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NICE, 21 (U. P.) _ O veio de avião de Nice,

,

imperador Hailé Selassié, França, sendo "esta a pri-

_Qa Etiópia, partiu ontem, -rneira visita de um impera- -z;

via aérea, para uma visita dor a tH'l1 chefe de Estaclb'.:
-oficial .de' 6 dias à Iugosla- comunista, desde'ia última

via, O imperador, que che- guerra.

gou aqui há uma semana

depois de uma visita pela
America do Norte, também
visitará' a Grecia antes de
voltar ao seu reino na A

frica, em fins' de agosto.
PARIS, 21 (U. P.) _ O

general Otto P. Weyland,
comandante do Serviço Aé-

Superand'o a imensa tragédia de sua vida G:::��i.Nr(U •. E���:�:'�::;��:'::?
fez ·da, música compensação \ espiritual

.

���!é ��:;;i::e:;:::;::�: ��F�:i[�������;��:
RIO, 21 (V. A.) _ só-, tragédia d� sua vida. Per- compen s a ç ã o .es�iritual, mar acaba .de ver premiada talento artístico. O peque- brjlhantes homenagens e 0- O, aludido militar disse ter

mente na música o peque- dendo a VIsta, totalmente, tornando-se compositor de uma composição sua, um no artista estará presente, ferecidas festas, como nun- a impressão de: que o, peri
no Gabmar Cavalcanti de' aos 3 anos de idade, o me-, belas melodias e exímio samba-canção, no programa assim, à primeira audição ca se viu desde os dias do �o d� uma guerra mundial

, I. h' 10 f' f' -', 'A di
- "d .-,

. I
e maior no momento, do

Albuquerque encontrou um nmo, oje com' , encon- san oneiro, numa a irmaçao
. Em Pri.meira u içao', pa- e sua composiçao que sera regime anterior ao da ulti- .,. f' d d h'I' ,. '.

�

I que jamais o 01, es e a
meio de superar a. imensa trou na arte um motivo de vocacional prococe. Gab-' trocinado pelo Esso Stan- no proximo dia 21.. ma guerra. O imperador inuito tempo.

.dard do Brasil, 'na Râdio
Nacional. Alérrl dos prêmios
habituais � direito autoral
de mil cruzeiros e gravação
da música _ o garôto obte

ve da Esso um prêmio de

Bombardearão

Depois de uma vito
riosa excursão

-

políti
-' ca pelo Norte do Esta-

do, onde foram. acolhi
dos por consagradoras
.manilestaçêes de soli
dariedade' e simpatia
do povo,' chegarão a

manhã a estaCapital os
srs. Nerêu Ramos, pre
sidente do P. S. D.,
Saulo Ramos presiden
te do P. T. B. e senador
Francisco Gallottí

Os ilustres líderes
da Aliança Social Tra
balhista, ao. que sabe
Ie propaganda. políti-
1110S, prosseguirão a

ma vitoriosa.excursão
,

. ':< �"'f
., ....

,......

viagem ao Rio (êle mora GENEBRA,21 (Ui. P.) _ assinado, finalmente, aqui! ses e comunistas, abrangem
em' Campina ..Gr:ande,,�'Par�í- I '

,

O armistício na Indochina, às 3,50 horas da madruga-: os Estados de Laos e Viet-
ba), como estímulo, ao seu

pondo fim. a uma guerra � da. 'Os documentos" firma- : nam. O convenio sobre a

que' já dura oito anos, foi dos PelO,s delegados france-I
Cambodia deverá ser con-

Terremeto . , cluido hoje à tarle.

no Japão : "Venda ,de entorpecentes lo Tempo
RIO, 21 (V. A.) _ Para mente registrado no Servi-

.

facilitar a. aquisição de en- ço; b) forem prescritas por Previsão do tempo até às
- 14 horas do dia 22.

J violento terremoto' que torpecentes e melhor fisca- extenso em português legí- Tempo' _ Instável,' com

vel, nelas.constando o nome hc uvas,

completo e residenci'a do Ter'hperahn'a _ Em, de-
doente, modo de usar o tra- clinio. .

.

d f Ventos _ De Leste e Sul,estado grave. Os dois mor- baixou as seguintes regras: tamento, nome o pro issio-

:os foram vi'timas 'de 'uma "O aviamento de receitas nal, localização de seu con-
frescos.
Temperaturas _ Extre-

_ • explosão de dinamite provo- que contenham entorpeden- sultório ou residência e data
mas de ontem: Máxima

ca, ,tao logo ultimem, cada pelo terrempto .. OS

OU-I'
tes, só .poderá se� feito em da prescrição. 19,6. Mínima 16,6.

n�sta,', C,�Pit,aI, .provi- ,I tros quatro. abalo,. o�or�i- farmácia quando, -a} f�rerrdências hgadas aos res- dos durante a noite nao prescritas por profissional

C�· .

.

-I"h"1éCtjv0S partidos. • cau,a:raro.da'lo_a.,Wim.. .1_:uiO titulo. esteja devida- uotra a parti lia
"�s":'I�'m'o' 1'0' :8'·�',.�,�·'·I;!gt_:';n;·.'�li:ia:i·e-;,'R'B'�rO.·n·" ·a'-.,I',�,· �,:" .

� vi�'tna�
U U u' U' 'IIl NAÇÕE.:S<tJNlDAS; Nova o pl'i,ndpio .do direito dos

Iorque, 21 (U. P.) _ Vá-. povos'" de auto-disposição,

RECIFE, 21 (V. A.) ___.:: A'c�miÚva da Escola Su- retor da Escola Superior' rios vietn�i,?ista:. reali.�a\'am'l EI,ei'"'ões naI Durante a conferencia pro- perior da ,Gt,lerra prosse- de Guerra" na Faculdade de uma manifestação hoje ma-
' Y

1 D" f' d rante a sede das Nações U- S.-r".a'nunciada, na Faculdade de guiu viagem. íreíto, a rrman o que o
nidas contra uma partilha" ,

Direito, o general Juarez' O governador Etelvinci general Juarez 'I'avora não do Vietnam. DAMASC'o, 21 (U. P.)
Tavora foi aparteado pelo Lins falou durante a confe- era, ap�nas, um intelectual Um manifesto distribuído _' A data dás eleicões Ie

professor Glaucio da Veiga; rencia pronunciada pelo di- e um homem legendário de 3'OS transeuntes I pelos ma- I
gislativas na Síria foi mar-

N d' t t 1.!' nifestantes declara que a i
id ' ,.

di 20-que proclamou o conferen- OI' es e, mas, amuem, um ca' a para o proximo la

F I partilha' do Vietnam se fa- I
-

cista "futuro presidente da a ecea antigo "�imbolo da dignidade na-
ria contra a opinião dos v;-I'

de agosto, segundo um de-

República", sob demorados Jional". etnamistas e violaria assiro ,creta publicado hoje.
ap�uws. jornalist� ��������,������.���

RIO,21 (V. A.) _ Fale· CONTRA - TORPEDEIROS,
arneric,a:nos' no' Rio

"

•

rml� 1[18 na n U[ IDaChegârão amanhã .'
, Nerêu, Sculo ,e Gallolii

• • ' ..

TOQUIb, 21 (U. P.)

abalou ante-ontem à noite- a

ilha japonesa dt Hondo fêz

dois mortos e um ferido em

lização do respectivo recei

tuário, o Serviço Nacional

de Fiscalização da Medicina

LA PAZ, 21 (U. P.)
O _gbverno da Bolivia vem

de reconhecer em -nota ófi

cial, a Junta Militar da

Guatemala, presidida pelo
coronel Carlos C'astillo Ar

mas.

NOVA IORQUE, 21 (U.

..Armas _

para
o Egito

J

�7;::�t::gE::�:�0�::� falêi:�êüíUiretor· do, Ponto lV
vêrn� egípcio acaba de fir-

�

chado, antigo representan;: RIO, 21 (V. A.) -: Em depois para Recife, onde" ciais que 'formam' a trípu
mar contratos, no valor de, RIO, 21 (V. A.) _ Fale- inesperadamente, tendo sido do vespertino "O Globo visita não oficial ao Brasil, passarão mais dois dias..A lação dos quatro contra-tor.

três milhões e quinheÍlÍos ceu o diretor do Ponto IV ontem realizados os servi- jlmto ao gabinete do minL- aportará ao Rio, 'amanhã, flotilha 'é constituida pelo pedeiros.
,- mil dólares, com fabricantes no Brasil, sr. 'Edson Keith

I

ços religiosos, p�la sua mor- tro da Gtierra. O enterro quinta-feira, uma flotilha I"Barton>J (capi!anea). "So- '

de ál"mas e de munIções es- Hartze}l, que contava 60 8,-! te, na '�Union Church", em" realizou-se ontem, às 10 ho- de contra-torpedeiros ame- ley", "Stickell" e "Strong". ,Pllnio S:algado
panhóis. Ainda de acôrdo nos de idade. Copacabana. ras, da capela de São Ba- ricanos, regressando de uma Alem das visitas de. p�a-I CIOd14da- to .

com o jornal êsses contratos Os funerais serão realiza- tista para o niesmo cemité.. viagem ro�ineira 'de' opera- xe, à Marinha BraSIleIra
se referem pl:incipalmente a O óbito se deu em sua re- dos nos Estados Unidos, pa- rio. O tenente Machado, ções. Durante quatl,'o dias organizou um programa de
armas Jeves (morteiros, me- ,idencia no Hotel Miramar·l ra onde os despojos forar�l contava com um circulo permanecerão em nosso por� I passeios turisticos para os

trablhadoras). O sr. Hartzell' faleceu trasl'adados onterri.
, gran'de de relações. . to as

... belonaves, seguindO 1.16Ô marinh.eiros e 60 ofi-

�"':"":++:"�:")+:+++:":":'-':'-':":++:++:":++:":++:++:":":++:":":":":•.·.:,,:,,:++:++:�:,-,:(++:..:++:++:+(++:++:++:++:++:++:++!�lM:++:�:�++:++;..:"'"!++;..:..:..:..:•.
Já assinalamos, daqui destas colunas, que O sr. Go-IF It d

JI>

d
·

t'
,

sar os suceSS1VOS e lmpledosos aumentos de lmpost�s, so�

vernador do Estado; �ara efeito �xterno, apregoa �aldos 'a' a' e'cre I 'o licitado�. por' que�, _ quand� candidato, pa'ra ,arrebanhar
enormes nos exerclClOS fmanceIros da sua malsmada ' votos, fIzera proflssao de fe contra toda e qualquer ele-
�dministração. E, a par da publicidade que faz; no' Rio, vação tributária.

.

desses disponíveis recursos, alardeia que eles são fruto -totalidade dos excessos dos ánteriores exercícios, foram Venc;lo isso tudo, compreende-se porque essas mes- O RISo DA CIDADE...

da restauração das finanças catarinenses, promovida pe- consumidos pela politicagem. mas classes produtoras, diretamente solicitadas pelo sr,

lo seu benemérito governo.
-

O Estado, disse na sua primeira mensagem, o' sr. Irineu, Bornh.ausen _ que a elas pertence _ p'ar,a so-

JO panorama verdadeirol no entanto; é outro e aqui, Irineu Bornhausen, estava superlotado de funciohários, correrem o govêrno com um' empréstimo vultoso, lhe
para uso interno, as' gabblices e 'farolagens não vigoram, quando assumiu o poder. O número era' tão �levado - hajam dado a mais contundente e dura resposta .negativa,

Os excessOs de aáecadação que, lá fóra, seryem pa. frisou ainda _ que- o erário 'não poderi� s.upo::tá-lo. De- I? v,mais engraçado de tudo isso é que o mesmo ho.
r.a ludibriar os incautos e fazer cartaz do restàurador.. pÓis disso o governador, entre. cargos e fllIl,çoes novos, mem que recebe. da sua classe ,êsse categórico e formal
aqui no Estado não chegam nem para livrar; as repar- criou cerca de 3.000, para os afilhados e apaniguados. NÃO, queira aírlda acusar· de descredito os governos
tições do regime de 1/24 por mês, ou seja, para eximí. Repartições há, mesmo nesta Capital, onde os. fun. anteriores,' s�mente porque um bajulador interesseiro,
las da tortura de viverem 30 dias �om as verbas sufi· cionários não só não têm o que faz:er, como aind� nem hoje arrependido, lhe fôsse. dizer à Palácio que nãó ven-

cientes apenas para a. metade desse tempo. sequer têm lagar para permanecer durante as horas dG dia gasolina fiado ao govêrno.
\

.

���. , ,

E �e se aponta nesses enormes �aldos o recurso pa� Por sôbre isso, o &ov,êrno esbanja dinheiro pú:bli-
.

ra uma providência em favor das nossas desoladoras es· co - que prometêra aplicar únicamente em obras e

tradas, os áulicos palacianos, com as mãos cheias de I
servicos de im-ediato interesse coletivo _ em palácios,

pedras, vem à rua 'gritar e agredir-nos. Berram que nós cujo luxo e cujo custo não condizem com a realidade de
sabemos muito bem que o único meio de o Estado con. um Esta�o q).le não pode tapar o.s buracos e secar o�

I sertar suas rodovias eta o imposto de rodágio, cuja cria- atoleiros das suas estradas. Comó sangri�, permanente,
ção o P.S.D. reprovou. o Tesouro ainda recebe as cont?s dos banquetes sema-

Onde está, 'então,' o dinheiro dos excessos de arre- nais no Palácio e das excursõ�s das faustosas caravanas

cadação? Esses excessos, no exercício' último, foram de pelo intérior.
J:' i.' �,'

107 milhões. Mas dele,s, salvaram-se tão somente 17 mi. Veildo tudo isso, nada mais natural que as classe�
lhões, que o govêrno quer aplicar em pedras inaug'I.Lmi�, produtoras digam alto e' bom som, como ,�isser;;lln em

para dei to eleltoreiro. Os 90 restantes, como a quase I Dlumenau, que a bancada do P.S.D;, a-giu certo ao recuo

ceu ante-ontem. nesta capi
talo, jornalista Alvaro, Ma

BELO HORIZONTE, 21

(V. A.) _ Plinio Salgado

Para contestar ês.:;;e singular depoimento, que o sr.

Bornhausen foi contar à imprensa carioca;- aí está, o'
pronunciamento unânime da indústria, do comércio e

da agricultura' catarinenses, .

que repeliu o angustios_o
apêlo daquele que se jatava de líder da classe.

Haverá descrédito maior e mais humilhante? Por
incrível que pareça, h4: é, o descrédito do govêrno do
mesmo sr. Irineu Bornhausen perante o povo catarinense.

No dia' 3 de outubro a opinião pública julgará o go
vernador' prometedeiro e o govêrno que, por incompe
tência, inépcia e inércia, está comprometendo o -futuro
,da nossa terr!,!.

.

será candidato a' deputado
federal pelo PR?, desta ci

dade. O :líder populista ini-
ciará uma campanha no in
terior do'Estado. '

Que se�á que 'o Bayer'
Filho laz' metido o dia
inteiro :no arqHivo da
Secretaria (la Fazen
da? Você' não sabe,
Udenilda?

.

Sei! Despach.a o expe�
diente e dá ordens pa
ra o Heriberto!!! .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quinta-feira, 22 de Julho de 1954
.
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CLINICA Dl; OLHQS _ ,OUVIDOS - NARI�, E

Indicador Proflssienal JDR• GlItRREIRO
" .,�,ME' D I C' o 5 r Ur. Faos to Brasil I

o E s T A D o Chefe do' Ser�iço' de Ouvidos _ Nariz e Garganta,
" ,,",' ,

I ESPECIALISTA EM DO-, do Hospital de Florianópolís
'

lirA'RIO DE LAR' I' DR ALFREDO DRA WLADYSLAVA ! ADl\HNISTRAÇÃO A clínica está montada com os mais modernosih "" MO. .

