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hospedou, P. D. C. catarinense, bem
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por um, dia, o ilustre sacer- como' do' presidente do P.

dote e político brasilelro, S. D. e do representante. do

MOh�enhor Arruda-Câma- sr. Governador.
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IMPRESSIONANTE TRAGE'DIA
.. '., MORREU PARA SALVAR" A FILHA
RIO, 26 (V. A.) - Como vOava a menina Luzinete, �e ,tr�vessou, tranq�ilamente o te, sem saber o perigo que Hospital Roc�.a Faria, onde

de costu,me, há dias pela ,I ,um ano e dois meses,. pOIS

I
leito da lmha ferre�( quan- corria. Mesmo assim, Maria se e�con�ra mternada em

'manhã a doméstica Maria I servia como um passeio ma- do o trem se aproximou de da Glória não vacilou um observação.
da Glória Vale, de 132 anos, tinal para a criança. De vol� Imaneira assustadora.

.

instante .sequer. Segurando ra, presidente' nacional do

'casada, residente na Estra- ta para casa, ao passar pe�� I Q��ndo percebeu o peri- sua filha, atirou-a para lon- Seu pai, Joaquim Henri-
Partido Democrata Cristão. diu, à. noite de domingo úl-

da Santa Eugênia 'sem nu- Estação de Cosmos, Mana go, ja era tarde para ten- ge dos trilhos, salvando-a. que <do Vale,' tão logo soube
Ad' b

.

timo, a sessão de encerrá-moro na estação de Paci- da, G:lória não viu um. trem I tal' c�rer. Co?seguir�a es- Não teve" porém, tempo pa- da tragédia esteve no Hos- o seu esem arque, no

ência, saiu de sua �asa, a
I
elétrico, que se a?rOXlmava I c.apar, se Luzmete nao es- ra se salvar. O elétrico a pital, ficando ao lado da fi-. aéroporto, s. exa. revma. re- menta da convenção regio

fim de co,mprar leIte. Le- em grande velocIdade. A- tIvesse andando calmamen- colheu em cheio, estraça- lha acidentada. O corpo de
nal doPv D, C., reaÍizada

lhando-a, Maria da Gl6ria

I
Maria da Glória foi necro- cebeu votos de boas vindas

o, p.
sofreu �ontusões e escoria- psiado 'no Instituto Médico de numerosos correl.igicná- com singular entusiasmo,

, ,. S . .'a'ssagel res ções generalízadas, sendo Legal e, posteriormente, da- rios e membros diretoresdo nó amplo salão do Çi�econduzida por populares ao do á sepultura. .

,

Roxi.'

foram' $alvos pelo maquinístc
CURITIBA, 26 (V. A) fosse o sangue frio do ma- [ tourou o cano da caldeira

R I I a"ça-o do' Funcl·onall·smo- Registrou-se, com o trem quinista Nilo Vieira da Ro� IjOrr�ndo �gua ferv�r:do, o ees ru ar '.
.

de passageiros, ,que saiu de cha. que enf�entando grande fO��l�ta e seu auxiliar se

"Paranaguá levando 175 pes- .perigo, arrISCOU a pro?r!a a�lIalam do trem em. m�-' "erá entregue, boje, ao Prese da Republica nair.

soas para Curitiba; um aci- -vida, parando a, composlç.ao v�mento, enquanto o maqui- . .

,

f' d d f t ta comi grande presença Funcões, acompanhado da
,.. � .....� " r .' .. ·4 lo( � .. t >O- �.� ..:.::dente de çonsequencias que, a im e, repar,ar ,o e. ei o r rns ,

, . ,

'

.

' ,
'.. ..,.

'd" .

Ad'd d t f tRIO 26 (V A'� - O di- nova ,tâbela do funcionalis- relativos ao 'enqua ramento -, '

poderiam ser' funestas, não da locomotiva. Quan o es- e esprri ? en ren ou o ca- ' ,. "J. l JU a a'

lar e os Jatos dagua fer- reter do DASP deverá en- mo civil da União. O traba- dos servidores dentro do

vendo, conseguindo frear a tregar ao presidente da Re- lho está 'pratica�ente con- Plano, que será encaminha-

I d' h'composição. Os jat� dagua pública', àI�anhã o plano de cluido, r,estando' apenas a- do �,trav�s de mensagem O oc IDa
e de vapor punham em pe� Classificaçao de' Cargos e certar pequer:os detalhes p.resldenclal ao Congresso.

WASHINGTON, 26 (U .

.�i;Oc,:b�?;i.dd�� ;:m��U!��n��. DI'D1018.la's',' slvie'tl·CAS' com ,reslricões P.) :-=.9 f:tu�o da.aju�� a-

10Ç.Q.IJlotiv�. - �"!t.: -. (,
' JI, -.'

'
, � � c-

, �Q" .. , , mencana a Indochina e a-

, T�('i'-;- !: '",x_ '1 ,g. '�ANACH;I,'-26�{Ú: F;.t -: 'peito' _dó,S outrp's países co,

[ViétiS@5
s�TA·ªs�ÍJn rumen-, -tuaImeÍ1te alVo dá aténcãoO,� l'emo.o,:":: ,:Kro,tiOi;a-sé nós drc'�las 'in- I�ru.11istas, notadamente a tado no próprio. momento

.' ,..' �
J .�. g'

.

"a .,g ..t;·e pertençam Tl
' •. _ "d �,t' .. ,,' Iorrnados que o O'ov�rno pa- China. em que as autoridades de no maIS alto nível, do go-,""," ���.an '

..... �'" ," ..00,,' r-teVlsao" o. empn ..a;.e as" , ; A • ,I?., , •

1 h' I f d� ';/, ,j'àb1ã�s ,ct,eli�u. akergúe�
,

a h'"
,1 Id'�' d",l 27';'"

..

'"
I quis1:anes decI�lU Imp,or aos' ,Obs,f;lrva-!ie nesta captta Karac 1 co ocaram

\
ora a vêrno americano, declarou

" a "Clz:e111'"ti8me'€la Casa· 14 oras o la, .

Imovimentos dos diplomatas q'ue o controle dos- mC')vi- lei o Partido Comunista eSl,J �, ';' .; .

à t d d' 1 t
. _ o sr. Harold Stassen, dire-do Jornalistà todas as ve- Tempo -' Instável com sovletIcos as mesm s res-, men os os IP orna :as so- as orgalllzaçoes conexas.

zes' que algu� deles se .viu chuvàs. trições a que são .s�bmetidos
A'SSASSINA'DO I

tor da Administração das

desprestigiado ou tolhido, em .Moscou os dlp�omatas Operações Estrangeiras,
foSse por quem fosse. A sua Temperatura - Estável. paqUlstanes�s. Acrescentam
data natalícia deve consti-" Ventos - De Sul a Les- os mesmos clrculos que essa

,.' O mal·Or. Ca'rilel·rO 'da Nóbrega R' 1.
-----

tuir porta�to. um motivo de '. I d�cisão se fundamenta ,no �

ee ello.

'

"b"l" te, com raJadas frescas. princípio da reciprocidade RIO" 26 ,(V. A) - Acaba I School do Forte I3ening.
"

.mterrso JU lona Imprensa _ .... .. _

brasileira, devendo ser'mar- Temperaturas -:- Extre- e nao sIg�llflCa modlflCa��o de ser assassinado' na se�e Possuia as medalhas Cruz BERLIM, 26 (U. P.)
cada C'om a pedra . branca d t. M" nas relaçoes com a Ulllao da Estrada de' Ferro Goias, de Combate, de Campanha, .

•
_

, mas e on em. aXIma
S

.

'tO A
'

d . , Informa-se que Erich Oli-da mais legítima simpatia e

I
"

\
aVIe IC�.__. .

em raguar:, on e ser�Ia Bronze e de Guerra,' sen( ,

da ,mais sincera a,dmiração. l7,4. MImma 13,3. A decIsa.?A sena anunCla- C?11f? subdlr;to:, o maJor
I
veterano da F., E. B., na enhauer foi reeleito por es-

. da no começo da semana., teclllCO do ExercIto Alberto Campanha da Italia. Os seus magadora maiol'ia, ,chefe do
-----------------�------ Ignora-se ainda se é enca-

i
Carneiro da Cunha Nóbre- funerais realizam-se hoje,

rada medida similar a res- ga, que ali ,vinha exercendo ,Partido Social Democrata

M " f A : e,ssas funções ja algum tem- nesta Gapital, ten�o o ?orpo da Alemanha Ocidental.aIs um rances .1
, po. o extinto que era gen- chegado, ontem, a nOlte, a

d P -b-d d 1'0 do gene�al Henrique
I
esta capital. O mini:tr_o da Dos 366' votos depositados

assassina o rOI I· o e Duffles Teixeira Lott, dire-, Guerra, general ZenobIO da pelos delegados à conven-

, . funcionar tal' geral da Engenharia, '"Costa, logo que teve conhe-
ção do partido, 342 foram a

nasceu a 25 de, julho de cimento do lutuoso acpn,te-
,

" h'"
TUNIS, 26 (U. P,) - O registraram múitas mortes KARACHI,26 (U. P,) - 1920,' possuia tcidos os cur- cimento, mândou apresén- favor �e OUenhauer.

mo, a 'manc etts., e pri- ceI. René de Benoit Lapai- semelhantes no Marrocos O Pa:rtido Cómúnista foi 'sos,' inclusive os da Escola tar pêsames 'à família enlu-
meira página. Porque falar lone, de: 46 anos' de idade, francês. proibidó em Karachi. Esta Técnica e o de Infantary tada.'
de Herbert Moses é falar diretor fraQcês da Guarda medida foi anunciada e pou..

de. um dos grandes nomes do bey de Túnis; foi, aSf;ias- co depois, eram efetuadas
do jornalismó brasileiro, em sinado dia 24, por um ter-

, .' nesta capital pnsoes de
todos os tempos, do homem r?rista que con�eguiu �u- flssassloado' por membros d'Ô referido parti-
cuja operosidade assombro- giro O coronel tmha saldo

t
. ' do.

sa deu à Associação Brasi- dó seu gabinet� e subia ao, errorls Ia, ESp'era-se que a medida

Ileira de Imprensa a pujan- auto) quando. fOI mortalmen- WASHINGTON, 26 (U. seja aiupliada à Lahore, cen-
ça, a vitalidade e; sobretu- te alvejado. Os tiros foram tro de atividade dos circu-
dó, o pre�tigio de qU€ ela disparados por trás do au- P.):-- O sr. Thivent, contro- los da extrema esquerda,
goza atualmente. Sentinelp to. As autori,d�des france�

Ilador
civil e delegado dos Declara-se nos' circlllos

indormida e batalhador va- s'as informaram, que os
' /

bem informados que a deci-, 101'0:"0' das aspirações da ássassinios políticos e as ati-' Assuntos Urbanos de Mar-
são de proibir o Partido Co-

cla�se a' que pertence e que vidades dos guerrilheiros rakech, foi assassinado por munista foi tomada em Con
tanto honra, Herbert' Mo- em Túnis já causaram a

um terrorista, que o atingiu selhO' de gabinete realizado
ses aparece sempre que um morte a 155 pessoas nos úl- lla quarta-feira em Kara-
ideal precisa ser defendido, timos 4 meses. Também ,se com 4 balàs de revólver. chi.

O ilustre visitante presi-

-,

Ontem, s. exa. revma. re

tornou ao. Rio, viajando pe-

lo avião da carreira' da Pa
I

Herbert Mose$

4DtI�comDDlstas
albanês8s
ROMA" 26 (U. P.) -Levante comunista .

,

C R· , Refugiados anticomunistas
" elD osta lca

jalbanêses informaram que
SÃO JOSE', Costa Rica,' telegráficas e levaram duas em sua pátria estão ocorren-

26 (U. P.) - Anunciou-se, pess.oas como refens.

oficialmente, que um gru- Fôrças do govêrno segui- do desordens que á"ssumem

po de 25 comunistas se le- ram para a referida zona, a as proporções de uma guer
vantbu em ármas em San fim' de dar combate aos re-

ra 'civil, acrescentando queMiguel de Sarapiqui e Ca- beldes.
riblanco, ao norte da Pro- O coinunicpdo oficia.} as

vincia de Alajuela. Os re- sinala que no resto da zona

beldes c.ortaram as linhas. e' no país reina calma,

essas desordens começaram

após a queda de Enver Hox-

...()�()....()....()....()....()�()....()....!>....()--()�)....()-..c).O)�().... ()....()....().... (�....(�-..()..... ()....().-;().... ()....()....()._;()....()....()....()....()�G

�::j}��:�:�;�;f:: ii!;��:E��:�t:�;.�fOd;����:·i �O'N'S('lHo 'A'MIG0'11 !:::f!���Jif!.::;f.!��:;;�:;:�:;�;:;;;:.:�';��;�;:�;;
valeu, nem mesmo. pa,ra. flXar o. seu estIlO. Mal o. seu muito. Io.nge, enco.ntrará uma decisão. daqueles a quem
Diário ,da· Manhã faÍia ruido.samente o sr. Hercíli,o Luz _ tão. ásperamente agride, no. sentido de ser assegurado
Filho. reso.lvia estreiar nas lides de imprensa, pa,ra cum·

-

justo. relêvo a quem, dentro. da nossa política vinha seno
prir a missão que a sua inc,úria e a sua inco.mpetência O seu' artigo. de o.ntem, pela Verdade, é o. �stribilho. do. vítima ,da ingratidão e do. esquecimento do.S que lhe
haviam frustrado. Mas a sua revelaçã� como. jo.rnalista" de antigos e fanhos disCo.S co.ntrltl o sr. Nerêu Ramos.,Pe� deviam e aos seus, to.da a pro.jeção e to.do. (') prestígio..desde o. primeiro. dia, co.meço.u a co.rrer parelha. co.m a sa·no.s' vê-los ago.ra reiterado.s pelo sr. Hercílio. Luz Fi·

, Estude essa história e êsse gesto e neles não. enco.ntrará
sua revelação. com'o. administrado.r de jo.rnal .. 1. lho., So.b sua resPo.nsabilidade e seu endôssó. Fo.ssemo.f' barganh�s o.U negócio.s, mas exemplo. de co.mo.. se co.rrige

