
, ., 75 N ..

,=-===:'::::::;:'':::'':::;:_�:__':::=-=--' _.- -

,.-..==----,

Florianópolis, Sexta-feira, 23 de Julho de 1954

Chegarã�', .,hoje '

. OS 'srs, '(

,

.

, ", . Nerêa e Saulo
Pelo ;viao da carreira, daTÁC, proceden

tes de Joinville, deverão chegar hoje a esta Ca�
pital, às 14 horas,' às srs. Nerêu Ramos e Sau

lo Ramos, respectivamente presidentes doP.
S. D. e do P. T. B- no Estado e candidatos ao

Senado pela Aliança Social-Trabalhista, for-

MAT'ERIAL DESVIADO' PROR,ROGADO mada por esses partidos.
_

, 'ó estado de snto O q'u'e tambem uo's lalla',

A ,Marinha soíee prjuizos SINGAPURA, 22 (l! ..p,) uma campanha �estinada a
,

,
,,'

"

. ,,' ,

I'!:I..IculadOS ml-Iha-O'
- Q Conselho rnunícípal

i e�frent:ar o t:rleno comu-
WASHINGTON, 22 (U. preconizar a destjtuiçáo+do

,",u em um decidiu. o?tem. uma nova

I
msta. Good_o CItou os re?en- P,) _ A Câmara dos De- governo pela força ou' peja

RIO' 22 (V. A.) - As Armada, de caminhões, ,al- ; terial pertencente à Mad"' prorro�flS�o do estad? . ,de ,te� a�s�ssma;os 't com�l�os putados votou, por forte violência. '

'.
t ridades do 20° D. P. I

guns individues suspeitos nha, Imediatamente cienti- eI!lergencla nesta � ,:ldade, ,

na colon�a pe os err.c�rs
as

maioria um projeto de lei O projeto de lei deve serau °tlnuam em dílígências-' qu� galgavam o muro, diri-I ficou do fato as autoridades prolongando-o por três me- e dedarodu qMue 10, �arb t?
co-

privando de, sua cidadania agora submetido ao .Sena-'con 1 "
'

,

f d d . .

d contados a partir de 22 munista a a aSla es a e� . I' d d d
'

"
.

_I!ltn�a localizar o proprieta- I gindo-se aos, UI;} os o, navais comurncan o-se com ses. '

d " t
os americanos cu pa os e o. ' ','I.mp,ar do terreno, situado no I quintal, onde existe um gal, o capitão Atarde Matos Fi. de Julho. O: c_onselh� " to- fetuan J

uma vas: cam-
no

.da rua José Roberto, !pão., lho -responsável pelo DeIJó- mou esta, �éCISao depol: ,:!ue panha ,e .propag.an a c0:t;1-
n. �8 f . encontrada grande I APREENDIDO O sito da Marinha, situado no o secretano das colon.las, tra o serviço nac�onal � :ra-on e .odl d 'd' matei-iall"MATERIAL' Caminho de Itaoca 605 que Goode, afirmou n'eces,sita!' ta de explorar e intensificar
quanti a e e 'I,

"

, ,". d t
-

d
' 'd <' ntes desordens ocor..

. d d: M rinha Logo que teve conheci- mdó àquele local reconhe a manu eriçao os po eres as rece
.desvia o a aI.

"
. , .

1','
.

d scolas ChI-
A denúncia foi levada ao mento do fato, o comissário ceu o material,� como se�do espe;?la�s par� a po ICla, com, ri as ,;m nossas e

hecimento da polícia pe- I de serviço naquele distrito da Armada, avaliado em' o objetivo de levar adIante nesas . "

�n���ii��oJi:So�:�:: ::r� : ���;: �:r�;i;o:�e:��;��: �:���:s.dé um milhão de cru-

S-igo'·II:I·caça-'O d!l V·Isl·la 'cebendo que, com especia- res e constatou a veracida- O oficial dedía no 1° Dis- J Q
lidad�durante a noite, ali de da .d:núnci�. No �n:teriot trito Naval, informado da 0-

descarregavam material da ,do galpao havia muito ma. corrência, iniciou sindicân- ' WASHINGTON, 22 (1." 'guem sonhava com inicia-

cias no sentido de esclare- P.)-Em'r.esposta a pergun- tivas agressivas para Iiber
·

t,;
· ce-r a autoria dó desvio. tas sôbre a significação da tal' a Coréia do Norte e ga-

O a�'m'·' IS IC'I o ,"
Por outro lado, segundo proxíma

' visita ,oficial a rantir u�a unidade corea-

I �
.

fic�u apurado, o proprietá- Washington do Presidente na.

'-- do rio do terreno é oficial da da Coréia do Sul, sr. Syn-:' ...
_,...'

-,-.--------.seré examina o Marinha e como' tal esta sé- grnan Rhee, o presidente "on Illo, em
WASHINGTON, 22 (U. sua comissão estudaria a riamente implicado no des- Eisenhower declarou que él

O' vio do: material. partilha da Coréia
Ó, cria�él gmascAO E ett Dick fundo o acôrdo de_ armistí- _ It;j U.P.) - sr. ver, -

certamente uma sltu�ça(l DAMASCO; 22 (U.P.)
sen, senador repul:>licano do cio da Indo-China, antes de Mudança lamentável, mas que nm·

_ Vinte pessoas foram' fé-
Illinois, Presidente da Co- decidir sôbre o, Programa

de base Direitos autorais �i:��n:,ai�u: :��l�:o g:�:
missão de 'Orçamento' 'de de Auxílio norte-americano

. -'
1WASHINGTON, 22 (U. RIO, 22 (V. A.) -, Nãe tre os lrmaos muçu manos

P.) - Por motivos pura- são devidos direitos au- e membros do Partido So-
" '1' 1

'-

d cialista numa aldeia' do '

mente tecnlCOS e em, ap 1- torais pe' ,a execuçao emu-, AMSTE�DAM, 22 (U. SAIGON, 22 (U.P.)--

d 1 t b 1 .'. 't 1 "1- Norte da Síria. Trinta e'caça0 e panos es a e eCl- Slcas em, VI ro a, em "a ar
Um VIolento encontro foid

.,

1
'

't t f h d n'ão parti oito pessoas foram presas. P.) - O Presidente da Re-
,os Ja la mUI o empo, a�, ec a o, em reu I' •

__ realizado na noite- passadaformações de bombardeiro>, cular, para associados do

'I'nl'erdl.tado'
,públic:; Fl:ancesa e a senho-

no setor de Tourane, nopesad�s da aviação, estrçrté- uma iU,stituição, �eI):l' intui-
ra Coty, em. visita oficial à. Centro-Vietnam, onde o Ve-

gica
.

ameri�ana' deixaram tos lucrativos. Este foi opa. tminh lancou dois bata-J
-

d d \ Holar-da,
'

foram recebidos 'suas bases no apao, para recer o 'procura or gera lhões no assalto' do pôstosen, Diretor da Administra- instalarem-se em 'Guam, -'('da Repúl:)liéa a um recurso RIO, 22 (V. A.) - Devi-
na manhã de· ontem no ae- ,dê Chllbuoi." "

'

E Okinawa, segundei se decla extraordinário ,da SBAT € 'do ao mau tempo na manhã ;;;,' • "
.ção das Operações no s-

ro� nos meios militares'des- da UBC contra a Associa· de ontem, o Aeropo,rto San- ródromo.'.de, A.�stei:d�nl�pe': 'O'etu'1)·0' 'I-ra'trangeiro. t ta capital.
'

ç�o ,Cristã Feminina. , tos Dumont estava impedi- la R�tlfh';; �,Jl!llé\?à "� <l::i�II;;': ,', " '.. .

,:' ,

-

, . do. Todos os :aviões:,descç- P
,-'.

B "nA :d . ..:.. ",,"'j,. �'B" M:fo'a's',

t
."

I·
"

, '.

G 'I
-' rll1Clpe ,

et 11_qI ,; ." "

H'
· .,.. ram no a eao., ""

.

;'" '
",.

'" ....
'. ,

,,' ,O'I�e'�.a�l.: L'r� I,D;.I,· ,;[S��I;S",';;�'�; ��·����"�·���O'"�;-"a'�Ia'-,m:� ,'I'-I' n1·Dt'O'<;[�m·*·�'''· 'V'I-U'OT -.'�Ri6:���2"�(Vr-A�,j =- �Con-
.

-, '- -

"ãertdo" áp�níi:laa� �as
'

'êhJZ RIO�22 (v,ti��o ga-, goca ,eJ�,a �.'a�, .pÓ, ,a ::J::,:e�,�t��a��;,"�;�
RIO,22 (V. A.) - Final- e "Ínaillots", pará a

supre-I prognóstico quanto ao re- blnete do mll1lst;o, do Tra- p�b,�lcaçao 'lt�
- 'Dlar!o Ofl�', r,a qum.ze��. de agost�" a

t h
.

t
',. ,.

'1 lha' "M'ss UIlI'v'er sul,t'a.Jo fl'nal halho informou a imprensa cla!. O refendo decr_eto f01

'I
fim de aSSIstir o ato·- mau-men e oJe era InlClO o JU - ma 'esco

"

1 '

- tI.
_

' I,.

I" 4 d
".

" 1 d
. .

d
.

Mt d d'd' t' ,

"1955 E' que as normas epl qll,C que a vlgencla do decreto publIcado a e malO, por- gura as m ustnas anes-gamen o as can 1 a as ao so '.
,': ,. l' '.

.
, "

, O h f dtítulo d� "Miss Universo". ESCOLHA 'DIFICIL '

se baseia o júri para efe- do,s ,novos mvelsd do sa ad�lo I tant?, dent5rod:U em .vlgtOr ,a,'�a�., � e � o govern?Reunido nó'Auditório Mu- 'Conquanto o público e os tuar a eSGalha obe�ec;n: a ml�lI"?o, de aco� o com 1:- I
partir e o con,en e.

I vlaJa�a VIa aerea� e.n� com-

Exlradl·ça-O niGip_al de Long Beaêp, um jornalistas manifestem suas' um comp'lexo de pnnclpl�s, pOSlçao governamental VI-. panhla de uma cOlmhva.

juri acostUluado a apreciar preferq.ncias' achando qUE' que fogem aos padrões tra-

'Re'
,

Y·lslas, ,O''b-'scen"as prol·b I-d'asbelezas examinará, esta tar- esta ou aquela candidata é dic�.onais dos concursos de,
COPENHAGUE, 22 (U, de, as jovens representantes a mais indicada para deter beleza. Busca-se 'nas 'cancli

P.) - Noticia-se que a Dic de 34 nacionalidades, entre o cobiçado galardão, ou que' datas, mais que'a pl'oporção
namarca tenciona exigir a as quais "lVIiss Brasil", as mais credenciadas são as (I�'1S formas; procura-se o e- • tê «ue enfim surgem medidas s8n8ad'orasextradição do negociante Marta Rocha. 'integrantes' dêsse ou. daque- quilibrio do conjunto, alia- 8. 'I
dinama;quês Knud' Haug O. primeiro desfile será 1e grupo regional, a verda. do a qualidades muito pes- RIO, 22 (V. A.) 7" O de- proibição. de publicação de pelas mesmas, por atentado
Soerensen> I preso pela Po- em traje de noite, para a- ue é que é dificil qualqüer SO!lis. rmtado. Nestor Massena a- révistas obscenas: "Art. 1.0 ao pudor:

"

lícia de São Paulo e acusa- pre'ciação da elegância, se- pr'esentou, ontem, um prg, - Não será concedida au- Art. 2.0 - Tôda publica.
do pela Polícia dinamar- guindo-se a parada plástica', jetó I1íl Câmara, proibindo torização para publicaçã\, ção periódica ilustrada edi.
quesa de falsificação de do- Ama'nhã serão apontadas as

.

a publicação de :revistas periódica, COl"c texto obsce- tada no Brasil e dedicad�'
cumentos e comercio ilictc dez finalistas, que d�sfila. Bandeira' da ONU obcenas bem como deter- no e ilustrações imorais. à infância ou à juventude.
de texteis, rãQ)'novamente, em "soirée" mina�do que todo órgão pe- fica obrigada: J - A pu�
---�----------�---------

S
-

P
I

'I rió'dico-editado no Brasil ,e § 1.0 - Será apreendida, blicar 50% (c!nquenta pm

l'l·lan,ça PSD-'PI'8 . ,'para a.''o au o dedicado à infância ou à pela Polícia, tôda a ,ediçãe, cento), no mínimo das ilus.
'

juventude contenha 50 pOl' de qualquer publícação COrrl trações e dos desenhos fei
.

'

cento, no mínimo, das ilus- texto obsceno, ou ilustraçãCi tos por desenhistas brasilei.

I b '

'

p.' NAÇÕES UNIDAS, '22', Na, impossibilida,de ,de trac6es e dos desenhos de imoral, considerando-se as- ros, ou resi,dentes no Brasil,
, am. elD no 1QUI (U. P.) -: Ap N,ações Uni-', con:_p::r�ce(pe��o�h?:nte à, des�nhistas brasileiros. I sim os clichês de nus em e 25% (vinte e cinco pOIRIO, 22 (V'. A,) - O, go- b 1 d d das anunCIaram que o se- denmoma, o secretarlO, ge-

1 d d
. .

t
.

d t d dI'proxilno, 80 a egen a a I' Estão exc ui as a, prOl- reVlS as que seJam e ar (\ cento), o te�to e elturawrnador do Piauí, sr.' Pe- Coligação Democratica Tra- crettá�io-gera.l Dag I Hafn-

'I
1'a1 delegou ao sr: Paul Va- bição' de publicar nus as re- e desti�ladas apenas a pro- de autores nacionaís; II _

, dro Freitas, comunicou em balhista. O chefe do Execu- marskJoeld revelou o �se- nordem Shaw; dIretor do
vistas reconhecidamente de vocar a concupiscência. A destinar 10% (dez portelegrama ao presidente da tivo piauiense diz que a-

jo de fornecer uma bandei-,' Centro de Informações das
arte. § 2.0 _ Com a apI;eensãü cento), pelo menos do espaRepública, que os diretores quela aliança,' feita dentro

ra da ONU à: cidade brasi- Na,ções Unidas no Rio de'
CASSAÇÃO E PROCESSO da edição total de qualquer ço útil do total de suas páregionais do PSD e PTB da mais alta compreensão l'eira de São Paulo, 'pelo Janeiro, a incum'b&ncia ,de

O sr. Nestor Massena ... publicação que incida no ginas a matéria sobre ho.
daquele Estado firmaram a- civica e elevado espírito, pú- tr��scU:rso do q�art? ce�te-l fa::er' entreg� à, c�dade' ,df' (PSD Minas GérÍ:üs), apre- parágrafo· anterior, serão mens, coisas e fatos da no:"d nano de fundaçao desse nu- Sao Paulo desse slmbQlo dalianpa para a isputa d.o' blico, prenuncl'a a vitori,,· sentou ontem o seguinte cassadas as suas lice,nças e �a terra e da '110ssa gente."1 1 d b porta'nte centro u,rbano. organização interna,cional. ' " - �pleito e eitora e outu ro que será alcançada., '. projet� dispondo sôbre processa'dos os responsávei� Art. 3.0 _ ',Revogam-se';":":":":":":":":":":":..�..�:..:..:..:..:..:..)++)+.:..:++:..:..:..:.:++!..:..:..:..!..:• .,.,.)+)+)+,.)+)+)+)+:..:..:++:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:. as disr;osiçÕes, em contrá-

sr. I�;:��:;�:�!:n�s::l��d��àC�����a�o�a�P:!!i�:io�! O P[R IGO E I; ,VIIn :!:e� :�á:::��ed�:! -ó:�g�ã::r �!������: ,: l�:��:����:ec:�J �o'" DA CIDADE...a proxlma vIsIta do sr. GetulIo Vargas ao nosso Estado. I L" N N A Chefe da. Naçao.
RISO

"Essa visita - disse S. Exa. - marcará' a 'inaugu. .