,,' ENÇAS DE CREANÇAS. I Redação e.Of\cinas, à rue Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade
, CANTIÇÃO', CHEREM W. MUSSI CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 'ULTRASON (Tratamento das Sinusites 'sem operação)'- MÉDICO - ,

CURSO NACIONAL DE
' e CONSULTAS: Das 10 às Tel., 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites e

,CL1NICA DE CRIANÇAS I DOENc'AS .MENTAIS DR. ANTÔNIO DIB 12 h Diretor: RUBENS A., inflamações do Nariz e Garganta)
,

.A, D U L TOS '" ioras.
RAMOS.' lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoDoenças Internas Ex-diretor do Hospítal MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE

para lonisar Medicamentos (Tratamento de dores de�ORAÇ$.O - FIGADO Colônia Sant'Ana.
_:_ M'ÉDICOS - Cons. e Residência: 7 de AQUINO. ,Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos, Em muitos' Doenças' n,ervosas e men- ,

,'"

R t tRINS ,::._ INTESTINOS CIRURGlA-CL1NICA Setembro n. 13. epresen an es:
casos são 'evitadas as operações das AmigdalasTratamento moderno da: tais(,' GERAL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FEto (Tratamento das FaríngiáesSlFILIS Impotência Sexual.

'" Serviço completo e espe- ra, Ltc'a,
" e inflamações dos' Ouvidos)Consp)'tól'it/- Rua Tirá- ,Rua Ti,radentes n,. 9.

c ial iza do das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)dent�s,,'�,. ...

"
'

.' ,Consulta's'das 15 às 19
SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS - so andar. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de'

'; lIORARIO:'
'

hO��N�:- 3�1',5
-

, ,Imétodos de diagnósticos e 'I '
Tel.: 22-5924 - Rio de '

"

(OCÚLOS)Das la\. às re horas. �
,

. .
.

.
. .' tra tamen to. Jan eiro.

. J LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico deT I c"
,

3 415' R _

Res.: Ru� Santos Saraiva, gULPOSCOPIA - HISTE- DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda.' lesões dos Olhos)',�'�,2�;�FI�rianóPoli:.s� <>4,- Estreito, , RO - SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA Rua Felipe de Glíveira, n. INFRA VERMELHO'

. ( fEL. - 6245.
MET !\BOLISMO BASAL I

. ,21 - 6° andar.
, Gra'nde Prática na Retirada de Corpos Estranhos de

-

. -.
'

- ADVOGADO -

DR. ROMEU BASTOS DR. MÁRIO WEN-' .' Radíoterapiap 01' .ondas Caixa Postal 150 _ Itajaí TeLA:3S2S-19N87AeTU'RSAãSO Paulo Pulmão 'e Esofago
. PT,VES DHAUsvN ." curtas-Eletrocoagulaçâe

-
' S t C t ," _, .

Consultório: Visconde de Quro Preto 2 (Altos da Casa,�� !CI Raios Ultra noleta e Infra
_

- an a a. arma _
Na Capital ,., ' Belo Horizonte

'":"'"M:11:DICO _ ,_', CLíNICA MÉDI.CA DE, Vermelho. ,DR. MÁRIO LAU- Ano c-s 170,OÓ R'esidêncía _ Felipe Schmidt, 11,3. Telefone 2.365
'

Com prát(�a 'no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS.
.

Consultório: kua Trajano, Semestre Cr$ 90,00 Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tardeSão Franciseo de Assis e na Consultório _' Rua João -n. 1, 10' andar - Edifício do RINpO No Inter'íor • das 2 horas em diante no ConsultórioSanta Casa do Rio de
.

Pinto, 10 _ Tel. M. 769. Montepio. .' .':�"i"h" Ano Cr$ 200,00 '
"

, '�_.
_-: _'Janeiro ."

' ,

Consultas: Das 4 às 6 .!t0-
.

Eorár ;o : Das 9 às 12 ho-
DR. 'CLAUDIO' !semestre Cr$ 110,00 I DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO -

CLINICA MS:OICA raso ras - Dr. MUSSI. , Anúncios mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO E PUODENO, ALERGIA-CARDIOLOGIA Residêncía : Rua Esteves Das 15 às 18 horas _ Dra. BORGES tráto, DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL
Consultório: Rua Viw,r Júnior, 45. Tel.' 2.812. MUSSI. I ADVOGADOS Os or lg inais, mesmo não Dr Ma"loel Nunes Ferrel·ra\Mel'reles, 22 Tel. 26'75. Ré,sidêdcia: Ávenida Trom- Fôro em geral, Rec.ursos publicados, não serão devo 1-

, •
, " ,,' ,

,

OLH0S -' OUVIDOS -

k �4 S T b I dHorários: Segundas, Q'uar- NARIZ' E GAR,GANTA
pows Y; IS .

, perante o upremo rr una VI ú'l,
• _.

' 'RECEM-CHEGADO DO RIO, DE
.

JANEIRO,Fecleral e Tribunal Federal A._ �Ireçao nao se, respo�- ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, I"tas e Sexta feiras:
DR. JÚLIO DOIN 1--'--', .de Recursos.

,
sabíliza pel()s.�oncel��s em1- ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.Das 16 às 18 horas. ...,

VIEIRA DR. 'NEWT,ON
'

<
'. ',' ESCRITóRIOS tidos nos ar-tigos assinados. CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OUH�sidência: Rua Felipe I . Florianópolis :_ Edifício

.... - - - - - - _..... -._.,. DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FELIP,

D'AVI"L,A,' .. " 'i:i'ão Jorge, rua TrajanQ, 12
SCHMIDT.Schmidt, 23 _ 2° andar, I lh

.

10 d 1 1 lo'form'
,

aço-esEspecialista em:' O os _ CIRURGIA GER�_L '" an ar _ sa a .

,apt, 1 _. Tel, 3,002.
:

Ouvidos .
_ Nariz e Gar- Doenças de Senhoras ..:_ ',Rio de Ja�ei.ro -:- Edifíc�o' uteísProctelogia � 'E�etricid'8de Borba Gato; Ave�lda Anto-DR. WALMOR. ZO- ganta.

Médica ,":' .. ruo Carlos 207 - sala 1008.
MER GARCIA Heceita de óculos.

Consultório: ·Rua ':i�or: DU CLARNO GInfra-Vermelho. Meireles n, 28 .....:�Tetefone: n. •

Ultra-Sonoterapia _ Ne- 3307.
.

.

,
" GALLETTI

O C I F E I
a

'

Lulizações. Consultas: Das 1.5 horas. - ADVOGADO - r ar os 'nue SIDIEx-interno por concurso da Equipo de Oto-Rino em diante. !
'.,:. "

, 'Rua, Vitor Meirelles, 60. '

•
,

.

• '_ '.Maternidade-Escola ' Resldênclar.Fone, :3,42;2"" FONE: 2.(68. JORNAIS Telefon. Médico dos Hospitais Americanos e da Força
- (único no Estado) - .' , ,

'

(Serviço d'à Prof. Octávio ,

.'

'Rua: Blumenal 'n.' .71.,'! .:.'::.....: Florianópolis -. O Estado '
,

3.022
.

Expedicionária BrasileiraRodrigues' Lima') Rua - ,Vitor Meireles !.", h' ,.

I "

A Gazeta' .2.658 MÉDICO __ OPERADOl:. _ PARTEIRO
\

Ex-interno do Serviço de n, 22. DR. DIB: éHERSM,�: -. ,',' '_ ." I Diário da :rarde 3.579 Doenças de Senhoras e Crianças _ Partos _ OperaçõesCirurgia do Hospital' Horário _ 9 ás 12 horas
' ADVOGADO' '.

.

,':' ".

'1 Diário da ManhA .. ' 2.463 O Mais Moderno e eficiente Tratamento e Operaçõesl. A. P. EJ'aTnoelC'r'o do Rio de
- 16 ás 18 horas. Causas cí��is,�co��t��f���' ! A Verdade 2.010

. das' doenças'de Senhoras
.

FONE _ 2.675 . .1 • , i' b lhi ta
' Imprensa OficIal .•• 1.688 Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-Médícc do JIospitill{ d�� ,

, <:rumJnals:e,
ra a, li S;". '�'"

,

.

�IOSPITAIS turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidade, "Carídade '

'

" Residência : Tl'R:VeS81l " 'e ns�l.'f�S' 'f-pbp'.i1iLre,'" '\{�,' , 'd A A

f d
/

1 b
'"

� t ;c" .,. I - , - 'll D� C,arida e: insonia, .Jmpotêncía erigi ez sexua ero aro os os se-DOEN.Ç�S DE SENHORAS "Urussangu 2. _
J RU. 'N��.es M,a�lifdo,.,," 17.1· wrol'�ot)

1.314 xos - Tratamento pré-nupcial e pré-natal.- 'PARTO�; -'(';rPERAçnES ;
_'.

,

-Apt. 102. "! i_., (esq.tTiràdent�,�). ,T+ sobr!l.f (Porta ia) . . .. .. .. 2.038 Operações especializdas do ouvido,' nariz, garganta,r.ons: nuáJoiÍu:Pinto.il.16, l'DR. 'VIDA� ,� d�' "':{' ;��â 3.'·,í-:'�]� ,'� \' ��
\,
',,, t ; tJerêu . Rama .'..... 21.831 sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) labio parti,dodas 16,.00 às 18,00

1 I'" Militar ; . . . . . . . . .. 3.157 -' Operações de hernias, apendicites, ovário, utero,horas. ·'CLfNICA DE CR��ÇAS .' _' ,�;i .

", ,"I' . �",
�,

,São SebastiAo,(Casa hemorroidft!s, adenoides, hidrocéles, varicoceles ePela manhã ntende CONSUL'l'óRIO - F.li-
-

, _, I de Saúde) 3.153 .

'varizes, elefantiazes.diàriamente no ,Hos- 'pe Schmidt, 38.

D :; :H""
," .,'

". K h ,) 'I
Maternidade Doutor

'

C I R U R G I A � M G E R A Lpital de Caridade. CONSULTAS - Das 4 r., aos Llgon ec e e
, �arlO!l Cl)�rea ... 1.121 Tratamento garàntido de varizes, úlceras vàricosas,ResidêI;lcia:

'

'6 h .. : CJRURGIÃO DA CASA DE SAUD,E SÃO SEBASTIÃO CHAMADAS UH- hemorroides com 6 injenções, sem àôr
Rua: General Bittencourt

<iS

Resi����ia� Tenente sn-l, Laureado com a m�!lalha de ouro pela Faculdade I

� GENdTESBom' .... iro. OPERAÇÕES E TRATAMEN'rO DA TIROIDE (Papo)
101 I d M d" dI P

"

I
\ .orpo e �

,.313]
Tratamento e Operações do estQmago, fígado,

ves.
icula, en., •

I veira, 130 e ,e lCma o arana..
'0'

. f'ervif;o Luz' <Reela· intestino _ Tubagem, duodenal., "

T I f 2692 -. .
-

"

•
'

404
e e o�e: . . FONE -.. 3.165.· .

p'''' "V' t 'd Amaral de Clinica Obstiteca da maçoe!!). . . .. 2. Tratamento da Sífilis 'pelo processo Americano" mais'

,

'

'I"
remlO lC o: .

o
-

Polída (SitIa C mts- moderno, em 3 ou 15 di,�s.DR: ARMANDO., VA- DR- ANTÔNIO. MO- Faculdade de Medlcma \ , I Mário) '

... ',., .... 2.038 Técnica única no mundq para o tratamento do Heman..LERIO DE ASSIS I NIZ DE ARAGÃO
.. Com estágio na Clínica Cirúr_gica da Faculdade, Polícia <Gab. Dt.le- gioma (manchas de vinho) no rosto ou no corpo, coro

- MÉDICO -

I
.

de M�dicina da Universidade de Sao Paulo. ! arado) ..

: 2.5S� 100% de cura.Dos .Serviç3s .deACI�nica I.�- CIRURGIA TREUMATO. 'Viagens de aperfe�çoamento, aos hospitais de COMPANHIAS UB ' Receita de óculos _ Tratamento e operação das'doenç;ufantII da Asslstencla Mum-I LOGIA Montevidéo e Buenos Aires.

I
TRANSPORT. dos elhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,cipal e Hospital de Caridade

. Ortopedia' CIRURGIA GERAL _ PARTOS _ DOENÇAS DE A�REO ETC.'CLtNICA MÉDICA DE (' It" J. p. t SENHORAS TAC· '

., ::.700 I\.TENDE A QUALQUER' HORA. DO DIA E DA....OIl.SU OrlO: oao 1D o,
CRIANÇAS E ADULTOS 18.' ;, Operações de: Aparelho digestivo - Estômago, eruz�iro do Sul .... 2.500 NOITE.. ,

_ Alergia _

Das 15 às 17 diàriamente. intestinos reto anus etc., vias biliares (vesícula) -I P,an�llr ,........ 3.553 Consutório: Rua Deodoro, 35 - Tel: 2784 '

Consultório: Rua Nunes Menos aos Sábados Aparelho' gênit�-urinário masculino e _femin!n�, rins Va�IIt ; l' •••••
2.325 I Residêl:lCÍa: Rua Bocaiúva, 210

'

Machad<?, 7_..._ COl'lsulta� das Re's.: Bocaiuva 135. b'exiga, pró,stata útero, ovários, operaçoes·plastIcas.
A

LÓldl! A're\. .. ..... �::�� Navl·o-Motor' «Carl uHo',e'Dck-e�'l15. às .1� ��ras. ,Fone: :_ 2.714. Cirurgião da glandula, tireoide. Cirurgia do can- I!nl 0 •••••••• " • • ••

2'.500 '"�eslden'c�a: �ua Marechal
cer. Traumatologia,

",

Scandinavas .

GUIlherme, 5.-,:, Fone: 3783, DR. H E N R I Q Ú E . Atende' das 8 às 10 e das 16 as·18 horas na Ca- HOT�JS
RAPIDEZ _ CONFORTO'- SEGÚRANÇAPRISCO PARAISO sa de Saúde São Sebastião,,"'das 10 às 12, e. 14 às 16 .ho- Lux .... • ; . . . . . . .. �.��! Viagens entré FLORIANOPOLIS e RIO DE JANE�RO

ras a rua Fernando Macbado nr .. 6. (Predlo do Instltu- Maare.Uc ..

;....... Escalas intermediárias. em Itajaí, Santos, São Se-MÉDICO
to Diagnostico Dr. Djalma Moellman�). , "Metropol o;.

3.147
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, séndo nestes quatro últi-Operações _ Doenças La Forta '

o.. 3.321
mos. apen�s para movimento 'qe passageiros.de Senhoras _ Clínica de Cselque r........ 3.«'

As escalas �m S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
Adultos. Centrar .. o o .. 1.6'4

prejudicarão o horário de chegada no RIO (Ida) eEstrela o o ,. �:.38�9] "- �. -SANTOS (Volta), '

Ideal ;�.• " .. '.. OI u ITINERARIO DO SIM "CARL HOEPCKE" NOESTREITO·
.
NO 'MES DE JULHO DE 19-5'4Di.Que •.......••• '8

Dr. Ylmar CJorrêa

Diplomado pela Faculdade
Nacional, de Medicina da
Universidade do Brasil

CLINICA MEDlCA
CONSUL'rAS das 10, _ 13 horas
Rua Tiradente 9 _ Fone 3415

DR- I. LOBATO
,

FILHO
Doenças do aparelho respi

.

ratório
TUBERCULOSE

RADIOGRAFIA E RADIOS- Curso de Especialisação
COPIA DOS PUl-MõES .

no Hospital dos Servidor.s
Cirurgia do Torax

'

do Estado
Formado pela Faculdade

.

Nacional de Medicina, Tisio- (Servlço dI) Prof. Mula-

logista e Tisiocirurgião do I
no de Andradl"), .