. Repetiu, num estilo. que lembra, embo.ra o disfarce, desarquivar velho.s do.cumento.s e fácil no.s seria, pelo. uma injustiça" dentro. do. maio.r respeito à dignidade hu.
o. auto.r das famigeradas bio.grafias qu� levaram o Diário mais insuspeito- do.S testemunho.s, mo.strar ao. sr. Hercí. mana. \

'

da Manhã à Justiça e ii co.ndenação. - velhas e bo.lo-ren- lio. Luz Filho. quão. diverso deveria ser o ,seu julgamento ,Se o. fizer, por certo., apreenderá a co.mbater o.S ad-,tas exp�o.rações e intrigas, já pulverizadas, Po.r nós, co.m a Irespeito. do sr. Nerêu Ramos,. nas suas atitudes em' ven;;ár,io.s 'sem invetivá-los� atirando.-Ihes acusações queas pro.vas na mão. Fo.i ao. cúmulo- de, bisar mesquinho e face dos interesses catarinenses e do.S bo.lliêns público.� o.' p�esente; 'fundamentado no passado, repele, e que o
so.lerte aleive, citando cQmo textuais, palavras que o sr. de Santa Catatina, mesmo que seus maióres adversários. fulu,ro também 'repelirá, co.m o. testemunho, queira Deus,Nerêu Ramos não proferiu, na penúltima co.nvenção do ,E não seria muito, depois disso" esperarmos que o jovem da própria péna' que ho.je as articula.
P. S. D. Tendo- sido gravada a o.ração do 'ilustre cata. e desorientado. jornalista, no seú empenho de ser útil ao

'

rinense, desafiamos o. novo jornalista a provar que rião go.vêrno, se cingisse ao cómentário o.U à crítica energi,
inventára os conceitos atribuido.s ao adversário. Fugin- Co.S mesmo. que fossem, distanciados, no. entanto., dos en
do ao desafio., o.. sr. Hercílio I..uz Filho não. mais Po.de. rêdo.s rasteiro.s e carrapichento.s, que, nascido.s da men.1
,ser levado. a sério., ,Po.rque se equipara, ao.s . falsifi ,ado.· tira e da exp]o-ração, ,não. só ,não condizem com o. seu no
res c'omuns e aqui tão vulgarizados. me ilustre pela tradição, como não atingem um catari.

ha, que ocupava o cargo de
ministro da. Defesa.

o . RISO DA CIDADEl ..

o 'sr. Rereílio Luz Filho. pode ser grato sem ser in,�
grato. Do que não. de've nem pode esquecer.se é da res

ponsabijidade do seu nome para gastá·la e expô-Ia no

aval de' intrigas e, misérias urdidas por quem nada mais
tem a perder.

Como é, Dona Ude-
. ,

nilda, que traj'es são

esses?

São os que sobraram,
Dona Moral!

. .

__ ./1. j'Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o J:STADO
, \

CLtNIÇA D�'OLHOS .z: OUVIDOS - NAR�Z E,.:
J

. -.
, GARG��'Í'A, :

.

.

.
- do -

. .,,'.

DR. GUER EU· O
-

M E D I C" O 5 .

", 'I Dr. fauslú Brasil r o E S T A D J) 'Chefe d.o Serviço de Ouvidos _:_'Nariz' e Garganta
M· DO

.

. do Hospital de Florianópolis
.

•
.

,

,

'

I

LAVA i ESPECIALISTA E -

i· ADMINISTRAÇA,O A clínica está montada com os mais modernosMARIO DE �ARMO I DR. ALFREDO DRA. WLADYS
E1;JÇAS pE 'CREA�ÇAS. I Redação e. Oficinas, à -

rUI! Aparelhos para tratamento das doenças da especialid�deCANTIÇAO , CHEREM I' W. MUSSI CLINICA. GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento. das Sinusites sem operaçao),

- MÉDICO -

. �
e CONSULTAS: Das 10 às Tel. 3022 - ex; Postal, 139. NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites eI CURSO NACIONAL DE

D' t RUBENSAG)';UNICA DE CRIANÇAS
, DOENÇAS MENTAIS IDR. ANTÔNIO DIB 12 h

Ire 01':
" ".

'

, inflamações do Nariz. e arganta '

A D U L, TOS . ioras.
RAMQS. 10NISAÇAO MEDICAMENTO$A .(Moderno aparelhoDoenças Internas 'Ex-âiretor do Hospital I MUSSI Gerente: DOMINÇOS F. DE para.' Ionisar Medicamentos (Tratamento de 'dores de;ORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana. .:.:.,_ 'MÉDICOS - Cons. e Residênéía: 7 de AQUINO. Cabeca e Inflamações da Garganta e Olhos. E'11 muitosRINS - INTESTINOS ' Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA. . Set�mbro'n. 13. - Representantes! casos são evitadas as operações das Amígdalas .'Tratameii.to moderno da tais.

GERAL-PARTOS
, ',. Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO, (Tratamento das FaringíjesImpotência Sexual. . ',.,

, Lt '

d )
SIFILIS .

Serviço completo e espe- . ':'. ·ra, (a,
_

e inflamaçôes dos Ouvi os
\Consultório - Rua Tira- Rua 'I'iradentes n. 9.

cializado àas DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça):lentes, 9.
.

"

Consultas das 15. às 19
SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS - 1\0 andar.' REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA deHORARIO: noras.

..' " Imétodos. de diagnósticos e I
.

,

Tel.: 22-5924 Rio de '

(OCULOS)
.

Das 13 às 16 horas. -

FONE. 3415.
S

. tratamento.

I"
Janeiro.

. JLAMPADA de,FENDA (Verificação e diagnostico de
.

.

.
Res.: Rua Santos araiva,

ISULPOSCOPIA - HISTE- DR JOSE MEDEl- Reprejor Ltda,
,

'

, lesões dos Olhos) .

TeI.. Cons., - 3.415 - Res. 54 _ Estreito. "

•.

�-- 2,276 - Florianópolis. r.
.

RO - SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA
' Rua Felipe de Oliveira, n. INFRA VERMELHOfEL. - 6245. 1- METABOLISMO BASAL I

. 21 - 6° andar. '

G�ande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de. .
,_ ADVOGADO - �!JR. ROMEU BASTOS DR, MÁRIO WEN- Radioterapiap or _ondas C�ixa Postal 150 _ Itajaí

Te!:: 32-9872 --: São Paulo' Pulmão e Esófago
PIRES' curtas-Eletrucoagulaçãe

-I ._ Santa -Catar.ina -

.

ASSINATURAS
. Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaDHAUSEN

. Raios Ultra Yioleta e Intra '.
. Na Capital .

"

. Belo �orizonte . o
- MÉDICO - CLíNICA MÉDICA DE Vermelho.

.
' DR. MÁRIO LAU- Ano Cr$ 170,00 Residência _ Felipe' Schmidt, 113. Telefone 2.365Com prática no "Hesnítat ADULTOS E .CRIANÇAS Consultório: Nua Trajano,

RINDO, .

Semestre Cr$ 90,00 Consultas _ pela, manhã no Hospital _ A tardeSão Francísco de Assis e na
'

Consultório - Rua João

ln.
],1° andar _ Edifício do

.,;';,;" " No Interior
• das 2 horas em diante no ConsultórioSanta Casa do Rio de Pinto, 10 --Tel. M. 769. Montepio. .

"

e
>

Ano Cr$ 200,00 '
_'o _Janeiro Consultas: Das 4 às 6,ho- F!o,râ,.;o: Das 9 às 12 hO-, DR- CLAUDIO Isemestre Cr$ 110,00 I DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO -

CLINICA MÉDICA raso (,
ras - Dr. MUSSI. • I Anúncios mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA.

CARDIOLOGIA Residência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra, BORGES 'trato.' DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL
Consultório: Rua Vitor Júnior, 45. Tel. 2.812.

'1�1�f:ê�'lcia: Avenida Trom-II �r.oA!V�;��O:ec.ursos pu,��iC�r��!���� :e���Ode::I� Dr. Miguel NUAes ferreiraMeireles, 22' Tel. 2675. OLHi)S OUVIDOS
NARIZ -E GARGANTA-I' powsky, 64_' (Jerante o Supremo Tribunal Vldú'i,. _, _ RECEM-CHEGADQ DO RIO DE JANEIRO,Horários: Segundas, Quar-

"

, Federa1"e Tribun�l Federal A. ?Ireçao nao se. respo�- ATENDE' A RUÀ VICTOR MEIRELLES N0 ,18; 1<'tas e Sexta feiras:
DR. JÚ�IO DOIN 1---

de Recursos. s�blhza pelos. concelt?s emi-
ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.Das 16 às 18 horas. , �S�RI:ORIOS . "

tidos nos artíaos assinados-. ,

CHAMA-DOS A QUALQUER HORA DO .DIA, OUResidência: Rua Felipe I VIEIRA DR. NEWTON
_

Flonanopohs - �dlflCIO
,
...-",_ -. ................

_ DA NÓITE NO CACIQUE, HOTEL, A RUA. FELIPI D'ÁVILA - Sao Jorge, rua �raJljlno, 12
'I f"

-

es SCHMIDT.Schmidt, 23 - 2°' andar,
Especialista em: Olhos - 'CIRURGIA GERAL -- 10 andar - sala 1. D' ormaço . -

apt, 1 __::; ·Te!. 3.002,
:

Ouvid�s Nariz e Gar- Doenças !l� Senhoras - Rio de Janeiro - Edifício
• -' D'"

.

Ylm "'or
-

'ê'a "�"----f-...._._.....",...--_--'

Proctologia _o Eletricidade Borba Gato, Avenida Antô- .u.els
.:

r. ar... r
, ,DR. ;.�i\,L�,@R; Z{)- ganta.

Médica nío Carlos 207 - sala 1008. CLlNICA MEDICA'
.

MER:'�GARCIA Receita de óculos.
Consultório: . Rua Vitor - o

O Jeitor encontrarã, nes- CONSULTAS das 10 _ 13. horas• 'Á ."·"·'i'·· -Iníra-Vermelho.
.

.

T f DR. C,LARNO '.G.· t' i f
-

que R T" d nt 9 F' 3415mpl._o_m:��,(�::�ii�)á,,\' 1f..ac.�ldade . Meireles n. 28 , !,!�e one: ta co una, ',n ormaçoes ua Ira e
,

e - one .

.' .
_"l':;'\d M dic d Ultra Sonoterapia Ne 3307. _.

s-

,- .• ".. ,... G-Il. LLETTI necessita, diàriam.,nte e de ... , .. ..
"

. ,: :N����:f�à:à'�:d: ��:�it a

,bulizaç�es.
- -

Consultas: Das '15 horas' ; - A�VOGADO -' imediato: ·Or· Ca 'rl'o's' 'F ('08els'··IDU·
..

,

Ex-int���po.rr\-;oncurso· da,' Equipo de Oto-Ríno em diante. . Rua Vitõr Meirelles, 60. . • oU.
.

HMl{têt;.Dlaade-Escola , e .: •

E t d ) Residência: Fone,: 3.422
"

FONE: 2.468.
.

JORNAIS. Te'efone Médico dos Hospitais Americanos e da Força(Se�viç6:-:�d(k Prof. 'Octávio 1"
.(UlllCO no. s a o

. Rua: Bl�menai n.,'71. ,:.,_ Florianópolis -' ti Estado S.022 Expedicionária Brasileirah"!id�tg�es' LiJ;lla)�: <:"; t. :' �l1a - VJ,tor MeIreles· ','

A GazetIÍ 2.651 '

'MÉDICO _ OPERADOl:. � P�RTEIROEx-ióte!{i!)i do; Se.r,yj,Ç():' de ,r. ,1), 22.
r

DR.: DIB. ÇpE$'!d r

,> I Diário -da Tarde 3.Q79! Doenças de Senhoras e Criançasj-- Partos _ Operações
, Cir]Í?ia'.�.?����J?,!t�l� '.' �"Ijórário - 9 ás 12 horas' :.: ,A,pVqs;J\I!>p.; .. r l tIl: fDiá!,iDo d� Ma��l r 2.46� .Q Maís Moderno- e efícíente Tratamento

.

e' OperaçõesI. A. r'sl2�' 'tJ:1../,'�.",}ío �IO �e .J,_·'16.ás 18 horas, , 'daús�.$.��:.{�.'·ii$$!,;r�O.�"�.,�.�:iw.".ilc A Ve.rda.de .. :. v','" �.Ol�11 ..

'" das doenças1de Senhoras .r...
'

o . o;":{ '�an-el<rt)->-r"'�-'�' _.,'{..-" '..
- �.' , L.. .... ,8> ,�. t.""'l:!"'" l�. I .

Imprensa,J)flc:1al .. : �6�.8 ,Ç§UC_çiS, Jlôres bran.eas,_irr���l�ida�.ês ll?-entrua��, ton-.MétüU;tfd�"iii�p1t�í>��r, ...,: '. 'F��E ,- 2.675 crimin,tf;�d;�..��:a;!tJ��sl·l��;·�fi�· ): HOSPIT ..US· "� 'turas; .zumbidos de O1�vidci, neuÍ'ãs.tenia,<i: il'i'itahitidadf!}.}.
.

Car'idade -', Resldencla: Travessa ;.' .con�1L�t4S1'PQP'l):,�q.r_�S;.,;/ 1. ,U..: CitHdade: -
- '_ insôniá, impotência e frigidez sexual em atnl�os os se-'DOENÇAS DE SENHORAS Urussangu 2. - Rua ��nes"l'1,�cií�,41�lJ7; <Provedor) ......• %.314 xos _ Tratamento pré:.nupcial .. 'e pré-natal: _

- PARTOS-OPE,R,AÇõ,BS Apt. 102.
(esq .. 'rirl;ld��l't�S)�:>�l��b<�(a\ '(Portaria) Z.OIl Operaçõe� esp�cializdas' do óuvldo, �

nariz, garganta,(;ons: �1Ja João Pinto n.,16,. DR.. VIDAL d 1 3 Nerêu Ramaa a.S31 sinusites, polipos, desvios do' septo ,(nariz) labio partidodas' 16,,00' às 18,00
CLíNICA DE,,,C.R1ANÇAS

' o .,..- sa a.,.' ,

.Militar 1.157 _ Operações de hernias, apendicite!;i, ,ovário, -utero;horás. ,. '>". São Sebàstilo (Casa hemorroides, adeuoides, hidrocéles, varicoceles ePela ma�hã atende CONSULTÓRIO - 'Feli-'

I
de Saúde)' S.153

.

varizes, elefantiazes�diàriamente nó Hos- pe SchIUidt, 38.