Por outro lado, a visita do Presidente a esta Capi- ......._.......ração de numerosos empreendimentos do nosso (sic) gÓ-j , tal afim de inaugurar apenas uma opulenta ,e maravi-
�êrno, como as obras ferroviárias de Itajid a BlumenaiI,

.

Imagipe·se o' sr. Getúlio Vargas" cercado de lavra. lhosa residência de gover:nadOl:, �ondenada pelo povo,a estrada que serve à região carbonífera, o Pa'lácio do .

dores, a inquerí-Ios: poderá dar ensejo a que, o sr. Irin�u Bornhausen res,
, Govêrno em Floria��P?lis, etc . .': , w' I ',� ,- "Ei1tão, estão satisfeittos com o que o. meu . �o: po�da, se puder, a uma pergu�t� como est�, �eita lá �ãAs obras ferrovlarlas de naJal a, Blumenau sao obras verno lhes deu? C(}m as sementes que. mandeI o �Ims. "luxuosa sacada do solar salomolllco,-astronomlco e agIo-,

s�bida,�ente pagas pela União, que as vem financiando: tério da Agricultura� distr�huir �qui no Est�do? Com qS nômico., '

.ha mUIto tempo. .' '\',. 'w

-

"

' "

m�quinas - trat()r�s; :ieeps: trilhadeiras, arados, ceifa: 1 - "Ve�o, �aqui, .'a,lg�mas obras que. inaugure�,A estrada que. serve a reglao carbomfera e chara. de�ras - que mandeI para ca? Com os adubos que remetI, quando aqUI estIve, da. ultIma vez, como PreSIdente. Ah,da para nós, que não sabemos qual seja. para a melhoria. das lavouras? ,Com os' silos e armazens, o Abrigo, pára menores desamparados e abandonados.
,O Palácio do' govêr-no ém ,Florianópolis outro, n.ão que construi? ,Com as pontes que determinei fossem fei- 'Mais' ali,' um hospital para tuberculosos e d�entes in.

sera que o famoso castelo da Agronômica, fa.ustosa re· tas? Com os grupos escolares que o Ministério da, Edu. fecto-contagiosos. Lá atrás, um moderno pavIlhão peni.sidên�i� governa!"entaI' que. desviou milhões 'e milhões cação' fez e está fazendo ,p_;ir-a vossos filhos?"
" I,ten,ciário. ,Na cidade" perto da ponte, o Departamento dedo erano, num Estado que vê seus principais. pro-ble. Não faltarão, nesse momento, dentre os, surpresos () Saúde do Estado. No continente, duas notáveis Colopias,

,mas relegados ao desprêzo.
,

' desembaraçados colonos e agricultores, vozes para a � Qma par� hanseneanos, out:t;a para enfermos mentais.
A pr�s�nça .do sr. Getúlio Vargas no ato ,inaugural resposta:', ':Aquiípor'perto;',um grupo, escolar modêlo, que tem o meudesse pa]acIO odladó pelo povo,.é esperteza borQhausea- - "Satisfe,itos nós' estamos, mas não 'slRbíamo-s que 'nome. Grandes obras essas, dQ Nerêu, todas do mais alto

na destin�da a 'neutralizar justas maniféstações' do de. tudo isso ,era· Qbra ,do Govêrno Feaeral. O "seu" Irineu 'sentido social. Não acha, sr. Governador?"
sagradwo . popular. ;', � "

,

'.
. •. ,?izia s€:mpre, para, à, gente �ue era êle' que '�azia t�ldo I ..

Razão de sobra assiste, a nosso ver, aos cor:religi�.
, �ao fora essa, .vap.tagem da nresenqa, do, prI�elro ISSO! Nos ate quenamos pedlll' '.}lava V. Exa. aJudnr "ele" ,nál'los do sr. Bornhausen que entendem que, entre a VI-

m..agIs�rado, o sr. Uornhausen até tudo faria pará .que êle 'um pOUCo ...
"

'. I sita do. Presidente para a inauguração' do Palácio En.
rao. vIesse ao nosso torrão. E' que, pelo interior, entrf! Essa cêna, seJll dúvi9a, estará na previsão do sr. Bo,r, ,cantado, e -algumas váia� do povo, no dia, o sr, Góvel'-

___,.gl'lcultores e colonos, o Presidente poderá, dentro d"Qs nhausell, que outra coisa não tem feito, senão o chupim I nador deveria optai' por 'estas, na ausência daquele.
'

��us hábitos, faz�r .perguntas indiscretas 'o'u
. proferir das realizações do góvêrno-:da União" com as cautelas de I A váia, afinal de contas, é apeJ}a_s o el?l,�uêo qÇls (Hl-escursos decepcionantes para o governador udenis.tlJ. evitar toda e qualquer refe·rência ao Presidente Vargas, não gostáni, como filosofava ó sr. Washington\Luís.

DIRETOR IRuben. 'de
II'Arru�:EN�;mo�\ IDominlO' F. ,

A
• �d. qUI,noJ •

Edição de hoje - S.páginas Crt 1...

Contrabando de ouro
MONTEVIDE'U, 22 (U, I o contrabandista já esta,

P.) - Na cidade de Ri- va sendo vigiado desde,

'Ivera, fr()nteira com Brasil, Montevidéu.
foi apreendido um contra- -----------

bando de ouro .avaliado em Contra omais de 100.000 pesos.
O argentino AlbertoBue, parlamentono Beyer, de 30 anos de

,

idade, foi preso no momenv l BOGOTA', 22 (U. P.)
to em que �ro�urava atra� í Um decreto promulgado pe
vessar a fronteira com 2d lo Ministro do Interior es

kg de o�ro em barra; ocul. típula que' as sessÕes ordi-
to de baixo do paleto, num nárias ao Parlamento

'

co

cinturão, e numa mala de lombiano continuam, sus
fundo falso.

pensas, A última sessão oro

dinária do Congresso se ve

rificara há dois anos.O' Prosideote da
Franca na
Holanda'

,

,

Violento
fncoDtro

clarações ao 'Sài� 'de u�a
..

entrevista, a portas ,fecha-

-Senado, declarou ontem que aO Extremo Oriente.
.

O sr. DickS'�n fez suas de-

Conversações
TO'QUIO, 22 (U. P.) -

O general Hull, comand§ln- das, qa comissão: que ,.presi ..

te supremo das forças, das ,de com o sr. Harold Stas
,Nações Unidas no Extremo

Oriente, seguiu para Was ..

hington, a fim de participar
das conversacões entre o

P�esidente Ei�enhower e O

sr. Syngh.man Rhee. Comcl
sabe o Presidente subcore·

. unô 'qevel'á pa,rtíi' dentro
de ,algillls ..dias';com.:.dest-irro
?l capital dos. Estados Uni
dos. '

O general Hull seguiu em
. 'companhia do sr. C. - Tylel
Wood, coordenador ecopô
mico lVcl'Coréia.

o Es�ado
comprou
daste!

um guin-

.J_ Será para remover o

Paulo; - da Prefeitu-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o KS'tADO2 Florianópolis, Sexta-feira, 23 de Julho de 1954_� ,

� __;,
'

__----------------�----------/ -------�------------�---_-------�------------------------

," f,·

Operações - poe,nças
Doenças do apare'ho respi-

de Senhoras __ Clínica deratório, '

TUBERCULQSE Adultos.
..

RADIOGRAFIA E RADIOS- Curso ,de Especialisaç�o
COPIA DOS PULMõES no Ho�ital elos' Servidr,r.s

Cjrurgi� do T�rax
-

do �stddoFormado pela Faculdade
.

Nac!onal de Medicina, Tisio- (Servl,ço '�I) Prof. Mllrll-

logista e Tisiocirurgião do I
no de Andradt>}

,

Hospital Nerêu Ramo-s CL1DS1!lltas - Pela manhã
Curso de especiali�a.çªq pela na B0soital de Caridade.
S. N. T. Ex-j���rD})',� Ex�as-

.: A t;rde, das 15,30hs.aistente de CIrurgIa do, Prof;' "

.

'
.

.

U P· h
.....

GUl'mara-es em dIante no consult6rlo,go ' ln elro," � ,

,

, (Rio» ii Rua Nunes Machado 17,
ConsS Felipe Schmidt, 38 Esqu,na de Tiradentes. 'l'.L

- Fon'e "3801. {t",,' 2,766.
'

. Atende êm hOl'a marcada.
Residência _ ,LaRes � ,Rha' são·,:Jo,rge 30 -

Fone 2395. Hotel .

GLtNICA Dg OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E

I' GARGANTA
/ - do-
I

D.R� GUERRE I. O
M Ec D '1" C' O 5,'

'

,

'I", D,r., F,8U5,_tu �rasil i,:,' O E S T A D o Chefe do Serviço .deDuvidosj-« Nariz é Garganta
. , do Hospital de Florianópolis '

'

.

'DRA WLADYSLAVA i ESPECIALISTA EM pO-: ADMINISTRAÇAO A clíriica es'tá montada com os mais modernosMARIO DE LARMO I DR. ALFREPO ' .

" .

, ENÇAS DE CREANÇAS. Redação e Oficinas, à rua Aparelhospara tratamento das doenças daespecialidadeCANTIÇÃO , CHEREM' I�
. W. MUSSI CLINICA GERAL I

Conselheiro Ma'fra, h. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)- MÉDICO - �
'e I CONSULTAS: Das 10 às' 'fel. 3022 :_ Cx, Postal" 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites eCLtNICA DE CRIANÇAS I CUR�O' �ACI,ONAL DE
'DR ANTÔNIO DIB 12 horas. Diretor: RUBENS A. ,.

ínflamaçôes vdo Nariz -e Garganta)A D U' L TOS DO�NÇAS MENTAIS, i •

RAMOS. lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoDoenças Internas ' E�X-?lretor, do Hospital I MUSSI Geren'te: DOMINGOS F. DE
para lonisar Medicamentos (Tratamento de dores de;ORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant Ana.

� MJ;;DICOS - Cons, e -Resídência: � 7 de , AQUINO. '

Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E'U muito ..RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e rnen- CIRURGlA-CLtNICA Setembro' n. 13. Representantes: . . casos são evitadas as operações das AmígdalasTratamento moderno da tais.
GERAL-PARTOS

., -Rep�esentaç?es A. S" �a-IUt.TRA VIOLE.TA FRI_? (Tratame�to das Faringttes'

SIFILIS . .
Impotência Sexual. Servico completo e eRpe- 1 a"Ltca..'

e, mflamaçoes dos OUVIdos) ,

Con sultór io- - Ru-a Tira- Rua Tiradentes n. 9. í.:Íalizad� das bOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40

I
.

RAIOS X '(Radiografias> da Cabeça)Consultas das 15 às 19
d O G DOS fia' da R CEIT d

lentes, 9.
I 8ENRORA�, co� mo ernos A D V A,

'

-. an ar. ,REFRATOR (Moderno Aparelho para. E A eRORARI,O: "

I hO�2�NE 341· I métodos de diagnósticos e ,( Tel. � 22-5924 RHr de
, (OCULOS) "

.

' Das 13 às 16 horas., R'es.: 'R:ua SOa'ntos Saraiva, tratamento.
. 'I .

.Ian e iro.
. jLAMPADA de FENDA (Veeifícação e diagnostico .de'1, C' SULPOSCOPIA - RISTE- DR. JOSE rMEDEI··. Reprejor LIda. lesões dos Olhos) ,

el. : ons. -- 3.415 - Res. -4 Estreito
R

. ,
-- .. 2.276 -- Plorianõpolís.

o -.
'

. �O - SALPINGOGRA'FIA ROS, N'IBIJRAlI I ,-,t.:ft .Fellre de Ullveira, n.
I INFRA VERMELHOTEL. - 6245.

- METABOr.ISM,o BASAL I' ,

,_ ADVOGADO _ 21,-:- 60 C)anda:. _ I
Grande Prática na Retirada -de Corpos Estranhos denR. ROMEU BAS'l'OS DR MÁRIO 'VEN I

Radioterapiap or _ondas Caixa Postal 150 __ Itajaí
leI.: 3�-987" - Sao Pau lo. Pulmão e Esofago

PIRES
'

•

curtas-Eletrçcoagu lação

-1 S t C"t
' ASSINATURAS Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaDHAUSEN .

-- esan a.. ao arma -

I N I' ltal
,

Raios Ultra Violeta e Infra
.

a apta, .Belo Horizonte- MÉDICQ CLíNICA �lÉDICA DE I Vermelho.. . . DIL MÁRIO LAU. Ano Cr$ 170.00 Re�idência
-, Felipe Schmic!_t, 113. Te�efone 2.365Com prática no HOSIJital APULT�S. E CRIANÇA� :

Consultório : Rua ��a�ano, RINDO, Semcst\J'e I•••• �r$ 90,00 Consultas _ pela ma�ha no Hospital ',-: A tardeSão F'rancisco de Assis e na l...onsu ltórfo--c- Rua João n. 1,-10 andar - Edifício do No Interior
, das 2 horas em diante no ConsultóaíeSanta Casa do Rio de Pinto, 10' - Te!. M. 769. :I'lontepio.' e ,A:l0

'

.. , ..•••• Cr$ 200,00 .__.,__ ..,.---'__ . __ _ __ . _Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Eorúv.o rDas 9-às 12 ho-
DR. CLAUDIO ISemestre .... c-s 110;00 I DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO .-

CLINICA MÉDICA ras, ,i'as -- Dr. MUSSI. I Anúncios mediante con- I ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA-CARDIOLOGIÁ Residência: Rua Esteves Das 15 às 18'horas - Dra. BORGES t ráto. '

: DERMATOLOGICA E CLINICA G,ERALC ltórío: R 'V'to Júnior, 45. Te!. 2.812. ,\WSSI.' ,I ADVOGADOS OS or ig inais, mesmo D&O Dr I Malgu'el Nu'Df'>

S' Fer're,-raMei�:l:� �;l�e·l. ,�;75. I.
r I

,

_

'" _lltesidêdc�a:
Avenida Trom- I' Fóro em geral, Re?urso� mrblicados, não serão devol-

"

• I"
.,.', ',,'

',,'. -

, _I OLHOS OUVID_!\?S I j.owsky, .:>4. . I,enlllte o Su�rem() 'I'ribunal vidc-. '

RECEM�CHEGADO DO _ RIO DE JANEIRO,Horários: Se��n�as, Quar I
NARIZ E GARG NTA

, Federal e 'I'r ibunal Federal A direção não se respon-

ATENDE, A RUA VJC.TOR MEIRELLES �N0 T18, .1"tas e Sexta feiras: '

I
._-'

te Recursos. sabillza pelos conceitos emi-
ANDAR,IDAS 9 AS 11 HORAS _ DtARIAMENTE. '

Das 16 às 18 horas. DR. JÚLIO ,DOIN
DR. NEWTO,N

' ESCRITÓIUOS 'idos nos artigos assinados.
CHA:MADOS A QUALQUER HORA DO DIA OU' I VIEIRA '

F'Ior ianópoj is - EdifícioResidência: Rua Felipe
D'A'tT,',J;,l'(..rA' .,., _... _ ............ • _. ............... DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FELIPI Vqj_lli 'São Jorge, rua Trajano, 12

t
-

SCHMIDTSchniidt 23 - 20 andar, , .

.

I ntermacêes >
•

'

1 .. I Especialista em: Olhos - CIRURGIA GERAL -- 10 andar - sa a 1. y.apt, 1 _. Tel, 3.002. ,

Ouvidos _ Nariz e Gar- Doenças: de Senhoras Rio de .Taneiro - Edifício,
uteísProctología -- Eletricidade Borba Gato. Avenida Antõ- •DR., WALMOR Zo- ganta.

Médica nio Carlos 207 - sala 1008.
{MER-, Gl!RCIA "

R.�ceita de Óculos.
Consultório: Rua Vitor

D'R 'CLARNO G O leitor encentrarê, nu-
mplomado,' pelp Faculdade Infra-Vermelho. Meireles n. 28 - Tetefone:

'

• • 'ta coluna" informações que
Nacional de IMédicina 'da Ultra-Sonoterapia :- Ne- '3307,. " , GALLETTI necessita, dlàriamente e de

O C I F E' JsaUnivers'ida,d'e, dÓjlrasil". bu]ízações.;,,·,
"

Consultas: Das 1.5 horas - ADVOGADO - ,
ímedíat.. : r ar os ' DIne' I'OU '�'Ex-interno; 'I:)pr <:()'nêurso .da 'Equipo de Oto-Ríno 'em diante. .,' -Rua Vitor Meirelles, 60. .,. 'Ir ..