Hospital Nerêu'Ramos 'Consultas - Pela manhã
Curso de especializaçã? pela 'no Hf\spital de'Caridad•.
S. N. 'l'. Ex . .j�t�r!l,O e Ex-as- A t�rde, \

das 15,30hs.sistente de CIrurgIa do Prof. '

em diánte no consult,6rio,UgO' Pinheiro, Guimarães
(Rio), ii Rua Nunes Machado 17,

Cons: Felipe Schmidt, 38 Esqll.n� de 'Tiradentes. '�\ei.
- Fone 3801. 2,766..
Atende em hOi"à m,ar.cada.

.

.Resil1ência _ La porta!Res.: Rua São J()r.ge 30 _ .' ,

Fone 2395.
'

'

,

'

I Hotel. '

'

'{��;�,

Dr.· José ·Tav,ares Iracema
MOLE'STIAS NERVOSA,q E MENTAIS --: CLINICA

·Q.RAL
_______ \ IDA

FlorianópolisDo 'Serviço Nacional de Doenças Mentais,
Chefe do Ambulat.(>rio de Higiene Mental.

Psiquiatra do Hospi1!al ._ Colônia Sant'Ana.
Convulsoterapia pelo eletrochoque e car

diazol. Insulinoterapia, Malarioterapia.
,

Psico-

terapia..
.

,

/

,

CONSULTAS: Terças e Quiritas -das 15 as

17 horas. Sábado (manhã)
.

Rua Anita Garibaldi, esquina, de General
Bittencourt.

RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Tel. 2901

H8cola�plimaria
I !!!!!�tl�
" .C:rsos: Primário e Ad- .

"mlssao.
I

Rua Visconde de Ouro

Preto, 75.

31/7

�. ....

VOLTA
Itajaí Rio de Janeiro Santus

26/7 27/7
2/8 6/8 7/8

Horário de Saída:
de Florianópolis às 24,00 horas

\
. do Rio de Janeiro às 16,00 horas

Para mais informações dirijam.,se à
I

EMPRESA NACIONAL DE .NAVEGAÇAO HOEPCKE
Rua: DeodOl:o _ Cai�a Postal n. 92 _ Telefone: 2.212

.--,.--- .. """ •• :! .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�,� Conselhos 'de

NO LAR, 'E NA SOCIEDADE

SONETO
LEONCIO CORREIA

O céu azul e transparente ... um vago,

Suave olôr de rescendentes rosas,

Por tudo em tudo um môrno e dôce afago:
,

,

Dos ninhos às campinas silenciosas.

O vento passa, de amoroso, - gago

Por entre as ramarias sonorosas

Bailam os raios do luar no lag?

Pode-se afirmar' sem re

ceio de contestação que a

maquilage moderna, aliada

a certos cuidados de ordem

geral, opera milagres, cor

rigíndo por completo as li

nhas do rosto, transforman-,
do-o para mais belo e [oven.
E' claro que isso não se. po
de conseguir de um dia pa

quais, dez' pessoas morre-

f, d ra outro e é necessário ter
ram e 50 ficaram eri as.

I ainda em menteque é pre-
-----------------------

Inqo8rlto sObre
explosões

o Bureau Federal

de Investígações e o Exér

cito, iniciaram inquérito pa

ra apurar as causas das ex

plosôes ocorridas na' fábrica
, de munições de Charter

ttown em consequência das

Como trêmulas sombras vaporosas.

IMpUREZAS DO SANGUE?

Soluça no luar um doidejante harpejo

Voluptuoso, febril, lascivo, ardente

Tal como o ruído de um primeiro beijo.
UIXIR nf H06UflHA
AUX. TRAT. srnus

CASA MISCELANIA diltrl. proveitos que irá propor

bl'\dora dos Rádios R\C.A. cionar, tudo correrá, então,E as estrelas no céu cercam a lúa:

- Odaliscas guardando eternamente
I

Alva sultana eternamente núa.

lação sanguínea nas faces e

isso' se consegue dando to-
RAUL ROULIEN cognominado justamente "O Ar- _ . .

- sr. Leon Grans; tista do Brasil", reiniciará suàs atividades, cinematográ- . das as manhas Iigeiras pan-
- sta. Maria Célia, filha ficas, para o que acaba 'de ser contratado como astro e cadas com as pontas dos de-

do sr. Célio Veiga; diretor por uma das mais importantes firmas produtoras dos no rosto, durante Um,

� sta. Maria Stefano, de São Paulo. Antes de estabelecer-se definitivamente dois minutos.

K tzi filh d E t f I na Capital Paulista o grande artista brasileiro está rea-
h dotzias, 1 a o sr. s e a-

I' d
-

d d did d B 'I Durante a'man ã, ain a,
,

.

: izan o uma excursao e espe 1 a por to o o rasi ,

no Kotzias. -

1
-,

I f
..

t u cre

I excursao g oriosa, nao somente pe a 'fôrça da arte de e convemen e, usar m -

-0- Raul Roulien como pela originalidade que sempre é a me nutritivo e uma leve
PROFESSOR OVIDIO marca dos espetáculos dêsse consagrado artista. A es- massagem fará com que o

JUVENAL DA. SILVA
tréia do esplendido conjunto de Roulien se dará em nos-

mesmo, -penetre
.

na 'pele. ,A
.

sa Capital a 30 do corrente no "CINE TEATRO R1TZ". ' .

Transcorre hoje a data Trata-se de temporada relâmpago que não irá a' mais de pr.opq.sito, cQQve�, lembrar
,
'. I cinco _1:_S OS círculos

..

ti ti d . C que o',s m,�0.y,iln-.eIÍ�o:', -devem.natalícia do nosso estimado I 1 Ul.i:l • 1... socIaiS e ar IS lCOS e nossa a- _ "-, .

""

À'"
'

•

pital movimentam-se para receber êsse brasileiro que é, se)::,s,ua�e,Ç,{çnunca .bruseos.:
conterrane.o Sr. Professor. sem dúvida, um dos maiores artistas da América do .Sul.. =, :,�;;ç...'j',"'� �io!< '" "

1 I
< ' . As J>��à'S;q;M.e_,lla�"tiy�em.,,,

, Ovidio J;1,lyen�.��" �ilva� do
., :::�

,.

",
.

. . ,/ pãcíênct;:.Í>W;Há:Q'ttiqá�· i.�;; �
do cor�o docente do Grupo

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS, HOJE:
,

- dr. Francisco Gottar

di, advogado em
- Rio do

Sul;
- sta. Tereza Maria da

Silva, filha do sr. Manoel
, Pereira da Silva;

Escolar de Santo Amaro;
a quem :por esse motivo a

presentamos nossas felici

tações.

Precei'lo do Di·a

Vitor, Valvulas e Discos.
Rua Conselhetre Mafra.

EvITANDO MAUS,

HABITOS
Participam aos parente ; e pessoas de suas relações,

J contrato de casamento de seus filhos MARIAZINHA
f

Dedo na bôea, rnêdo de' e ANTONIO HE'LIO.

estranhos, choramingar en-
"-

quanto não vai para o colo,
recusar a alimentação e to

má-la somente 'após uma

sér.ie de, promessas, -:- são

coisas que não devem ser

permitidas às crianças para.

que não se � transformem' em
máus hábitos.

'

Contribua para a boa

formação da personali
dade do seu filho, evi
tando que, na infância,

.

êle adquira máus hábi
tos. - SNES.
----------

Nolas Militares
, O General Diretor' Geral

do Pessoal do Exército, em
seu Boletim de 16 do cor-

rente,' fez as seguintes mo-

RAUL ROULIEN
em \florianópolis

CINCO DIAS DE APRESENTAÇÕES COM O SEU
FAMOSO CONJUNTO TEATRAL - TEATRO

MODERNO E DINAMICO!

, Participação
Para servir no Quartel Gilwan Nunes Maia participa aos seus' pa!entes e

General da -Infantaria Divi- pessôas dq amizade de seus Pais Gilberto Almeida Maia
.'

"/r: 20 Tenente
'e Wanda Nunes Maia, o nascimento de sua irmãnzinha

SlOnar12 .da" O· G I L W A N A 'd d' 15 d t' ocorrl o no la ,o corren e, na

.Andrélino Natividade da. Maternidade "Dr. Carlos Corrêa".

vimentações:
Nomeação

Costa, que vinha servindo
no 'Hospital de Guarnição
de Florianópolis.

Retificaçãó dei no

meação
Por necessidade do servi

ço, a do 2° Tenente Laude

lino Saraiva Caldas, como

sendo para servir no Hos

pital de Guarnição de�ta Ci
dade e não na Di�toria

Geral do Serviço' Militai'
(Rio) ,

Beleza
--------------..,_�-----,- .. -

colocar tudo dentro do re

ferido aparelho pois, assim,
a 'máscara ficará muito

mais homogénea.
_ .

Antes de deitar limpar in
teiramente, a cutis com o

auxilio de água e sabão.
As pessoas que tiverem a

pele seca poderão usar um

creme de limpeza ou, então,
óleo. O necesS'átiü é que a

pele fique completamente
limpa e seca afim

.

de que

possa respirar.
NOTA: Os nossos leito

res poderão solicitar qual
quer conselho sôbre o trata-

(Colaboração especial pa
ra "O Estado").
TRATAMENTO BÁSICO

DA CUTIS
Dr, Pires

res, à Rua México, 31 -

Rio de Janeiro, bastando
enviar o presente artigo
dêste jornal e o endereço
completo para a resposta.

, ,

- Participação
MANOEL JOAQUIM DA

'

COSTA
HORA'CIO E. SANTOS

/

.
e

OFE'LIA CUiNEO DA

COSTA

Florianópolis, 10 de julho de 1954.

Partido Trabalhista Brasileiro
'PARA, DEPUTADO ESTADUAL

, I. _

TELMO VIEIRA RIBEIRO
,

.

Restaurante Napoli.
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, 110 sul do Brasil, o melhor! .

Desconto especial para os senhores viajantes.

ciso ter paciência e constân- menta da pele e cabelos ao

cia, médico especialista Dr. Pi-

Uma vez que se acostu

mem com essa obrigação,
aliás bem agradável pelos

magnificamente bem.

Os cuidados que iremos t
relatar adiante não são, Em- .

tretanto, difíceis de fazer �

é de admirar como, embora

sejam eles pequenos e fá

ceis, produzam tão surpre

endentes resultados. 'Um

dos conselhos é a respeito
de como melhorar a circu-

1'ace,reôi.ttar'& massagem. �
"

melhor evitar de fazê-la,
pois, quando a mesma for

mal fe-ita provocará mais a

borreçimentos do que van

tagens .

Após a massagem efetuar.
a maquilage com o uso,

ainda, de ruge e pó de arroz

e tudo conforme as linhas

anatomicas do rosto. À tar

de, antes de jantar, e pelo
,

rrierros uma vez por semana
.

fazer uso de uma máscara

de beleza, afim de que seu

rosto se mostre sempre

a-,'gradável. Essa máscara po

derá ser à boa máscara vi

taminada poderá ser obtida

fácilmente conforme passa

remos' a explicar em segui
da: basta colocar umas dez

colh.eres de, sopa de aveia

ou de farinha de arroz num
'recipiente .qualquer e logo
após' uma quantidade de

leite 'suficiente pai'a formar

'uma pasta.. Depois, �ntão,
junta-se um pouco de suco

de laranja e de pepino na

base de úma colher de sopa.
Mexe-se bastante antes de

iniciar a aplicação afim de

que a massa fiq,ue' toda por

igua1.
Caso se possua um des

ses liquidificadores tão co

muns hoje em_ dia em toda

casa de família poder-se�á

Restaura em poucas se

manas os bustos caídos, flá- I

cidos e sem plástica. Um

prodígio de eficiência com

provada em famosos insti
tutos da beleza. 'Nas boas
casas do gepero. Pelo reem·

bolso aéreo Cr$ 60. C. Pos
Íéíl 6, Meyer, Rio. Dest. no

Ilocal. Com F, Paranáense,
rua Marechal Deodoro 407,
Curitiba.

'

1
Nas farms. e Drogs. 10-

,

cais. Dest., Comercial Para

naehse - Rua Marechal

Deodoro, 407 - Fone 924
- Curitiba.

Vidraçaria
Kosaro

•
, Situada a rua Trajano

n. 51" avisa a seus fregueses
de que mantem grande es

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

a varejo.

CÓRRIJA EM CASA
A IMPERFEIÇÃO

DOS SEIOS

AVENTURAS DO
z·

ZE-MUTRETA ••••

/

Facas gouchas
/ 'Nova Iorque

em

CAMPANHA De,'·,Cr$· '1,00
GANHE UMA PASAGEM DE IDA E VOLTA A

PORTO ALEGRE TOMANDO P.I\RTE DA GRANDE
CAMPANHA DO CRUZElRO DeJ GR2MIO PEDRO
JORGE FRASSATI. =-�

\
,e

�

Todos os anos a Standard. soas foram também presen

Oil Company (New Jersey) "teadas. O sr. M. W. Joh�
reune 'em Nova Iorque os son, presidente da Essa.

:epresentantes dos' princi- Standard do Brasil, partici
pais jornais, estações de rá- pau da reunião realizada no

dio e de televisão daquela, restaurante :'Toots Shor",
cidade e outras vizinhas pa- assim como o sr. R. P. Fer-

'

.a ,u� jantar de confrater-
i

nandes, que exerceu as fun

aização. N�ssa ocasião é 0- ções de gerente do Depar
'erecido aos jornalistas um tamento de Relações Públí

'souvenir", que êste ano foi cas da Matriz, do Rio, e que
'lma artística miniatura de está fazendo um estágio nos

'aca usada pelos gaúçhosÍEstados Unidos. O sr. Fer

orasileiros, acompanhada nandes é visto na foto en�

1e 'urna descrição sôbre os tregando um estôjo conten

.eus costumes e o seu pa- do uma miniatura dá' faca
rel no folclore nacional. A fabricada no Rio Grande' do
oropgganda do nosso 'país Sul, ao jornalista 'Jack' G.
oi feita a cêrca de 150 jor- Forrest, editor da secão de
ialistas presentes ao jantar, I economia e' finanç;s ,do
.endo que outras 350 pes- "New York Times".

. �

Clube 15 de Outu�ro'
-._.,.

-
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- RUA: ,ÁLVARO DE CARVALHO 12'''::::'''''--''..
PROGRAMA DO MES DE JULHO .-

DIA 24 - SOIRE'E.
'

NOTA -' A .Diretoria comunica que, por motivo
de força maior, a festa programada para o dia sr do
corrente - NOITE AZUL .,.-:- foi transferida para o

mês de agosto p. v.
.

Reserva de mesas e pedidos lle convites
ingresso na Secretaria do Clube das 9 às 11
e das 19 às 21 horas·

.

,

A Diretoria lembra mais uma vez, aos

associados, que procurem obter as suas' car
teiras SOCIaIS •

'./

EOI4a.. ... aaQIIre,...... '"

rEUCRA .... , PR05E.SAI�. "'..............'CURlTIIIA

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

Participação
AGGEU DA SILVA MEDEIROS .E SENIIORA

le
AARÃO' FERREIR� DA CUNHA E SENHORA
têm o prazer de participarem aos amigos e pessôas

de suas relações o noivado de seus filhos
CELIO e MYRIAM

Floriánópolis, 2 de julho de 1954.
.Tubar�o. Florianópolis.

----,----,

1'8ANCOdecrfb1TO POPULAR

I.

� AGRíCOLA I I'

Rv.o:��,16 ". ,

. f'LORlANOPOL.IS - 5tó.,eCli6.rln�

19reja de Nossa Seohora do Parte
A Comissão organizadora da Festa de São Pedro

realizada na Igreja de Nossa Senhora. do Parto,'agr�dec�
a todos os que ,a auxiliar.a:tlJ com .pren�as, -ddri�tivos, no:
<tadamElnte ·ao Comércio local e iI,'Redatão' de O,ESTA�
DO, pela colaboração dada, bem '_cofllo� a todos os 'que.
com:parecer.am aque�as 'festjvidades. "

.

-

A. C.omis��o, a,gr,adecendo a t9dos; deseja muita saú�
de, e felicidades. ...;,. ,

r" ,. j "'. '"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO,
-- --- ------

.,,,. ....