D H'
- "
.'

1;' .', K· , h' I' Maternidade I!0utor C I R U R G I A E M G E R A Lpital de Caridade. CONSULTAS --. D.� 4 c r. 'il�S Llg00 ec e, e , farlos Co�rG� .. , 1.121 Tratamento garantido de varizes, 'úlceras varicosas,Residênci�: ,

6 li I

CIRURGIÃO DA CASA DE: SAUDE SÃO SEBA.STIÃO O.AMADAS UR- h�morroides com 6 injenções, ::;em dôr...
.

Rua: Géneral Bittencourt
::ts

Resi����ia: T�nente' Sil� I' ,Laureado com a medalha de o�ro pela faculdade 10(, GENdTESnomb iro"
OPERAÇÕES E TRATAMENT0 DA TIROIDE .(Papo).

_.

.

.'

M d" d P
,

I
orpo e t," S.SU

I
Tratamento e Operações do estômago. fíg?-do, vesicula e--

n. 101.
-

,

I
..

130 .'
',de e lcma o arana. . 'C' •

I (Recla T b d dI'
.

,',
"

velra,
.

. ..
.

I, --: O;--, i"ervlç? ...UZ, intestino - u agem uo ena.Telefone: 2.6��: FONE �. 3.165.
. Prêmio "Victor do Amaral de Cli;n-ica Dbstiteca ,da n�ll�oes!. . . . . . . .. 2.404 Tratamento' da -Sífilis pelo processo Americano� mais

DR:, ARMANDO VA-;luR AN�ÔNIO, ,l\JO- Fa�uldadé de Medicina.'" '.
'. (()�;�!:,<SIl.I�.���J.s�. Z.03� Técnica única �:����oe;;a o: t;!t::::�to do Heman-'LERIO ,DE ASSIS -

NIZ DE ARAGAn Com estagio na Clínica Cirúrgka da Faculdade, Pol�cla (Gab. Déle-
. gioma (manchas de vinho) no rosto ou no QOr.po; com.-- M�mco -

. ·d€ Medicina da Universidade -de São Paulo. ! gado) 2.594 .

100'% de cura.. '
.

Dos Serviços de Clínic.a In- CIRURGIã TREUMATO. Viagens de aperfeiçoamento aos hospitais de COMPANHiAS UE Receita de óculos - Tra-ta,mento 'e operaçã� das doençasfantil da Assistência. Muni-
. LOGIA Monte'vidéo e Buenos Aires. " '.

.

TRANSPORTE
.

dos olhos: PTIRIGfO, C�i��ATAS, ,ESTft'hBISMO,cipal e Hospital de Caridade, Ortopedia
.

CIRURGIA GERAL _ PARTOS _ DO�NÇAS DE I A.ÉREO ,CLíNICA MÉDICA- DE f' Consultorio: João p'into; SENHORAS' .

_

,

TAC ......
'

.. - 3.700 ATENDE A QBALQUER HORA DO PIA E DAClUA�ÇAS E .ADULTOS 18.
"

Operações de: Aparelho digestivo � Estômago, Cruz�iro do Sul 2.500
'

NOITE
- Alergia -

Das l'5 às l'7'dl·àrl·a·m·ente.
"

t t' bl'II'ares (vesícula)' I
PanaIr ..........•• 3.553 Consutório: Rua. Deodoro, 35 �'- Tel:' 2784· .

intestinos, re o, anus e c.,. VIas
.

.

.

.. ..-"7... _

'Consultório: Rua Nunes Menos aos Sábados Aparelho gênito-urinário masculmo e _femm!n�, rms V�I� ........• : ....
2.325

I .

Residência: Ru� BOQai��a, 210 ,

.

:.:._ '.l\1:achado, 7 - Consultas das Res.: Boeaiuva. 135. bexiga, próstata útero, 'ováriQs, operaçoes plastIcas.
A

LÓld� A�reo -. . . . . . .. 2.402 i '. '.
.

.
. -

'ta'
. e

.. -
,

15 às 18 horas. Fone: - 2.714. Cirurgião da glandula tireoide. Cirurgia do can- Real .....
,

.... , .... �::�� ", N'avl·o-Molor' «C,IDI,;: c. ,'. e:�kl.'»,'�Residência: Rua Marechal
cer. Traumatologia.. ScandinliVa. �'......

. at,. ."Guil'hp.rme, 5 - Fone: 3783. 'DR. H E N R I QUE 'Atende das 8 às 10 e das 16 às 18 horas na Ca- HOTtJS RA�:rDÉZ �. CONFOR1'u _ SEGURANÇA'RISCO PARAISO sa de Saúde'São Sebastião, das.lO às 12 e 14 às 16 .ho- I�ux: 2.021
Viagens' entre FLORIANOFOLIS 'e RIO, DE' JANEIRO"DR- I. LOBATO P

.

ras a rua Fernando Machado nr. 6. (Prédio do InstItu- Ma�estic 2.276 Escalas .interm.eç1iárias· em Hàja!, 's-ántos, São· sé-,FILHO
_

M�DICO 'to Diagnostico Dr. Djalma Moellmann).
• M,etro�ol !:!�� bastião,.Ilh9 Be�a, "Ubatuba, sendo nestes quatro' últi-',

" Operaçõé.s - Doenç�s
.

.

. [,a Forta .

mos a,pen.as 'pa_ra mo.vimento de passageiros.
.Doenças do apare'ho respi-

i ! 44� .

.de . Senhoras - Clinica de C�c que, ." .As esctLl(1s�em S. Sebastião, Ilha'Bela,'Ubatuba não'ratório
Ad lt Central ; 2.6'4' p'I'ejáitle{lréiO'<'o·horário--ilé'cheg.ada nó RIO (Ida) e. R��I����r�itJg��s. nO;�:��i:!ed::P;:'�:��� Dr.·· José Tàvaru Iracema .. ��;�iTJ;,:::::::: ::!!� ITINFiRA��i1}R�wl���:;;iKE"NOCirurgia d�,Torax do Estado' MOLE'STIAS NERVOSAS E M.'ENTA."IS _, CLINICA Disque . . . . . . . . . • . oe .

,

. Fo<rmado pela Faculdade
.' _

,
..

Nac::onal de Medicin,a,Tisio- (SerVIço dI) Prof. Mula- 'GERAL..,
_'__---:

. IDA. V O. L T A
logista e nsiocirjlrgiã,o li<i>'1 t'lO': ue-,Andrad�): "� " .'

, .1
.

Florianópoli�' Itafaí:' , Rio de Janeiro Santu!}.

Do Servico Nacional de Doenças Mentais.
< ,Hospital Nerêu Ramos I Consultas' - Pela manhã

. Chefe db A�bulatório de Higiene Men�aL D�f10'·I,8/'-p.ll.,·mt\r.l·a .
" ' �7/7'Curso de especialização pela no Hflspital de Caridade. IA S t'A 1i&'!\I' I O 31/7 2/8 .. 6/8

"

7/8S. N. 'í'. Ex-i'Btl;1rno e Ex-as- A' -t- d' "

'd
_.

15 3'Oh',
- Psiquiatra do Hospital - Co oniq an na.

.

.' ..

,.,. .. '. ar e, as. ,s.
. Convulsoterapia pelo eletrochoque e car- Adventista " � 1" t,' .1 .•.. , •.• '.",:,"",. :�"oistente de Cirurgia dq Prof. .

.
.'

" . ,

P
.

..' 'o •

UgO Pinheiro Guimarães em dlante no consult6rlo, diazol. Insulinoterapia. Malariotera,pia. SICO-

,I Matrículas Abet'tal I HQrá:rio ;d� :.gàÍcià:<.:�: '�
(Rio). ii Rua Nunes Machado 17, .i.terapia..· .'

,

ári Ad
,� . ., ,

1 d.e.· Fló!l'lari��ólig:-' às 2�,00 horas'

...'." CONSULTAS'. Terças e'Quintas das 15 as '.1 CJrsos: Prim o. -
.

.C F I· Schmidt 38 E d T' ad ntes 'l\.� - do' :Rió"de':�J
..
.aheiro às 16,00 horas

ons: e Ipe ", sqll,na e. H' e . ,. ".

17 hora,s. Sabado . (ma.nha-)·'·, . I mI'ssa-o. '..
'F 3801

' .

-

. .Para.mais ilIformaç�� !dirijam-se à
- one' .

' '

2.766. .

Rua AnI',ta GarIf'-baldi, esquina de General d OAt.ende em hOl'a marcada.
R' lA' La ' Porta I

.,

I
. Rua V.isconde • uro EMPRESA NACIONAI:JDE NA:VEGAÇAO HOEPCKE .

Res: Rua são JOlrge 30 -l
es!C.enCIa -:

.

_

Bittencourt. '. Preto, 75. .
.

.

Rua: Deodoro _ Cai:ícà Postal n. 92 - Telefone: 2.212Fone 2395. '�-fotel. .,: RESIDENCI�: R�� �o:aiúva,.,�3�?el. 2901 . ,

,����.(..��������----��----�-

Indicador.

,
'·Profissional··

I
I
I·
!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO'" LAR E ..NA SOCIEDADE
,

vo pelo qual muitas serão ()'_'()�()�()'_'()""(Q

I as homenagens que lhe se· 1
o

'"
.

IH·DES. ALFREDO TR

M-Ir�� tributadas- pelo _vas:o'l 01.- noPOWSKY circulo de suas relaçoes as

'Transcorre, hoje, a data quais nos assoclamos. Passa'dodo, aniversário, natalício do FAZEM ANOS HOJE:

ANIVERSARIOS

nosso mui e s t i m a d o - Coronél Artur Perei
conterrâneo sr. Des. Alfre- ra, abastado comerciante
do Trompowsky, �ustre em Joaçaba, onde reside e

membro do Tribunal de será muito felicitado

"o Lux Hetel- aa epíaíãe"
.

de ,hosp�des ilustres
"Realmente, é um bom hotel"
Em 24-7-54.

Adhemar de Barros
Flodoardo Maia
Theotônio de Barros, Filho
Arthur And rá

A data de hoje recorda-nos
que:
- em, 1645, conduzidos

da Bahia, chegaram a Ta- ,Mafra, 15 de julho
mandaré na Esquadrilha de 1954.- Snra. Epopéia Lima Jeronimo Serrão de Paiva, Senhor Redator do

Por tão grata efermérí- Graus, esposa do sr. Ladís-, os dois terços dos Mestres,' ESTADO".
de ver-se-á, o ilustre aníver- laú Graus, funcionário da. de campo André Vidal de Florianópolis".

Negreiro e Martins Soares Em o número de seu [or-sariante alvo de carinhosas Base Aérea Moreno, desembarcando no nal de 11 do corrente mês,
manifestações de apreço, - Sr; João Paulo Silvei- dia imediato; 'na secção "TIM ...BUM",

,

-em 1736, no Rio da relata-se um fato que sepela lhaneza de seu cará- ra, comerciante bPrata, trava-se um com a- teria passado comigo, no
ter e pela elevação de seu Sr. João Alves, do co- te entre um patacho espa- qual também estaria envol-

chol e o bergantim portu-, vida, o dr; -Paulo K. Bor-
gues "Palomita Real"; nhausen.
- em 1801, chegou a Ba- Está claro que o redator

hia, no posto de Tenente- da referida secção não es

coronél, o Marques de Bar- tava presente e, portanto,
bacena, afim de comandar valeu-se de alguma infor-

;' um Regimento; mação que lhe ftlandaramHELENI ILZ� DIEM - em 1820, no Regímen- daqui, informação evidente-
Aniversariou-se domingo' to dos Dragões do Rio Par- mente falsa e maliciosa, sob

Na data de hoje' vê trans- passado a senhorita Hele- do, verificou praça, como todos os pontos de vista.
ni I1ze Diem -fílha do com- ·la cadete, João Propicio Em primeiro lugar, e acorrer a. do seu aniversário ' ,

dpetente técnico da Firma' Menna Barreto; nasci o em bem da verdade, cumpre-natalício o nosso conter- Hoepcks sr. Rodolfo Diem' São Grabiel, no Rio Grande me afirmar que não houve
râneo e presado, amigo dr.' e de dona Helena Diem. I do Sul, a 5 �e Agosto de .. atrito algum entre mim e o

" .
O ESTADO apresenta ·1808 e falecido 9 de Feve- dr. Paulo K. Bornhausen.Nereu Ramos FIlho, motí- ielicitações. .I reiro de 1867 no posto de Êle não esteve na' coletoria,

----x
�

General e como Barão de e nem tampouco me apre
São Grabiel; , sentou lista alguma +para

, - em 1823, a Junta do' assinar sob ameaças. Si êle
Governo do Maranhão ca- ou qualquer outra pessôa o

pitulou ao Lord Coehkrane, fizesse, eu não assinaria.
que fez desembarcar 200 Sou um cidadão livre e na-

,colábo)'ação especial para do quinina para proteção marinh.eiros para manterem da faço sob constrangirrien-IO Estado. .. . .. da cutis,
a ordem na cidade de São to. ,_

....