' {[�Maternidadé-Escola
'

Residência: Fone, 3.422 FONE: 2.468. lORNAIR Tel�tori� Médico dos Hospitais Americanos e da Forca' (único no Estado) "

1>(Serviço dó' Prof. Octávio Rúa: Blumenal n. '71. - Florianópolis - () El'ltado ,. 3.022 Expedicionária BrasileiraRodrigues Lima) Rua - Vitor Meireles
\ \ Gaz(�t.a

'

2.658' MÉDICO _ OPERADO}:. _ PARTEIRO '

Ex-interno do Serviço de n, 22. DR. ,DIB CREREM
'" I niário da Tarde 3.579lnoenças de Senhoras e Crianças - Partos -,OperaçõesCirurgia do Hospital Horário - 9 ás 12 horas ADVOGADO "WI!!III'J...Il!·l)iária da ManhA 2.463 O Mais Moderno e efici-ente Tratamento e Operaçõesl. A. P.' E. T. C. do Rio de

_ 16 ás 18 horas. Causas cíveis, comerciais, �
A Verdade ,. 2.0lU

"
das doenças de SenhorasJa�eiro, '

, , Imprensa Oficial 2.688' Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-Médícc do Hospital de c

FONE - 2.675 criminais e trabalhistas.
HOSPITAIS turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidade,

'

C .. rídade
. 'r Residênc.ia : rr:ravessa Consultas' p'op-�la1'es

I') '" 'd d ,- �. ,

tA, f
.

'd 1 b
". '

J c: ",arl a e: 1Osonla, ill1pO enCla e ngI ez sexua em am os os se-DOENÇAS' DE'SE�ÓRi\S,
'

-- Ul�ussaIlg4 2. - -, iRu�c Nunes{�1:a�h,d��, 17, ll)vovecii)rl ,
' . . . . . .. Z.3�4 ,

,
xos__ Trat�m�nto pré-"'nupci�l \ e pré�natalr.-- PARTOS";O'PERAÇO:ES Apt., 102. {esq. Tiradentbs) .l..., sobrâ,·. «portaria)' .... '. .- ... 2.036 Operaçoes especlahzdas do ouvIdo,,' narIz, •

garganta,r.ons: Rdua JI06ãooOPi�to nI'·8lofl.o' DR. VIDAL do -' sala 3. _....iiiiiW.....IiII��í6i..

j]\��lr.ê-tu· Ram� .. ;.... ·s�·81:71' sinusoites, p<:lipods, dhesVi?S d01septdo, �ntariz), l�b.io partidoas, " as , .1 I ar •........•.. • '- peraçoes e ernlas, apen ICI es, ovarIa, utero,horas. CLíNICA DE CR1ANÇAS
São SebastiAo (Caa. hemorroides, adenoides, hidrocéles; varicoceles ePela manhã atende CONSULTóRIO -- Feli-

'I
de Saúde) 3.153 ,varizes, elefantiazes

'

diàriamente no Hos- pe Schmidt, 38.

'D . H' . � �g
.

Kechele Maternidade Doutor' C I R U R G I A E M G E R IA Lpita] dé Caridade. CONSULTAS - Das 4
' r III aos LI 00, '

('llTlo� ('orrê. ... 1.121 Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas"R�sidência:, .

6 h CIRURGIÃO DA CASA DE SAUDE SÃQ' SEBASTIÃO (,H;H1AJ)�S ,UR-, . h:morroides com 6 injençõesl sem dôr-Rua: General Bittencourt
<iS

Resi��:s�ia: T,enente Sil-' Laureado com a medalha de ouro 'pela Faculdade'
, (.ENTES, OPERAÇOES E TRA_TAMENT? DA !T!ROIDE �Papo)101 I de Medicina do Paraná. .

' ,Cnrp!, de Bom-bé:.lros, S.313

I Tratament�
e O�eraçoes do -estomago, flgado, veslcula e

n. .

I veira, 130
__

'

. O:_ I St'rvH;'o Luz (Recla·
.

mtestmo _ TubFlgem 'du'Odenal.Telefone: 2.692: FONE _. 3.165.
Prêmio "Victor do A�aral de Clinica Obstiteca da

I
I�a�õe!! � .�

.....

;..
2.404' _Tratamento da Sífilis pelo processo �mericano" mais

F ld d d M d"
. ' ,PnJa'la (Sala Comia- .

'

moderno, em 3 ou 15 dIasDR. ARMANDO VA- DR ANTÔNIO MO· acu a e' e e lcma
, , sário) 2.038 Técnica única no mundo para o traiame�to do Heman-LÉRIO DE ASSIS NIZ DE ARAGÃO Com estágio na Clínica Cirúrgica da Faculdade Polícia <Gab; Dele- gioma' (manchas de vinho) no rosto ou no corpo, com,

- MÉDICO -

de Medicina da Universidade de São Paulo.
.

I �ado) 2.55'4 100% de cura.

Viagens de aperfeiçoamento aos hospitais de COMPA;'lHIAS DE :1eceita de óculos -.- Tratamento ê operação das' doenças
Montevidéo e Buenos Aires. ' ' TRANSPORlf,B .- dos olhos: PTIRIGIO, CATAR.�TAS, ESTRABIS�OJ
CIRURGIA GERAL - PARTOS __: DOENÇAS DE j

AtREO
_

' ETC.
Pinto, SENHORAS'

' TAC 3·700 ATENDE A QUALQUER HORA DO DIA' E DAJ

Operações de: Aparelho dIgestivo - Estômago, Ctuz�i.ro do- Sul 2.500 NOITE
: t' t' . to all'us etc 'VI'as biliares (vesícula) -I

PanaIr 3.553 Consutório:: Rua D�odoró, 35 ".",_ Tel: 2784,n es lnos, re ,.,
. . . ..

.

2 "2-
'

,

Aparelho gênito-urinário masculino e _femm!n�, rms Va�ir ..•..

,....... ..):), Residênci�: Rua Bocaiúva, 210
))exiga, próstata útero, ovário.s, openaço.es pl.ashcas. A .

Lóld.., Alreo . . . . . . .. 2.4021N--;-M- t -C' ICirurg�ão da glandula tIreOIde! CIrurgIa do can-I R�II] .. .' ....... , . ",. �::�:.' aVlo- ,O Dr «, '8'r .cer. Traumato.1ogia.
C SHC:Oa�,���liVa•....... ,

Atoode das 8 às 10 e das 16 às 1.8 horas na a-I
' • '

RAPIDEZ _ CONFORTO '_ SEGURANÇA: '
'

'a de Saúde São Sebastião das 10 às 12 e 14 às 16 ho- Ln' , . . . . . . . . . . . . .. 2021
Viagens 'entre FLORIANOFOLIS � RIO DE JANEIR0;'as a rua Fernando Mach�do nr. 6. (Prédio do Institu- I Mare.Ue ..

:
... , . . .. 2.27.6

Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se-
to Di'arJnostico Dr. Djalma Moellmann). , Me�ropol . . . . . . . .. ::��� bastiao, Ilha Bela, Ubatuba, sertdo nestes quatro últi-b .

, La Fort. . '

mos apenas para movhnento de p'assageir0s.C'Aclque S.",4�
As'escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatubil nãoCelltral ,. %."'''

prejud!carão o horário de chegada 1}O 'RIO (Ida) e

Dr. JO'se" \ Ta'varesl'Ir81'ema ��;k:i,1'�::::::::: :::�� IT1NERARIO DSt�;��;6Á�t)HOEPCKE" NOII
nfl" NO MES DE 'JULHO DE 1954

MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS .- CLINICA
I
DI.que ... , ..'..... 11

"

GERAL I IDA

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. ,. "

' Florianópohs
Chefe do A�bulatório de Higiene Mental. 'lJscola"p.IIl·mt'\riaPsiquiatra do Hospital, -- Colônia,Sant'Ana.

,

(J I ,O
, 31/7

CGnvulsoterapia pelo eletrochoque e car- I Adve'otistadiazol. ,Insulinoterapia. Malarioterapia., Psico- I'
f '

,� •

I . Matrículaa�Ab.rtCJI f
.

C.lrsos:
' Primári,o e Ad-

,

.

,

Indicador 'Profissional

,
Dr. Yl,mar Corrêa

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

lo,

'--

Dos Serviços de C1ínica lli- CIRURGIA TREUMATO-
fanti] da: Assistência Mun,i. ,LOGIAcipal e Hospital de Caridade. OrtopediaCLíNICA. MÉDICA DE Consultório: João
CRIANÇAS E ADULTOS 18.'

-.Alergia:- Das 15 às 17 diàriamente.
Consultório: Rua Nunes Menos aos Sábados

l\1:achado,' 7 - Consultas das Res.: Bocaiuva 135.
15 às 18 'horas. Fone: _ 2.714.
Residêgcia: Rua Marechal _

Guilhp.rme, 5 - FQne: 3783" DR. ' H E NR I Q'U E
-' --- ...

--;-----'--;--
..

,

-

PRISCO PARAISODR- I. LCBAfO
MÉDICO

'FILHO'

HOe8&ke»

VOLTA

Porta I

terapia. _
"

•

CONSULTAS: Terças e Q1ltinta,s d�s 15 as

17 horas, Sabado (manhã) ,

Rua Anita Garibaldi, esquina de General
Bittencourt. ,

RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, !39 Tel. ,2901

,

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

_

,
do Rio de Janeiro ,às' 16,00 horas'missão.

" Para 'mais informaçnes dirijam-se, à '

; Rua Visconde de' Ouro EMPRESÀ NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE'
PretQ, 75.' ,Rua: Deodoro...,.. Caixa Postal-no 92 - Telefone: 2.212

ltajaí Rio de Janeiro Santu8

2/8
26/7
6/8

27/7
'7/8

,r,. ':, .

'

,�. ''-''_.� ...
" .......

,

.

-- ----�------ _._- �--�

.._-�------� -------_.- ..
-- - _.�---_ .._-----�-

Lavando. com ·Sabão·.
'. "�irg�,m' .' ffis1Jêpia:1 id·a[le·�slB'fl.��")jiR"CtAl

da . Cla. � IBTZEL ·INDDSTRIIL�J8ID'llIe. (m�rca �8g1strad'lI) E'SPECi�lIOÀDE
,

.

eCODomlza,.,s o 'e d'lah�aror
-

.

___ .. _ , . ._ .. .. , �
....._�.w__ ._

BAR E SORVETERIA
'". AMERICANA " .

)", , I. "'" " ".-
Vende-se o, B�r, e Sorve--'

teria Ameriéana sito ,à Rua
.

Saldanha'Marinho· n.,. 13,
�It" Edifício Machado; Tratar
f PO locaL com Q

..
'si'. l!mberto

, I Machado, o qual' explicará,.
I.

(. motivo da vC!nda:'
,��--�---------

\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(·�e ,BBTA,BO
'NO -LAR E NA SOCIEDADE

/

Dr. Pires.

'A clorofila está '

na or-

nízacão; dem do dia nos assuntos de'
-�menino Cesar, filho do,

beleza. Parece mesmo que
sr. Manoel Rosa Alves, d h
prestimoso

�

enfermeiro, da já está substituin o os or-'

monios que, por sua vez,
Colônia "Santa Tereza";

tomaram o lagar das vita-
- menina Claudete, ga- minas. Se abrimos um jor

lante filhinha do sr. Ro-
nal ou escutarmos um pro

meu Dias;
drama de radio, cada vez

- jovem Trogilio, 9Jlhi- :m numero maior numero
nho do sr. Acácio Mello, te- são os anuncias apregoando
soureiro do Tesouro do Es- das vantagens deste ou a-

b�. .

_ sr. Frederico M.anoel quele produto que tem na

.sua base a clorofila.
da Silva Filho; Ha poucos meses atrás
-- sta. Ruth Costa, filha' quando apareceu a celebre

do sr. Mário Costa; vitamina D doze e que é
- sr. João Stepp:t� a:ivo empregada com real exito

representante comercial; t
.

perriiciosa.

J' Ribeí d con ra a anemia ,

�'l- Jove�d ase 1 eBl�o a I todos a chamaram de mara--
::'1 va, resi ente em igua- 'l'h d bra em

, I VI asa roga ru ,

çu' ,
,

-

• ,
.

L" C I ,vista da coloracao verme-
- menIno lUZ ar os, Ih

'

'
,

t Ag
filhi h d L' C 1 a que .apresen ava. 0-

�{l Mm, da .

o sr. UlZ ar os
ra com a clorofila, embora

, e e erros; iu d t tor outi iza a 'em ou ro sec ,
- menina Regina-Léa, hhigienico, todos a con tecem

filhinha do dr. Osní Régis; b' corno a surpreendente su s-
- sr, Vivaldino dos San-

tancia verde da natureza.
.tos, .competente funcionário .

E a denominação que assim

Sra. Mário Cândido da Silva _ sr. José A. 'Galotti,
da firma Carlos Hoepcke recebeu. é pelo fato de que,

. Fiscal do lmpôsto de Con-
S. A..

a clorofila é o p'ig'Triento I

Transcorre, nesta data, o sumo, em ltajaí; verde natural encontrado'
aniversário natalício da - sta. Herondina Silva, nas celulas vegetais e que

exma. sra. d. Ana Soares da filha do sr: Francisco Re- dá essa côr as folhas e a

Silva, esposa do sr. Mário nato da Silva, industrial em Parficipação outras partes das plantas.
Cândido da Silva, contador- Biguaçú;;, Desse modo todos nós

geral do Estado: - jovem Jobel, filho do Paulo Prosdcssimo e snra ingerimos diariamente uma,
Aos muitos cumprimen- sr.' João' Ramos Furtado; grande dose de clorofila e

" .valda Silva Prosdossimo
tos os de O ESTAPO. - sra. Paraguassi K. que é a encontrada na sala-

Bonfim, esposa do' sr. Osní iarticipam aos seus paren- da verde, natural. Mas o

Sr, Otaviano dos Santos Bonfim;' es amigos e pessôas de que queremos chamar a a-

Botelho - sr, Celso Carnpêllo. .uas relações, o nascimento tenção dos leitores é que

funcionário do ,D. C. T.; le sua filhinha ADA-MA- da
•

clorofila foi separada
Vê transcorrer, no dia de - sra. Zilda da Costa Pe-

1 • •
uma parte, uma fração, pa-

hoje, o do seu aniversário reira Silveira, esposa do sr. .IA, ocorrül() na Materni-
ra empregarmos em termo

natalício, o nosso prezado I Otávio Silveira, funcionário lade "Dr. Carlos Corrêia" mais cientifico, e que tem
..:I 'd 'M PRODUTO SOUZA CRUZ

conterrâneo sr. Otaviano Ida firma Carlos Hoepcke II 16 de Julho. efeito sO'p.re,os-o..,.ores o'

�F�!��i�ª�f�1f: ;o��:i:E::i�:J?'� ��
A

.;

"�d'" .' '-'
' :�f;���jriJiJ:��!� d: p,adro- Clu�e 15' �e Outu�r'O!�\����oc�:t��;o�m vas- Lagu�:�, Herondina Perei- ora, eClmento �1�������!��!:��i����5! e !!nh�,Sáb�!"�!�O'i�

-

U .: U U
o ESTADO cumprimen- ra, esposa do sr. Egidio Pe- I saparecer com o uso da elo- 1 de amanhã, domingo, reali- -

�

ta o aniversariante, forrnu- � reira; O "CARAlVIURÚ F. ,C. ro!ila por via i�te:na. E a I za,m-�e em Sant'�na os fes- - RUA: ALVARO DE CARVALHO 12 -
.

lando votos de muitas felí- I - sr. Reinaldo F'ilomeno, _lECREATIVO", vem de açao protetora e tão acen- tejos comemorativos e em PROGRAMA DO MES DE JULHO'
cidades. comerciante. tuada que dura um dia in- honra de sua PadrO'eira.· DIA 24 - SOIRE'E.

publico externar seus ag-a- I
teiro e se inicia Uma ou I A Comissão, que esteve 1 �OTA - A Diretoria comunica que, por motivo,

Iecimentos aos pessoal
.

da' d
-

d d fduas horas apos que se tO'- em nossa re açao, convi a, e orça maior, a festa programada para o dia 31 do
)elegacia Regional de Po- mam quaisquer dos varias por nosso intermédio, ao corrente - NOITE AZUL - foi transferida para O'

.icia dêsta Capital pela pre8.·, medicamentos existentes Povo em geral, para assis- mês de agosto p. v.

teza com que solucionou o para esse fim, e ,comume'l1- til' .aos festejos, que estão' Reserva de mesas e pedidos de convites
te apresentandos sob a for- aSSIm programados:.•

,

• ,
,\

caso do roubo de que foi
ma de pílulas. Dia 24 _ Sábado _ com mgresso na Secretaria do Clube das 9 as 11

vítima tendo já recuperado O tão desagradavel ha- início às 18 horas, Bazar, e das 19 às 21 horas,
) rádio que ha�ia sido fur- lito que se manifesta após a 'baile, etc.

ado e que foi aprisionado ingestão de c�rtO's alimen-I--'
----------

am ltajaí, O' nual já fol res- tos corno a, cebola, por Como
exemplo, ou mesmo depois I

,'-,- ,

fituido pela Delegacia dr.
de alguma bebida alcolica, se lJrepara

)rdem Política e Social. torna-se inexistente na pra- 11m ""tlltll'�\?
tica, quando se faz uso da

d 1
o "tutu" é uma iguaria de

fracão desO'dorisante a c 0- feijão preto cozido, mistura-
rofÚa. Outras especies de do com farinha de rilandio-'
mau halito, tais os preveni- ea ou de milho, servido, às

entes de causas' organícas, vezes, acompanhado de car
ne sêca desfiada, couve pi

como o estomago, ozena, cada e um bom môlho. A
fermentações na cavidade digestão dos alimentos pre

bucal" caries dentarias, ' parados com muita gordura
ta�bem encO'ntram um e tempêro sofre um preces

meio de combate na sur-
so mais demorado, que obrt
ga o estômago a redobrar de

preendente substancia ver- esforços para ativar a secre-

de que é a_ clorofila e por
.