��� DOMINGO NO CÀMPO DA RUA BOCAIUVA, OS'CONJUNTOS DO AVAl E iMBITUBA FARÃO SEUS PENU'LTIMOS COM- .:. .,+•
..�. t ,r ,.-PROMISSOS NO TURNO, DECIDINDO 11 LIDERANÇA DO CAMPEONATO DE PROF ISSIONAIS DA CIDADE. CONSIDERADOS :i: �i.�i+;·' OS MAIORES CONCORRENTES AO TITULO, AVAIANOS E IMBITUBENSES DEV.ERÃO TRAVAR UM'EMBATE QUE. MAR-. .:. :::...� . CARA' E'POCA NOS ANAIS DO FUTEBOL DO SUL DO ESTADO. NÃO PERCAM! '... :�..... .f. •...
� 't •
��_NIIiI_IÍP.JI••m_n�_PtliIlil'ífliTi!IiI711ii1-ii11_.idii••IiíII.- -_ -.u ew -i-...,...-.--..-- _Ia(��.,...M-041_004_004_--1><__,"

"O · Est·ado
, .

vo"
's 'renum;�r F ,

\

Indiscutível o Mérito do' Triunfo
Poucas vezes nos 'foram zade". Sempre perigoso pa.., ! dos dois, primeiros tentos

dadas assistir pelejas com a I ", o· Av��� s.endo que em A 'Fibra e" � ��nsi�sm? dos pa_ulaínos vâiori: do conjunto. O irmão de

que ante-ont�m �os afere: I "" ocasl(��s arre,bat�,u . � ,

zaram a vitória do tri-campeão �- ,4 .x ,2, � '.
Manara talvez venha. a' ser

ceram os conjuntos do Aval; título, o. Paula Ramos foi escore sendo marcadores Paulinho '(2)
. lançado' contra-o Imbituba,

e P�ula Ramos, em paga-! ao gramado disposto � fâ-! Rodrigues (2), Barata e Wilson __ Ro-
'

caso H�rrer� não c�eglle a
�'---

menta do passe db guardião, zer valer sJla classe, mesmo drigues voltou a ser o melhor do tempo para o.jogo. AO gran- CATARINENSE 1 X CARAV.{\NA,O,
,Tatú que .se, transferiu pa-

' reconhecendo no "onze" az- gramado __ Derrota do. bi-cam- de figuJ; do gramado voltou
o

'

EM SANTO AMARO "

ra nas fileiras do t�i-cam-
I
zurra um �os mais comple- peão amador frente ao :.Bangú a ser IÍodrigues,. o n�:Vato '.' "' -.,

.

.,
-

Fez seu reapareoimento,. O quadro visitante foi
peão da cidade, A partida: tos do Estado, superÍ9r,mes�. por' I x O meia "colored". que já. des-

I 'd d ponta .lo'm'o �um dos mais
domingo, pela manhã, 'o Ca- êste·:

esteve à altura das tradi- i mo a� o ano passa ,o. O c
,

_

d "Clá d I' " o i 'M movi- t'e'c'nl'co de Mário '. Abreu, cómpletoa-àíacantes do Es- l.'.avana Futebol; um dos. José, Wanderley e Nízio; ..
: 1',.

çoes o :s�ico a Ami-
1
jogo teve carateristicas e- mocionántes. uita '.

'

I�' �.
- . '. .

lízou
'.

d d AI'
.

··d'·.1 doí
.mais categorizados grêmios Pinheiro, Rosa 'ê Macaco;

"

t: -;--nentacáo, muito entusiasmo rea izou uma gran e parti- ta o. em . e marcar OIS' ,
"

'
.
I, .

,

. ,.

'

.....
.,

;',

' -; '

,,',
' varzeanos da Capital.'

.

Buni, Carinho, Alípio, Au-
�. um pb�,CO de. técnica, En-I da, rec�and� � ata��ndo co�:' l\mdos tentos ven�eu o ���-':: ,;"

.

'. gusto e Mário. \

im, um Jogo digno de, ser
I
mo devia. Fisicamente. tam- lo' com 10 grande Valeno," �Deu-se .

na localidade de
N'a'. . preliminar que foi

.ipreciado até pelo expectaM, bém,se encont�a apto. Mas, encarr.egad� de,.: 'marcá-lo., Santo A,maro da Imp.eratriz,. disputada entre os conjun-:Icfr mais exigente. Coube, confessemos, o quadro sen- O triunfo "azzurra" foi a reentrée do clube de Thi-
.

. I

= tricdlor o tento .in��gU� I
tiu ". au�e�ci� d� �ráuli:, bastante valorizado pela

ral, mas logo. depois ja o que amda e o �al(ir.:� mais fibr�' � disposição dai con

Avaí se distanciava no mar- completo "pivot" do Estado. junto paulaíno, onde se des-
f

,

_ 'j- , _ �.! I
_

. •
. ,

•

cador, asslnalando três ten- Segundofoi-nos inf�rmado,' tacou o arqueiro Paté que
. .' , . '-

. tos de mestre. A diferença J. veterano craqu� não tem praticou defesas de vulto.

�bi diminuida e o Paula Ra- coh1parecido' aos jo�os e A \z-aga não corresp<mde'U,
nos ameaçou o empate, mas treiNOS d'O _ Avaí. ,seriÍ que, talvez' sei\tindo a ausencia

.. � ,

l-tm tento de Rodrigues fez ele se ençontra maéhucado de Nêri. Na. linha médiil ne-
1 Paula! Ramos perder as ou abandonou o futebol? A- nhum deu conta do recado.

. "

lltimas esperanças de igua- 111Ol'im retornou após au- O menos mau foi" MinE:!la.
t,. �. ,

" , , .-

! ar o escore.
.

serí.-:Cia de alguns jogos,' A�n- .� ofensiva esteve .b�a." cau-
V�nçeu o· alvr-c�le�te 'fi' d'a"iígeiramente contundido .sando .e11'-1 muita� \ 1>casiõ'es'

,
.

)atalha mais sensacional do o meia foi improvisado co- .p'ânico dianle da' meta 'de

mo. O �riurifo foi justo' 'e. n�o mé'dio' volante., saindo- Tatú que teve de se empre-

i1erecido,' porquanto indi- se muito bem. gar a fund_o.
.

.

•
.

\_
�".. � t.

lidual e conjuntivamente o O trio'-final él!vãí'àn�, ç�m . '.Marcaram' os pontos, pela
Juper-tri-campeão superior Tatú, G.uido e Waldir .cum- .ordem:· Barata,; numa con-"

, lizac;ão do torneio início 'do gial, Postal Telegráfico,.'1a cancha, dando unia de- priu excelente. "performan- fusão frente ao al'Co; Pau- ,
-

,

.

I
•

.

l' h b
. Campeonato de AmadClres Ipiranga e Radium.nonstração de' que está çe", assim como o trio-mé- in o; :ece endo de Néde;"

)reparado par� enfrentar o dia que teve em Manara a Paulinho, em jogada pes-

madores do Bangú e Cole- quebraram .a invencibilida

gial, verificando-se vitória I de do bi-campeão
.

da'" cate.
dos 'banguenses que assim i.goria. Escore: 1 x O..

l '

. Guaraní 3 x Bocaiuva 1
Paula Ramos 3 x Atlético 2
Imbituba 4 x Figueirense 1
Avaí 2 x Paula Ramos 1
Bocaiuva 3 x Imbituba 2 em Henrique Lage
FigueirenseB x Atlético 1 .

Imbitul;>a l' x Guaraní' O
Avaí O x Figueirense O
Atlético 3 x Bocaiüva 1 \
Paula Ramos 3 x Figueir."ense 1

.'1Atlétic'o O'X GuàrarÍí O"
"

,

Avaí 3 � Rocãíuva-O :1" , );'
Imbituba 3 x ,Atlético 2
Bocaiuva 2' x Paul� Ramos 2
Avaí 2 x Gtiaraní 2

Figueirense 1 x Bocaiuva O

CLASSIFICAÇÃO,

...
,
.....

-,: "

tos de aspirantes dos mes
ago Silva. Foi bôa a condu-

mos'; venceu o Caravana F .'ta, do quadro caravaneíro; .
,

C. pela contagem de 1 x O,
:.m];lora derrotado pelo -es- .'.

gol de Culiea. O time ven-

(

NÚMEROS DO CAMPEONATO
,CITADINO DE PROFISSIONAIS

JOGOS REALIZADOS

..
�

.""':"'"'

J:t";:,. "

.� ....

core mínimo, quando um. cedor formou com Alípio,
�mpate, seria q lMlexo fiel . Lp�io e �aduefl; Cabeça,
Pé! partida, pois foi evidep- Rosinha e Né;ro;' CuniIjho;
_t� o eguilíbrio de ações no, Nilo, "Nízio, ,,�ulica e Âu

, gustinho.

. I
,

SABADO O TORNEIO�INICIO
.

AMADORISTA
I'

1° lugar - Avaí e Imbituba com 2 pontos perdidos
2° lugar.� Pauia 'Ramos com 3 pontos perdidos.
3° lugar -.,. Guaraní,. com 4 pontos perdidos...
4° lugar - Figueirense, com 5 pontos perdidos.
5.0 lugar - Atlético, com 7 ,pontos perdidos ..
6° lugar _:_ Boeaiuva, 9 p.p.

... ARTILHEIROS

A. F.C.F: acaba de mar- de 1954 COm o concurso das

ColeM,
Icar para sábado, com início

, equ1pes do !3angú,�s 13,30 horas para a rea-

Lando (Imbituba) ..•........ ', .. ... . . .. 4
Pacheco (Figueirense) .. . . . . . . . . . . . .. 4,
Barata (Paula Ramos) ;..... 3
E'dio (Paula Ramos) ........•....... 3
Waldir (Imbituba) ;. 2'

A�astácio (Guaraní) .. . . . . . . . . . . . . .. 2
E'tico (Atlético) 2
Lauro (AUético) ' 2
Valéria (Paula Ramos) 2'
Rodrigues tAvaí) ,

' 2

Zacky (Bocaiuva) ,. �.. . . .. . .. 2
Pitola (Guaraní) .'................... 2.
Hadey ('Imbituba) ......•........... 2
Fernando (Atlético) :-; . .. . . .. . .. 2 Orlando, do Figueirense, no jogo contra o Imbitu-
Hercílio (Atlético) : . . .. •.... 1 ba: desperdiçada.

'

Danyr (Figueirense) 1 Pacheco,.·do Figueirénse, no jogo contra o Imbitu�
Caréca .(Iiubituba) ;...... 1 ba: desperdiçada:

,

I ,

Jacó (:Paula Ramos) !'....... 1,' Valéria, do .Paula Ramos, no' jogo cohtra o Avaí:
Néde (Avaí) �.. 1 convertidá em gàl�

,

'... �.
Bolão (Avàí) : "., 1 'Lauro, do Atlético, no jogo

. cobt�a 'o Figueirense:
Manara (Avaí) . 1 convertidá.em gol.' I

'.' I: \
Duarte (Avaí)' ....•................•. 1 . 'Julinh6: do Figueirense, ,no j�gq>"�co�tra o AvaJ:
Guida (Avai)'.: ','

; 1 desperdicada. ;"'. :. "

Cabana (Imbitupa) ' '
..

1 Zacky, do Bocaiúva, no jogo 'cóhÚa D.�tlético: eon,,;
Nenem (Gu*rqní), ;.............. l' vertida em gol. . ,: ..

�.

,;. '..:
. ",

.'

Jair (Bocai\;Í:và.', o'•••• ; •• '
• • • • • • • • • • • •• 1 Guida, do Avaí, no jogo contr'a o ',Guaraní. conver-.

Oscar (Boçai'u..v�) :.............. 1 tida' em gol .... r

China .(Boéatuva)' ;. . . . . . . . . . •. 1 EXPULSÓES," .

'i''' ,,�:'
Adilio (Bb;êàluva) r Trilha; do F)gue,irense, no' jbgd cbptra 'dImbituba'

RECORDISTA P�,TENT.oS POR JOGO .: Frederico (2,vezes) do Atl,ético, rioSJog9s contra Oi
Barata (Paula Ramos) " com 3: gol:> '. Bocaiuva e o Gu:.àraní. I,' .:' .,

,

,: ;:' , :; •

•

NEGATIVOS'
<I Adilio, do BO�àiuvf:l, ::p.o, 'jogo' ��mtrá:'o"'A:tíético'Pa.vão, do Guaraní' a Íâvor 40 ':ij'0c�iuva 1... JUIZES QUE;APITARAM,. ','."

Bonga, do Bocâiuva,,' q' favOJ;'qo Atlético ... ".' f ,.' Oswaldo SHveiÍ'a,"6 vezes' ,�r ,:" """:'c'
.

.

" 'ARQUEIROS VASA:PdS. '.< ; João Sebashãb 'dá' Sl1va, ,;3 vezes
Bubi (Bocaiuva) ' : ..

'

: :- 11' Oswáldo !famas, 3 !v�zes
. !,'

i.

Soncini (Atlético) .. ,.. . , 9 : Gerson Demaril'l', 2 'vezes _.,

AI'd (P I R ).'
,

, 7 . F.ranciseo,· )�;razéÍ,:ês,. 1 "vez.. Cl es
.

au a am.os ,'.. .

,

.'

Asdrubal (Figueirensê) '.... 4 Saul Olive'ira, 1 véi ".
"

.

�
,

M'l' 1 (I b't ,I )'"
'

6 _"
.

ASPIRANTES'1 ünlo I n1 1 una , 1'
"

'. ,

M f (F' ')
., '.

4 1° lugar""':" Imb.ituba e.,B,ol!,aiuv,'''.:a',cQ.m "/.'�.,- pontos'a ra 19uelrense '.'" .

, '.' '. . . . . . .

Aldo (Bocaiuva) .. :L .. -"
'

'
;. �....... 3-.' 2.0 lugar - Paula Ramqs:Ef'Figqe!r�ns�, .. q� 3 p.p.

LeIo (Guaraní) .. , .. :,.': _ .' (�: '. 4 3.0 lugar - Guaraní, 'c.om'6 pontos �ê'rdiâ9s.
.

T t' (A '); 2 4.0, lugar - A.vaí., c.oiu '7 p'o,ntQs.' p','e,rd.i,d,.os..,··."·a uval '.' ,.' , .. ';.. . . . . • . . . .

Adolfinho (Avaí)
'

:;- - 1 5.0 lugar - Atlético, com!hp.6nt9.�;.Ii�rd<íâQ§.
'M

.

. PRO'XTMOS ";;10G08 ti'
.

/<'.: '.PENALIDADE� ,MAXI �.S,. 'I • -1;.,., <, ':�"

Erasmo, do Guáraní, no 'jog� � contra lo Bocaiuvà: D0mingo - Ayaí 'F Im-p.kt\J.Q.i:t, À�s,tÇl .c'apita:I;i "

9-içaÇla�' Dia�"1o _;- Paula Ramos,' x .Guarani.
,'�

-�

[mbituba domingo próximo, sua maior figura. P�ulinho soaI; Rodrigues, receben,do
�

:.j_uando ambos decidirão a muito combativo e cOmpre- de Paulinhb; Wilsop, aprô
'iderança do ,Campeonato ensivo. Paulinho,' do 'quâ- �eitando um �orner batido
Citadino de Profissionais. dro de aspii:antes, surpre- 'por Jacó e finalll.'lente Ro-

Não resta dúvida que o endeu, pelo seu ciportunis- dl'igues, recebendo de 01- RIO, 21 (V. A·r.;.,- No' em homenagem ao IV, Ceh-

Avai,' agoTa soh o 'controle mo e pontaria, sendo autor ney.
".

mês de setembro, no perío- ',t�nário, de �ão Paulo. Por-

Nos ultImas mmutos foi d
_..

l'
tanto, anteCIpa-se como ca-

."

. I o de 12 a 19, seraO rea 1- "

expulso. do gramado por

I d
_. l' 120 'paz de ter um : transcurso

- za os em Sao Pau o os '"';
.