Essa formula poderá ser Luiz do Maranhão; � Em �egu:ndo' 'lugaa:"� :: e:MANGHAB DA PELE na ,base de quarenta gra- _ em' 1824 na' Bãrrá' fálo ainda a bem da verdã-.mas de lanolina, por exem- -Cra�de, em Alagôas tropas' de _ q'Ue�, me apres�!ltoup�o, para quatro. �ramas de imperiais comandadas pelo 'uma lísta d� adesões:. .rl!"bísulfato de qumma, Pas- Major Francisco José �a_:-,:.��� jantar,yQ�ere�idó· ao li�ar essa pasta sobre todo o tins' atacaram os revõluntá- lho do sr. �-gõVel1nadQr,,�, foi",rosto ,e -usar, ai-nda,
.

pó de-- ri6s'�d� Pernambuco, 'drrjgi;; TIm" fiJ1fQ-'=-:â6'\'�lre1liil:ii:ld�� ;-
arroz e rouge,' afim de dos ,pelo Tenente-cororiél Fernandes,

c

um menor, queque se obtenha uma melhor .José .Antonio Ferreira que, conheco de'v-t5ta, El êste;'<é�cobertura protetora contra I ven'cidos, se retiraram pàra mo é obvio não me poderiaos-efeitos da luz. Pernambuco; Fazer arriea�a alguma.- NOTA: - Os nossos lei-
_ em 1868 continuaram Assinei lima 'lisfã '

apre-tores poderão .solicitar qual- os renhidos 'combates. na �entada por uma pessôa a
quer conselho sobre o tra- Lagôas Verá e em volta de miga, como #z com= outras,tamento da pele e cabelos Isla-Poí no Ceaco e alguns espontaneamente e como o

a� m�d,ico especi.alísta Dr. encoraçados bombardearam
'

PIres, a rua México, 31 -

o 'I'imbó:Rio de Janeiro, bastando .:._ em '1898 a freguesia deenviar o presente artigo Jardínopolís é elevada à ca- •deste Jornal e o endereço tegoria de vila. RejuveneSCimentocompleto para a resposta. _ em 1932 faleceu em, das Glandulas
Petropolis o geólogo Miguel Sexuais '

Arrojado Ribeiro Lisboa, Entre i1S mais I recentesnascido no Rio de Janeiro,
a 18 de agosto de 1872; descobertas salienta-se o

-' em 1943, faleceu no processo de rejuvenesci
Rio de Janeiro, na Casa de -nento glandular, cujo tra.
'Saude São José, o [órnalis- tamento vinha sendo moti
la José Maria Lisboa Ju-

vo de acuradas, pesquisas.1.ior, diretor do "Diario Po- lhos:
pular", nascido em Campi- De tais estudos chegou �'
nas, a 29 de abril de 1870. I1rof. Voronof a sua sensa-

jEm sua terra natal estudou cional descobeI·ta que tan-I Fpolis., 24-7-54
as primeiras letras, ingres- tps benefícios tem trazido
sando depois no 'Colegio à humanidade. Aproveitan-Morton, conCluindo seus

. .

estudos no curso anexo à do os estudos geraIS e In-

Faculdade de Direito de I troduzindo o resultado das
São .Paulo, onde se diplo- últimas pesquisas, foi ela
mou em em 1892. Ainda 00rada a fórmula de JU- sem café.·
estudante, ingressou na cal',:: VIGOLD _ a qual reunereira Jornalistica, come- .' "

çando como reporte de '6 todos os COI)hecImentos so�

País", do' Rio. Em São bre o assunto. JUVIGOLD
Paulo fez parte "do corpo rejuvenesce o "Turgor
r'edatorial do "Diario Popu- Vitae" proporcionando a re-
lar", assumindo, mais tar-

C!uperação das funções 01'- Vende-se um terreno com
:1e, a sua direção. Por oca!?i-
�o da revolta' da Armada, �ânicas, dando euforia e de_ a área de 588 metros qua-
colocou-se ao lado da cau- sembaraço de movimentos. drados, á .rua Victor -Kon
sa legal, def�ndila:pelo<ma- .J'UVIGOLD, tem

indicaçã?lder
(antiga Blumenau).t'echal Flor.iano 'Peixoto, a em ambos os sexos. -Nas

T
. . "", . ratar com FranciscocUJO governo servIU como farmacias e drogarIas ouauditor de Guerra, em São

'l .

o tal 4 306 Büchele Barreto á �ua 24
Paulo, co mo posto de capi- pe a Caixa.ps,. -

,

RIO. de Maio n. 433, Estreit<?tão honrario do Exercito
Nacional. Ocupava a presi- - --......-----------------.......

dencia da Associação Pau- AV,ENTURAS� 00 ZE-MUTRETAlista de imprensa quando
faleceu. Seu corpo foi trans-
po�tado para esta capital e

A. ..,1\�'",'aqui sepultado. -:-f \!\S r l\j
',André Nilo Tadasco '1'

Justiça deste Estado.

boníssimo coração.
O E'&TADO prazerosa

mente apresenta votos .de
felicidades.

DR. NEREU RAMOS

FILHO

Conselhos

Dr. Pires.
Um r o s t o manchado,

além de feio e desprezível,
dá a impressão de pouca hi
giene, Notam-se as manchas'
em pessoas de 'qualquer
idade ou sexo, e, principal
mente, entre as de vinte a

trinta e cinco anos, 'as quais,
por maiores precauções que
tenham, não podem evitar'
que apareça êsse colorido
escuro; côr de café com lei
te, e que tanto perturba a

beleza do rosto.
Ao lado do desgôsto pro

priamente dito da existên
cia da mancha, ainda há o

fato de que os, individuos
pigmentados devem evitar
o sol, privando-se portanto,
de qualquer passeio ao ar
livre.
O número de manchas é

variavel; as vêzes só existe
uma, outras vêzes duas
três ou mais.

'

Quanto ao tamanho, tam
bém nada há de definitivo
pois, ora elas são pequenas: Ital e qual uma ce�l'lja, ora
se apre�ntam E:n1 dimen
sões muito maiores, che
gando mesmo a cobrir ex
tensas regiões.
Começam, no geral, por

um ou- mais pequenos pon
tos que, pouco a pouco, podem ir aumentando não só
em tamanho como também
em coloração. Outra's vêze�
a mancha aparece. "de re
pente" e não sofre modifi
cação em relação ao tama
nho e côr. Co�umente elas
são irregulares de forma e

d.e �o�torno,. quase sempre
sImetrIcas, podendo, ainda,
tornareIJ?,-l>e confluentes.
Apresentam, ordinaria

mente, a côr amarela ou
pardo-escura '

L�alíza'm:se; de prefe
rencIa, no meio da testa,na parte superior das bochechas e no queixo. Em
outros lugares podem elas
ser vistas mas em muitomenor proporção.
Sôbl'e a causa e o trata

mento das manchas da pelefalaremos em outra cronica
mas insistimos que o sol é
prejudicial para quem tem
a pele pigmentada � reco

mendámos contra os raios
solares o emprego 'de veos
e chapeos.
É tambem aconselhavel o

, uSo de uma pomada cimten-

Diário da Metr�,pole
-
r

CrisiO 8c.dlBve '0 divorcio
,

(Alvarus de Oliveira) "Por isso deixará o homem
O problema do divórcio pai e mãe e ajuntar-se-á e

voltou a agitar a. Câmara: O serão dois em uma só car

deputado fluminense Car- ne? Assim que já não são
doso de Miranda tentou

I
dois, rnas uma só carne, não

contornar a questão perrni- separo o homem o que
tindo, a indissolubilidade, Deus ajuntou". E adiante
apenas l"ra os não cato li- Moisés, pela dureza de vos

coso :Havería destarte um sos corações, vos permitiu
.

acôrdo como fizera Portu- repudiar vossas mulheres;
gal, com a Santa Sé. Isso mas ao princípio não foi
provocou celéuma, mas a assim. Eu pois vos declaro
tentativa será infrutífera. que todo aquêle que repu-
No Brasil o que há é a "diar sua mulher se não é

de farei, sempre que se preten- fãlta de". sinceridade para por infidelidade, comete a

I da homenagear visitantes enfrentar os problemas, dultério, e o que se casar
"O de destaque. Olha-se o eleitorado, não as com a que o outro repu-Não 'sou político militan- necessidades do povo. Con- diou, comete adultério".

te; como funcionário cum- tinuem os casais desquita+] Está clara a palavra de
pro a <lei e desempenho meu dos, casando-se na "igreji- Cristo, êle considerava in
cargo sem olhar côres polí- nha verde" ou no Uruguai, dissolúvel o vínculo matrí
ticas. o que vem a dar no mesmo, rrioníal, mas havia exceção,Não permito, por conse- pela falta de validade no para a infidelidade.
quência, que meu nome se- Brasil Que continuem nas- Embora países tão cató
ja envolvido em debates po- cendo filhos ilegítimos, que ricos como o nosso, aceitem
líticos, mormente num epi- . casais desajustados fiquem o divórcio, a Igreja não
sódio absolutamente falso, \ eternamente presos a lacos quer permitir dissolubilída
oriundo de uma informação

I

que não existem mais, p�la de de modo algum, mesmo
maliciosa dada a um- [orna- simples separação dos cor- que um dos cônjuges come
lista político. pos ou pelo imoral desqui- tã adultério, falseie a pala-Peço-lhe, pois, Senhor te! vra e o juramento prestadoRedator, que se digne dar O sr. Danton Jobim co- perante o altar de Cristo!
publicidade a estas linhas, mentando o projeto do sr. Repitamos: - Falta aos
porque, ao' que me parece, Cardoso de Miranda desceu nossos legisladores coragem /

V. S,. só se interessa pela a conclusões religiosas com- e destemor para enfrentarverdade. batíveis. Diz êle: - "A po- o problema diretamente,Antecipadamente "

sição de Roma, ante o pro- sem receio de perder Q elei-,

agredec�, ,
blema do divórcio, é irredu- torado ou de cair nas, des-Alfredo O. T. Rioas - tível. Assenta num manda- graças católicas!

Coletor Estadual. de Mafra.. mento evangélico. na pala-
.

vra do próprio Cristo". As·

? palavras do Évangelho_ do

ACI'cjPJ.
S. Matéus, versículo 3 a 9
do XIX capítulo, não fo
ram assim. Matéus foi o

umco discípulo e teste-
munha de Cristo capaz de

não é nada I r ser o cronista dos, fatos. É
Isso _passa,çC)m;,.._ essa fonte a 'que melhor PQ_

; de servir de 'referência. No
.

diálogo entre . Cristo e os

'Fariseus, seus inimigos que
o queriam confundir nas

respostas às suas perguntas,
houve essa passagem: -

LIma ea ria27 DE JULHO

mércio local
- Snta. Maria Wagner,

filha do sr. Manoel Wagner,
'comerciante em Aririú.

de Beleza

,

COLlCAS?
PARA AQUELES QUE
DESEJAM o MAXIMO

, EM CQRTEZIA
E EFICIENCIACÓlicas de estômago

,Cólicas de fígado
C611cas dos intestino.

C611cas de rln. - Cólicas uterina.
ALIVIO IMEDIATO COM •

GOTAS
t).-lf fi �jp (ão

. ����c:�::;��:a;;�: I HEIID.IÇAS
�ar aos parentes e pessôas )1e suas relações o contrato

Ide casamento de seus fi- /

* Neutraliza a hiperacldez
estomacal e age benêfí
camente sabre o fígado.

eMa' (•

.

Participação
EUDES MONTEIRO

E
DALVA BOTEL!IO MONTEIRO

• •
-

•

:,,:' .1 _ .....'_: ••� -.,,__:...::- • -.1 �_��.. . .

LIA e DALTON Participam aos parentes e pessôas amigas o nasci
mento de sua filhinha JUSSANÃ ocorrido na_Materni
dade "Dr. Carlos Corrêa" a 24 de Julho.

QUARTO
..--------------�----------------------------------

Aluga-se um quarto para Partido Trabalhista Brasileiro
.

)
2 moças distintas com ou

Tratar à Rua Conselheiro

Mafra, 152.

PARA DEPUTADO ESTADUAL

TELMO VIEIRA RIBEIRO
TERRENO

Restaurante - Napoli
RÚA M�rechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasil, o melhor!
Desconto espeCial para os senhores viajantes.

Preceito' do Dia
.EMPR�SA PERIGOSA.
Só o médico está em con

dições de retirar. corpos es�

tranhos localizados no ouvi
do, porque isso requer téc
nica e aparelhos especiais.
Quando outraspessoas ten
tam fazê-lo, : pbdel;.1l encra�

var ainda mais" o corpo e

dar lugar ,ã'o.l desenvolvi
mento de gerh1es, infecció-. "

•••

; ,

sos. �
Quando lhe: :ent1'ar aI:
guma coisa. no ouvido,
evite qu� -qualquer pes
soa tente retira-la, e

procure hhediatamente
'o médico especi(!listq,_.
-SNES,

�ftEZAS DO SANGUE?

- UIXIR Df I05UflRA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Espo
SE". En S•••7E..........�·�........SM....r�..u·'.,...�Q�·..�..�n_....�••7,.?_IA��_�

na Liderança
O Imbituba Atlético Clu- do com um arqueiro arro- Quebrada a invencibilidade do Avaí num

be, da progressista vila de jado e preciso como Milti-,' embate repleto de emoções -- Um tento de
Henrique Lage, está, agora nho que ante-ontem f:� re- ! Rodrigues que seria o do empate, sofreu a

absoluto na ponta da' tabe- cardar os seus grandes dias I
anulação, inexplicavelmente __ Marcação-se

la, após sua sensacional vi- e com doismédios eolocan-. gura e eficiente, fator da vitória dos visitantes
tória sôbre o Avaí, com � do á distância Néde e�Du- '.:- Gerson, Miltinho, Manara eNéde, as maio
qual dividia o posto princi- arte e "'mais 'uma' linha de res figuras -- Ernani e Lando, o� autores dos
pal, frente oportunista e. calma, .I;tentos do.vitorioso -- Reapareceu o veterano
O cotejo que s�' feriu na poude o Imbituba· retornar Saul, marcando o tento de honra dos locais __

tarde de· ante-ontem' no' a Henrique Lage
'

com as Regular trabalho de Osvaldo Meira -- Marca
gramado molhado 'do está- honras de "leader" absoluto

I

dor em branco na preliminar e renda superior
dia da Praia de Fóra, deci- conquistadas nos domínios I "

a 11 mil cruzeiros, '-.
sivo da liderança, ofereceu que não os seus. Convém

I
• '�""-.'lfft':

-,

� 'i( _.',
momentos de, intensa -emo- salientar o desempenho cio dir e Amorim, com bôas a- esteve com altos e baixos.

.

.