ção de s,uas glândulas. Neste ADIRETORIA
essas razões já' existem caso, é sempre bom tomar

---=:::::--=--�------- J.-:.. _

"Carboleno''. O' uso de um

CI b
'

'
'

muitos dentr�ficios que a antiácido e digestivo co'mo U
.

e R' I-incorpm:am'nas ;;uas .formu-
-

"Carboleno",. após "as refei�
,

ecrea IVO
las. Mais dias menos dias, ções, facilita a digestão dos

6 de J'8ne.-ro'com o progredir . dós estu- alimentos gordurosos e pro-
tege a mucosa do estômago

dO's, aparecerãO' muitO's pro· contra possiveis irritações e

dutos como talcos, pO'r inflamações. Pró Construção da Séde SO'cial - Dia 24-7-1954 _
exemplo, e que, aplicadO's .

__
MO'numental qoirée Dançante, com início às 22 horas

éxternamente, nas axilas e quer conselho sobre b tra_lintitulada "FESTA DA CHAMPAGNE".
'

nos pés, servirão para evi- lamento ç.a pele e cabelos ' ---,-,. ..-;:
_.- - -" - - ,

�:�oOd!ã;e�s�:!r������ne;; P�r���iC�uae�:��!�t;lDr"1CAMPANHA 00 Cr$ t ,00
que alguns individuO's pos- Rio de Janeiro, bastando GANHE UMA PASAGEM DE IDA E VOLTA A
suem. enviar O' presente artigo PORTO ALEGRE TOMANDO PARTE DA GRANDE

NOTa: Os nosso leito- deste Jornal e o endereço I
CAMPANHA DO CRUZEIRO DO GR1!:MIO PEDRO

res poderão solicitar qual- completo para a respO'sta. JORGE FRASSATI.

Partido· Trabalhista Brasileiro Preceito do Dia

Idolatria
TELES DE MEIRELES

Modêlo de raríssima beleza!

Esplêndida mulher fascinadora!

Outra não há mais bela e tentadora! ...

Prodigio divinal da Natureza!

Artístico primor! Tão sedutora
Não era Aspásia, e Venus com certeza

NãO' tinha como tens, tanta pureza

Na correção da Fórma encantadora.

Que bôca e que sorrir tão fascinantes,
Desde que os ví, a todos os instantes

Outros não vejo e que delicia em vê-los.

Preso, de amôr nos venturosos laços
Eu só queria ter-te nos meus braços;
Dormir, sonhar, morrer nos teus cabelos! ... e

----x----

ANIVERSARIOS FAZEM ANOS, HOJE:

Participação
vs. Edith de Linhares e- Va. Hilda S. Spoganicz,

participam aos parentes e pessoas amigas, o contrato de
casamento de seus filhos JAYME e WANDA.

Florianópolis, 15-7-1954.

-- _... ---"-- _ .....---------

'ParticipaçãO
AGGEU DA SILVA MEDEIROS E SENHORA

"'. ;.-'.
-

�

,
' e,

. AARÃO FERREIRA DA CUNHA E SENHORA·
têm o prazer de 'participarem aos amigos e pessôas

de suas relações o noivado de seus filhos
.

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

.
Florianópolis.

Participação
Gilwan Nunes Maia participa aos' seus parentes e

pessôas da amizade de seus Pais GilbertO' Almeida Maia
e Wanda Nunes Maia, o nascimento de sua irmãnzinha
G I L W A N· A O'corrido no dia 15 do corrente na

Maternidade "Dr. Carlos.Corrêa".
'

PARA DEPUTADO ESTADUAL

TELMO VIEIRA RIBEIRO
.

,

Restaurante' Na'Pbli
RUA Marechal Deodoro 50: ";', .

Em Lages, no sul do Brasil, o m�lhor!
Desconto especial para os senhores viajal')tes.

� �
.

Conselhos de
Beleza

FAZEM ANOS, AMANHÁ

(Colaboração especial para
O ESTADO)

A CLOROFILA E OS
ODORltS CORPORAIS

,

- sr. José Nicolau Born,
alto funcionário do Depar
tamento de Terras e Colo-

,TERRENO
Vende-se um terreno com

a área' de 588 métros qua-
,

drados, á rua Victor Kon-

der (antiga Blumenau),
Tratar, com Francisco

Büchele Barreto á rua' 24

de Maio n. 433, Estreito.

,

CASA MISCELANIA distri·

hl',dora dos Rádios R.C.A,

Vitor, Valvulas e Discos.·'
Rua ConSf!lheir� Mafra.

FA'LSOS ALIMENTOS

"

. .;.

.eem fumo de primeira qualidade,

rigorosamente selecionado
, \

desde a safra
•

até à manufatura.

- uma :lIrelereocla aacluoal,

A Diretoria lembra mais uma vez, aos

associados, que procurem obter as suas car

teiras sociais.
-------------------------

CLUBE DO PENHASCO
CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores sócios-proprietários do
"CLUB DO PENHASCO" para uma reunião que será

realizada no dia 23 do corrente, às 20 horas, na adminis

tração da T. A C" à rua Felipe Schmidt, 14, 1° Andar,
para tratar de assuntos do in.terêsse do Club.

AVENTURAS •••As drogas que 'a indús
tria l?-0S oferece, anunciadas
,como substitutos dos pro
dutos naturais, além de
mais caras e de mais difícil

, assimilação, não. 'valem o

que os ,alimentos nos forne- •

cem.

"Faça de sua cozinha
sua farmácia, -, utilizan
do os princípios que os

alimentos contêm.
SNES.

00 ZE-MUTRETA
•

'.

"

,
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o ESTABÔ

DOMINGO NO CAMPO DA RUÀ.,'BOCAIUVA, OS CONJUNTOS DO AVAl E IMBITUBA FARÃO SEUS PENU'LTIMOS COM- ·i+ .+.
PROIVnSSOS NO TURNO, DECIDINDO A LIDERANÇA DO CAMPEONATO DE PROFISSIONAIS DA CIDADE. CONSIDERADOS :::' '*1.
os MAIORES CONCORRENTES AO TITULO, ÀVAIANOS E IMBITUBENSES, DEVERÂO TRAVAR UM EMBATE QUE MAR- .t+ ••*

.. ....
CARA' E'POCA NOS ANAIS DO FUTEBOL DO SUL DO ESTADO: NÃO PERCAM! ••• :

,

/ .,,'
'I

';.;+. :�' ,

-.\,).$ e••••"."' o -'--__ ..!oQ!IIIJIIIH)! IHl_IM�..�_O!I_�_��·�...

•
, ,

"O E' 8 ta d O E'
..s.p O r t i vo'"

-o ot"""aA:l, q- a_.? n Q c .c n I,a ". - ,.'91 n "rn;ii1rn I
,

'

..

TORNEIO IN�CIO "'D'E AM-ADOIRES
AlVIANHÃ;'A' TARDE, 'NO ',ESTÁDIO 'DA PRAIA DE FO'RA, COM INICIO A'S 13,30 HORAS, Q INICIO DA TÉMPORADA; AMA�
DORISTA, COM A REALIZAÇÃO DO INDISPENSA'VEL TORNEIO, ÁO QUAL c;ONCORRERÃO OS SEGUINTE CLUBES: BAN

GU�, COL�GIAL, IPIRANGA, POSTAL TE LEGRA'FICO E RADIUM. ASSISTA AOS JOGOS,' ESPORTISTA,- COLABORANDO
,

'

COM Os CLUBE ÀMADORES DA 'Capital!
:..'! .A# � � � �;."..•..:..._ � + � ._••� *_ ..... �, � _�+ �� �.-,..� �� � �� � � � � � • �..,...".�•..,..."•..,..."•..,..."•..,...,,� •• ". '_ '••• � •• � � •. ,+ � � ., � ••••�� • * •••••. � � ,t"� � � , ..

CAMPEAO VARZEANO.,DE FUTEBOL O I', NOTICIA'RIO ESPORTIV O ,.1 NOTICIAS DO FUTEBOLVARZEANO." - -

FERNANDO RAúLINO 'I
PREMIADOS os. CAM- cada de imprensa com 180 M. Borges

Dando .sequência ao 'Cam- entr�sàmento e muita hoc PEÕES D,O MUNDO lineares.' " Segunda-feira ú H i m a grama, relatando a impossi-
, ,\

peonato Varzeano de Futt>- mogeneídade em suas li- ,quand.o erm.conversa com o bilidade de se exibirem nes-
, ..... I

'

,

boI, em boa hora idealiza- nhas. O resultado, ao trilar Em Berlim,' permite CUSTA MUITO O .PASSE técnico do Batafogo F. C., ta capital, devido as péssi-
do' e organizado pelo Ipi-' o apito final do árbitro, 85,000 pessôas, que lotavam

I

DE VELUpO
-

I senhor Euclides Pereira,' mas condições das estradas.

ranga Futebol Clube de I marcava ,�tentos para o o estádio Olimpico,' o prof.
,

, fomos certificados �e: que, Apesar desta declaração,
Saco dos Limões, e disputa- vencedor e 2 para a Joc. Theodor Houss, presidente Segundo se noticia no sua equipe vem sendo pre- souberam os' dirigentes do

I
do em seu gramado, na Vi- Os tentos dos rubro-verdes da República Federal, fez Rio" o Nacional, de 'Monte- judicada de tôdas ás formas �lube local, que o- ônibus

la Operária, estiveram em' foram marcado por intermé- à entrega,' aos campeões vidéu 'ofereceu 'ao, Flumí- pelos dirigentes do juvenil que faz a linha .entre as
I .

'choque, em disputa, de mais dio de Ney, Pitola 2, Man- mundiais de futebol, da nense um milhão de cruzei- do Flamengo de 'Laguna. 'duas .cldades chegou muito
I

uma rodada do referido dico 2 e Juca. mais alta distin�ão esporti- ros_pelo passe do arqueiro Sim, prejudicados porque, bem a esta capital. Afinal

campeonato, as equipes do Sagrou-se, assim, campe- va deste paí�: o "Laurel de Veludo. Nád� feito. ,O tri- nadá menos que quatro ve- amigos leitores, o Botafo
Vila 'Operária e Caiçara, âo varzeano de futebol, por Prata". Em seu discurso o color .carioca enviou uma zes:o clube" da terra dé A� -go,� urna "equipe que tem

que fizeram a preliminar, e antecipação, o Esporte 'Clu- prof. Heuss profligou a atí-. contra proposta: um mi- nita Garibaldí , deixa' de dificuldades. Mesmo assim,

Fer�ando Rimli�o e� Joc, be Fernando .Raulino, que, tude daqueles· que p'reten�- mil cru- comparecer para dispU:taf preparou uma bela recep

que disputaram a partida apesar 'Ide faltar-lhe ainda dem fazer da vitoria' alemã; z�;rqs pelo ate�tado libera- uma partida de futebol com ção à delegação, fazendo

principal da rodada.
"

da um' compromisso, frente um caso politíêó. A�h�;a��' 4;�iiio do jogador: ,.
I

i"� ,s,ua equipe, após' ter dado gasto?' '�norínes e afínalfoi

Do, primeiro encontro, ao Caiçara E, C., tem qua- se presentes à c�riw���:,' �•.

'

.

-'
.. atpaJavra final,. Nâ pi:_imei- tudo' por agua abaixo. As-

saiu vencedor, o Vila Ó��-, tro pontos de diferença d� esportiva as mais �ltii aJ>' REGATA OCEANICA- ra partida alegaramseus di-:, sim não é possível,
..

rária, pelo escore de 3 ten- segundo colocado, que é o toridades alemãs. entre as. rigentes, em última hora, Vamos analisar melhor as

tos a: 2,' resultado que re-' Vila Operária, com 5 pon-' quais' o �resid�nie, do Par- A grande. Regat� .Oceâni- 'através de( um . telegrama, condições das propostas, an-
fletiu perfeitamente o

.

de- tos perdidos. O Fernando lamento, dr, Eliles �' tàm:' c'a.' Sant�� �'Rio,' em". ho-...que 'estavam, impossibilita- tes de ter-mos uma palav;a Isenrolar da contenda. Me- Raulino,' 'é, até o momento, bem o, corpo diplomrt1co menagem ao II;' Centená- dos de virem, em virtude de afirmação, porque dar a'
"

receu, ,não resta dúvida, o o líder invicto 'e absoluto' nesta cidade., rio de São Paulo, foi ven-l do f�le�imento do genit�r, �lt�:na pala,vra e na 'h.o�a'll_Vila Operária, a vitória, pe- do certame.
_ r' , )

I cida pelo barco "Cangacei,. do Tecmco, Apurado malS H falhar, sem; um moh-

,,10 maior volume de jogo, I

I

A preliminar teve como JOGOS MUNDIAL EM IO", carioca, pilot�do por tar�e o fato �onstataràm os I vo justo, �ão � nada �e��- : CASA MISCELANIA distri�
sem entretanto, desmerecer árbitro o sr. João Marcos CAMPINAS :qomício Barreto. 2,0 lu- alvl-negros nao ser verda- ,me,ndavel a uma agremlaçao bl'l..dora qos Rádios R.C.A.

seu contendor, que' soube Felix e na partida princi- gar - "Santos Dumont" e deira a notícia. Passam-se' como a lagunense que gosa Vitor, Valvulas e, Discos.

lutar até o último apito do paI funcio�oJo sr. Orlando Ao �ue se informa em 3,0 "Natalz".
-

'

lalguns �ias e eis que nova_I de grande cartaz entre nós, Rua Çonselheir� Mafra.