. '."

desrespeito'o médio Jacy.
,

.'. , : .
brilhantíssimo a gránde o:': '

.

.

. Jogos UmversltarlOs ·Brasl-
" . .

. \.,. /.' "

Regular a atuação do ar":' _.

. hmplada llmversltanamnda
litro João Sebastião da Sil- leiros., p;.. C. B. D. marcou' mais, sa-belndo-se' que quase

va.
.

para. a. capital paulista a

I tÓdos,': os �stados serão ins

Os quadros foram êstes: ,l'eálização deste c.ertame, crit<?s:�este <!��tam.e.
.

<
•.

"\
.'

.c �.a .AVAl - Tatú, Waldir e '..

I
.. "

UNIVERSITA'RIOS BRASILEIROS
EM SÃQ PAULO OSXlIo JOGOS'

I.'

Guida; Barbato, Manara e -�
,

.

�::::�:B��:�t�o�%::; 'P�5" ;;JcOJe Paulinh" (Olney)·
.

\t/. iii!-_0IIIlMTE�;.,PAULA RAMOS - Pa- "r", .

,.
té, Enio (Minela)' e Wal- /. � ,I' .. , 'no.s ,�Al<t"O'S ,�
lUar. (Aço).; MineÍa (Renê), .

�

·-�-.flt�'t·, "

Valério (Cá) e Jacy; Wíl-
. .,r =.

-s.'san, Alípio (Irineu), E'dio , � ,.� , '�
'(Cilóca), Barata (Enio) e ,.� ,< " ,:'. ')

•

__________._'_........... _._:'"
� ti ..

Jacó.
' ,

.. '1,

Edio saiu de campo con

fundido num encontrg caiu

Ma'nara, . após a conquista

dq vItimo ponto paulaíno.

.' p're1iminarmen.te, defron- I
. taram-se as eqUlpes de a- i

AGENCIA DE DETETIVE' PÃRTÍCULAR
Executa-se todo e qualql:ler trabalho de lnvesii-

, '.

ti's�ões, comerciais, civ:is, crimiIl.<)is etc.

fór�' dó Estadq.·.
Avenida Mauro Ramos 192 - Foné. ,2'.343

Dentro -ou
", "

Florian6polis .:� Santa Catarina

'.
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VALE a pena lembrar I Quando
um resfriado entope seu nariz,

,

basta aspirar uma vez o Inalador
Vick para que V. facilite a res- UM MOTOR DODGE. ESTADO NOVO .. STAN-.
piração instantaneamente! Rápi- DER. TODO REFORMADO. 48 a 5'4. PARA LIMOUdo! Cómodo! Eficaz!

i'ASPIRE ... E RESPIREI" SINE OU "PIRúA";

a 1lJ14a,. ln
Oficina São Cristovão.

"i .17&I"lJ Rua 24 de Maio, 777, no Estreito.

OO"AOOUTÓ"O'O'.,,'VA>OW.. CLUBE DO PENHAseo
Comis:são de Me:
dldas Coletivas

, WASHINGTON, �o (U.
P.) -- o dr'. Santiago Pé

J',ez,.,. delegado venezuelano

��"s • .NlJ.ções':cUn.idas, foi elei-
to .presidente da Comissão
de M�did�s' Coletivas. 'o dr. :

�-----_..:......_--.:.....,..,----------

Pérez substituiu ao 'sr, João
Carlos Muniz, que presídia
a dita Comissão, antes :de

I ser n.�meado embaixádOl� do,
. BrasIl nns EE: UU.

,O ESTADO
')
.í � '�. ". , " "

.
i:

.; v-

•

f;, .,:' I
' •

�'Resfrióu.:se ? ;;íNão S,e sente
. o' ;"Satosin" é' 'excelente' eafraquecído
para, êombater as conse- B UENLi-=i AIRES, 20 (U.

,

c. ,"
'J ",' '. ", quências dos resfriaàos: "

1RIO,'2Q (V:'A.") '_ Julian gem, o sr. .J'ulian Gorkin P.) _ Em entrevista co e-
, irritações dos bronquios,Gorkin, líder intelectual I disse. que o Congresso In- tiva à imprensa, o presiden-

tosses, catarros. Peça ao seu >

anti-comunista, acaba de ter ternacional em Defesa' da te da República Argentina,
Iarrnacêu tico "Satosin', in- "

'dseu' pi-imeiro contacto, com Cultura não tem objetivos dicado, nas' traqueobron- general Juan Peron es-

a cultura brasileira. Junta- ,mentiu os rumores, d47 que
, político-partidários. Bate-, quites e suas manifesta-

mente com um grupo de ho,. estarja,:eI).f�rmo" tem um 'tu-

.meris de letras passou toda
3e apenas pela

,

liberdade ções. Sedativo da tosse
: ,p'

mar ou está fatigado. "Não
d

-
. d

.

f expectorante.
a madrugada de sexta-feira : expressa0, e, e ln orma-

me ,sinto �nfraqueeido, em

idê
.. '. d" R-' d'· coes em todo o mundo. A-

PI' 'nada e expressou _ e· sou
, na resi encia o sr. o rr- -

..
go de JYIelo Franco, prestan-' cr�scentou que os líderes OpU aç,a9 capaz' de tomar as luvas de

'doi�f�rmações.sobre s.e,u desse movimento são J�s- mundial, 'box e voltar a minas anti-

movimento e' propondo a pers, Maritain e Mandaria-
, '" ga profissão".

sua criação tambem em nos- .ga, sendo seu .fundado.r o PARIS, 20 (U. P.) _ A

so país. Faland� à reporta- itaÚano Benedetto Croce. população total do mundo
aumentou de forma extra
ordinária durante os 'últí

,m�s 1QO anos, segundo reve-

'Iou o Instituto Nacional
Francês dê Estatística. 'Em
1850 Vlvi;;tm 'do mundo, ... '

1.160,000.000 de pessoas, ao

passo que em 1950, êsse to
tal ascendia', a 2.500.006.000. ,

Congres"�o "IUI�:tnacl()Dal
.

-r Deles-aJda ; Cúllurà
','.

.

: I

.";

PR�G�JIÇA "E FRAQUEZA.'
; ,V' A''.N·A.' O 'I Ó L .

"

MOÇAS ,I)ES.\NIM"iJAts:
ndMENS SEM"fu�ERGlA,

.

...Não é sua culpa:
.

to a fraqueza que o deixa cansado, p.lido
c..rn moleza no corpo 'e olhos sem ;:'rilt,J

A fraqueza atrlls� a vida porque roube

as fôrça", lJara, 0I' tranalho,
VANADIOL

IHlm.'utot ,,", KíÓbulo!l sanguíneos e VITALIZ:A.o a,Dgue -en

fraqu""lIlt, F. de gosto deítcíoso e pode .-er usado em toda.

•• idade.

tom a· Biblia . na Mão

QUINTA-FEIRA, 22 DE JULHO

.�. 4--'"

Oh! se o meu povo me tivesse ouvido! se Israel andasse
nos meus caminhos!. .. Êle o sustentaria com o trigo
mais fino... (Salmos 81-13,16). Ler Salmos 147: 12-20

01l n,« 7: 24-29

PARA AQUELES QUE

Ii>ESEJAM O MAXIMO",
EM CORTESIA

E EFICI�NÇIA
CERTA' cidtlde daOklahoma por onde ha-via passa-

do um cicloneo tornou-se .o centro .de atração. Muitos
\ " eram os que vinham testemunhar ·os danos 'e a destrui
�",

çâo causadQ�' pelo furacão. Muitas -pesioas tiriha:m: sido

'-. mo:dtas, rctsidêndcias e' oubtros ledifId'cios tdinhan: Siddo des-
. truí os. ontu o, um tu o e eva 01' e trigo e ,um
1110inho, permanecia de pé no meio dos destroços. Era
como uma alta torre erguida no chão· e apontando para
o céu.

Os visitantes intrigados indagavam por que aquêle
_- elevador resistiu à tqrmenta quando os altos ,edifícios a

seu redor tinham sido reduzidos á escombros.·Um argu
to observador desc.obr}u o segrêdo daquele milagre. E'
que o elevador; no momento, estava"cheio. de trigo. Por
esta razão não sofreu o impíictO' da pressão de ar contra
súas paredes, como foi ,o caso dos outros edifícios. Cheio
de trigo o ar não penetrou no seu interior.

Se nossas vidas estiverem cheias de fé, esperança e

ámor cristão'- "o trigo mais fino", a pressão em 'nosso
interior não pode existir� Quando chegam as tempesta
des, não arrebentamos nem explodimos. E' da vontade

. de Deus encher-I).os daquilo que permanece quando che
gam as tormentas.

,ORACÃO
-

Ó Deus, ,enche--nos de ta(modo de t�a bondade e de
teu amor hoje, que viv-arnos a: vida abundante. bsa-nos
-como depósitos da tua bondade. Graças te damos pelo
privilégio de servir-te. Em nome do Salvador. Amém.

ERL.'
PERFEiçRÕ S[I'7/(;UIlL

------�__--l-__-

Senhores Candidatos
a Deputado e Vereador
PARA SUA PROPAGANDA POLITICA' EM

PAPEL OU SED.(\-NYLON p'ROCURE W,ANDYCK
T. DA SILVA, ALTOS DO RESTAU;RANTE- ROSA
'_ PRAÇA 15 DE NOVEMBRO 22-2A.

..

Terrenos na Vila florida
(EstreitoJ

'

�

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMEN'10 A
LONGO PRAZO SEM JUROS

Õportunidade especial para aquisição,' COm grande
facilidade, de um. esplendido lote' na VILA FLORIDA.
Lugar alto e saudável, e t,oda facilidade de 'condução .

Priviligiada localização; nas PROXIMIDADES DO ES
TADIO DO 'FIGUEIRENSE, assegurando valorização
imediata�

,

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

Peça hoje 'mesmo informações a
,

. SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL)

Eséritório: Edif�cio São Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-9·2,

• ,- .j.

" I

Jorge ','�'assatl Orémio ,Pedro
PROGRAMA DAS COMEMORAÇÕES EM HONRA

DE FRASSATI, PELO 29° ANIVERSA'RIO DE
SUA MORTE

.

"
aa 4==�

. - ,.,.-- ,,:-.�-
.,--- rz=�' .�

l!-. de �.L.�,;.�-::
� p_ �L�"'"��, ....;..!. <;". �

10-1 _ Futebol _ Tribunal de Justiça x G. P. F.

�' 'ong' ,do, �-c;ndc �i �';'. _

,,--- 11-7 _ Campanha do CT$ 1,00 _ propaganda'
.,

". \1vre� ,f/.C4IPJ de
.

" ,;"."""'.•0·':,1........·.. .���, 17 e 18-7 _ Visita aos socorridos de Ponta das
ui".. GP' '�'

I.,.,�

� CfII/fI' ""':' '.-,,' � ',"

'

, �' ',CaPas, Cachoeira do Bom 'Jesus, Ingle.ses
", . "",as e

I\_ ....b .•õP' c '!fi'
,. ,'r.�:��''l,,.) '.i., '-� ,

..

.: 'dô, Rio Vermelho, Canàsvieiras, ,Ponta
i�, ... "

I \sto \fie -:' �'::"_tll cno.tOf. �
,

II"
-

..

,<.
,. '\

" . oi ,

�.,
"

r �O de um p�-,

';'il''.
", ,"

.\"

"

'Groesa, Sambaquí, Santo Antônio de ,Lis-
, _./ e

"

8'",.
t. I' boa, Cacupé e Cacupé Grande.

",'

'D""" �
.. "

24-7 _ Voley, -,G.P.F. _ ANTIGOS X NOVOS
'r' � .I"'

,
.

25-7 - Missa em Ação de Graça's
• f,.; •

-

1

II O R i f >W1" ,I I. Visita a.os socorridos qe Lagoa e ,Barra da

SE" "', '
.

Lagoa,
'

:.

��.
....e �,,:, a 22 H P. 29-7 -:- Conferência:, Enciclopédia Catarinense.

• r'--" ,,;:, - .. _"

II ..� • ,�_ Conferencista: ALMIRANTE, CARLOS
DA. SILVEiRA CARNEIRO .

31-7 e 1-8 _ Vislta aos socorridos de Pâhtano do
Su'l, Armação1 Campeche, ·Rio Tavares, Ta-
pera;, Alto Ribeirão, e Ribeirão. .' ,

6-8 _ Primeira apuração do Coneurso para Rainha
do GPF.

.

.�.� ••

f

,

Dlstrtbuld9r

C. RAMOS S/A

.
, ComerCio - Trà�sportell

nua Joio Pinto, !f li'p(lJjj Churrascada de confraternização.

,
/

, hoje não'! A alímen-
J'
tação pesada, apressa-

, ',. da, rura 'de' hora e de

eas�oabusodQscondi
mentos, possibilitam o

mau Iuncionarnento do
sistema intestinal. Daí as

'

enxaquecas, as' azias, oª':
prísão de ventre. �O regi
me EN O - "�al de Fructa'
Eno ao deitar- e ao te

vantar - afasta �e

perigo.

"Sal de Fructa" NO

'")Jénde-se

CONVOCAÇ�O
Convocamos os, �enli.ores sócios-proprietários do

"CLUB bo PENHASCO" pa'rt uma reunião que será
I

'

realizada no dia 23 do corrente, às 20 hocas.rna adrninis-

tração da T. A. C., à rua Fe lipe Schmidt, 14, 10 Andar,
para -tratàr de '�,�l:lntos d� interêsse do, Glub.

\
,- A DIRETORIA

LYSOFORM t'E 0808
Durvalino Batista Veiga

- Distribuidor Exclusivo -

Paraná e Sta. Catarina

. '\
'/. I

l-

O governo de Ar
,mas .re_cüobecldo
pelo' Chile

'

SANTIAGO DO CHILE,
18 (U. P.) _ O cha�celer
Roberto Aldunate "anu;;ciou

<

ontem 'o reconhecimento,
de parte do Chile, do novo "

governo da Guatemala', pre-
'

·

sidido pelo coronel diu'los
Castillo Armas.

, '
.

Agradecimento
'·O'''GA,RAMUF�Ú'F. 'c.'

RECREATIVQ;', .

vem /de

publico externar. seus ágl';c,,-
.

• ,��,. r

decimentos aos pess,oal na'
Delegacia Regional de Po
licia dêsta Capital pela pres

teza, com que solucionou J

caso do roubo de que fol
vítima tendo já recuperado
o rádio que havia sido fur

tado e que foi .aprísionado
em Itajâí, o (mal já foi res
tituidô pela Delegacia de

.)rdem Política e Socia1.

,

#

Não convocará
0, Vongresso

. WASHINGTON, 26
'

(D .

P.)' -,- Senadores dos mais

influentes, desment i r a m

confidencialmente, que exis
tia qualquer probabilidade
de o presidente Eisenhower

vir a convocar' o Congresso,
para uma, sessão especial
'neste outono, se a França
não ratificar o Tratado da

Comunidade Europeia de
Defesa.

.,

Fale:cell :·0-�'(Jr'ia� �

dor de Pinüchio
TURIM, 18 (U. P.) _

Faleceu ante-ontem com 75

anos\d� idade, o famoso �e-
·

senhista .� caricaturista At

I tilio Mussino, muito conhe
·

cido sobretudo por ter cria-

I do "Pinocchio", o boneco
\

que em, duas gerações vem

I
divertindo Urdas as crian

ças do '.oundo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ETADO

TRADICIONAL E' CINTILANTE BAILE QE GAL� pE ANIVERSÁRIO 5a. FEIRA ÀS 22,30 HORAS 12 DE AGÔSTO DE 1954
GRÁNDIOSA APRESENTAÇÃO DO RENOMADO E 'CELEBRADO CANTOR:

C a r il ri s
.

R e l n a I d 'i
,

.
..