,
, I /'

ção, com as duas categori- .médio �ireito Gerson como ,tuações, embora deste -últí- Cori'eu pouco, mas serviu

zadas equipes buscando o dos mais brilhantes. Como mo se necessitasse maior bem os companheiros e
I' .

triunfo que no final coube marcador esteve estupendo: rapidez-nos passes. .
-narcou o ponto de honra"ôo

ao ;jonjunto /que melhor e como apoíador outro !an-I Rodrigues e Danda .�ão conjunto avaiano, embóra

defesa ofereceu nos 'seus to. o. excele?te titular da bisaram" suas atuações ante- � sofrendo a rigorosa marca

noventa minutos regula- asa média direita do últi- : riores, sendo que" aquele ção dê Marco. '",
mentares. mo selecionado catarinense constituiu-se em presa fácil Os tentos foram de auto-

I .' .

mereceu por 'tudo isto se,.r para Gerson..Bolão está neUm tento na primeira fa- da; de .Ernani, aos '30 minu- ia na F. M. F., ainda 'não
.

, .:;,. .

apontado como a figura do- cessitando entrar em forma. tos da pril,n.,e-l'ra fase; Saul, .oi cumprida. Tanto que fi-
se e dois na segunda, todos ,

.

I d
.

minante da partida. Milti- A novidade foi o reapareci- aos 34J aproveitando um es- gura a Portuguesa na tabe-
assma a os com oportums-· "

'.
.

J'
.

. _ "1 I nho secundou-o com urna

I'
mente do veterano Saul qu.e canteio batido por Manara, f la do próximo Campeonato

mo e precisao comp etaram .

. ,

. ".

Id 2 1 H atuação que o recomenda
.

-' ..•.
'

,
. Carioca de Foot-ball, Jul-

o escore e x. ouv�, I
" -ÓÓ:

co.mo um dos melhores go-. II -------'--.------- "(ando essa inclusão da Por-
ainda, um gol que seria o

do empate, marcado por
leiros do Estado. �arco e 'I CONTRA O REBAIXAMENTO RECORRE- i:uguesa no próximo certa-

. Rodrigues, em bela cabe-
Mário formaram uma' zaga, RAMAO SUPERIOR TRIBUNAL OS CLU- me como irreg�lar, o Anda-

çada, tento esse anulado' "" foi m�is urna, barre��a )i , BES N.!CIONAL E PORT.·UGUESA
-daraí insistirá. junto à F.l'1.

pelo árbitro Osvaldo Mei- intransponível, Oseas e Tião SANTISTA' ·F,., para obter �m� certidão,
corresponderarn. Enfim urna

ra, que alegou haver apita ..

do antes do dianteiro avaia-
defensiva completa, �a 0- RIO,?6 (V. A) A o, qUf é fato, é que che-

fensiva, todos num mesmo história! do descenso no saram à .secretaria da CRD
no ter impulsionado a pelo-

plano, agradaram. campeonato paulista não e foraIn logo encaminh;aos
ta para dentro do arco de

No conjunto vencido sa- tem mais fim. Outro capítu- :10 Superior Trib�nal' de
Miltinho, o que ninguém

lientamos . o centro-médio lo será escrito antes de iní- Justiçá, -procedentes da Fe>
contesta. Mas, apitou o que

Manara que revelou-se um dar-se o certame oficial do deração Paulista de Foot
o sr. Osvaldo Meir-a? Foul?

elemento de fibra e cora- corrente ano - outro capí- ball, os recursos interposToque? Off-síde? Ninguém
gem espantosas. Néde, Du- tulo igual aos outros, com tos pelo Nacional Atlético

viu nada disso. Nós, do .

arte e Guido secundaram- queixas, reclamações e pro- Clube e pela Associação A·

. ,.

"O� Es'tàd o
cpp: �W�'��,,_Q�"�Q"�Q��c�"�;cnnn«r'Y������."�9Qq.F�n�!."'__I�·...�r�I."�••

:C-_�_·_,_"-,,,,:,,.. ,
pr

Isolo-u-se
.,

nada vimos que pudesse o

casionar falta contra o tri

campeão. Os protestos cho-
bandeirante que os classifi

cou na segundá divisão de

profissionais, �nde deverão

disputar êste ano.

"reservado á imprensa",
b

- no, vindo depois Tatú, Wal- .testos.
;_ em óra á grande distância tlética Portuguêsa, aquele

da capital paulista e o se

gimdo da cidade de Sant<;>s.
contra o aio da entidade

CAMPANHA PRO'-SE'DE DA ASSOCIA-'
ÇÃO DESPORTIVA ALVIM BARBOSAveram, é natural, pois a de

cisão do juiz que derrubeu
/

o alvi-celeste do primeiro O clube da rua Cruz e

pôsto e impediu que aos Souza, tendo à frente os

,9.0 - Mauricio Alves -

10,00
dois clubes fôsse juntar o senhores Delamar Vieira é

I
10.0 - Anita e Júlia

Paula Rall':\0�' parece,u-nos Augusto Fonseca, vem lu- lv,oo
um tanto duvidosa. tando para conseguir', con-· 11.0 - Odilon Simas
Não ,quer'emós, com as a- cretizar uma velha aspira- 10,00

firmações acima menospre-' �ão de toda a' família alvi- 12.0 "-:- Adernar
\

zar a vitória do poderoso negra, que é a séde própria, court - 10,0.0
quadro dirigido por Félix que será edificada à rua Pe- 13.0 - João

Magno, que consideramos dro Néto. - 10,00
justa e merecida, pois foi Assim é que várias pes- 14.0 - Salvio F.

produto de uma atuação sôas já vêm contribuindo ga --'- 10,00

conjuntivam,ente super i o r para êxito da mesma; acei- 15.0 - Manoel. Silva

na cancha" embora atacan- .lando seus dirigel1tes qual- 5,00
do menos que o, adversário. quer importância em di- 16.0:-; Y�Jmor Prazeres movidos à_ primeira. Entre-
Avaí não J'ogou tudo o nheiro ou material corno - 5,00 ..; --

' �� I··tanto, cornoaconteceu quan-
h Alg t f I'\oderemos verI'fI'car na II'S-que sa, e. uns, pon os a- t' '.do o Jabaquara foi também17.0 - Sebastiana M. ��-

lharam com0 o zagueiro ta abaixo: 'b d 1
I ma _ 5,00 .;� aixa o, o Naciona e a

Danda O me'a 'Rod 'gues 1.0 - Delamal' VI·eI·I'a. - ,

, I rI Po,rtuguesa. Santista resol-
" 18.0 - Anésia"Lüz -.5,00

que se deixou 'assediar pe�
,

Cr$ 15.000,00 (compra do
19.0 - Ildorí Álves __:_

O Nacional e a Portu-

guêsa �oram, como' se sabe,
os últimos colocados na ta

bela do campeonato' da pri-
Bitten- '.

. meira divisão, no. ano pas-

1 .' 'sado, e desta maneira, pela
F orentmo I

llei de descenso, térão mes-

mo que baixar à segunda
Gonza-

divisão pa,'l'a que Os dois

primeiros colocados dessa

segunda divisão sejam pro-

la marcação de Gerson e o

veram protestar, recorren

do contra a decisão da Fe:

,âel'ação Paulista de- Foot

ball .:_ que está _1Jaseada no

terreno) .

-'5,00
20.0 - Jo.sé Machado

2.0 - Maria ;Barbosa"center" Bolão que não tem

correspondido nos últimos

jogos.
O que ga:rantiu a vitoria

do pelotão visitante foi o'

seu sistema defensivo

500,00
8 sacos 'de cal; 200 tijólos e

3.0 - CoroneÍ Lopes Vi-
20 quilos de tinta regúlamento apl'ovado

assembléfa geral.eira -:- 100,00
4.0 - José Simas-

21.0 - Cecilja e Antonie

ta _.... 50 tijólos
22.0 - Itaguaçú S. C. :-

Ainda não está marcada

em nenhum
que 50,00

.

foi 5.0 - Olindina Santos -
500 tijolos

momento a reunião. do Superior Tri
l::í'u�al de Justiça Desporti
va, para apreciar os· recur-'I
sos; 6 proce�so foi entre�

24.0 � Placides Maria -
gue ao presidente Jurandir

abandonado. Vigiados com 50,00
23.0 - Carmem ;Richter

uma con.stância incrível os· 6.0 Diversos - 50,00,
,

- 300 Újólos
pontos perigosos do ataque, 7.0 ;_' Silvio Souza- Lo-

camo Saul por Marco, Ro- pes - 25',00 .

2 tijólos. '

drigues por Gerson e Bolão 8.0 - Vicente Ferreira
-.. , .�� .. , ".

Lodi, para ,nomear relator

para a questão:'por ]\'Iário, e ainda contan- - 20,00

em

O ESTADO
� -__

.

- --,---- -�-------------

rti vo'
o Imbítuba

I e Lando, aos 36 da segunda IMB-ITUBA - Miltinho, verificou-se empate sem as'

fase, num passe
de Giovani.

A arbitragem de Osvaldo

magistral Marco e MárIo; Gerson, bertura 'do escore, o que

Oséas e 'Tião; Harley, Erna- isolou o Bocaiuva na lide- ,

ni, Giovani, Geraldo e Lan- rança do certame de' aspí-
do. rantes. Nos últimos minutosMeira, embóra a falha na

anulação do gol avaiano, pó-
'

AVAI - Tatú, Waldir e o arqueiro Matagato,' do

de ser considerada regu- Danda; Guido, Manara e Avaí, -conseguíu def�rider
lar,

'\ .1 Amorim; 'Duarte, Néde, Bo-
I
urna penalidade máxima.

Os quadros obedeceram .Ião, Rodrigues e Saul. Bôa a renda: Cr$ .....

às formações abaix�: I Na partida preliminar 11.395,00.'"
-,
,

.>

CONSIDEROU O S. T. J. D. IRREGULAR A

SITUAÇÃO DA PORTUGUESA NA F.M:F.

RIO, 26 (V. A) - A de- formulado pelo Andaraí de

cisão do Superior Tribunal verá dar entrada na F. M.

de Justiça Desportiva, que F. ainda hoje. A Federação
"

:leu ganho de causa ao 'An- está protelando em expedir
Iaraí considerando irregu- a certidão, mas :o clube. al- I
lar a situação da Portugue- vi-verde não se mostra con-

,

formado com, essa

nesse .. sentido, a1fim.de de-
..

. � ... �

nunciar Ia .irregulàridade
junto ao 'ffiuperior Tribunal
de Ju'itíça De�poftiva ..

'

cP,
i

novo pedido de certidão

ORGANISADC
E._

EDITADO
PO�

PARA AQUELES QUE

&>ESEJAM -O MAXIMO

�M CORTESIA

E EFICJENCIA

-. -).

Rco Mor.doJ D.odor� J41. L· ,,,.do. "<•.

C:UI'IITI!!. rlUCJL\"":�ROSEIIlWt .r:'
_ ... -.�

..�

CASA MISCELANIA dístrf
bl',dora dos. Rádios R.C.A.

Vitor, Valvulas e Discos,
Rua Censelheíro Mafra.
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ANIMAIS ,SILVESTRES Ievou-se a 19.471.637 quilos, mentos sôbre a' criação de
EM ESTUDO NO PARQUE, no valor de Cr$ 9.735.124,00. : abelhas consulte-se o Servi-

.

' SOORETAMA I Minas Gerais figurou com! ço de Informação Agrícola
, RlO (S.LA.) - No Par-113.745.032 quilos, o Paraná I do Ministério da Agricul
que Sooretana, localizado com 4.535. 405 e a Bahia i tura, Largo da Misericórdia,
em Linhares, no Estado do com 1.1!)1.200.

'

Rio de Janeiro.
Espírito Santo, a Divisão Em 1951, a produção do POMÁR-COLEÇÃO
de Caça e Pesca do Minis- país 10i de 11.304 toneladas,
tério da Agricultura vem no valor de Cr$.5.128.000.00. Os que desejam ter fru
procedendo a' estudos da, Os principais mumcipios tas para uso doméstico du
biologia de animais silves- 'produtores de talco são os rante 0 -ano inteiro podem'
tres em instalações técnica- i seguintes: Ouro Preto, Pa-' fazer um pomar-colecão.

, mente preparadas para êsse rá de Minas e Carandaí .Nos planaltos, principal
fim. Visam tais estudos de- (Minas Gerais); P o n t a mente acima de 500 metros
terminar a alimentação Grossa (Paraná) e Bruma- e no extremo Sul, pode-se
mais adequada, fixar o pe- I do (Bahia). ter, em pouco mais de mil
ríodo de reprodução e o ta-

•

l metros quadrados, três ma-

manha mínimo das diferen- CRIAÇÃO DE ABELHAS cieiras, três pessegueiros,"
tes espécies "comercializá- ,Quem tem um pomar de-I três pereiras, três ameixei
veis. vei ter uma criação de abe-' ras, três laranjeiras" três

lhas, por .znenor que seja, abacateiros, nove figueiras, l

PLANTIO DE OLIVEIRA pois, obtendo mel e cera, duas oliveiras, dois casta- ... '.ODUlO IRISYOL·MYEI.

NO, PARANA produtos de grande valor nheiros europeus e vinte e -
,

__

�:�����,��,:����c�;������Inaugur�aa�F�a�b-r-i.-R-f-u--m-'a-ç-a-d-·o-s-o-n-·I-b-u-s-e-s-I-a'ano passado, 4.050 mudas frutos. o cO{llpasso de 2 x 2metros,. 'J.I '

de oliveiras pro�eden:es da A abelha procura habi- As oliv:iras e os castanhei- ,ca de Pneus GeneralFrança e' fornecidas a Sec- tualmenie os alimentos de ros serao plantados num

I
-

cão de Fomento 'Agrícola que necessita nas flores dos dos extremos do pomar.
'

�Ó Estado pela "Divisão .de jardins e _pomares, mas, se Pará as outras fruteiras á- "

Fomento da Produção Ve'� colocarem os apiários _ em dotar-se-à o compasso de •

getal' do Ministério
'

da-A-
I pleno campo, elas procura- 6 x ,6 metros.