árbitro. Foi o Caiçara, uma Teixeira. São Pau,lo; na cidade de mente o clube da estrela so- Vamos refletir melhorJ

equipe que lutou bastante" 'O Esporte Chibe Fernan-, Campinas serão efetuados TRIANGULAR INTER- litária entra em negociações senhores -flamenguistas:
demonstrando ser vigorosos do Raulino Jogou com a se- jogos do Campeonato :tyfun- NACIONAL ,com os lagunenses mas na- Aí esta amaveis leitores

e possuidora de muito san-- guinte con�tituições: Syd-
dial de Bola ao Cestq.' Pa- • )

I da resulta pois alegaraln o qUE( nos 'foi declarado ,pe'-
gue. nei; Hamilton e Jucf,l; Ven-

ra tanto já se encontra n�- S��á�:' irÚêiadÇl;". domin�9 em d�a da hora as péssi- lo Sr. Euclides Pereira,
Na partida ,principal foi tura,

.

Frederico e Átilio; quela cidade paulista o 'al- próximo, no' Maracanã, <) más 'condições das estrada-, mais conhecido por Quidi-
d M d I rnirante Paulo Meira, pre- T

.

T' 1 I d hvence' or o Fernando Rau- 'an ico, A c'ino, ,Pitola, ornelO nangu ar nter- as. n o.

lino, que demonstrou muito Jorge e Ney. sidente da Confederaç�; nacional, 'com a pa�ticipa- ' Não se eonformàndo com
.

, Brasileira de Basqutebol e ção do La Coruna, da Es- tais decisões voltam os àI- FESTA NO VENDAVAL
o dr. Eduardo Marcelo, pre- panha e. Flamengo e Flu- vi-negros a man�r negocia
sidente da Zona. Sulaíneri-

I

minens,e,. locais. O jogo ções com o clube rubro-ne
cana da F. L B. A. inaugural será entre o qua- 'gro.'Mas ... nova falha dos

. dro espanh?l e o ,Flamengo. visitantes, alegando desta
vez a falta de 'conducão.

. ,

I
I
:l,

'l

i
t

RITO DE LUTA

Não desainimam

Os dirigentes do Venda- I visória' a sua. Cruz e Souza,
vaI E, C.' estão em �rande J f�c�u s_endo a seguinte clas

atiyidade para homenagear slflçaçao .

o jovem Victol' Krauss, 1.0 'I� 1.0 lugar Maria do

tesoureiro, que irá viajar Carmo Lopes dom ,588 vo-

tos.

Vende-se uma casa de ma

deira, de bôa construção,
sita a rua Antônio Matos
Areas n. 291, Estreito.

VENDE-SE

do, grande amigo do

:orçado desportista Dr. A

derbal Ramos da Silva, fica
I

es- 'o Clube de Ragtas "Aldo

RAINHA DA A. D.

ALVIM .BARBOSA

Após a segunda apU);ação,
O GOVERNADOR IRINEU BORNHAUSEN
DOOU UM OUT-RIGGER A 2 REMOS'SEM

TIMONEIRO AO C. R. ALDO LUZ

realizada em sua séde pro,-

O Sr. Irineu' Bornhaus�n,
DD. Governador do Esta- o MAIOR DO MUNDO

os locais

2.0 lugar - Celicia San

tos 411 votos

Lúz", um Qut-rigger a dois

NataÍice

ma do centro será de

27,80m. A capacidade total
pos"!'

está sendo construido nos ru� ,João Pinto, a continua- para 'torcedores sentados

Estaleiros Max Yancke, do rem a trabalhar cada vez será) de 25.000, dez mil dos

Rio de J;:heiro, e estará em ,mais 'pelo progresso do Re- quais em cadeiras numera

Florianópolis, dentro de mo em Santa-Catarina, que das, havendo ainda dez mil

remos sem patrfi.o,'-:-na, im-, borações" cresce ·no ânimo

portância de Cr$, 25.000,00. de todos áqueles que mili-
\

. O barco en) referencia tam no querído gremÍ>o da

algumas semanas.
Com este,ba�',co generosa

mente oferecido pelo' ilustre
Gov,ernador Irineu Bc r-

graças aos feitos memora-�Iarquibancadas e Cinco mil_
veis de Montevidéu, Rio de . gerai;>. Haverá vinte e qua·

Janeiro, Sã� Paulo e ,P�rto I tro c�bines para radios, com
Al-egre, ocupa hoje, no ce- : telefones diretos,) janelas

J
.
,'. ,I, '

AO Viçtor, nosso parti- votos,
,

,

e�'de' S'e'
cular amigo, antecipada- 7.0 lugar - Marize Char-

,

.

l.l;., '."; '.
. . mente nos, associamo& às 109 votos

. ,

manifE)s�ações de apreço à 9�0 lugar _ Lptirdes pe-'
UM MOTOR DODGE:, ESTADO NOVO. S,TAN- '

DER. 'rODd REFORMADO. 48 a 54. PARA 'LIMOU-
sua pessôa bem como lhe réira 103 votos.

SIl1E OU" "PIRU'A". " deseJoamo,s os melhores vo- A ,. ,_ ,

prOXlma, apuraçao será

tos de felicidades na Ca- no dia 15 de setembro pró-Oficina, São Cristovão.
,Rua 24 de Maio, 777, no/ 'Éstreito. "

�

�"'''''''1i'f.�
.............-.':._"

pital Federal.
I

ximo vindouro,

nhausen, e o ou�-rigger' a 4 nário remístico' do conti- à prova de som, locais e8-,
sem patrão doado pelo es':' nente, destacado lugar: peciais para televisão, bàn-

.. '-.,
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CAPITANIA DOS 'POR�
TOS,DO ESTADO�DE ,

, SANTA CATARINA
,De o'�dem do Sr. .Capitâo

dos Portos e em cumpri
mento ao determinado pela
Diretoria de Portos e Cos

tas, torno público a quem
interessar possa, que esta�
rão abertas, nesta Capita
nia, no período de 1° a 31
de agôsto p. futuro, as ins

críções para exames, de ob
.tenção de cartas do pessoal '

da Marinha Mercante, das
seguintes oategorias: -:- 1°
Condutor Maquinista, 1°

•

Condutor Motorista, 2'0
Condutor Motorista,

'

2°
Condutor Maquinista, 2°
Condutor Motorista, Arrais,
Contra-Mestre, Mestre de
Pequena Cabotagem, Con-
ferente de Carga, Carpin-
teiro Naval, Patrão de Pes-
ca, Mestre Amador e Con- i

.

dutor Motorista Amador. '0-----Na Secretaria desta Re- S insfrmenfos de guerrarédeas .do govêrno, partição serão prestadas aos
,

Decidiu-se afinal que a maioridade se de- I interessados as informações I
. afi)mica

clarasse por a�la�nação. . lnecess�ria�. ',(S:N'A) _ O Concílio Bri- necessidade de um processo
Uma corrussao CJ,ue pr�curou o Jovem mo- Capitania dos Portos. do tânrco de Igrejas, represen- geral de desarmamento.

narca para saber Si desejava ser I .aclamado Estado de Santa Catarina, tando o Protestantismo na Nessa' situação, as igrejas
maior, recebeu 'a seguinte celebre resposta: em Florianópolis, 20 de [u- Inglaterra Irlanda e Gales tem uma, tríplice tarefa:
Que'r9, �á;

, ,,' .

lho d� 1954. "

.

I recentem�nte adotou a se� chamar os homens ao arre-
SEXTA-FEIRA, 23 DE JULHO

Foram convocadas as camaras para o dia Ne. son do Lwr�mento guinte declaração referente pendimenfo; assegurar à. A • • • • , •

seguinte 23 de julho de '1840 Perante elas com Coutioho - Escriturarioda· t
•

d
.

t I id d
Fez conliecuios Seus cammhos a Motses e Seus [eüos aos

,

'
.' ',' ,

"",,' .ao incrernen o os ins TU-' mmam a e que o supremo f II a I l (S 1 103 7) L S l 103 1 7o maior,.él'lt';lsiasIIlO procl!lmou-s� a maiori?ade Classe G - Secretario. i mentes de guerra atômica: '

i 1.OS e sruet. a�mos :. er a mos : - 01:1-
de J)" f>e�r?, II, que solel}�rr�r:te pr.es.t�u o jura- I "As consciências dos ho- Deus reina ainda que a

Mat. 28: 16-20

men.to. eXi�ido pela cons�ltUl�ao ; mi�lOu o seu
mens tem' ficado perturba-I maldade esteja sendo plane-

glorioso remado de quas� meio s:culo, .

IMPUREZAS DO SANGUE? .das e abaladas com as terrí- ,jada ou executada, e teste-
Através dos séculos, Deus tem feito conhecido seus

em 1870, ;:norreu na capital baiana o Visconde

fl'IX 8 Df Hn6UJ:
.

veis possibilidades revela- I munhar, na vida diária, da
caminhos ao ROVO e, os seus feitos àqueles que nêle

de �tapi:lrl�a (�arecha�- de campo Alexander '

U lu, dRA das pelas experiências da' paz concedida pelo Espírito
crêem e o amam. Os feitos de Deus não são os desastres

Gomes de Argolo Ferrão}; b b d h'd A. I -

d
e as catástrofes. Êle é criador e não destruidor.. Como

1889 d 'T Sfil F
-

d d S t t AUX TRAT SlflLIS
om a e i regemo, o que .de Deus, que nao po e ser .

d t d d U
.

D f item '

'tO r. eo i 0d erna�dest 0ds
an o�, ?-' , ..

yem a reforcar a urgente' removida ou 'd�struída". cria 01' e man ene 01' o mverso, eus az mui as ma-

mou par e NO cargo e presi en e a provmcia
'

, ravilhas nas quais o homem não tem parte senão como

do Piauí; espectador de temíveis espetáculos.
em 19'00, inauguração do �nstituto Soroterápico O S II.

Em alguns atos de Deus, porém, Êle e o homem são

Federal, hoje Instituto Osvaldo . Cruz, no Rio «' S a Im- associados. 'I'ôdas as invenções, quer o inventor reconhe-
de Janeiro; ',,-

,

,

ça, quer não reconheça o profundo significádo desta par-
em 1901, faleceu em Montevideu, e conselheiro bancos- ceria, são frutos destas relações. Os homens se tornam

Gaspar Silveira Martins, ex-presidente do Rio cooperadores com Deus.
Grandado Sul" antigo parlamentar, ministro de (Ma''o DO ,!I ',' Outros atos nos são confiados por Deus, Seu maior
Estado e notável figura do seu tempo; II' '= mais acalentado sonho para o mundo; a paz entre os

em 1932, "morreuem Santos, São Paulo, o glo-
I.

UI'n:hrope) homens e justiça para todos, honestidade para com os

rioso- brasileiro Alberto Santos Dumont; ,

.
..

[' UU trabalhadores, , educação para tôdas as crianças - são
em 1945, foram entregues, as condecorações a obras que Êle deixou nas mãos dos homens. Pensando

omodo mais r;lpido d. eliminar do sangue o excesso ,

o!icl���f$:ptrçãs�._d.:.a, :r-?r9� ;�xpedicion�r�a ,Bra-I,
Aclamado no mund? .in� �:n!�::d��;:'�o;�t�: como Êle, usando os seus métodos, podemos tornar realí-

silel.ra, �m' õpe;��,o�� ���g�,�;ra na' Itália,' em "teiro como um dos ma.i;> im-
Em vidros dé 40

curto tratamento com
dades os seus sonhos para, êste mundo.

Franç()li��; 7 ",
," 'h, � ! fl' "

'

portantes filmes, do �mema"
e 100 pílu!�s , 8S universalmente afa- SOmOS cooperadores com Deus?

em �947".as<,1�\39:J:íoras, com.a presença de altas americano) "Os Salümban-, mad.��:i��:�!�d":��;
,

_ ORAÇÃO
autoridades civis e militares, foi solenemente cos", de Elia Kazan, foi se- pelos médicos Perdoa-nos Pai, Se tatribuimcs so os desastres à di-
promulgada á atual Constituição dêste Estado., lecionado pelos exibidores vindade. Ajuda-nos a ver a tua não criadora e teu bon-

, xxx locais para ser a grande a- doso coração, lutando pelo nosso bem. Ajuda-nos a tor-
24· DE JULHO tração do luxuoso Cine São nar-se cooperadores contigo. Ajuda-nos a cumprir hoje

José, no domingo próximo, a t�a vontade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. '

A data de 'hoje recorda-nos que: dia 25.
' -

xxx

) Filmado no estilo semi- FÔRÇA E LUZ DE CRESCIUMA SIA SÁBADO, 24 DE JULHO
_ \ em 1645, o bravo e intrépido brasileiro João documentário, na Alema- la convocaçâo para a assembléia geral extraordinária

I

Fernandes Vieira, o "Primeiro aclamador da li- nha Ocidental, "Os Saltim- Grande é o nosso Senhor, e de gmnde poder; o seu en-

berdade e governador das armas na restauração bancos" narra a sensacional São convidados os senhores acionistas a se reuni- tendimento é infinito. (Salmos 147: 5). Ler Salmos 147;
e restituicão de Pernambuco a seu legítimo se- ) e dramática história de um rem em nossa sede social, às 14 horas, no dia 30-7-54, 1-11 ou Rom. 16: 24-27
h

'

d f' dit 1 d 1 d
I. - 'para deliberarem sôbre a seguinten 01', man ou a ixar e i a ec aran o que os famoso circo em excursao

que não assentassem praça dentro de quatro pelos países dá Cortina de
' ORDEM DO DIA

do diretor-se-dias' seriam tidos por inimigos da Pátria Brasi- Ferro, e a sua espetacular 1° - Apreciar e aceitar renúncia

leira;
,

'_ fuga para a liberdade. cretário.
em 1781, a Vila de São Paulo foi elevada a ca- Grandes afores america- 2° - Eleger novo diretor-secretário.

tegoria de cidade;' nos e alemães brilham ln- 3° - Fixar honorários da diretoria.

em 1783, o lar formado na Venezuela, por Don tensamente em "Os Saltim- Críciuma; 16 de julho de 1954.

Juan Vicente Bolivar J: Pont e Dona Maria de bancos", como o veterano e

La Concepcion y Solo, recebeu o seu quarto' fi- laureado Fredric March, a

lho, a quem foi dado o nome' de Antônio José linda e talentosa Terry Mo
de, La Santíssima Trindade. Mas o padre, que ore, Glória Grahame, Adol
era parente próximo do casal, resolveu dar ao ph Menjou e muitos outros.
menino o. nome de SIMÃO, 'porque, ela havia de Elia Kazan, de, fama in.
'ser o Simão Macabeu da América. E o sacerdo- ternacional, dirigiu com se-

te acertou. Hoje toda a América Latina reve- gurança "Os Saltimbancos",
rencia e exalta o nome de SIMON BOLIVAR, talvez a mais importante re

o grande herói;
,

alização da 20th-Fox, na'

em 1839, o então �eneÍl.te-coronel J�ão P�opicio present� temporada. Em
Menna Barreto fOi elogiado pelo Bngadeiro J0- cartaz no Cine São José, no
sé Maria dá Gama Lobo d'Eça (Barão de

saY-j próximo domínga,' dia 25.
cã), por s�a a�ão relevante e destacada no com- A seguir: '!e�AGA, DÊ
bate de Viamao; FOGO" (De�eétive"-Story),
em 1868, o Barão da Passagem subiu o Rio Pa- 'com Kirk. Dóuglãs - Elea�
raguai, com' o.s encouraçados "Bahia", "Silva- II nor Parker.do" e "Alagoªs"; , ,-----------
em 1890, em São Paulo, nasceu o poeta Guilher-
me de Andrade e Almeida, membro da Acade- . r-_--'..--------,
mia Brasileira de Letras.

"

TOSSES t IRONQUlTES t

André Nilo Tadasco filHO CREOSOTlDO

São convidados os senhores acionistas a se reuni
rem em nossa sede social, às 10 horas, no dia 30�7-54,
para deliberârem sôbre a seguinte quites, ou Rouquidõ-�s amea- De 1 Caixa, Escriturários, Motoristas e Operá_rios,

, ORDEM DO DIA cem sua saúde! Ao primei- devendo os interessados, apresentar-se à Rua Silva Jar-

1° - Doação de uma área de terras com 15.000 m2 ro acesso de tosse, tome "Sa- dim n. 180, mu.nidos de Carteira Profissional e Certifi-
ao Ginásio Municipal São José.' tosin", o antisético das vias cado de Reservista."