A voz ROMÂNTICA DO MÉXIÇO, GRANDE SUCESSO DOS TEATROS E CASSINOS DAS CAPITAIS, DA RÁDIO TUPY no RIO E SAO, PkULO.
A DIRETORIA' DÓ VETERANO, SEMPR E VISANDO A APRESENTAÇÃO DE GRANDES NOITADAS' A SEUS ASSOCIA-

'
-

DOS, VEM DE CONTRATAR O INSIGNE CANTOR MEXICANO.
.

NÃO PERCAM' ESTA JOPORTUNIDADE DE OUVIR ÊSTE ASTRO DE FAMA, INTERNACIONAL.
UM BRINDE DO CLUBE, NO DIA DE SEU 82° 'ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO.

NÃO HAVERÁ: RESERVA DE MESAS.

,I .

Quando se yi,!lja e se pro- dias. No Rio o famoso ca-

.t .,

"
'

-!
cura observar :

encontra-se f.�zinho: subiu de Cr$ 0,50
UMA ESTRELA CAIU .11' t'!l i1 1,."- �,. algo sempre que po.ssa ser- para'Cr$ 0,80 daí para ....

DO CEU ' - -- ii - � -_
.
vir de comparações. Uma Cr$ 1�00 e já há lugares em

! t
� .-'

.� 'I _

(Technícolor) As 8hs. cidade, um hábito, uma ini- que, a xícara, custa Cr$ 1,50.
No programa

..

: OSCARITO -.ELIANA - ciativa: Há problemas do Em Belo Horizonte na A- 'Q d' uan o então se precisa
Notícias da Se.mana. .Nac. CYL FARNEY - FADA Rio cuja solução se encon-' venlda ,: Afonso Pena, em

'

. usar quarto sanitário há al-
em 1711, desembarque dos situados de R�cife" Preços: 10,00 _ 5,00 SANTORO em:

'

tra mesmo em cidades ou- ponto central da metrópole , 'd'
.

,

,
'

, guns que esammam ·mes-
repelido em Barreta pelos olindenses, com o ca- Censura _ Livre. NEM . $ANSÃO NEM· tras brasileiras, Não é pre- das montanhas, existe uma,

d'
'

t'
, mo ,sen o maIS premen e -ii

pitão-mór Pedro Correia Barreto; ATENÇÃO .:.:_ "Para per- DALILA ciso ir-se ao exterior. casa de café moderníssima, íd d.

, '" neceSSI a e.

em 1729, expedição para Lisboa de alguns dia- feita e absoluta manutenção No programa: Um fato nos chamou a a- com instalações lUXUOsaS. O

da ordem' colabore' co
•

a' I
.

Cine Jornal. Nac, tenção com referência ao aluguel na capital mineiramantes brutos, por dom Lourenço de Almeida, , m '

" . . POLICIA e com a EMPRE-I Preços: 7,60 - 3,5� café, hábito do brasileiro, não é barato, também sofre
governador da Capitania de Mmas Gerais;

,
'

,

"

. .'
'

'. ,ZA, levando ao. conheci- -Tmp. até 14 anos. parando de quando em inflação e valorização. des-
em 1839, combate da Laguna, onde a pequena t d' .:' t' d" quando na rua, para tomar cabida .. A maquinária mo-' , men o a gerencla. o as e

\
'

esquadrilha 'revolucionária (farrapos) de José quaisquer irregularidades,
Garibaldi, apresa no rio Tübarão alguns barcos afim de que possam as au

legais; .

. , torídades usar as providen
em 1840, pronunciamento da oposição:'patla- cias "cabíveis.

,
....

•• ..: ,",""JI •

_
• -'

mentar encabeça,do pelo deputado Antônio <::;ar-
los e adesão d9,'SeQaqQ, pricipitando a maiorí-

_

,., '''',� -J

",,' �'" tt ,.c
__+ i

dade do imperador Pedro II, então com 15 anos;
.-

.

em 1851, falegimento, em Recife, do coronel re-

formado ,�o'se deBârros Falcão de Lacerda, fa- ,

tor decisivo da vitória de Piraja, trav:ada em 8

de novembro de i822, du�a�te a gue�ra da ln
dependência do Brasil. Fale"cimento; no Rio, do
introdutorda gravura de .medalhas no Brasil

Censura Livre.

As 8hs .. / �.

Espetáculo de Tela e Palco
Artes; .. ·

l
.'

, -

NA TELA - E' PRIMA-
em 1867, marcha de flanco de Tuiuta. para VERA com: Eiena Varsi'
Tuyo-Cuê, rea'lizada pelo marechal Caxias, pa-' NO PALCO:

Hoje no 'assado·
22 DE JU:CHO

A data de hoje recorda-nos que:

el'� 1621, uma Carta-régia insta�rando' ofícios
, do Tribunal da Inquisicão no Brasil;

, .

em 1635, execução do traidor .Domingos Fer-
.

. ,

nandes Calabar, que des�rtára em 20 de abril
de 1633, em Pô�i;o Calvo, onde nasceu. O signa
.tário desta' coluna assim o �ão considera € em

época oportuna publicará um trabalho-a respei
to; '\

./

professir Zephirino Ferrez, 'um' dos artistas
franceses 'fundadores da Academia de Belas

ra envolver o grosso do exér�ito do ditador Lo-

pez;
..:

em 1879, falecimento do general Herculano

. Sanch�z da Silva (General Pedra), heroí d�
@erra do Paraguai;
em 1936, falecimento de Apeles lYlestres, escri-
tor e: desenhista espanhol;

'

em 1940, assinatura, em Compiégne, da rendi-
.

ção do govêrno francês à -Alemanha, pelo Mare-

chal Pétain.

André Nilo Tadasco

"

Com ist. OJ:.léI.. V. S •

•b,.i� um. IIdnt. qu�,
.'

Ih. I'CIId.... ,;u..o com
.pe,,�or•

'C
, leV�Á p6r. SU6 residi,,

,

ci" um lindo e ilhl presente:
. um BELÍSSIMO eoJtkEde 14CO eIlOMADO.

NCO .rxW.iiCbLÂ
�

.

,

- 'R-. ,y�', '16
'

.... . n,OIUAI'tÓPOUS;- SANTA' C:ATARlI'IA • ,.

SOCIEDADE CARBONÍFERA PRóSPERA SIA
.

�.' ��;.

1& convocação pal�� .�::�S,,��mpiéia gel'al extraordi�ária'
São convidados os senhores acionistas a se'reUJai

rem em n,ossa sede, �a:cial,_ às 10 horas, no dia 30-7-54,
para deliberarem sôbrEl/a seguinte

ORDEM DO DIA
<

1° - Doação de uma área de terras com 15.000 m2,
'ao Ginásio Municipal São Jdsé:

2° - Apreciar e aceitar renúncia do diretor-co
mercial.

3° - Eleger novo diretor-comercial, para- co�ple-
tal' o mandato do renunciante.

4° .,- Fixar honorá.rios da diretoria.
5° - Outros assuntos.

CriCiuma, 16 de julho de 1954.
Cei'alelo Sérgio Oljva da Fonseca, presidente' em

exercício.

Há portas, no Rio, que são

completamente desprovidas
.
de higiene � de limpeza .

. Chegam constituir-se perigo

Gaberá -1018 crônica dentro à saúde do povo.
- .

. .' Os saudosos "comandos"

dama 'chlcara' de, c.afé , 'sanitários que tanto celeú-

(Alvaru� ife " Oliveira) a rubiacia, descansando das ma. provocaram, mas de
tarefas árduas de iodos os grande utilidade, eram bons

demais e se acabaram. Há

restaurantes, b'ares e cafés
em

.
plena capital da Repú

blica que não deveriam con-
'

tinuar abertos.

C in e IIi a SiDiário da Metr9pole

JoséSão O . cantor fantasista.
No Programa:
Cinelandia Jornal Nac.

Imp. ate 14 ,anos.
Preço único: 15,00

As 3,30 - 7,30 - 9,30hs.
'Rosemary Cleeny - An

na-Maria Albercretti
Laurits Melchior em:

Ainda assim, c sem higie
ne,' sem instalações adequa
das, o cafézinho no Rio cus

ta já Cr$ 1,00 e' em alguns
lugares Cr$ 1,50. Não cus

tará, muito ir a Cr$ 2,00

As 8 'horas.
.A.ventura - -Intrígas

Suspense
-

.SANTO INAÇIO DE
'

...

;

+ ; 'LAyPLA' _
. �� '" �

"s. ,..."

As.õhs,
/ -

,', No .programa: ,

'.-I . "'. ,. ,
.

"

.El�na VARSJ - Mario'. Atual. Atlantida, -Nac.
ANGELOTTI 'em:' Preç��'6,2Ô ,3,'50.>'

'!;

..
E' :PRIMÁVERA Imp, até- 14 anos,

.

''''', No 'programa:
•

I Esporte na Tela. Nac,

Preços 7,60 - 350

As 8hs.

�ITZ Espetaeulo Tela e . Palco

NA 'TELA:
Como em Belo Horizonte

,organização .de luxo, com
.,

instalações custosas tem lu
,

CI'O com" Cr$', b,50 .
e no Rio

, nem mais Cr$ 1,00 chega,
I com instalações inferiores?

que "enche" é o problema:
Chega a transbordar, como
um éaféiinho·:m�(ser,vido::. �

DORIS DAY em:
,

-P}vIA1COMBINAÇÃO'
INVENCIVEL

NO PALCO:

DILU MELLO

A grande 'cantora Da
FÔRÇA E LUZ DE CRESCIUMA SIA

.

Rádio Nacional
WALTER MACHADO;ta convocação para a assembléia geral extraordinária

- As, 8,30hs" ,O cantor fantasista. I O ,,' .

.: Aventu,ras- - Suspense I grande, im�tador de Pedro São convidados os senhores acionistas a se reuni-

_:_ Intrigas , . Vargas _ Carlos Ramiros rem em nossa sede social, às 14 horas, no dia 30-7-54,
para deliberarem sôbre a seguinteSANTO INACIO DE 1- Aracy de Almeida "

-

ORDEM DO DIA
LAYOLA

.

Dircinha Batista - Jorge 1° - Apreciar e aceitar renúncia
No Programa: ., Vei�a e outros. .,' .

cretário.

A 1· A 1 d N N 2° - Eleger novo t!liretor-secretá�io;tua. t anti a. ac. / o programa:
3° - Fixar honorários' da diretoria.

Preços: 7,00 - 3,50' Cine Jornal. Nac. C
. .

16 d
.

Ih d 1954I
'

riciuma, e JU o e .

Imp. até 1'4 anos. Preço' único: 10,00

\

do, diretor-se-
DILU MELLO

A grande artista da Rá

dio Nacional.
WALTER MACHADO A Diretoria

��-
.

'

CONFORTO 'abso':uto ,

Grande ECO'NOMIA i

"

·ECONOMIA absoluta
-

Grande CONFORTO
.'

\

v . AQUECEDOR EUTRICQ CENTRAL

���
IMER�ÁO e��.�UVEIRO�_...__

, .1'0,""-

, ,

_

Capacjd�de;
100 a 1.000 litros,

�,,'
,,'

AQUECEDOR

ELÉTRICO

Capactdade 30 �ITROS

• Construido inteiramente á,e
cobre.

• Aqu�cimento ultra rápido .

• Játo abundánte na tempe·
ratura desejada.

'

Fabricad05 nOa tipos
tIoriZQIltal e ...."Icol..

i.,."....._---_.'-_- �_ •••� -- .. _ .•. --_._-_ ...........
.

\ .. ,
,-

,-

I • Construção sólida. sendo a' cailla interna de COBR! •
revestida de mate,ia' altamente ISOI.ÀNTE IIi' de vi�rcd. '

• Resisténcia do tipo tubular. intei,ramen,te blindaa.. .

• Controle automático de temperatura POc;,llRMOSTATo. i
.

�lIe progorCiona grinde ECONOM.IA. .

>_..;..,=-�

1)«'10' �N!e' O �UE" FIISi.;'}
..., _:.- ��-�..� ..

,,-- ----:--_,___. . ../

o MISTURADOR DÁKO, de Tegu·

togem instantanecí:. _ p�rinite a

majo, e,scQla' de gra"ua�o�' de·
TEMPERATURA.

. "

li,,' .

ft ...

�•
. ,

.

",
",' �/

.,/
/.
-'

",.,C. B'AMOS stJ.�Comêrciõ e 'aen�las\ .�'����_____""��""'�.A"'"
,

Rua João Pintol 9.-Fpolis-.Sta.·C.t.rina

,�
" '

I ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, 22 de Julho de 1954
,

<

DE'Pfl�ID�J:��col�cA ���l::ô�:;A�'\ Partido S." Delocrático t�)<A:":++:++:"G�:#:�õ#:i�:rÃ'- DE FJ;..9.RIA!'lÓ:R0�IS ,
"",', ,

' (8: -

d S t c '1 �

)
,

..�.'
"

��
dital de segunda pmçà" e leiuio com o prazo de' dez

t: eoçao 8 aI' a· a· arlDa" '.!.
"

,

.��
. (10) dias RIO,'20 (V. A) - O eo-

.. �,
O Dr. Adão Bernardes, Juiz de Direito/da la. Vara ronel Juracy Magalhães,

" .D.,ir,,e.torio. RegioD8,l _

::: El� FLORIANÓPOLIS �!�
a Comarca de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, presidente da Petrobrás e : '�J

a forma da lei, etc. . membro dos mais influen- O Diretório Regional convoca, pelo pre- �:." _. TAMBÉM - 'lt�
Faz saber, aos que o presente edital de se:.ôlnda pra- tes- da UDN da Bahia, aca- sente, a Convenção Regional Ordinária do �:."+" OS FAMOSOS '�l

a e Leilão, com o prazo de dez (10) dias, virem ou dele idov nara reuni C
.

I di �.. ��4
onhecimento tiverem que no dia 3 de agôsto próximo ba de dirigir uma' carta, ao Parti o, pa�a reumr-se, nesta apital, ,no Ia ...... .

.#
�...

indouro, às 14 horas, a frente do Edifício do Palácio da ex-ministro Antônio Balbi� :23 do corrente, às 2'6 horas, na séde partidá-: �i. Colchões de Molas' �i�
ustiça, sito a Praça Pereira e Oliveira, o porteiro dos no, assegurando-lhe sua ria, à RUa Arcipreste Paiva n. 5, com a se- �..

"

r-E'
r·�

uditórios do Juízo trará pr.egão de venda e arremata- disposição de apoiá-lo no ..+... RRANDO �.
ão, a quem mais der e 'o maior lanço oferecer, o seguín- guinte ordem do dia: I �I·

pleito de outubro ao' govêr- . �... "

. '�••
e: 1°) Um cofre de aço, marca Fiel n. 15.976, com segre- a) - escolha de candidatos 'l(ara com- ..+..', "�+.J
° medindo 1,20 metros de altura, por quarenta e cinco no daquele Estado. O ex-

I
.

h d P··d: GARANTIDO �:�
entimetros de largura, com gaveta interna para. dinheí- titulal� da Educação infor- ' P e�arem as c, apas o. arti o, no �:.\' 71�t�·
o e divisões, parà documentos (parte interna)', a parte mou à reportagem que já pleito de 3 de outubro Vindouro; �:.'" -.- p o r - �t"
b
,A Ii h t h

'

d I'·
�� 5 A NOS ��

e aixo e oca para ivros, acompan a qua ro c aves em está preparando cartazes e b) ,- assuntos outros e a to interesse :._:,.:
"

'.

. t:,J
om estado de conservação e funcionamento,' no valor de ,'........

rês mil cruzeiros. 20) 'Umà pequena 'mesa para escritó-
material de propaganda ne- partidário.

.