"

gricultt!ia. rão por si sós os alimentos, Outros dados com o ser-

Trata-se das variedades - nas flores das árvores sil- viço de Informação Agríco,
";N6irede Nyon", "Tãnche", vestres e das próprias plan- la do Ministério da Agricul
"PlchQline:', "Amelau'". e tas forrageiras, tura, Largo da Misericórdia,
"Verdale", sendo escolhidas Quando 'se procura insta- Rio de Janeiro.
pana

- ó, � tránsplantio das lar um apiário para grande
mesmas as' zonas ,sulin�s, produção de mel, deve-se
cujas condições ecológicas localizá-lo em regiões onde
rriais se assemelham às, do haja muitas flores, nas vá
país de:origem.' i rias estações do ano. Não

Ihavendo flores em quantida
MELHOR APROVEITA- de suficiente, planta-se no

MENTO DO LEI'JE I local do apiário árvores que
, Rio (S.LA.) - Três mi- .floreçam abundantemente,
lhões

"

de cruzeiros foram I fazendo-se bosques de plan
econ,omizados, em 1953, nas tas melíferas,
usinas de tratamento do Para maiores:' esclareci-
leite, graças à: atuação da ,_

'

Divisa0 d� Inspeção de Pro
dutos de Origem -Anímal

junto a êsses estabeleci-I,
mentes. .Os técnicos dessa

repartição; encarregada da

fiscalização, não se limita
rarff1â ..condenar o ''telte es-

, '-:I,
t r a-ga.d o.',J!:rii)lreenderam
uma ,C:an1Pàn4,� aducativa e'
tomaram providencias para
a correcâo

"

de 'defeitos e

irregularidades antes regis
trados,
.No ano passado, obser

vou-se uma diminuição ,do
l-eite' condenado igual
1)10.900 litros .

--- -�---------------------

Brasil AO'l'icola
" i "� ,

?,EFLORESTAR É NEGO-ICIO
Reflorestar ainda é um'bom negócio se considera-'

mos apenas a produção de
nadeira e lenha. Um hecta-'Ire de eucaliptal, por exem-.
plo, fornece cêrca de 300
metros cúbicos de lenha de
sete em sete anos. Calculem
° lucr? que isso representa.

Sílilis

•

J

PRº�úÇÃO ,BRASILEI
, ,: -RA DE TALCO

, Rio, (S.I.A.) -' são� pro-
.dutores dê talco os Estados'

-

de, Minas Gerais, Paraná e

Bahia, .Segundo informa o'

Serviço de Estatística, da
Produção, do Ministério da
Agrícultura, eU1 UI52 a con

'tribuíção 'dêsses Éstados e-

� 5

, ,

Uma l10va f6rmula grandemente,melhorada
éombinando

'

' ,

Creme deBaróeare
LoçQO fôc/b/em

'IHGRAM'S em potes e em tubos,
> ..

CREMI Dl BARBEAR MENTOLADO

./'Pre-porciono um berb.or
, í

••• Espumante

não hdborba� dif/deil
.

para Ingf(Jm�
••.Suave

,

•••Rá,pldo
...., ,agora,

MUITO MAIS ICONÕMlCO I

!ntoxíca pelo desprendi
mento do gás sulfw'ico e

ca/usa o ,câlwe7' pulmonar

causando vítimas

A fumaça expelida pelos
canos de descarga dos oni

bus, está sendo apontada
como' uma das substâncias
causadoras do câncer pul-

Será que o Artigo 6° do
r�ódigo Nacional de Trânsi
'!;o, não abrange Florianópo
lis, onde existe uma Inspe
toria de Trânsíto?
Duvidamos que a nossa

fVTP dê no duro, exigindo
i cumprimento de tal dis-
10sitivo, pois "ela está acos

'umada a ser desrespeitada

O· governador Ámaral Peixoto quando
durante a inauguração da fábrica Td'e Pneus

A' sua direita o sr. -Harold Purviance,
rente da Pneus Gerrenal S: A.

; não reagir, como vem a

iontecendo com a sua deter
ninação proibindo' fumar
se nos coletivos.

\ ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CINTILANTE BAILE DE GALA DE ANIVERSÁ'RIO 5a. 'FEIRA -- ÀS 22,30 HORAS
GRANDIOSA APRESENTAÇÃO DO RENOMADO E CELEBRADO CANTOR:

C a r I o s R. e i n a I d i
TRADICIONAL E

�CO$2'O
.

'

12 DE AGÔSTO DE 1954

\

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

DOS, VEM DE CON'rRATAR O INSIGNE CANTOR MEXICANO.
NÃO PERCAM ESTA OPORTUNIDADE DE OUVIR ÊSTE ASTRO DE FAMA INTERNACIONAL.
UM BRINDE DO CLUBE, NO DIA DE SEU 820 ANIVERSÁRIÓ DE FUNDAÇÃO.

NÃO HAVERÁ RESERVA DE MESAS.

Ra.ulRoulien
e' sua companhia.

,

EStréia .: 6a. feira dia 30 -- RITZ -

Com a .hilarianta peça em 3 átos

O senhor lambem é' t..
, Horário: 20,30 horas.

.

.�rpREÇOS,,:
la. Platéj; numerada '--- Cr$ 30,00
2a. Platêlll sem número -- Cr$ 25..,00 ..

"Ingressos á venda- diáriamente no "Cine
Ritz" das ê ás 12hs. e das l4hs. em deante".

Clúb� 11 :d. Agosto
Progr�ma Social
I

, BRILHANTES FESTAS DO 820 ANIV.ER-
S'RIO DE SUA FUNDA.Ç�O.

<

DIA 9 -- Segunda-feira -- Cinema -- Sessão

Especial para crianças,. com distri
buição para sorteio, 'de 6 valiosos

prêmios> "

DIA 10 -: 1'erç,a..:feira -- Grande Jantar de

Confraternizaçâo, ás, 20,30 horas.
. Listas na Secretária e no Restauran
te. Pessoa -- Cr$ 60,00 -- Casal --

Cr$ 100,00.
.

DIA 11 -- Quarta-feira -- Noite desportiva na

Federação Atlética Catarinnese. Dis-

puta de Basqute: Taças: "Lauro Li
nhares", entre titulares e "Antonio
Venancio da Costa", entre juvenís do
Lira Tenis Clube e Clube Doze' Ho
ras: 19,30 horas. Entrada Franca.

DIA 12 '-- Quinta-feira -- Cintilante Báile de
Gala -de Aniversário. Traje a rigor.
A's 2'2 horas. Brilhante apresentação
de Debutantes e como atração espe

cial, apresentação do renomado can

tor -- CARLOS RINALDI -- a voz ro
Ínantica do México. Não haverá re

servas' de mesas.
'

DIA 13 -- Sexta-feira -- Bingo e Cinema. Va
liósos premios, em exposição na vitri
ne da Casa Hoepcke. Filme a ser a-

"

nunciado. Cartão -- Cr$ 10,00, ás 20
horas.

DIA 14 -- SA'BADO -- Soirée Miss Elegân
cia, com um valioso premio á Miss

Elegancia 54', escolhida por uma Co

missão, inicio ás 21 horas.
DIA 15 -- Domingo -- Grande Torneio de

Xadrez -- Disputa da Taça "José
Francisco Glavam", entre as Tur
mas da Faculdade .de Direito e a do
Clube Doze. Início ás 20 horas.

�:ooo:---
,

Eis, Senhores Associados d'o Clube Do
ze de Agosto, o programa. especial e brilhan
tismo da Semana do' 820 Aniversário do Ve
terano Clube, cujas tradições enchem de or

gulho não só aos que a ele pertencem, como
tambem a nossa querida terra, berço de tan

tos vultos extraordinários do passado glorio-
so da gléba barriga-verde.

_

,

Prestigiar o veterano Doze é conservar

as tradições Catarinenses.

Clube 15 de - Oulubro CI N E'.MAS
,

_

)

S-
.

'J
'

T�?o�E:���
. ':r;n.'�J 13]UI?Ml,nAs 3,30 - 7,30 - 9,30h,s.f As 8hs.

__ .-. -- .1IiiIJ.
Fredric MARCH.- Ter-. John 'PAYNE _ Dena � A_s 8h�.

ry MOORE - Glori� ROED ,em: I
Kirk DOUGLAS - Elea-

Grahame - Cameron Mi�- O,CORSARIO DOS SETE
nor PAKER em:

. chell em: MARES CHAGA pE FOGO
1

_ No programa:

Atual. Atlantída, Nac.

'Preços 7,60 - 350

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De ordem do sr. Presidente, ede confor

midade com o artigo 36 dos Estatutos, convo
co, pelo presente EDITAL, todos os senhores
sócios do CLUBE 15 DE OUTUBRO, para
assembléia'geral extraordinária, a realizar-se
no próximo dia 1,.0 de agosto, domingo, às 9

(nove) horas, na Séde Social, a fim de tratar
da seguinte'

"

TIDLEFONE: 3;435 .'

'

)_

No programa:O� SALTIMBANCOS
No programa:

Esporte na Tela. NaG.

Preços: 10,00 _::_' 5,00
Imp. até- 10 anos.

Noticias da Semana::Nac:,-' -

Preços: 7,00 - 3,50
Imp.· até 18 anos. �

,\
l

ORDEM DO DIA:

Construção da Séde Própria
. Não havendo número legal, far-se-á a

sessão com qualquer número, meia hora após,
-m segunda convocação.

Florianópolis, 26 de julho de 1954
'Ary Wolf de Castro -- 1,0 Secretário

Imp. até 14 anos.

,

.�

.�'
.

I ,!fi,

l2ITZ As Bhs,
Sessão das Moças

II Da'n DAILEY ., Jean

ne DRU em:

° HOMEM DO DIA

No programa :
. f

\

"

Esporte na Tela. Nac.

:As 7 e 9hs.
,

Sterling, HAYDON

Víveca LINDFORS em:

LUZ NA ALMA
No programa:

EsPorte na Tela.' Nae.

"

As 5hs.

Clube -15 de Outubro
,

Sessão das Maçâs
Dan DEILEY - Jean-

ne DRU em:

O HOMEM DO DIA
Preços: 1,50 - 2,00 - 3,50 Preços: 3,50 - 2,00 - 1,00
Imp. até 14 anos. Imp. até 14 anos.

EDITAL DE CO�VOCA�ÃO
(Conselho Deliberativo)

,

..,.

Pelo presente Edítal--convoco todos os' Esporte na..Tela. Nac. ,.

,

senhores membros ?O CONSEL�O DELI��- Preços: 1,50:'_ 2,00 - 3,50
I
(i'"

.. � I d"
'.�

E I'RATIVO desta Sociedade, para uma reumao , Censura: LIVRE s-
raOUe p ano e : v8nge 1--

extraordinária, a realizar-se no próximo dia As 7 e 9,15hs. zaçãs a ser realizador,29,'qUi�ta-feira, às 19 horas; a fimde tratar Sessão das Moças

rela segumt�· Espetáculo de Tela e Palco em Ptl·rl·ugàl
I

ORDEM DO DIA:
.

Na TELA: Dan Dailey (SNA) - lJm plano' a Portugal e às cslônías
1·-- Construção da Séde Própria t

em: O HOMEM DO DIA quinquenal, para aumentar: portuguêsas na Africa.
_

.

2 A t d t ib
. - ... o trabalho missionário em I O Pastor J. Reis Pereira,-

--

.

umen O as con ri uiçoes SOCIaIS. No PALCO: DILU MEL- Portugal, foi adotado pela, presidente da referida Jun-
De acôrdo com o art. 46 dos Estatutos, LO - WALTER MACHA- Junta de Míssõés Estran- ta, que tem sede no Rio de

não havendo número legal, far-se-á a reunião DO geiras da Convenção Batis- Janeiro, depois de fazer

I, h'
ta Brasileira. Visa ° plano, I uma viagem àquele país,

com qua quer numero, meia ora apos, em se- No programa: t
.

d ôden re outras coisas, a cons- on e visitou to as as igre-
gunda convocação.

_

Cine Jornal. Nac. tr.ução de n?vos t�mplos em

I jas
e congregaçõesA batistas,

FI
. , li 26 d

.

Ih d 195'4 LIsboa e Porto, a abertura recomendou que fosse au-
onanopo IS, e JU o e, Preços: 3,50 - 5,00 - 7,50

. de um Colégio Batista, e o mentado 'o trabalho missio-
Alcides Cláudio .. _ Presidente\ d'o C. D. Imp. até 14 anos. envio de mais missionários 'nárío em Portugal. '.

No programa:

/

CONFO.RTO absolutc)�
Grande ECONOMIA

.. '''_- to. -_ _

ECONOMIA absoluta
',�.

Grande CONFORTO
I

_

-'o

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1,000 litros

·

AQUECEDOR

ELÉTRICO
- '}

f*m�4
IMERSÃO e CHUVEIRO

_---......

.""

• Construção sólida, sendo • cai'16 interna de COBRE •

revestida de material alt.lmente ISOLANTE Oã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, ... inteiramente blindada.

.

, •. Controle automático de temperatura pOt URMOST"TO.
_ , que proporc;ion. grande ..E'ONOMJA.
--

"PdikO' _,� O QUe"FA8RICAr-�-
......--- . ..... .---

..

__

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre .

•
, Aquecímento ultra rápido.

•
.

Játo abundante na ternpe
ratura desejada.

�.

Fob,icadoa IlOl tipoe
hQriZOl1toJ • ..,rticol,

I,

cí MISTURADOR DÁKO, de regu·

1agem instantÕneo. permite Q

maior escore de graduações dê

TEMPER!'-TURA,
..

.r

.� f
. i

, I,

, �.
'_

\ . .. -

'�" C. BAMOS SIA.-Comérclo e 'genclas
Rua João Pintol 9••Fpoli,••Sta.• Catarina
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Congresso laternaelene!
do Cancer

RIO, 24 (V. A) - Se- lar da Pasta da Saúde será
I

'

•••�
1 guiu para São Paulo, a fim homenageado com um al-

de presidir a sessão ina�gu-I
I moço no Palácio dos Cam-

ral do Sexto Congresso In-I .
r

•
'

" '"
1 d CA

- pos Eliseos pelo governa-
ternaciona o' ancer, o '

ministro Mário Pinotti. De- I dor do Estado, sr. Lucas

pois das' solenidades, o t�'tu- : Nbgueira Garcez.