,

mer�:l.- Apreciar e aceitar ,renúncia do diretor-co-
re�pirat,orias. "Satosin"

..

eli-I AGENCIA 'DE DETETIVE PARTICULAR
3° � Eleger' novo diretor-comercial, para cO,mple-. mina a :osse, da novas for� I. Executa-se,�odo e qualquer trabalho \ de Investi-

tal' o mandato do renunciante. ças e 'vIgor. Procnre nas!
tigs.cões, comerciais, civis, criminais etc. Dentro ou

,40 - Fixar honorários da diretorià. farmácias e drogarias "Sa-
.

° O fór�' do Estado.S - utros assuntos. tos in", que combate as bron-
Crlciuma, 16 d� julho de 1954.
Geraldo Sé1'gio Oli.va da Fonseca, presidente em

- -

I

,HOJE E, AMANHÃv,

Na" PASSADO
Edilal

23 DE JULHO
"

Esta data n;s recorda que:

em 1635, deu-se a destruição das fortificações
.de Pôrto Calvo, tendo o general Matias de Al
buquerque prosseguido em sua marcha no ter
ritório alagoano;
em 1687, embarcou para Lisboa o ex-governa
dor e capitão-general do Maranhão, Gomes
Freire de Andrade;
erÍ11839, os republicanos do Rio Grande do Sul,
comandados por Joaquim Teixeira Nunes, o

cupam a vila de Laguna, evacuada na noite an

terior pelas forças legais;
em 1840, foi de continúa agitação o. tempo que

, sucedeu à abdicação de Pedro I. Os governos
reegnciais não satisfaziam o povo.

Duas correntes políticas se degladiavam: li
berais e conservadores. Para suplantar no poder
aos segundos aventuram os primeiros a procla
mação da maioridade do imperador, antes dos
18 anos -completos, conforme exigia a constitui
ção.

D. Pedro, II tinha apenas 14 anos de idade,
mas demonstrava madureza de animo e quali

,

dades excepcionais, e queraí de fato, assumir as

,1

,(SILVII.A)
GRANDE TÔNICb

SOCIEDADE CARBONÍFERA PRóSPERA SIA

TOSSIU ?la convocação para, a assembléia geral 'extraorainária

Não deixe que as Eron-

exercício.

quites, as tosses e as con

sequências, dos resfriados. I

A Diretoria

(Q REGULADOR VIEIHA)
A mulher evitará dore.

,\LIVIA AS CÓLICAS UTER1NA:'

�mprega-se com v�ntaé2m P'\'.
combater as Flores Brancu, Cóli·
.cal Uterin!!-I, ..Menstruael e .pi), o

parto, e Dorel nOI ovirio•.
i poderoso calmante e Re�la

do!' por excelência.
Sl'LUXO SEDATINA� pela � com·

"rovada eficacia é receitada p'"

médicol ilustrei.
• FLUXO SEn,ATINA encontn... em

toda parte.

5

"

'�
"

.
'

Com a Biblia na Mão"

VEND,E-SE
,

Uma casa. à Avenida Màuro Ramos, 137.
Tratar com 'o sr. A. Madeira.
Rua Trajano, 31, Sobrado.

No <'Cenáculo)

Pensamos nesta terra comos.uma coisa grande e de
fato o é. Mas o sol é um milhão e seiscentas mil vezes
maior que a terra, e a estrêla Antares é 500 vêzes maior
que o sol! Realmente .estamos num universo tão vasto

que é imensurável.
O extraordinário em tudo isto é que o Deus de tão,

imensurável criacâo está também vital e amorosamente
interessado em n6s -;- vós e eu. A Bíblia diz: - "No
principio 'criou Deus os céus e a terra". E imediatamen
te, passa' a desenvolver o tema do propósito divino, que
é o seu plano de preparar esta terra para o' homem.

Podemos ser eternamente gratos e satisfeitos por
que Deus procura fazer-se conhece'r entre os homf'
como o Pai celestial tanto como o nosso Criador que sus

tenta as estrêlas em suas órbita's. Em Cristo êle se ma

nifestou, éo�o Deus de verdade e justica, de amor e mi-
sericórdia, de perdão e salvaéão.

�

No Cristo sofre-dOl' vem�s o amor do Pai. Ressus
,citando Cristo dentre os mortos Deus mostra o seu infi
nito poder sôbte o pecado e a morte. "Grande é o nosso

Senhor, e de grande poder; seu entel)dimento é ipfinito".
'ORAÇÃO "

Nosso Pai, tu espalhaste beleza sôbre a face da ter
ra. "á Deus, se -esta é ao tua prisão, como será a tua ,ha
bitação?" Ajuda-nos a aceitar a tua sal'llação e compre
'ender assim a beleza da tua paz, por Jesus Cristo, nos5.O
Senhor. Amém.

PRECISA.-SE
LYSOFORM E 080a·

Avenída Maure) Ramos 192 Fone 2.343

Durvalino Bafisfa Veiga

FlorianÓpolis Santa G:atarina

- Distribuidor Exclusivo-'-

Paraná e Sla. - Cal.a'rina
Rua Benjamin Constant 138

Escritório de Representações
Vende-se um :B;scritório de Representações, 'bem no

centro da cidade.
' ,

Tratar à rua Trajano, 33, 1° andar - sala 4.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sexta-feira, 23 de Julho de 1954

Aliança Social Trabalhista I
o PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTIÇO

(PSD) e o PAR1�IDO TRABALHISTA BRA

SILEIRO (PTB), obedecendo à norma de
conduta traçada pelas respectivas Convenções
Estaduais, recomendam ao eleitorado e ao po
vo catarinense, para senadores e deputados
federais, os seguintes nomes:

PARA SENADORES'
·NERÊU,RAMOS

(suplente -- Francisco Gallotti)
SAULO RAMOS.

(suplente -- Rodrigo Lobo)
PARA DEPUTADOS FEDERAIS
Saulo Ramos' -- Nerêu Ramos

Aderbal R. da Silva -- José 'Lerner Rodrigues
Archimedes Dantas -- Leoberto Leal
Atilio Fontana -- Orlando Brasil
Ivo d'Aquino -- Paulo .Carneiro

Joaquim Fiuza Ramos -- Rodolfo Tietzmann
Serafim Enos Bertaso

R:

:E.,stou opio p�ra, ocetlar
çuat.ouer: tr-abalho de de
senha: Arllelic o para clicb és
de pr�ogandq tOf71efOClaL, Pollli
So,. ot07:)l>0110S

.. Uesenhos
-

oe odos ÓS I/POS

SENSACIONAL TEMPORADA DE ROULIEN EM

ELORIANO'POLIS

I,:,

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

r'

AQUECEDOR

ELÉTRICO

lom�'4,
IMERSÃO e,

Capacdade 30 LITROS·

• Construido inteiramente de
cobre.

• Aquecimento ultra rápido .

• Játo abundante na ternpe
ratura desejada.

o MISTURADOR DÂKO, de reçu

logem instantanea, permite c

maior €scola de graduações de

TEMPERATURA.

I

,.

, I

_.;. WILLIAM BENDIX

ELEANOR PARKER ESCRAVO DE SI MESMO
---- -------.------------------�--------

CONSELHOS UTEIS

O Drama do 'ano:
KIRK· DOUGLAS

em:

, CHAGA DE FOGO'
\ .

No' progr,an:a:
Esporte na' Tela. Nac.

Preços: 10;0.9 .. ..:,..... 5,00
, .

Imp, até 18.�:íili�,'
.�i·IIII_.

As 5 e' Bhs,

Atenderidoja pedido

�l
UM GRITO NO

PANTANO
f

(Technleolor)
.

.

Com: Jean PETERS -

Jeffrey HUNTER
No programa:
Esporte na Tela. Nac.

Preços 7,60 _:_ 350

Imp .. até 14 anos,
/

As 8hs.

Aventura _:_ Intrigas
Suspense
SANTO lNACIO DE I

Elena VARSI - Mario

ANGELOT�I em: )1E' PRIMAVERA

No Programa:
Cine JornaL Nac.

1Preços: 7,60 - 3,50
Irnp. até 14 anos. ,,','

•.• _.lJI

, l'armattas de' Plantá:) '-:
I

,
M�S DE JULFi'O .

"I 24 - Sábado (tarde) - Farmácia Esperanca -

Rua Conselheiro Mafra.
..

O�GAHISAD( 2.5 - Domingo - Farmácia .Esperança - Rua Con-

E...
selheiro M�fra, r-

'

EDITADO
O

.

Sel'VIçO notur�o, sera efetuado pelas farmácias
Moderna, Santo Antônio e. Noturna, situadas às ruas

PO� IJOãO Pinto e Trajano.

'11'WÁLlPl.'(j �11.4T!rn ,

A pr�sen!e ta}>ela não poderá ser alterada sem pré-
{/VI 1:/(

�;;;UClH'C:::JjVla
autorrzaçao deste Departamento. ,

.��(!.��II����� D. S. p" em FlorianópolisL,l�doe jullz101 dDe'A195�. .

. .____

. tu.: sva ( o cltmpord
Inspetor d" Farmácia

Preços 6,20 3,50. .

Imp. até 14 anos .

f3L�·12IÁ
Estreito

As 8hs.

Robert RIAN - Ida LU

PINO em:

No programa:
Noticias da Semana. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. ate 14 anos.

'.,� c. DAMOS S/j.-Comércio e ,gênclasi'
I
Rua João Pinto� 9-.Fpolis--Sta. Catarina

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

Aluga��e :,C in e rna s �g:J��ssa Seilbora dO� Parto
Sala par a Escritório de

.

. I.A .Comíssão ?rgamzadora da Festa' de Sao Pedro,
Advocacia ou Representa-

realizada na Igreja de Nossa Senhora do Parto, agradece

S" J.'
a todos os que a auxiliaram com' prendas, donativos, no-

Todo o público de Florianópolis aguarda com desu- çõ/es, no centro, a Cr$ 700,00 ão
.. ,0sé

.
. tadamente ao Comércio local e à Redacão de O ESTA-

sado entusiasmo as proximas apresentações de RAUL mensais. I DO, pela colaboração dada, bem como' a todos os que

ROULIEN e sua notável Companhia de espetáculos ul- Tratar no Edif. São J01'-
A", 3,'30 horas. compareceram aquelas festividades,

tra-comicos e elegantes, ,"�andei:a embora antes As 8 horas,
A Comissão, agradecendo a todos, deseja muita saú-

Poucas vezes temos notado interêsse tão grande de ge,.l° andar, sala 8 das 17 de
..
e felicidades.

, ' .
. que .ambos sejam destrui- OSCARITO - ELIANA-

parte de nosso público por espetáculos teátrais, como-o às 18 horas.

que vem despertando a notícia ,da proxima temporada CYL FARNEY - FADA

.que RAUL ROULLE;N, 'o maior artista nacional, reali- "'Q',·que transformara. sua SANTORO em:

zará nesta 'capital, 'l:i. nârtir do proximo dia 30 no Cine . "
.. "NEM'- ·;SANS -

O NEM'1-'
. fé numa doutrina de o�io" ,.

.

. A '

Teátro RITZ._,.Serão."cinco noites de encantamento, com V.·d· raç�· ....'''Iatá r
'

.
-.»

1 d brasil
.

-: SoiER'�, T1\
.

'TG � H'AY·�E'N.-' -; .. , DALILA
os espe acu Ios .. Ulalsâ_e,gres a cena rasi erra. ,

.L "'...H� -; J"J

. E, o elencló. dã Companhia ROULIEN é realmente l!.
. .

.

"I�' T

•

Nó programa:
,

1 d I f
. -

NELY RODRIGUES I osaro;- VIVEGA LINDFORS A·tual. Atlantida, Nac.
notave, e

'

e e' azern parte ' .

a in-
.

..-

díssima estrêla de�Cinema e do teátro nacionais;'YARA Situada a rua Trajano <� em:
p.

CORTES, aplaudida atriz da Cia. Ducina e Odilon; ZE- '1. 51, avisa a seus fregueses LUZ NA ALMA

.

LIA HERMES; umâ encantadora figur inha, e os atores: ..te que mantem grande es-
'

'N P . .

CARLOS DUVAL, excelente centro comico; ARLINDO t de vid 2 /
o rograma:

COSTA, generice; e' DINO FLORENCIO; e, chefián-} 9q��, .

e �I ros m .m. q�e , Cinelandia- Jornal Nac. '

do-os, a arte alegre e inconfundível de RAUL -ROU- .vera vêndido em. caixa.. 01;1 "

Preços: 10,00 -'- 5,00
LIEN, o brasileiro que, venceu em Hollywood.

'

;1 varejo.
�

Censura - Livre.

As 7,30 - 9,30hs ..

As 8hs.

Johnny Mac Brown em:

A VOZ DO ESPIRITO ,

7 e 8.0 Episódios de:

r� FLASH.GORDONNO
i I,

PLANETA M�RTE
� ,

5 e 6.0 Episódios de:

O SEGREDO DA ILHA

MISTERIOSA
I .

No programa:
Cine Jornal. Nac.

Preços: 6,20 -..,. 3,50
Imp. até 14 anos.

C'ONFORTO absolute.
Grande .ECONOMIA

AQUECEDOR ELt:TR,ICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litros

.'

Fabr,icados nos tipos
horizontal e yertical.

-

• -Construção sólida, sendo a caixa' interna de COBRE ..

revestida de materi�1 altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.

• Controle automático de temperatura por;·lJRM.OSTATO.
que, proporciona grande ECONOMIA.

'\

GARANTE O QUE FABRICA

-- ---------__.:,-----......:...

AOS FRACOS SENIS
No século da atividade,' o

descontrôle dos nervos oca

siona fracassos imprevisí
veis. Senhores agricultores
de todo o Brasil, banquei
ros, negociantes, jornalistas,
'ntelectuaís, tomem nota:

"Gotas Mendelinas" é o

�rande reanimador dos ner
vos. ,"Gotas Mendelinas" (>,
.'). formidável estimulante da
vida. Sem contra-indicações,
adotadas nos hospitais, re

ceitadas diàriamente por
centenas de médicos ilus

tres, o seu maravilhoso e�
ieito torna-se notado logo

.

nos primeiros dias de .uso,
,

notando os débeis senís, de
ambos os sexos, nova vida
:! vigor íntimo no 1° vidro
'1e uso. Sem contra-indica
-ão, Nas farmácias e droga
·ias. Reembolso aéreo, ... ,

;1'$ 42,00. Caixa -Postal, 6.

PARA AQUELES QUE

rtESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

,

'. lIt tJPA.�f�It)

_ PERFElçRÕ S[M tC'UIlL

\
.
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U ESTADO

)

.

"AD.ICrONAL K CINTILANTE BAILE DE GALA DE ANIVÉRSÁRIO t ãa, FEIRA. :-:-
.

ÀS 22,30. HORAS ,

GRANDIOSA APRESENTAÇÃO' DO RENOMADO.E CELEBRADO CANTOR:
, • �

, I

, C' a' r I a s '�enit"n,aJ d
12 DE AGÔSTO DE .1954•.'-·,

.
. I ,

"
•

,
o

'VOZ ROMÂNTICA 'DO MÉXICO, GRANDE SUCESSO DOS TEATROS E CASSINOS DAS CAPITAIS�' DA RÁDIO TUPY, DO RIO E SÂO· PAULO.
DIRETORIA DO' VETERANO, . SEMPR E VISANDO A APRESENTAÇÃO DE GR ANDES NOITADAS A SEUS ASSOCIA-'

.

.'

-

.

OS, VEM DE CONTRATARl O INSIGNE CANTOR MEXICANO. '" '.
.

ÃO PERCAM \ESTA OPORTUNIDADE, DE OUVIR ÊSTE ASTRO DE I FAMA, INTERNACI0NAL.,�,
_ -.�.,.� _ >c.,_..