� J. H. SANTOS S. A. �+.�
io com quatro pés com um metro e setenta e oito eentí- cessários à sua campanha à Florianópolis; 3 de julho de 1954. .!� . Pôrto Alegre r r!.�
m(àtros de altura, por noventa e nove centímetros de làr7' sucessã� d� governador Ré-' "

rCELSO.,RAM.OS
. +t� �CASA FUNDADA.' EM 1915', �:�

gura e noventa e três centímetros de comprimento, com g" P
-

h � P'Ã'

cinco gavetas, sendo duas em cada lado e uma no meio
IS ac eco. Presidente em exercício :�� . À venda nas, casas: ���

com a respectiva chave, usada, em bom estado 'de con-
"_",,... JOÃO DAVID FERREIRA LIMA .!� SÃO PAULO LTDA. ����

,

servação no valor de duzentos cruzeiros. 3°) Seis cami- �'O AI l��
sas de algodão, ordem 123, Malharia Dalva, São Paulo, �

Secretário Geral �:." C LCHOARIA GvNZAGA ft,;
novas no valor de trezentos cruzeiros, 4°) Um Guarda- RUBENS DE ARRUDA RAMOS �:.� ESTUFARIA GLOBO �t�
Chuva para rapaz fatura 24.298, casa' Miguel Forte & Secretário �:.� I. CAMPOS CIA, �t�
Cla. Filhos 'São Paulo no valor de oitenta cruzeiros. 40) I �... ,

.,...
Três sombrinhas de seda ordem 48, com cabo de couro, ANTONIO DE LARA RIBAS .:� I, JOSE MOURA . -' �:�
da Casa Mígúel forte & Filhos São Paulo no valor de '.

�cretário, �:"!+(":":++:++:":++:++:++:••:++;++;":++:++!++:++)+:':':++:i
cento e oincoenta cruzeiros. 5°) Uma blusa, ordem 1.015 ROBE 'TO, OL'IVE'IRAda Malharia Artica Ltda, no valor de sessenta cruzei
ros. 6°) Um vestido Charm, modêlo 203 ordem 500 de
confeccão Charm Porto-Alegre 110 valor de oitenta cru

zeiros:7°) ·Um vestido modêlo Albertina, ordem 500 de
confecção Charm, Pôrto Alegre no valor de oitenta cru- Transporte de cargas em geral 'entre F,lorianópolis,
zeíros. '8°) Duas saias, modêío Noernia, ordem 750, e mo-'

(
. .

, Curitiba e São Paulo
'

dêlo Sara, ordem 5,,00 fatura 740 de Confecção Charm,' PA'RTI'DO SOC IAL ' Com viagens diretas e' permanentes
Pôrto Alegre no valor de trezentos cruzeiros, 9°) Um ca-

Matriz: - FLORIANO'POLIS
saco referência 972 fatura 11.142/3/4 de confecção Sul PARA AQUELES QUE DFMOCR'·ATICO Rua Conselheiro Mafra, 135,

Brasileira, Ltda: Caxias do Sul, no valor' de duzentos
- f,' Fone: 2534 - Caixa Postal, 435

cruzeiros. lQ) Cinco Guarda Pós,. referência ,203 fatura DESEJAM O MAXIMO Candidatos indicados pela Convenção, ii 'End, Telegr.: SANDRADE'

190 de confecçãõ Pieruccini Ltda. Caxias do Sul no va': EM CORTEZIA A bl
' .

L
'.

1 ti d E t d Agência - CURITIBA

d
'

ssem ela egis a rva o s a o: .Avenida 7 de Setembro 3320/2410r e trezentos cruzeiros. 11) Cinco capas colegiais re-

ferência 2.405, fatura 7.435 de confecções Sul Brasileira E EFICIENCIA Dr. Antônio Gomes de lt\lmeida __ Dr.
.

Fone: 847 (Linha Paralela)
Ltda. no valor de quinhentos cruzeiros, Ditas mercado- Lenoir Vargas Ferreira -- D�· Ivo Silveira --

End. Telegr.: SANTIDRA

. rias foram penhorados da Firma 'Paria & cu. Ltda. na M· I D D Ed d Agência: - SÃO PAULO

ação executiva que lhe move Maluf & Filho. E para que �;a:.;' l'IIJIA," ' rguet
í

àm0i-:, r':-,i mun p'Ribeiro Rodri- Avenida do Estado1666/1678 Fone: 37-30-91

chegue ao conhecimento de todos mandou expedir o ;av I� , gues.>- Dr. Walter, Tenôrio Cavalcante -- Dr. ( .

End. Telegr.: SANDRADE
competente' edital que será afixado no lugar do costume m

� '.. Jorae Barroso 'Filho -.._ Dr. Elpídio Barbosa __ I Agênci�s no R�o de J�n-:.iro e em Belo Horizonte
e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade

�
'�

..e
,_. ..•

com trafego mutuo ate Sao Paulo com a Emprêsa
de Florianópolis; Capital do Estado, de Santa Catarina, ,'ERL./" Cel, João, EIOl Mendes -"' Dr. Firmino Cordel- de Transpartes Minas Gerais SIA.) ,

aos dezeseis dias do mês dejulho do ano de mil novecen- ... ro -- Pi·of. Lauro Locks -- Hilário Zortéa -:-.' ..:, .

to:, <: cincoent� e !luatro: ,Eu, �ygino Luiz Gonzaga, Es- NIF&/(RÕ JENIGVlli' Protógenes Vieira -- Dr. José Bahiaj;puidol�,; , ,,'VI"'a·g"
� .,-<'

c�'
' ,- -

.

<�g_.-'-
� ,," -�-

CrIVa0 o subscrevI. (Ass,) Adao Bernardes,. Juiz de Bi-
. , ,. - ,"- . ,�-, - :�y em om· se ur'!..loçareito da Ta, Vara, Confe�"IIyginD_Lu.iz,_Gon�t'ttJa Escl'i-' - .....-� ''';

-' iftênéÔrirt -- -Epifácio aittenc6úrt ��r.àifc]sJ.s'.", ':::i3;:�' >" . ,

. .D'

vão da la:W�ü;ã-�',"-:-
'

"

",LUCkS GARCEZ Na ,,�p de SQuza,��:ves �:.João Gomes.,?�'Campós ..
,�,-,--

,�e'- rapidezRIO' • -� Carlos Spaldmg de Souza �- Valerlo Teodo-," SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
ro Gomes -- Dr. Alfredo Cherem -- Hélio Pei- RIUIOO

'

SUL BRAS'ILE" RIO., 20 (V. A) ......,. Pou- xoto -- Dr. Osmar Cunha-- F'rederíco Poy Fi- I
BC {( -

.
IRO)

co antes das 11 horas de on- 'lho __ Dr.'Jóão Estivalet- Pires __ Paulo Preis Florianópolis - Itaja! - Joinville - Curitiba
:- Farmácia Esperança' -' tem; chegou a esta capital' M'· T ""

td
" .......� ..

�

O' governador Lucas Garc'ez.':'- arlO avare�' a Cunha Mello -- CeI. An- Age'"n--cl"'a'
",'

••
'

iua Deodoro esquina"da
O· .J tônio de L.,ara Ribas -- Oscar Rodri!!ue's da No- .

Rua Tenente Silveira� «. motivo aparente I.lle sua = •

va -- Dr. Armando Calil Bulos -- Dr. Lecian •

Slowin�ki -- Pedro Kuss -- Manoel Siqueira Correias e grall1posBello -- Ivo Müller -- Hugo Roepke -- Erme-
lindo Larª"ra ._- Dr. Orlando Bertolli -- João para transmssão

sistir à posse do' novo pre- �antos __ Dr. Heitor Guimarães -- Alfredo
sidente do IBC, que se rea

Campos -- Ricardo Witte -- pr. Fernando Oli-
veira -- José Paglioli -- Olívio Nóbrega -- Dr.
Osní de Medeiros Régis -- Benjamim Bitten
court Barreto -- Dr. José Boabaid -- Dr' Ad�l
berto Tolentino de Carvalho -- Prof. Flávio
Ferrari -- Dr:',Wilmar Dias -- Torquato Tasso
-- Joaquim Rigo -- Arlindo Ferrari ,�-' Dr�'
Ylmar Corrêà '-- Tiago José da Silva ._- Dr.
Renato Ramos da Silva.

jano.
I

24 - Sábado ( tarde)
Rua Conselheiro Mafra.

_) 25 - Domingo - Farmácia Esperança - Rua Con-
'selheiro Mafra. '

O serviço noturno serª efetuado pelas fai..mácias
Moderna, Santo Antônio e Noturna, 'situadas 'às ruas

J0'ão Pinto 'e Trajano.
.

.

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

D. S. P., e'ill Florianópolis, 1° de julho de 1954:
,

Luiz Osvaldo D'Acâmpora
Inspetor dp, Farmácia, lizou às 16 horas' nO' gabi-

"'"' nete do ministro da Fazer.

da.

" ,

IVROS PÃRA' .CONCuRSOs DO I:>ASP' AUTAR
, QUIAS E BANCO DO BIlA�IL'

Vi\LDEMIRO R. VIDAL :.:_ Ül'lia -cio Can
idato ao Concurso p/Oficial ad�iiaistrativo ,do
er'v. P�b, F.ederal e Autarquiàs ,., ..

'

........•.
, 150,00

JOAO S. PIMENTA.,:..... Contabilidade Pú-
lica ',;'

. ';. .

)
",0 .

.

IVETE CAMARGO --:- Direito' Constitu-
lonal

'

..

,AMANDO ASSIS _:_:_.N��Õ�s'
.

'd�
..

S�g���
oCl;�N?�io' : AÜ3TJ,Q'iiE��ÜE' :;_:_ .

'N��Õ��
20,00 I

Estabshca :. ( ...•. ,)i ',) '- , 40,00
TEN?RlO ALBUQUERQijE: _:_:_. G���;�f'i'�
Bra�II ;'

"
; . . . . . . . . . .

. 40,00'
TEN<?RIQ DE ALBUQUERQUE' �. T�st�� .

25,00 ' �����iiiTENoRIO ALBUQUERQUE - Correção
e Franse's ,; "'. '.

.

I
.

. ,.,................
.

, 30,0 ....

TENÓRIO ;',.'ALI;3�JQU:E�QUE - c�����ã�
. Cartas ,,"

" ,(.'
,

:
'" '

'.... 30,00
. :rENÓRIO 'ÃLi3Ú'QUERQ1JE """" Reâ��ã�f!elal $ '.

'

.'
"'. • -,

'

,

TEN6Ri6·.·Á'LBUQÚERQUE( ;';,E����'í'c'i� 40,Of

Português '''':'.�..�;:.;; ..::'.-, -�'. 30,00
• !ENÓRIO ALBÚQUERQUE -, Liçõe�
at�as de Português '. . . . .

.

30,00
'AmO MELO - Correspondência Bancá

a

M:' 'ViE'úiÁ" 'DE' 'MELLO'�' ·p�i.��gu·ê� 50,00
ra o Banco do Brasil '

.

'. . '

.

farm",aC:ias de' Plantão
, M1!:S tIflE JULHO

LVRARIA LIDER-

20,00
I

20,00 .

presença aqui, é participar
da inauguração da exposi
ção promovida pelo Museu

de Arte de São Paulo e as-

'il',Escritório de Representações
Vende-se um �scritório de Representações, bem. no

centro �a cidade. . .'
Tratar à rua 'l'rajan�l' 33, 10 andar _:.., sala 4, '

"

50,00

MAIORES
_

SUCESSOS DO MOMENTO:

GIOVANNI GUARESCHI - Don Camilo'
eu pequen0' mundo .: .... ;. -

"
, 70,00

GIOVANNI GUAR,ÉSCHI � '0'
.

,��g�����Dom Camilo ,,� '_,
,

.

65
GIOVANNI '6ü�JiÉ_sciú' �. D�� :C��Ú�·

,00

eu reba I
-

.
'

LI
n 10'

"'," � ,

,.' :
,

65,00
. �RARIA LIDER - Rua Tenente Silveira 35-
rI, t\opolis

'

,.'ATENDEMOS, TAMRE'l'/· PELO SER" I B
'.. " VIÇO . DE

, OLSO "OSTAL.,.

,

O MELHOR iURO -

.
.

5%
"

.

.

DEPOSITOS POPULARES
.. ,

BANCO AGRICOl,A
RUA TRAJANO: .. 16

_. __...... c.__•• .,;'

,

Agência�'
de '

.

Pu tilicidade
Caiiâ-PosT'al, 45"
}'lorianõpolis

Santa C.tJtI.·ina '

VENDE-SE"
Vende_:se uma casa çle �a'"
de ira, de bôa consü'ução"- ,""

sita a rua Antônio Matos
Areas n, 2!H, Estreito.

)

; Tesoureiro I Expresso ,Florianópolis
ANDRADE e: KGERICH

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

Os partidos e candidatos
Acaba de sair do prelo, o livro "JURISPRUD1!:N

CIA, ELEITORAL", c�ntendo as decisões do T. S. E.
(Acordãos. e Resoluções) por assunto e em ordem alfa- .

bética, a partir da vigência do ,Código. E' mais um inte
ressante e utilí,ssimo trab�lho do sr. Delcilio Palmeira
secretáriO' da presidência do Tribunal Superior Eleitoral:

Preço - Cr$ 90,00 ..Pedidos áo autor.

Sa,irá no próximo mês de agôsto, (> "MANUAL DO
MESA RIO, DELEGADO E. FISCAL DE PARTIDO"
folhêto, do' n:esmo autor, indispensável no pleito, de :3
de outubro, vll1dburo.. ,,'

.
'. ," 'f

--'_,'_ ....__

'

-----..:.;..__,;,_-..:-
�', -

\ �__', o,, .

.

VIA'Jt: CoNrO"RTAVt:LM:e,NTt
-E'CQN»€CA O �U(,1>O�'L

'PtLO:_�OU�LAg VA�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O QUE FOI A CONVENÇÃO MUNICIPAL no PSD. - REUNIDOS MAIS

DE DUAS CENTENAS DE PIRATUBENSES VINDOS DE TODOS OS RE�
.

'

CANTOS DO MUNICIPIO - SU,CULENTO CHURRASCO SAUDOU OS )

CONVENCIONAIS O DR. JULIO' CESA.R RIBEIRO NEVES

Estado, � secretariados pelos senho

res Rubens Haro dos An-

Florianópolis, Quinta-feira, 22 de Julho de 1954

ENCI,CLO,PEDIA
de Santa,Catarinal

'Continuam as atividades em tôrno dêste grande em

preendiraento cultural, idealizado e posto em prática pe
los mentores do Curso de Expansão Cultural.

Para a Parte Geral, referente ao Estado, l!ceitaram
os convites para escre'ver, entre outros que ainda não fi

xarl:}m os assuntos a que vão dar preferência, oS seguin
tes:'

Dr. Telmo Vieira Ribeiro - Instituições trabalhis-
tas.

C. F. Frederico Gianini - Litoral de Santa CFltari:
na.

Prof. Walter Pia�zá - Direção de negócios públicos
durante o ,Império, História da Imprensa·, Biografias de
catarinenses ilustres.

Jornalista Doralécio Soares - Ensino técnico pro
fissional.

Dr. Abelardo da Silva Gomes -' Santa Catarina

Educacional, História Judiciári,a, História da Imprensa.
Dr. J. C. de Mattos Horta Barbosa - Silvicultura.
Newton Bruggem'ami -:- 'História da Re�igião.
Pe.' Evaldo Pauli - História da Religião.
Ten. Andrélino Natividade da Costa -.Religiões di

versas, História Militar, Biografias de catarinenses ilus.
tres.'

·Dr. Sebastião Neves - Penitenciária' do

Questões penais.'
Dr. Altino Flores � História literária.
Dr. Osmar Cunha - Esporte� terrestres.
�Dr. Custódio Campos - Subsidias para a História

Cientifica de Santa Catarina.
'Des: J.,da R. Ferreira Bastos - Instituição do juri,

História Judiciária.
Des. Ruy Guilhon P. de Melo - Poder Judiciário.

ReVí. João Chrissakis - História da religião orto-

doxa e,m Santa Catarina.
'

Dr. João Bayer Filho - História EconÔmica, Orga.
nização Política.

.
..

.

