, com' grandes lo grande sacrifício que re-

_ portas de vidro e ao lado 'presenta tão monumental

í

Os clichês acima, publicados pela VERDADE, são flagrantes das ��trãdas "asfalta
das" pelo "sr. Teineu Borrrhausen! 1\té um car ro oficial, do Balácio, faz�ndo excursão polí
tica com � s1',\ Volnei Oliveira (o honesto), and?ü af�ndado �os' atoleiros!

'

Quem quer votar no partido desse governo?
�

. . .

-

�

,
,

__
'

V'isit.
Agradecendo .

as notícias

Bancltdo D'ras·ll: por nós formuladas com

respeito à prisão de oficiais

"O BANCO DO BRASIL da nossa Polrcia Militar, no
rumoroso caso que abalou aS, A. comunica que sexta

feira próxima, dia 23 de 'Ju

lho, por ser feriado estadual

(Promulgação da Constitui

cão do Estado) não dará ex-
"

pediente".

opinião pública, estiveram

em nossa Redação, ontem,
os Capitão Teseu Muniz e

Tenente Armando Cardoso,
daquela Corporação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