,'

M �BRINDE DO CLUBE, NO DIA' DE SÉU 820 ANIVERSÁRIO DE fFUNDAÇÃO.
'

.? 1

{ ,,::;.'
.,�;;J.

.

NÃO HAVERÁ RESERVA DE MESAS"
/

.. Secretário

a IClfl,"I' J -'(, J"
. ROBERTO OLIVEIRA._,:

GIOVANNI GUARESCHI - Don Camilo \'
.

. Tesoureiro I
'

. ---------··"e \
!,.".,.,.

e seu pequeno mundo ,' . . . . . . . . . . . . 70;Qo'

pe
'

GIbVANNiGUARESCHI,� o regresso
,-," � ",

_",----

IX Di:;;�,,�W Ei.,;,liEsciiI':_:_' DÓ';; c;i'iiÍ�
65,00 Agêocla, ,�" \

"
-

1le' ., 'II!RGIAS.
�::����11t�":t;��R��#���T�'�.�;�'sijJI,,����:��>";j"�d o'

PARTIDO SOCIAL,_� �IIP5 �, ,r... "

ATENDEMOS, TÀMBE'nr .PELÓ· SF;RVIÇO DE
..

: e DEM.OC'RATIGO, "

�� ,

.

.
"

REEMBOLSO '��()STAL ',' ,', .: , .,' .', C d d
. ,

.,

r. '.
.

, Asse.m�réi� �:O:i:��;�:d::'�:;:d��ven�Q,;�à- é. )���i�:.[:..::'�:;.�-�'���-:�''''iiii�ã'�1Terrenos na'Vila florida
· Publicidade ,Dr,' Antônio Gomes de Almeida .- Dr" :;-�

. , . _. . Lenoir IVargas Ferreira '1- Dr· Ivo-Silveira-v- ;;�::::'":i:":�'!3fJ���r=�
'. (E�:tre�lp).' " .' .. ,

. ca�'�:rt��:!ii:5" 't�igu�i Daux -� Dr. Edmundo Ribeiro Rodri-
MÀGNIFICOS LOT.ES, , COM FINANCIAMENTO, N Santa C_i_rina gues -- Dr. Walfer Tenório Cavalcante �- Dr. "

's __ -.'�1.�' ,

. .' LONGO PRÂZO .SEM' JUROS �. ""'. "
Jorge Barroso Filho .... Dr. Elpídio Barbosa -- .....

- -=-�
..1_ � ,; " --=.

'Oportunidade especial- para aquisição, com grande " - kns oe
.'

. _I_...I' num
- - --

facilidade, de um esplendldo lote na VILA FLORIDA. '"
.

. Cel, João Eloi Mendes -- Dr. �i��ino Co�d�i- I �.... passe '�'o \iclo ela ÓQCIUe,
CI#o

f
f f'

Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução. I

$.'
ro -- Prof. Lauro Locks T'- HdarlO Zortea __ \ivre. \on9C,

o U

de onde �tIf", • � �� ,

Privíhgiadá localízação, nas PROXIMIDADES DO ES- " ��nTfDICn·O' El Protôgenes. Vieira -- Dr: José Bahia Spindola .r _

. epraziile\� ad.wd � :��,�:;J
TADIO Do' FIGÚE:IRENSE,' assegurando valorização LJU A J .

." .'
_' .

<,
. 1\OVa5 ef'I

\h ser" \áC11 e tJf!I ,�.. 'i ,

imediata.. .

-:

' .
. ..

",' .".'
'..

.' " ,.BIttencoirr.t --,Epitácio Bíttencourt »r Erancis-' ��,�i..
•.

,

-

I
""'

..•J
...�;\i�ODd�umMPossaNn�i�a-...�

'�'M', ()s-�'.:
.

OS TERRENOS_ EM- ZONAS MAIS DISTANTES
. -, . CO de Souza Neves -- João Gomes-de Campos I

.

_ vW" -

NÃO PODEM OFERECER Ás. MESMAS .

VANTA- I ,.... ,

. 'Peça hoje';:tp..�smo .informações.a . 1--
Carlos Spalding de Souza -- Valério Teodo-

SOCIEDAOE IMOBILIARIA SJ:JL BRASILEIRA . ro Gomes -- Dr. Alfredo Cherem-s- Héiio:Pêi-,
O R S I!

c ,

'" ..", '·LTDA. (SUBRAL} .

.

.

O H
lO -

Escrit6rio: ,.Ed�JíÇ.io-São Jorge,. Sala'4 -,- Fone: 2,;,1-9-2, I xoto
-- Dr. smar Cunha -- Frederieo-Poy Fi-: S f A' - 1, -�

•

i . ., .

..' lho -- Dr. JoãoEstivalet Pires -- Paulo.Preis �- \�
rt=>:

'De 12.5 a. 22 H�P.

V
.,{ "i'

.

\, '.
" i.,.' .' : �..; Máeio Tavares da Cunha Mello -- CeI. An- .,

.

-
,

i�geJÍl:,.:ç�D.l"".�egurança '

tônio de Lara Riba�.-- o�.car Rodrigues da N.0-' ,,--:-
.

�
-'- .�� Dl8td�UldO.r.r;'

.

;"" .; ;.r.:�.�,e�·' tap"td,'ez'� � . va -- Dr. .Armando Cabl Bulos -- Dr. Lecian � �,�,�",,1- C. RA1UOS,8/A

"i' I SIOWI,'nski ..

-:- P�ro Kuss, -- MallO�1 -Siqueira- ,I -;«. '1
80 NOS OONFORTAVEIS MICRO�ONIBbs DO.

,.... BelIo __ IvO' Muller __ Hugo Roepke __ Erme- .

-

,I Comercio - Tranaportea.�,

RAo,'BD SUL 8"R'ASIL'IHO
. .j......:� I Rua Joio Pinto.�," Fpctl& >.

"1" ,{( -
.

I). »'.
'

lindo Largara -- Dr. Orlando Bertolli -- João 'I 1óI4.1

Píortanôpolís c--' Itajaf - Joinvllle - Ourltíba Santos -- Dr. Heitor Guimarães, �.�- Alfi'edo -E FI'
.

I-
\

.

Campos "-,Ricardo Witte -- 'Dr: Fernando Oli- xp,resso oriauópo is '. ....
. Age"'n'Cl·a ••'

n.ua Deodoro esquina';da ' O Centro de Irrãdiação .

Rua. Tenente, Silveira:',
.

Mental "Amor e Luz" realiza veira -- José Paglioli -- Olívio Nóbrega -- Dr. ANDRADE. & KOERICH·

I'"
' .' I

.
.

. .sessões Es?téri�as, todas as se- O.'sní de Medeiros'Régis __ Ben]'amim BItten- Transporte de cargas em geral enh'e' Florian6polis, .'
;;;;;;:--�----------.�'- ..: gundas feiras, as 20,30 à rua

. .
, '. .,'

'

Curitiba e São Paulo'
�

COr,rel-Q.S· e' gratn
'. k:;onselheiro Mafra, �3 - 2° court Barret? -:- Dr. Jose Boabmd �- Dr:, 'Adal.. ��m viagens díre�as e permanentes

pOS andar.
. berto Tolentmo dê Carvalho __ , Prof. Flávio. MatrIz" -. FLORIANO POLIS

.

, para' transms'são • �NTRADA FRANCA " Ferrari -- Dr. 'Wilmar Dias -- To�q'uato.;r�sso�: ,RuaF�ri;:s��:àr�M�;I�� ��stal, 435,
. OS ME;LHORE'S PREÇOS DA'PRAÇA NA. ELE�

.

�- 'Jo�quim Rigo --' Arlindo Ferrari -- "Dr: '., .�nd:,..Telegr.: SANDRADE.
fRO TÉCNICA ;r�T'r\,ÚSTRil\. E COMÉRCIO SI YI C

A .

T' J' d S"I' .

.'!' AgencIa;- CURITIBA .

-

. iu'lu
.

'.
- A., à mar orrea -- lago o�e a

.

J va -- Dr.
_ Avehidar" de Setembro 332@/24 :: \

"

�u� !enente Silveira, ·2'4. � Florian6polis - Santa . ,
• :Renato Ramos da Silva:

.

FOl1e: 847 (LÍn\ha Paralela)
.

.

'.A;���aE PEDIDOS pARAQ INTERIOR DO ESTADO. Vidr,�çarla ,:"End. Teleg�.: SANTIDRA. :

� ,,".. Ros:'aro Agência: ---' SÃO PAULO � ..

O
-

"·d '�-d"'-·-d··-·"-I'- " f'a; r'm''··�Cl·a·S' "d'e' Pia''n°tão Avenida do Estàdo 1666/1678 Fo:q'e: 3/-30-91
.. s' par', os ··e· co·n I a' O.' Situada,a r1:la Trajano .,. u' .}

-

. ,_'.. '
.

, �.'
.

. 'End. Telegr;: SANDRAPE-. .

; '.
. ,

"

.

.

..

'

..

'

.

.

. .• n. 51, avisia seu,s fr.egtieses, 24.- S�bad� ',M(t!.�.eD)'E_J�:!�cia. Agêné:i�lõ no Rio de Janeiro e e'in S:elo Horizonte·
I Acaba- de saIr do prelo, o lIvro "JURISPRUD1tN- de que mantem granod� es-

Rua 'Conselheiro Mafra.' Esp�r�riçá, ,,:._ com trMego m.útuo ãté São Paulo com a.' Empr!ês.'
CIA ELEIT .

'de Transportes Minas Ger�'i$ _S/ A,�) '."
..

A '. - O�AL", _contendo as. decisões do T: S. E.' toq�e de vidros, '2Ill/,m. q\le , 25 - Domrngo� _:_ Farmácia. Esper�nça ....:... Rü� Con�: -�._.

<, �oldaos e ij.es()lu,ço�s) .p()r assunto.e em ordem alfa- sera vendido em caix:a,".ou 'selheiro Mafra. .

.

". .' '. j' ',' ",.,-/

behca, a part�r:d� vigência do Código. E' �.ais um i�te- a varejo.
,'.

O serviço 'n'oturno.· será efetuado
\

,pe�a�:./ fa'.rmác!as S.e''nhores' C " :;.J -J.,d' '-'0'" ;,�,., ._.'"
.

ressan�e, e l,lhhs!?Imo; trabalho dÇl sr. DelcIho .PalmeIra., Moderna, Santo Antônio ec Noturna si.t'Úad'às ,às' tuas, . I . anulu(l:, S ... ..",

secr�:��� da PCr;$sid9êOnocoiapdod!dribunal StUperior Eleitoral. 'V,E'NDE-S'E�' .JoãoAPinto e tTratlabri°l' - d"'l' ' .. .', ' �

a Deput.:.do·
.

e'· 'V'er'el' 'a""d�r":,',; ". � ..

. ",
-

,

., .� e, 1 os ao au oro . presen e ti e a nao' po era ser a tera4a sem ,pré,;. .,
�,' UI I' ."

,,'
. u ,: '>.

IV!' Sa,Ira no proximo� mês d� agôsto, o "MANUAL D9 V:ende-se u�a casa de �a- yia autorização dêste Departamento.'
.

'" �". ,; ': , '.
J'

.. P:A:ey.A SUA:; ,PROPAGANpA
'. PO:r;ftTICA >�:M.. � "

fo��A RIO, DELEGADO .E �ISCA:L DE1t PA�TIDO , d.eIra, de b<:?a 'A c?nstruça,o, - "D. S. P., em Florianópolis, 1°,d:e' jullílo\cle-1954. .

, PAPE(L Dl! SEDA-NY:r:.O�N 'PR,.OCURE ':WA'NDYC-�,
de

eto, do �e,sIflo,au��r,.:l:l}��spensavel,nolpleIto de 3 sIta a rua ;AntonIO. Matos I
, Luiz·Osval'�ci,D'Ac_âll�l'�Ta T., DA $ILV�, f\�TO�DO RESTAURAN\l'E �-ROSA.:.

out-ubro vmdour:o ' .. J... .
. Areas n. 291, EstreIto.

_"�
"

'

Inspetor' d,,-,',Fa,tmácia .� PRAÇA 15 'DE NOVEl\fBRq 22-2A.· ,"
,..�

.�!
1 I J

OS MAIORES SUCESS'oS DO MOMENTO:

I ..

• .1",'

) .
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Hs]e, a C�nvenção do PSD
Na sede do partido, 'presidente do P. s. D:,

à rua Arcipreste Pai-oI que hoje chegará a esta
va, n. 5, reune-se hoje, Capital, procedente de
às 20 hs., a Conven-' Joinville.
cão do Partido .Soeíal ,

Democrático, convoca- I Afim de participa
da para completar as rem dessa Convenção,
chapas do Partido, às

I

já se encontram nesta

próximas eleições. li Capital números de de-A assembléia pesse- legados eleitores dos
dista será presidida pe- �diretórios pessedistas
lo sr. Nerêu Ramos, do interior.

,

,
"

23�de Julho de

1�f54'_. ' .. nolJconlratoÀ((Jrivileaiado»
A data' - de hOI-e A caroe

..�oe, aIPr�f�itura ..a�r��joD (contra o povo
..

-

'.'
A carne ja esta co- fendo contrato prrvr-, Não comunicaram

, O Estado de Santa Catarina, na data de 23
meçando a de ap I' d " di . "A f' ..

id dde Julho de 1.941, retornou aser.regido por uma
' ,s are- egIa O lZ. Irma àsautori a, es e, nem

Constituicão democrática, emanada do Povo e cer .dos ganchos dos a- "Irmãos V i d 'a I" se estas tomarem 'qual-pelos seu's representantes ,promul�ada. ,çougues.. compromete a fome- atitude. Cláro','o evento auspICIOSO e solene mereceu re�' ,quer
-'---,----- --....._,' gistro em relêvo, "pela sua histórica significa- Falar que os preços cer carne verde a to- que não poderiam to-

Deíxeu a UDN e ingresso,,u ção na vida política, jurídica" econômica e social já subiram, nem con- dos os açougues de .mar, visto que os Mar-de nosso Estado". 'vém FI
. "

Íi S b h 1'-PSD Invocada a proteção Divina, em seu preâm- "',. - .0rI�nopo IS 'e u. - c antes au estao a ser-
no bulo :onstitucio�al, a grande e generosa fa�íli.a Mas, ha dias passa- Distritos, .abat e n d o,' viço do snr. Paulo Fon-

Florianópolis, 22 de Ju� "tica -Nacíonal, por divergir c�tarmens� se VIU ampa�a?a por uma CO,?StItUl- dos O sr. Prefeito, atra- diariamente o número tes 'e' -não para servir açao que, somente na prática, responderia pela ,
, ,A

' ' ,

lho de 1954.

I da
orientação que os chefes '

da' d ves de uma concorren de cabeças de g d d 1-- sua fidelidade aos anseios e às necessi a es a
• -, a o e popu açao.

, Deputado Nerêu de Oli- desta agremiação partidária " . ,

bl'
• A

d- terra e da gen�e catarin�r:se. ,
, . '

CIa pu' Ica, aSSInOU acor o cem as neces- Denunciamos os fa-veira Ramos, I
vêm dando à administração Naquele dia a coletividade catarmense tev€ contrato com o's atuais id d de c d I déD. D. Presidente do Di. ,do Estado. motivôs para' receber, em festas, serena e confi- SI a es e consumo a tos" ape an o .para aretório Regional do P. S. D. Outrossím.Iautorlzo a pu- b f' d '

a h t I l-f' d Iante, o seu Estatuto ás.ico, �rma ,o, no 'es.plrito ,m_rc a,n. es, snrs�... r- popu açoao" ican
..
o es- Câmara Municipal, a-Nesta. blicação da presente; carta." d P �i '

Tenho a satísfação de' vir, Sem outro assunto, envio
o ovo que esperava VIesse e e a espargir p�r maos VldaI. DepOIS do tabelecido um mínimo fim de que tome as� todos os recantos do Estado, em, largas e IU�TIl- " .,

'
,

por êste meio, trazer ao a V. Excia. as minhas
nosas perspectivas, fartas messes de incalculá- lato de assinatura, o sr. de vinte e cinco, ca- providências em 'blne-'eminente catarinense e ao Afetuosas Saudacões.