O Dr. 'Gustavo Barroso, do Museu Histórico Nacio.

nal, foi c�nvidado e acedeu a enviar fotografias ou gra
v�ras de todos os� troféus existentes no Museu e que di

gam respeito à história ,catarinense, 'e ao mesmo tempo:
apresentar longo trabalho histórico. sQbr:e ,o Estado.

No Institut,o Históric.o e Geográfico Brasileiro está
sendo 'feito um levantamento de todos os mapas existen

tes na sua mapotecà pal'a reproduzir e em que apareça,
desde o primeiro, o nome de Santa Catarina, Igual me
dida será extendida à Biblioteca Nacional, além n';ltural
mente das bibliotecas estaduais..

Muitas provi!1ênpias semelhantes estão sendo toma

das junto a eminentes homens brasileiros,
1 mesmo" não

nascidos em Santa Catarina" e que possam ilustrar êsse.
vasto trabalho em prol da grandeza do Estado.

Presidentes de clubes, diretores de associações vá.

rias, de institutos cientificas, membros de corporações
importantes, estão eomprometido.s a escrever sôbr� as

atividç.des das unidades de que fazem parte'. Impossível
fi�ar no 1110mento o número' de pessoas que 'estão traba
lhando pelo objetivo.

lia Fontana.

Prosseguindo, o senhor
Attilio Fontana, na. qualida-

, Ie de membro da Comissão

3}xecutiva do P.S.D., ' usou

da palavra para- congratu
lar-se com os convencionais

.pelo acerto da escolha e'
saudando-os em nome da

Comissão Executiva. De

pois, na qualidade' de can

didato a deputado federal,
lançou sua plataforma polí
tica.

Encerrando os trabalhos,
o senhor Frederico Poy Fi

lho, Presidente do Diretoria

Municipal de Piratuba, Pre
feito Municipal e candidato

a deputadb estadual, agre-
,deceu o, comparecimento
das delegações', I car�vanas
do interior convencionaIs e

'concitou todos para que
unidos marchassem para a

vitoria de 22 de agosto e' 3
de outubro.
Os' trabalhos da conven

ção foram dirigidos pelo
senhor Frederico Poy Filho

jos e Eduardo Bento asaria.

Am'pliaçã9
de·�aDtorld8de
PORTO RICO, 21 (U. P.)

-

.

O governador de Pôrto

Rico, sr. Luiz. Munoz Ma

rin, reuniu ,à legislatura, a

fim de 'pedir à mesma que
lhe amplie sua autoridade.
para colocar o cáis do pôr-,
to -:"'sob a administracãó Ou

govêrno e resolver a: g�eve
dos trabalhadores portuá-
rios.

Morlos
Congresso Rodoviàrio ,\ 98 terforlstas

Internacional NAIROBI, 2{ (U. P.)
CARÁÇA�, 21 (U. P.) -I eleição do Panamá e Vene- Anunciou-se que 98 terro-

ristas foram mortos na se
') Panal�á foi escolhido, por I

zuela p�r� membros do no-
mana passada, pelas forças

iclamação, p�ra sede da

7a.,
vo Comitê permanente de 7 de segurança. ,De seu lado,

ionferencia pan-americana nações e 'por ac1am��ão �u:- êstes,últimos' tiveram dois

le estradas de rodagem, .a tros -5 -rnembrós do antigo I
africanos mortos" bem 00-

ser realizad� em 1957. Em I comitê, .isto é, Argentina mo dois europeus 'e três �-
, ,

fricanos feridos, na mesma

prolongada .sessâo plenária, Brasil, Estados Unidos, Mé-

I·
, semana.

roram toinadas diversas ou- xico e Perú.
tras resoluções, inclusive a

. -

.. '� f"'"

c I.,
-------------------------��.--------------------

O ge�erite-geral da Westero.
nesta capital-

Florianópolis hospeda J será oferecido aos Repre-'
sr'. A. T. Klesel, 'Geren�1' I sentantes do Comércio, In
Geral do Brasil da "The dustria e Telecomunica- ,

W�stern Telegraph compa_,1 ções de��a Cidade, no, Hote)
ny, Limited" , (Associated Lux, das 10,30 às 12,00 ho

With-Cable and Wireless ras de hoje, dia 22.

Limited) .

GENEBRA, 21 '(U. ' P.)
- O acôrdo realizou a res

peito da questão das elei

ções prevê que as mesmas

se realizarão no Viet-Nam
no dia 20 de julho de 1956.
A partir de 20 de iuiho de
1955 serão realizadas, con
sultas entre os interessados
(Viet-Min e Viet-Nam) pa
ra a organização' dessas e

leições.

proximas eleições.
N0 entanto, diante

manifestações e insistencias

de grande numero de
_
pes

soas das classes produtoras
e sociais do Oeste Catari-

Is'ótop'os
.

Radioativos

Apontado O,· nome de. LeopoldO Ko Eleiçõ,es, IATILIO tONTA,NA
Freitau � Candidatura MuniCipal de-Píratuba DO· 'V,iel, Nam àceilo.u SUQ candidatura

Como era do conhecimen, nense e de outras regiões fendendo e procurando so

to público, o Prefeito Mu- do Estada, Atilió Fontan�. luções .praticas, se éonstuí

nicipal sr. Atilio Fontana aquiesceu em concorrer ao rá mim dos mais 'legítímos
nãó desejava candidatar-se pleito de 3 de outubro, cons- representantes de nosso Es

a qualquer cargo eletivo nas tituindo seu nome uma das tado junto à Câmara Feâe

'esperanças do Oeste e de ral e '0 Executivo da Repú
Santa Catarina; na defesa. blica.

'

.

,

dos interesses, de nosso po- O eleitorado de Santa
voo O industrial Atilio Fon- Catarina em elegendo Ati

tana, radicado no Oeste há lia Fontana para, Deputado
mais de 33 anos, homem im- Federal, não será decepcio
buido 'de verdadeiro. espíri- riado, porque até hoje deu
to público, vem de longa cabal demonstração de sua

data prestando. relevantes' capacidade de trabalho e

serviços às causas publicas seu interesse pelos proble
e;' .especialmente à' laborio- mas da coletividade.
sa Classe dos agricultores; a

.

Em próximas edições tra
quem tem dedicado uma remos aos leitores a pala
boa parte de sua vida. vra de Atilio Fontana, o

Conhecedor que é dos seu pensament e � que de
inumeros problemas que seja fazer por Santa Cata-

Sob o .título e sub-título do Diretoria Municipal do Prefeito Municipal de.Pira-

acima, o Jornal da Sema- P.S,D. em Concordia. tuba.

na, de Concórdia, publica o A, Delegação de Capin- O primeiro orador foi o

seguinte: zal era integrada, dentre Dr. Julio Cesar Ribeiro Ne-

No dia 11 do corrente ti- outros, pelo senhor Silvio ves qpe em nome do �.S.D.
vemos a' oportunidade de Santos, Prefeito Municipal de Concórdia saudou os

assistir :=t uma grande ma- de Capinzal; Hilario Zor- convencionais e em nome do

niíestação cívica por ocasião téa, membro da Executiva senhor Leopoldo Ko Frei

da realização da Convenção do P. T. B. ,e candidato a tag; candidato escolhido, a

Municipal do Partido So- deputado estadual com a- gradeceu a 'confiança em si

cial Democrático na vizinha paio do P;S.D. P.T.B. 'P.S. depositada pelos convencio-

cidade de Píratuba, P.; Edgar Lancini, candida- nais.

Mais de duas centenas de to a Prefeito Municipal de A seguir usou da palavra. ,

\ .

piratubenses, vindos de to- Capinzal com apoio do P. o' senhor Hilario Zortéa

dos os recantos' do municí- 3.D. P.T.B. P.S.P.; Aparício membro da- Comissão Exe-

pio, tomaram parte ativa .le Oliveira Ribeiro e W.al- cutiva do P.T.E. em Santa O 1 V A O V
.

1RI ,2 (. .) -

sr.,' amos ter mais uma e ei-
nesse conclave que irá mar- ,:rido Vicelli, influentes pro- Catarina � candidato a de- Gustavo Capanema anun- ção regulada pela velhá lei
cal" epoca .nos negocies po- ceres pessedistas de Capin- putado estadual que fazen- 1 l' 1 d' I .

ciou que a ei ,e eitora e que na própria Câmára tem
líticos e administrativos do zal. do um estudo da persona- emergência não será, a,pro-I sido apontada como estimu-

Município de Piratuba. [idade de Leopoldo Ko vada antes de 3,de outubro. ladora da fraude.
-

Os Municípios de Con- Após um suculento chur- Freitag hipotecou seu apoio Antes êle se empenhava na

cordia e Capínzal. fizeram- rasco oferecido pelo Direto- 1 tal candidatura e concitou
ma aprovação mas o proje- O ORÇAMENTO

se representar por 'duas br{.. rio Municipal do P.S.D. de I todos os trablhistas de Pi to andou com tamanha len-
lhantes delegações, a pri- Piratuba às delegações vi- ratuba que apoiassem 'Leo- f

'

1tid,ão que trans armá- o em

meira integrada pelos se- sitantes, caravanas' e con- ooldo Ko Freitag. lei agora, a seu ver,_ seria
nhores Attilio Fontana, Pre- vencionais presentes deu-se Com a palavra o senhor

sujeitar as eleições ao tu-
feito Municipal de Concor- início aos trabalhos da con- Edgar Lancini, candidato a .nulto inevitável. Já se en

dia e candidato a deputado venção na qual, por unani-I Prefeito Municipal de Ca

federal pela Aliança Social- midade de votos, os senho- pinzal pela coligação P.S.D.

Trabalhista: Dr. Julio Ce- res convencionais escolhe- P.T.E. P.S.P., que após te

sal' .Ribeiro Neves, eminen- ram o nome digno e honra- cer lisongeiras considera Eleitoral; de quem parece
te causidico n.a.Comarca_· de I do de Leopoldo Ko Freitag '"ões 'em torno da personali- dter. ouvi o opinião
Concordia e Jacob Biezus; para concorrer às eleições dade de Leopoldo Ko Frei-

lhante,
indústrial e comerciante na de 22 de' agosto como can- tag e de mostrar aos con
cidade de Concordia, todos didato do Partido So�ial vencionais quais as. armas

membros da Mesa Diretora Democrático ào cargo de que os ,adversarios preten
-- dem usar, fez a apresenta

�ão aos convencionais
.

da,

candidatura do. senhor'Átti-

COI a ,lei. velha
a nova eleição

t4ão será aprovada a '.

,

,«Lei de emerqênele»

Qu.anto ao Orçamento,
que está na ordem do dia

em perigo porque não há

número para votá-la, o sr.

Gustavo Capanema não se

tendeu a respeito com o mi

.aistro Edgar Costa, presi
dente do Tribunal Superior

mostra muito apreensivo',
Disse que vai tomar pro:vi
dências para trazer à Câ

mara os deputados sufici-
seme- entes. A-credita que o con

I segUirá.,

Agradecendo a honra do

convite c�m que fomos dis

tinguidos desejamos ao ilus

tre sr. A. T. Klesel �ma fe-

Do sr. M. F. Penrose, Ge
rente da importante organi

zação, ne�ta' Capital, rece

bemos atencioso convite

para �m "aperitivo" .que liz estada. nesta Capital.

Convençãl do PSD
Am2·nbã a' Impor.tao_te reunião'

Deverão reunir-se. amanhã" nesta Capi
tal, o Diretório Regional e' a Convenção. do

Partid-o Social Democrático, sob a presidencia·
do s�. Nerêu :,.tarnos. Além de, nessas reuniões,
serem decididos assuntos outros,. c;1e interesse
partidár�o,' serão concluidas e definitivamente

p&sentadas as chapasc9m que o 'P. S. D. dis
putará os cargos eleti�os no próximo pleito.

As reuniões tealizar-se-ão na séde do
Partitlo.

'.

"O ARTISTA DO BRASIL" EM FLQRIANO'POLIS

Raul Roulien
Esta é, sem sombra de dúvida, a melhor notícia

dos últimos terppos. Com a sua notável Companhia,
,RAUL ROULIEN vai proporcionar á platéia Floriano

politana, uma serie de espetáculos no CINE TEA'TRO

RITZ, a partir' do próximo dia 30, numa temporada re

lampago qUe por certo vai alcançar sucesso absoluto.

,
ROULIEN e sua Companhia possibilitarão ao nos-

OXFORD,' 21 (U. P.) \:._� so culto publico, a alta comédia, o drama intenso, a fa

Dizem que se inaugUl::oU a brica d� gargalhadas, e quadro roma�tico, a peça Sacra,
II Conferência de Isótopos o' formidável áto variado e até mesmo o espetáculo mu

Radicativos, com a, partici-. sicado que está revolucionando o Rio de Janeiro: "a

pação de mais de 800 espe� revista de bolso". A temporada de ROULIEN, uma bôa
eialistas 'atômicos de 2-8 pai- r)ova para Florianópolis, será como já dissémos, iniciada

I ses. no próximo di:) 30 no palco do CINE TEA'TRO RITZ.

I .

das

oreocupam as regiões ru- rina.
.

d
"

rais e nossa terra, porque
conviveu nesse meio,
.ultando, 'colaborando,

aus- (Do Jornal da Semana, de
de- Concórdia)'.

Ordem' do, Mérito. Militar"
tro 'e Canrobert�Per�ira da
Costa.
A reunião foi secretaria..

da pelo general Jandir GaI
vão, chefe do gabinete mi
nisterial.

RIO, 21 (V. A.) - Esti
veram reunidos na tarde
de ontem os membros do
Conselho da Ordem do Mé
rito Militar, o ministro Ze
nóbio da Costa, o marechal
Mascarenhas de Morais e

os generais Fiuza, de Caso Novo desloC8.i
mento,
ÇOLOMBIA, 21 (U. P.)..

- Novo deslocamento de
terra obstruiu a busca de
cadáveres na localidade de
"Méd' 'L" M dla .

una ,em e e ..

lín, Este é o sétimo de uma

série de deslocamento,
.

que
se iniciou em principias da
semana passada, sepultando
vivas mais de 150 pessoas.

Os médicos passariam
mal; se tôdas as ·pessoas

passassem bem

MENDONÇA TREMONT

Recebi, ontem, o seguinte telegrama: .

"Cong. Diretor jornal O ESTADO
RIO, 70-92-19 - F. 182.

, I
Remeti ao Reverendo Dutra o seu Frechando

dia trese para que êle próprio retifique' minha in-',
formação aten<\endo telefonema que me passo,U ·pt.
Disse-lhe que oficiais presos eram quatro porque
assim divulgarà Agência Nacional ignorando o mais

pt. Perguntado se reinclusão sargento era conse

quência mandado judicial disse ignorar 'vg como até
agora ignoro. pt. Afirmei ainda extranhava e la
mentava corno antigo militar protesto coletivo ofi
ciais ent�e os quais alg4ns amigos meus vg pelas
consequências adviriam pt. Tudo mais por conta
autor noticia pt. Saudações Wanderley ·Junior".

x x

x

Aí está! Mestre Wa�der:ley está dize�do que
·não dísse' o que disseram que êle.havia dito! Aqui
.

lo que classificara de intriga da oposiçiio passou a

ser mentira da Agência ,Nacional � fántasia jornalís
tica do sr. P. Dutra, da U'ltima Hora. A' conta des
se confrade foi lançada gté aquela mayonese de la
cráia, que falava em mandado judicial de acôrdo
com o Estad_o Maior, como se, este fôsse instância
terminativa do judiciário!

O despacho, entretanto, aí fica registrado, para
prova de que,Mestre Wanderley, no caso, estava
e continua em estado de ignorância.

Resta-nos pensar como Santo Agostinho, que
estimava, os horpens depois de julgados pelos ho
mens . e não por Deus, cujo julgamento não pode
nunca ser errado: - Sic enim tunc amabam homi
nes ex hominum iudicio; non enim ex tua, deus
meus, in quo nemo fallitur. Amém.

'
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