ReD� Coay
em-:Haia
"PARIS, 24 'CU. P.) - A

LIVROS PARA CONCURSOS DO DASP, AUTAR
QUIAS E BANCO DO BRA:!'IIL

VALDEMIRO R VIDAL _ .Guia do Can- •

,

didato ao Concurso p/Oficial adminístr�tivo do
Servo Pub. 'Fêdér�ltê;"kut�qU'ias--- -

""õ", ...-�. '_0:" ,,,-,150,00 .. y�_a�� oficial do presiden-

.

JOÃO .�,::,:p,I�;�N.T*17 Çan!abiliqad,��P.�- � 'tF da República Francesa OE

hhcaIV�TE ..C�MÃRG'6
.

.:;_. Di��it� " '6���iú��
_' 2?,00 da senhora Rene Coty à Ho-

cional '

.- .. �. ; : . ", . : '
'. . . • . . . . . . . . ',20,00' landa, prosseguiu com a vi-

AMANDO ASSIS _ Noções .

de Seguro
Social ',' :,: .. .: ; '

;.

TENORIO ALBUQUERQUE _ Noçôes
Estatística

_

TENóRIO ALBUQUERQUE _ Geografia
do Brasil " .

TENÓRIO ,DE- ALBUQUERQUE _ Testes
TENÓRIO ALBUQUERQUE -:- Correção

de Franses ,
'

.

TENÓRIO ALBUQUERQUE _ Correção
de Cartas .....•..:�>

' '

•...'..... 30,00
TENÓRlO ALBUQUERQUE _ Redação

Oficial .

TENÓRIO ALB,UQUERQUE _ Exercício
de Português . ". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00

TENáRIO "ALBUQUERQUE .; Lições
Práticas de, Português '

" . . . 30,00
FÁBIO lV{ELO -.!. Correspondência, Bancá-

50,013'

20
sita à Haia, onde os hospe-

,00
des franceses não 'tiveram

40,00 'acolhim�nto menos calóroso

40 00' do que e� Amsterdam.
, .

25,00

30,0,"

40,00

ria ' , ,

'
.

M. VIEIRA' DE MELLO _ Português
para o Banco do Brasil '

.. :; � . 50,00

OS MAIORES SUCESSOS DO �MOMENTO:

GIOVANNI GUARESCHI _ Don Camilo
, e seu pequeno mundo ; : ' " 70,00

GIOVANNI GUARESCHI _:_ O regresso
de DOIn Camilo ',' .

GIOVANNI GUARESCHI _ Dom Camilo
e seu rebanho, .

"
. . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,00

LIVRARIA 'LIÚER ,_ Rua ';l'enente Silveira, 35 _

Florian6polis
"

"
'; 'i "', ,

"

,

ATENDEMOS, TAMBE'V! PÊLO SERVIÇO - DE
REEMBOLSO POSTAL

'

J

''y

65,00

.
"

Viag�.. I:om segurança
,

�"; ,r'apitl�J,' "

"

80 NOS CONFORTAVEIS M1CnO-ONiBUS DO

'lAPIDO ,(SUL-8'RISItI11l0)�'
'

Florianópolis - Itajaf _ Joinville ":.... Curitiba
,-

Agência.. 1\.U8 peodof(}",esquina':'da'
Rua 'I'enente �lh'eir8: d

"en�e ..se
UM MOTOR DODG�. ESTADO NOVO." SrfAN

DER. TODO REFORM,Ari,O. 48 a 54. PARA ,LIMOU-
SINE OU "PIRÚA". ' ') ,

\ ')
Oficina São Cristovão. 1 ,

'

'Rua 24 de Maio,.777, nd Estreito. '

.'

/,':

a c IIE
Agência

de

Publicidade
Caixa Pôstal, 45

l:-'lorianóp'oli8
Santa Clltuina

Embargo de
armas
MADRID, 24 (D ..P.) �,

Acedendo a um pedidoibrí
tânico, à Espanha, proibirá
os embar:tues de, armas pa-

ra o Egito .'e outros países
qU,e não façam parte da Or�
ganizaçâo do Tratado' do
\tlântico Norte.

,

O MELHOR JURO -

, °

,5%
,�

DEPOSITOS POPULARES

BANCO, AGRíCOl,A
,RUA TRAJÀNO. 16

-.
" FLORIAN6pOP.IS' .

Expresso '; Florianépnlis
ANDRADE. & KOERI,CH,

Transporte de cargas em geral entre Florianópoiis,
,

.

I Curiti�a, e Sâq Paulo
Com viagens diretas é permanentes

Matriz: - FLORIANO'POLIS
'

-

Rua -Conselheiro ,Ma(ra, 135
..,'

Fone: 2534 _:. Caixá,-posta1" . .r.>5.'::';
, - -'__ End.· Telegr.: SANDRADE �"

, Agência _,_ CpRITlBA
.

Avenida 7 de Setembro 3�20/24'
Fone: 847 '(Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

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

End. Telegr.: SANDRADE'!
Agências no Rio de Janelre e em Belo Horiionte

,
com tráfego mútuo até São Paulo com a' Emprêsa

de Transportes Minas Gerais SIA.)

EmIíberdode
E be Mascarenhas

RIO, 24 (V. A) _ Helbe

I an;_ê
de, reclusão, metade

Mascarenhas, autora da '

da pena a que foi condena-
morte de seu esposo, caPi-1 da. Ontem mesmo, Helbe
.âo Roberto Mascarenhas '

Ie Morais, obteve seu livra- Mascarenhas 'foi posta em

menta �ondici�nal, após três' liberdade.

Jeneoos nal Vila Flotida
(Estreito)

MAGNIFICOS LOTES, COM fINANCIAMENTO A

LONGO PR,AZ0 SEM JUROS

, .1

'Opqrtunidade especial' para aquisição, com grande
'acílídade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA� �

Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução.
Priviltgiada localização, nas PROXTMIDADES DO,ES
TADIO DO FIGUEIREN:SE,' assegurando valorização
imediata. "'.'

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NÃO PODEl'4 OFtRECER, AS MESMAS VANTA

Peça hoje mesmo informações a

I, SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
"

"LTDA. (SUBRAL)
Escritório: Edifício São Jorge, Sala 4 _ Fone: 2-1-9-2.

I

C«Drreias e gra'lnpos,
para 1ransmssão

OS MELHORES "PREÇOS DA PRAÇA NA ELE

fRO-TÉCNICA, ,'INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, à
rua 'Tenente Silveira, 24. '_ Florian6polis _ Santa
Catarina.
ATENDE PEDIDOS pARA O INTERIOR DO ESTADO
•

' '"i

Escrilórh) de, Represen'lações
Vende-se um Escritórío de Representações, bem no

centre-da- 'cidade.
'Tratar à ruá Trajano, 33, 10 andar _ sala 4'.

-I,

-I.", ,

i.t.. �

':':_:.� � ....

Distribuidor

C. RAMOS S/A

"

: I
'�.io..J

Comercio _ Tr�D8'po�,,,
»<

Rua Joio Plnto•• Fpolla
. :y ...

-

":_ _.

--

,

!lodls Olzarão da leleviiãt
BOGOTÁ, 24 (U. P.) _ a importação de 500 recep

O govêrno se propõe a colo- tores que seriam .vendidos
cal' a televisão ao alcance ao público' por um preço
das classes populares _me- não excedente a 300 pesos
diante a aquisição de apa- I
relhos receptores de baixo colombianos. A única esta

custo para os vender verda- ção televisara que funciona
deiramente aos interessa- na Colom.bia é oficial e foi
dos. Anuncia-se que se ne- inaugurada há pouco mais

gociou nos Estados Unidos de um mês.

Senhores Candidalos
a Depujado e Vereado,
PARA SUA PROPAGANDA POLITICA EM

PAPEL' OU SEDA-NYLON PROCURE WANDYCK
T. DA SILVA, ALTOS DO RESTAURANTE' ROSA

ii
_ PRAÇA 15 DE NOVEMBRO ·22-2A.'

.

Aviso Oportuno'
Solicito o comparecimento do Senhor DELAMARE
VIEIRA, .á minha casa de eletricidade em geral, á

I r';la Ce�. Pedro Demoro, 1657, no, prazo ma?,imo de 3

dias, afim de tratar de assunto do seu próprio interesse.

Estreito, 22 de 'Julho de 1954.
OTOMAR BOHM.

Clube Recre,o'livo
6 de Janeiro

Pr6 Construção da Séde Social _ Dia 24-7-1954 _

Monumental S�i;ée Dançante, com início às 22' horas,
intitulada "FESTA DA CHAMPAGNE".

,

PRECIS,A-SE
De 1 Caixa? Escriturárlos, Motoristas e Operários,

devendo os interessados, apresentar-se à Rua Silva Jar
dim n. 180, munidos de Carteira Profíssíonal e Certífi-
cada de Reservista.

'

VEN,DE-SE
Uma casa à Avenida Mauro Ramos, 137.
Tratar com o sr. A. Madeira.'
Rua ,Trajano, 31, Sobrado .

•
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.

ex-de'legado 'que o S'F. lrineu· nomeou' para representar Santa Catáriu,
.

está proibido de entrar no Instituto do :Pinho, !
"Homens 'para' os cargos Ermenegildo Cirilo Corbel- diante das provas apura- minação em contrário, a Er- 1 remessa. do' mencionado' Distrito Federal, 22 de [u- deira de deputado federal

e não cargos para os ho-llini. A nomeação estarreceu daf' O inquérito a respeito me.negildo Cirilo Corbellíní, Processo núm

..

ero 1.878-54, nho de 1954 - Pedre Sales na chapa da U. D. N.
mens" - foi outro sovado' os madeireiros, ou pelo me- feÍl remetido à Justiça para ex-membro da Junta Deli- ao Exmo..Sr. Dr. Pi'ocura- dos Samto«, Presidente. Todo o eleitor, que votar
slogan de que o sr. Bor- ,nos aqueles que conheciam os devidos fins. O Institu- berativa do 1. N. P., a en- dor do Distrito Federal, as- nachapa da U. D. N. estará
rihausen se valeu na sua, o "homem para o cargo". to, de Sua parte, proibiu ao trada em qualquer' depen- sim como os demais que ao O sr. Ermenegildo Cirilo votando nes'se ex-delegado
enganosa campanha políti-' Tantas fez o delegado da desonesto ex-delegado' bof- dência dêste Instituto, "de- mesmo se' encontram apen-: Corbellini como candid�to' do sr. Bornhausen, compro-
ca, A pr�mess�, como. as,' �onfiança do sr.. Bor.nhau- nhauseano sua e? t r Aa d. a terminando, outrossim, ' a sados. I coligado, disputará uma ca- vadamente desonesto.
outras, nao foi cumprida. sen, qlJ.e acabou sendo pro- em qualquer dependência

.

-

Para representante .do Esta-, cessado pelo Instituto, por da autarquia, como' se vê T"IM "

.
,

',·.E t I·..·C· I·en-t'e' ·a· .aç' a�o .',da' De' Ie' .,,

do de Santa Catarina na se, valer da suas funções e do seguinte, publicado' pelo', ,� • •
.'

Junta Deliberativa, do Insti- extorquir e embolsar di- "Diário Oficial da União",
tuto Naéional do Pinho o sr. nheiro dos madeireiros, con- de 14 do corrente, página SURRÀRAM', O ,PAULI "

.

Bornhausen escolheu o sr. forme teve que confessar 12.334: 'NtI°!:' aaCI-. Rem.Ienal cd' :e" Poll·cl·.a''INSTITUTO NACIONAL :0 sub-título é plágio, no & Era
DO PINHO ����; e�::::;��háO te;;�!� Preso " o assa.ssino:,1 do açoug'ueiro

Portaria N. 398-A Goridim da Fonseca, gozan- ddo umas taponas que deram Ainda está na rotina o as nossas Autoridades PoH� Agora sé resta a manifes-
,O Presidente do Instituto t

' . A" •

t d '

t d t
- d'J

no Carlos Lacerda. Agora, povo a ragica ocurrencia ciais, no a amen e aos a açao a ustiça, em quem
Nacional do Pinho,' no uso de que fOI" palco 'um acou- Dele'gacia Reg' al p 10 ti P f' d

.

. recentemente, o Paulinho z ..'
.

!
ionaiv pe, - o ovo con la, .para o eVI-

de suas atribuições: .

it d' A id did lucíd d .

ffoi pôsto nocaute em. HaJ'aí. gue SI ua o 'na vem a no empreen lona e UCI <r- o corretivo ao, amigerado
Considerando o 'que cons- M R' I

-'

d dífícei
.

'

Não aplaudimos e sempre
auro amos, no qua , em çao' e casos 1, iceis, assassino.

ta' do Processo n. 1.878.-54,' di 16 d t f"condenamos a violência. No o la o corren e, 01 en-

Floria.n.ópolis, Terça-feira, 27 de Julho de 1954 resolve: Proibir, até deter- contrado morto o açougueí-
� �-� --__--__-- �---- �--------�"�\�------__ caso. segundo versão que

ouvimos, ela partiu do pró- TO Otávlo de 'Oliveira.
"

a d· I d
-

' -' -prió Paulinho,' que preten- Feitos os devidos exames

., .,0.' aClo's'OS a
.