I
.

d A' dY d' 'I veis benefícios".
'. .

Pau o Fontes, veio a beças, e que serão aba-. fl'CI',O da populaça-o.Partido Social.Democrático, Amo Luz e n ra e C t d
Secção de Santa Catarina,' Tabelíonato H. Lliz F,ilha

orno as an errores, asseguran o os precei- público se congratular tidas somente no Mata- H'
.

d I- tos constitucionais de autonomia e liberdade a
'

,
a aIn a a esc are-

que tão sabiamente V. Rua Deodoro n. 5. 1 atual Constituição é um "monumento m'agesto- de que a' carne não ti- douro Municipal, 'que cer 'q'ue; embora osExcia. vem dirigindo, a mi- Reconheço a firma supra
I

•
,

de Arno Luz de Andrade.
so � elevado que enobrece os constituintes que, nha aumentado. lhe será entregue pela M h t

-

tnha incondicional solidarie-
a elaboraram". _

arc an es
_

nao es e-
f
dade.

'
"

Florianópolis, 22 de julho O Povo; hoje, no comemorar o sétimo 'ani'- Que m .estudar O' Prefeitura em, regime jam cumprindo o 'con-
q��c�:�taai��:';,a;:i�e��i:� deE�5!st. HL. da verdade: '

versário da promulgação da sua Carta, se reju- "privilegiado" contra- de concessão "PRIVI- trato, visto estarem
fI· leiras da UnI'a-o, Democrá- ,'He?'cílio Luz Filho.

bila e_confia nos. se_us representantes, certo de to logo dá de cara com LEGIADA" .devendo.

que nao a repudiarão, custe o que custar, por- '» •

'

'

• ,',

' . abatendo número infe-

II M
I

d PSD
que de sua execução depende a garantia, da Fa� a .malícia e habilidade todo o gado ser nêle rior ao' estabelecido

N a oça o' .

mília Catarinense. co� �ue foi feito o "ar: abatido, salvo' inoti�o Imas, entretanto, para, • •
-

•

'A teci te
·

I ranjo" para futuro au- de força maior de que tapeação, recolhem aos..' .. COílVOcação� con eClmen O" SOCI�, rnento. Leiam o ITEM Ieverá ser.ccmunicado ,'cofres da Prefeitura o,�.

Enlace Ramos - Santos 20!. . . imediatamente ás au- abate de 25 cabeças.
A direção da recém-fundada Ala Moça Realiza-se amanhã, dia:'24, tos e sra. Lia Arruda Ra- Já no itenT 1'0 do re- 'oridades". IVejam 'senhores como

d P id S
.

I D
'

, .
'

. à Rua Feliciano Nunes Pi- mos e o sr. Mário Santo� fJ S b ''o arti o, ocia emoer,ático, por nosso In- a em, quantas ca-
I vão indo as cousas nasres n. 14, o enlace matrimo- sua exma, esposa d. Wal.

TIMtermédio, 'convoca os seus componentes, e:t;n nial da gentil e prendada quíria Santos. '

'

• '. .. beças os Marchantes mãos dos atuais dita-
especial os membros diretores, para uma reu- senhorinha' Terezinha Ar- Servirão de testemunhas,

l,
" estão abatendo? 18 a dores.ruda Ramos, dileta filha do no ato religioso, que se rea- !

nião, hoje, às 9,30 horas, àrua Deodoro, n. 33, sr. Vidal Ramos Neto e sua lizará às.I? horas, por parte PLANOS, 19 somente. '

afim de decidirem e ultimarem as providências exma. esposa d. Maria A.r da noiva, seus genitores, sr.
d :i'd d d I ruda Ramos, com o sr. tr. Vidai Ramos Neto e S1 O·sr. Paulo F.ontes, quan-

,

a sollenI a' e' e insta ação. baldo Santos, Fiscal do I. exma. esposa d. 'Maria Ar, do assumiu o govêrno mu-
....,....,-,...;.------------

A. P. C. e filhq do sr. Antô. 'm,da Ramos e sr. Danúbio nicipa_l; deitou plano para

Lot'er.&a do Estad'o' nio E. 'dos, Santos e sua Mello e sua'exma. esposa d, 50 anos de trabalho. Como'

,

'exma. 'esposa d. Alice Viei- Rute Ramos Mello; e, por não realizasse uma só das
ra da Rosa Santos. )arte do noivo, seus, genito- suas previsões, aga'rtou'-si

O ato civil, que se reali res" sr. Antônio E. dos San- (cómo ostra)' na Prefeitu
zará às 16,30 horas, terá CQ· tQs e sua exma. esposa d., ra! O sr, Bornhausen, na

mo testemunhas, por parte 'Alice Vieira da Rosa �an- posse do 'último secretaria
da noiva o Dr. Rubens de tos e o dr. Jairo Góes e sua do (de juristàs), lembrou

I Arruda Ramos e sua exma. exma. esposa d. Celina San- 3e das suas esquecidas pro-
esposa d. Gessen da Costa tos Góes. messas, e deitou plano para
Ram,os e o sr. Evaldo Moritz,' Após o enlace os nuben- 10 anos de futuro!,
e sua exma. esposa d. Nez' tes seguirão para o interior Santa Catarina e Floria.
ta Ramos Moritz; por parte do Estado em viagem deI nópolis estão, pois, planifi-
do noivo, 'o sr. Fúlvio San- n,upcias.

'

cadas ou planejadas.
-----,,-�------�---'------.,.-----------------

'

O ESTADO formula o:, Se o momL'nto é dos pIa.

c, I- n" e" "S,' lAtiO' J'os el> " melh9res votos de felicida- nos, lá vai mais' um, parll
S D N 'des ao jovem par. executação imediata, atra. '. .:

.

O aeraporto, O
vés de, um ato governamen.

'

ilustre aI f ;

F b'I f
'

"2 t -

ffO 'Estad''O
II -tal: ,cas 01 cum-

,

oi entregue ao pu íco, quarta- eira, DECRETO N. 7.777.777
'

primentado por ,eleva ..

'd
'

o Governado: d? �stado, do número de pessoa�
'a ,mode,rna e IlIxu9sa- casa de, ívers'ões' Em sendo o dia if.e ho- 'no uSo das atnbulçoes, ou. •

na falta delas,.' amIgas e admIradores'

,I je, Feriado Estadual, co-Deu-se quarta-feira últi- la e da solenidade ànterior, no amplo salão de' proje�
.

DECRETA:
ma, ás 11 horas; COm- grán. bem com a imprensa fala, ções. �o inaugurar o Çin� memorativo da Promul,.· Art. 10 - O Departamen-'
de afluencia de' povo que da e escrita. Acy Cabral São José, pronunciou o Sr. gação da Constituição do to de Estatísticà, dentro em'
enchia todo o trecho da Teive, como sempre, fez Dr. Prefeito Municipal bre-' 15 dias, procederá ao levan,
rua Padre Miguelinho, com- uma bela oração. Logo dr- ves palavras de congratula- Estado de Santa Cata?'i- tamehto de todos os atole�,
pl'eehdido entre as esqui- pois, fez uso da palavra o ções com os diretores dos na, êste Jornal não circu-, ros existentes nas estradas
nas das Praças' 15 de No- Dr. José Carlos Daux; um Estabelecimentos José Daux

I ' ,- h- '-

f do Estádo; ,

vembro e Pereira e Olivei- dos componentes
\
da firma e, o povo de Florianópolis, am aman a.

§ único _ O levantamen,'
ra, a ina1,lguração oficial do e ilustre membro da 'famí- pela realização daq\.lele im. �, , to localizará todos os atolei. "

Cine São José, a importan- lia Daux, para agradecer portante_melh�ramento pa- Padre Ita. ros no plano rodoviário,
te e moderna casa de diver. em nome da mesma e dos ra a nossa CapItal. classificarido�os em 'três ti-
sões, que é motivo de or- Estabelec i m e n tos José Terminou a solenidade da mar Costa pos, segundo a profundidél
gulho e satisfação, para' o Daux, não somente ,às ho-, inaugm:ação com a exibição de e a extensão.

,

nosso povo, por se tratar de menagens prestadas à rne- de dC!is filmes, o que foi A data de hoje registra ,ArL 2° - De acôrdo co;:,
um dos melhores e' mais mória do saudoso José assistido por mais de 1.000 o aniversário natalício do os dados desse levantamen.
luxuosos cinemas do sul do Daux, à sua digna famí·, : pessoas que superlotaram o Revmo. Padre Dr. Itamar to, o D. E. R. designará 0\

país. ,lia, e á Empreza, como a Cinema. Luis da Costa, zeloso e a.. tratores aoquiridos pelo Es·
Evidenciando o aconteci- cooperação de todos os que A impressão causada 'ao postólico /Vigário de Imarui tado para, nos atoleiros de

;nent� usou da palavra o ajudaram a levantar aquela nosso povo pelo novo ,Cine- e Pescaria Brava., primeira categoria, presta.
,

nosso colega de imprensa, obra, desde os en�enheir?s ma, foi magr:ífica , ficando I Muiíto conhecido e �sti- rem a assistência necessárill
Jornalista Osvaldo Melo, construtores ao maIS humII- todos. maraVIlhados de ver mado nes.ta Capital, onde aos veículos em trânsito;
que fé'z vibrante alocuj de operário; disse da utili- a importante obra,' pelo que, Ipor alguns anos serviu, o

. §- 1° - Nos atoleiros de
ção, em a qual ressaltou, os dade do c'inema como fator. mais uma ve�, felicitamos a

I
ilu'stre sacerdote aqui se 2'a. catego�ia a assistência [I

patrioticos esfôrços do in- importante na recreação e Empreza Jose Daux S. A. revelou um realizador ex- que se refere êste artigo se�
dustrial José Daux, Diretor educação do povo, congra- Comercial, na pessôa do traordinário através de 0-

-

rá prestada por juntas dQ
Pre�idente dos Estabeleci. tulou-se com 'os florianopo-. seu digno e infatigável Di bras -assist�nciais, em prOl bois, que se revesarão nll

mentos José Daux S. A. Co. litanos por possuirem agora' -retor Presidente Sr. Jorge' dos necessitados e da infân. serviç,o,
. contratadas pelos

mercial, em dotar' a nossa um dos melhores
.

cinemas Daux. cia. Destacado para Imarui competentes órli{ãos..
Capital de tão importante do sul do país, e pediu a �

.

e Bescaria Brava ali se .§ 20 _:_ Nos atoleiros dü

�elhoramento, �ara realiza.' cooperação -de tO?OS para
_

c O '. empo . vem mostrando
.

� mesmo 3a.' 'categoria, a mesma as-

çao. do q�al, ele
. ora�o:, I �elo e conservaçao de. tao ".

I
batalhador 'infatigável e sistência será' prestada pe-

mUlto ;s�Imulou, em .rep�t;r. I�portante casa de dlver-. ,'. _

"

"benemérito no setor que, los caminhões e _outros veí-
das cromcas -pelos. JornaIs'soes., Prevlsao de> tempo ate as servindo à religião, serve culos oficiais. I,

da. Capital: Falou em. se· 1 Term!nado o disclfrso do 14 horas do dia 23. também aos pequenos e hu- Art. 3° - Para atender
gUlda, o nosso prezado co, Dr. Jose Carlos Daux, o Sr, 'Tempo- _ Bom, co:n ne-

mildes deserdados da sor- as despesas com o presente
laborador jornalista e, ra· Dr. Paulo Fontes, Prefeito te e d� fortuna.' ato, fica aberto, por conta
dialista Acy Cabral Teive,. Municipal, que compareceu bulosiqade. Geadas. A data festiva dê hoje, do Bonifácio, o crédito es-
o que fez em nome, da fir, ao ato, a convite da Empr,e. Temperatura _ Em de- por isso, será ensejo a que pecial de Cr$ 50.000.000',00.
ma Moellman & Ráu, afim za, acompanhado' de sua I seus paroquianos do sul e Ãr-t. 4° - Revogall1-se a[,
d h h clinio.e testemUn ar o reCOJ1 e. Exma. e digna esposa, . foi

.

seus amigos e admiradores disposições em contrário.'
,cimento dos seus dignos di, convidado é\. desatar a fita Ventos -- Do quadrante. desta C'apital, dela se va- xx:x,

Iretj)res., não somen,te.a pre.! quo
e vedava a entr,ada

.

ao S 1 f Ilham pa,ra levar-lhe as, mais O presente plano tem, sô-f
�

Ih f d d C d d u, rescos.
erenCla que es 01 a a mem9-' ,proce en o a sua , calorosas homenagens e de- bre os outros' (acima aludi-
para a e�ificação da o?ra; ,inauguração ,o que fez sob Te.m�eraturas -- Extre- -: ,monstrações de apreço, es- dos) a vantagem de ser exe-
como as Justas e mereCIdas I calorosa salva de palmas do mas de. ontem: Máxima tima e gratidão, às quaisl quível e, como a, coca-cola, Ireferências que fizeram à p�blico �ue ali se compri-_ I' prazerosamente, nos asso- faze?' um bem ... '

mesma, os oradores daque, ! Ima, ansIOSO para penetrar 17,4: Mínima 14,0. ciamos.
\

, "BUM

\, ,

! Extra�ãop e Ootem
�8.794 - Cr$ 200.000,00._:_ Joi�vile
•

9.727 -- Cr$ 25.000,00;_ Mà:ira
12.541 - Cr$
7.659.- Cr$
1.089 ...:... Cr$

15.000,00 - Florianópolis'
10.000,00 - Tubarão

,5.000,00 - Criciuma

----------�-------�

Celso Ramos "OIe,mpo,
"

Da Capital Federal, _

onde se dêmorou vá ..
,

rios dias, regressou on

tem a esta Capital, em
companhia de sua

Com o número que ôn
tem circulou, o popular, se�
manário O Tempo, entrou
no terceiro ano de ativida
des. Independente e noticio

exma. esposa, o nosso so, a fôlha que o �ntusias-
ilustre conterrâneo, sr. mo moço e o obstinado idea-

, - lismo de J. J. Barreto c'ria-
Célso Ramos, devotado

-

ram e alimentaram, de logo-
presidente da Federa- se integrou na imprensa ca

ção das Indústrias e
tarinense corrio , expressão'
sadia e vigorosa de inteli

Vice�Presidente do P. gência e cultura,
Associando-nos ao júbilo

de vê-lo festejar o seu se

gundo anive'rsário, envia..

mos:'lhe, na pessoa do seu
ilustre diretor, as nossas

afetuosas congratqlaç õ e s

com votos ad multos anos.

, Alí, sob a velha figueira amiga, uns e� pé, ciu�
tros sentados, o Pedrinho, o Senador, o Nerêu Cor
rea, o Acarí, _o mano Tim-Thym e outros, cercavam
o/nosso venerando Pantaleão, benemérito fundadór
da grande indústria siderúrgica na Capital.

O Pedrinho afiançava, com a sua inegável au'"
toridade em finanças e economia" que o negócio
era da China para o Pantaleão; o ,Senador afirma
va que a proposta até cheirava a marmelausen' . o
Nerêu Corrêa, por força do hábÚo, adiantava 'qu'e
a sua palàvra era a do governador; o Acarí mais
p�olixo, discorria sôbre capital p�rado, qu� não
rende juros, e sôbre as vantagens da cirC.ulacão dós
meios; e o mano Jairp,e, um tanto' indócil c�m' oTte�
po perdido, argumentava com vantagens recíprocas
das part'es, uma beneficiada com o fim' dos prejui
zos cessantes e outra favorecida 'com o comêço dos
lucros emergentes.

O Panta�eão não estava nem mordendo o anzol.
E para acabar com as n,egociaçÕes, saiu-se com esta:

,

- Nada feito!, Vocês sabem que eu sempre fui
udenista de alto relêvo! Para mim o negócio econo
micamente é boin, mas politicamente não', presta!'
Sabem porque?_ Porque çomprar,o Diário da Manhã'
como ferro velho é a falência da ideolõgia.' ..t ,',

GtJll HE«ME, 'TA'L

""",
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