'rnes . em·' açau ·�O deu castigar um motorista. pôs-se a nossa Polícia em

1
•

Este, dizem, arranhou o ri- campo, com presteza. Sába-

. •
co automóvel do Paulinho, do, dia 24, logo, oito dias 'Distinguidos: Comandan- Pela primeira vez, ao que

)

e' Iode nossa Capital parado contra mão 0- mo após a consumação do cri- te' Geral Coronel Duarte se sabe;' são, distinguido ofi-

,C n, r '

,

- 'cinhd não <,!Uís-diSC�tir o as: me, conseguiu aOnossa Polí- Pedra' Pires ,_ Chefe. da ciais da. Corporação Catari-
sunto no foro competente. cia localizar o crrmmoso, Casa Militar Capitão Pira- nense, pois, segundo consta,

RouJ.gdas va·r·,a� fl·rma_ da roa 'ell·ppo ·S"bm·ldt Largou a boca no chofer, in- prendendo-o em Paulo Lo-, guay Tavares - Cp,pitães nem siquer as condecora-

U� u li U' , \ sultando-Ihe a geração! E 'peso Trata-se do individuo Rui Stockler de Souza e ções estaduais 'existentes',
,

t
·

R I· I I! II I depois de usar do desafôro !?ão �a Silva �ueno, que. Teseu Domingos M'U'nis. foram, em qualquer tempo,
eo re ,as quais a e oloar a u8 o -' I quís usar do muqlle. Estre� ja foi encammhado, pela. '

L concedidas, apesar de a ela

Na noite de sábado para das, não 'podendo, de pron com mais detalhes, informa- po�-se, que o ?utro. era Del�gacia Regional, ao. seu � � Diru:io Oficial na Uni-I terem dir�it? vários ofícl7is
domingo amigos do alheio to, relacioná-las, tal o vul- ções ao� nossos leitores sô- .mais forte, na .le� da 19no- devido lugar - a Peniten- ao, do dia 23 do corrente, que a conquistaram por ser-

tiveram suas atenções vol- to.
,

'

bre êste audacioso assalto 'rêmcia. E o Paulinho foi a ciária. .' 'publicou . haverem sido a- viços prestados.
tadas para algumas firmas A nossa reportagem, em às várias firmas. " nocaute, 'no duro. Quando I Desvendou a nossa Polí- graciados, pelo Ministério' Aos primeiros oficiais ria

situadas na Rua Felippe campo, conseguiu apurar acordo}1, q chofer já estava! cia um caso difícil, porque da Justiça, com a jnedalhá Polícia Militar condecora-

Schmidt, bem junto à Pra- que, além da Relojoaria nas grades do xilindró! Co- as suspeitas estavam sôbre TAUMATURGO AZEVE- dos, o "O ESTADO" cum-

ca "15 de Novembro". Galluf, outras casas, situa- Co�y em.,
mo .filho do governador, o outro ou outros elementos: DO, quatro oficiais da .nossa primenta � envia felicita-

°

E se pensaram, melhor a- das ao lado, foram também, Paulinho devera discutir o Cabe, então, felicitações 'P6lícià
.
Militar. 'ções. •

giram .. À.ssim foi que, oh- visitadas pelos ladrões (pois iloterdôm
caso na justiça. O motorista.

.'

R li li

t t' I
. . E' o caráter' que faz a' ca-

- �'!�:��o�av�:�e��ci�O ����� ��� �:vt�s�esr ��i����:!<' PARIS, 26 (U. P.) �;�p���t��h��i s=�a�tr��o�� .' eJel OU p O pOS "a� pacidade moral do homem,

nal de Pólícia o sr. Carlos de Elias Mansur Elias, "Ca- tece! Com todos; Se os do-
c,

nova co lere""DC"
- LACORD�IRE ..

, Prosseguindo' em,..sua via- "
'

d
. parA '. n . 18

Gallu( brasileiro, casado, sas P�;rnarnbucanas" e "Ca-
I

nos os carros arranhados :, u
.

'

,

residente nesta Capital ·à sa DaUl'a", de onde conse- gem oficial pela Holãnda,.o tivessem' o direito de que- ,
.

. ,

Ru'a Jerônhrio Coelho. n. 13, !miram· roubar obJ'etos e d
brar a cara dos arranhado- SEUL, 26 '(U. P.) - O presidente 'sul-coreano acre-

� presi ente da República ,.
7

h d bcomerciante estabelecido à dinheiros. ' res, eu ia �tudar plástica! presidente Synghman R ce ital sa er que a Suiça ·se.

Rua Felipe Schmidt n. 21, Os elementos. da nossa Francesa e sra. Renê.Coty, E dentro de pouco tempo rejeitou a proposta sov.iéti- dispunha a retirar ó� seus

comunicando que sua Joa- Deh�gacia Regional de Po- visitaram' R-oterdam" que se,ria mais rico
- do que· o ca para a reunião de uma representantes da, ,:omis-

lheria, Relojoaria e Ótica) lícia estiveram no local, fa" Paulinho! E 'o Paulinho se- nova' conferência' a fim de são.'
-receBeu pela primeira vez.'

.

l' t
.

. I'
-

bl
durante a noite anterior; zendo os' devidos exames na meu c len e, se conü- so UClOnar o pro' ema co�

fôra a.rrombada, em uma periciais, pondo-se em .cam- em sua história, a um ehe-' nuasse com as suas Idéias e reano.

das portas dos fundos, ten- po para elucidação de mais fe de Estado francês. não aprov�itasse a )ição,. . . Dirigindo-se à imprensa
do sido roubqdo em g:t:ande um caso intrincado. \;.,.. ••. BUM, o presidente Rhec declarou

quantidade de jóias varia- Oportunamente daremos, que a proposta soviética re

présentava pura propagan-
da. Acrescento,U Rhec: "Ne-

.

CHAM'
. nhuma' conferência ou ne-.

.Um Olicio dó sr:. Diretor. IN.E', .

gociação 'pode solucionar a

F ' b d B d d ? questão coreana, 'que so-

do Tesouro . em
'

a rica e 'or a o II
mente pode ter solução sem

" I o derramamento de sangue
.

S.S.' ,à'S tá' sondo
.

o (/IOOC8'0'ta otl·l» o doutor e professor Re- corper. Na maravilha: paiza- com a partida da Coréia do
ti li li nato Barbosa, homem de 1e- gistica da capital, nos céus Norte de todas as tropas

tras, da Academià' 'Catari- claros e lavados, ,onde o chinesas". Em seguida'Rheç
O sr'. Diretor do Tesouro,' e:uns dias, a divulgOação que .nense, do Instituto Históri- vento sul faz miserias de b� -

' - anunciou que" pediria re-

a 22' do corente, sob n. 31'3, ora fazemos. . co e Geográfico dé Santa tres em tres' dias, só' se er- vemente a dissoluc�o da
enderer:ou ·ao nosso Diretor E foi bom, porque, nesse Catarina, jornalistá' e com guerri duas chaminés:· - a N d' Cz ' Comissão eutra e on-

o seguinte: mesmo dia, o govê;rno do 'outros tantos títulos que' o primeira é de uma fábric'a trole e a retirada de todos
"Senhor Diretor 'Estado pliblicolJ. o Decreto enobrecem/oe provam sua de bordados, _: indústria os seus 'membros' da Coréia
Havendo esse· conceitua- n. 668; de, 22 do corrente, cultura, ,acaba de publicar aliás, não aotononla; em do Sul. Declàrou' ainda o

do jornalpublicado uma no- determinando que a cobran- em "A Gazeta" de 21 dêste sentido �écnico; a outra lé
ta baseada em denuncia de ça do imposto territoriéíl mês, '\-im artigo sôbre "A do fôrno do .lixo". E, de-

que a mecanização do im- seja feita em Qutubro, isto Autonomia da Capital e os pois, mais: - "Somos .uma.

pôsto, territ_orial está "aca- é, depois das �leições. Esse Juristas da Assembléia". cidade de funcionáríos pú
bada e pronta", venho de-: impôsto devera ser cobrado Até aí, nada de mais. Ca- blicos, fazendo a alegria e a

clarar a ber,n da verdade, em maio. 'Mas só o será de- da um pensa com� quer e prosperidade do comercio a

que aquela. denuncia 'não é, pois que os contribuintt's te- entendê esteja certo ou er- prestações". E, para enter-

.' verídica." .
"

'i'.
nham votado. Antes disso rado. "

.

rar-se ainda mais, acrescen-
Dadas as dificuldades de 'eles não devem saber o au- Pontos de vista, man�ira tou: - "Como catarinense

importação a firma que' con- mento que vão receber, à de in�erpretar, caso juridi-, nascido na Ilha etc etc."
, trátou com o Estadô o ser- guizà de revisão! co. Não entro no âmago da IsSO tudo significa, ape
vico de mecanização não psr. DÍl'etor do Tes0u- questão. Não sou bacha- nas, um punhado de inver�

po�de fornecer, no prazo, o ro, como se lê acima, afir- reI... dades.
total das chapas necessárias ma que parte do serviço de Sei, porém, ler, escrever Todos sabemos que Flo-
e assim' houve um atrazo mecanização está completo, e. pensar. rianopolis possue mais fá-

maior do _que o previsto. .

faltando completar a grava-
.

Daí, 'a minha intromissão bricas e não somente a de
. Parte do serviço está. com- ção ,das chapas para .que a para uns reparos, que aliás Bordado� da firma Hoep- Deixou a UDN
pleto estando a gravação

J cobrança seja efetuada o não são meus somente, pois; cke. Enumera-las seria re- ,

das chapas sendo/feita na, mais cedo possivel. o 0\lvi de quasi todos com petir uma coisa que q�al- ,

.

RIO" 26 �,:. �.) - Os

Sub-Diretoria da Receita, e Mesmo que essa grava-, quem troquei idéias a res- quer ilhéo sabe menos o (clrculos polItIcos cearenses

por conta da 'firma contra- ção fique pronta agora" a 1 peito.
•

.

dr. e professor Barbosa, que' receberam, às úl�i�as hora�
tante, em São Paulo e Curi- cobrapça só se dará daqui O 'dr. e 'Professor Renato diz ter nascido aqui. "Ilha de ontem, a notiCIa de que

tiba' afim de que à cobran- há dois meses, isto é, depois Barbosa, com "aquela per- árida e montanhosa". Men- o senador Plínio Pompeu
çá s�ja efetuada o mais ce- das eleições. O govêrno ca- feição acadêmica" com que I tira. Que "não p;oduzimos havia rompido com ,a UDN,.
do possivel.·

.

. tarinense, como se-vê, joga soube defender sua opiniãp. siquer para comer'J, é�!ouira a Hm dtd�sp�tar o gov�rno

I com os dinheiros em benefí- deixou-se resvalar entre- grande mentira. "Que so- do Ceara mdlCado, pela. C(')-
Para êonfirmação de mi- cie do seu p�rtido. Se ,o tanto para um ponto ingra- mos cidade de funcionários ligação PSD-PSP. Essa no

nhas afirmativas coloco à atraso era conhecido, por- to e injusto. E fê-lo com públicos, que vestimos 'a tícia foi transmitida pelo
disposição de V. Sa., ou de I que a cobrança não foi rei- aquela iror�ia imprópria e prestações. é uma fa�sidaqe senador .Olavo, Ol�veira aos

quem interessar possa, o

I
ta pelo SIstema antigo? Se- ·completament'e fóra do seu e uma indignidade ao fun- seus amIgos no RIO.

serviço em referência bem riam milhões que poderiam libelo acusatório. Foi, quan- cionalismo. Mas, o .que ad
como a troca de correspop- estar sendo aplicados nas .do para provocar: "espírito"; I mira, o que nos deixa' em
dência entre êste Tesouro e estradas, ou I�1elhor, nos escreveu: "Florian�polis é basbacados, o que nos leva sue "chaminé"! ...
a aludida firma. caminhos que aí estão! 'I muito bonitinha, mas,é uma

I
a descrer da cultura do ilus- Uma chaminé em Fábrica

Apreserito a'V: S'a.· ,os O ofício do sr.))iretor do Cidade que vive através da tre prof,es(>or c;le �ossa Fa- de Bordados! Ora, sr. Rena-
protestos de .min.ha distinta Tesouro prova apenas que, ponte Her;cílio Luz, porque cu_ldade de Direito e dé seu to!

cpnside ação.",\,' nisso' tudo, o sr. Tomás o município, situado em diploma de bacharel" foi a ,Esta é de fecha� o c�mér-
O acúmulo de 'matéria a, M�y�i'?Stáse}idO "tuna �lha árid� e :nontanho- ,'a:J;ir�a�ão, quando di�,. ���':;?it à'e prestações" ..

publicar, retardou por al- te uüU' sa, nao produz slquer para a FabrIca de Bo,r;�40s;'pos� iA. F. S.
A ,�;,'

,
-

..

Energia atômica
WASHINGTON, 26 (U.

P.) - o Senado, por 45
votos contra 41, aprovou
uma proposta, autorizando.
a Comissão de Energia Atô
mica e algumas outras- a

gências federais, a construi
rem usinas tômicas sufici
entemente

' gra�des" para
p'roduzirem guantidades de
energia utilizáveis com ob

jetivos comerciais.

(

\

AGRACIADOS
.' . Oficiais da Policia ',M ilitar

, SpelmsD
WASHINGTON, .26 (U.

o 'Cardeal

------------------------

APELO P;) _' o cardeal Speliman,
,

,
.'

, a,rcebispo' de Nova Iõrqué,
da Vruz Vermelha almoçou ontem, na c;asa

TO'QUIO,' 26 (U. P.) ,_ :Branca, a convite do sr.

,A Cruz Vermelha Japone- . Sh Ad .

sa pediu por telegrama, à' er.man ams, aSSistente,
Cruz Verll).dha Soviética, a do pre�iaente Eisenhower e

libertàção de certa de mil do sr.
I Bernard '

Shanley
prisioneir0s de guerra ain'âa

'

.

'

detidos na União Soviética. conselheiro� esp,eFial.....

'"-"."'; '----
.1.

\

PANTALEÁO
.

/

Saúde e fraternidade.
Não é verdade que, eu queir� a tua desgraça.

O negócio, a que aludi, há dias, era só o da compra'
do ex-Diário da Manhã, como ferro velho, para a

tua rica indústria siderúrgica. Nunca dos nuncas

passou pela minha· idéia impingir-te a U. D. N.,
com o Volnei·e suas 175.000 folhas de papel enrus
tidos da Assembléiá e mais o Corbellini com sua

corb�lhe de infrações penais. O mano Thym é que,
ao que parece, quer a tua caveira.

,

.

Não compre, Panta! COIll êsse dupJo contra-p'ê-:
so, 'nem caco de'vidro sobrará, ali nas tuas usinas:

Prejuizo por prejuizo, opte. por um lote de umas
duzentas avestruzes ou por uma criação' de pira
nhas. São menos vorazes e, perto .deles, serão até
exemplos de fasti,o. Não compre, Panta! Dispense a

, coo:r�: :;�ear
o

�.

.--� ,.J /('k// \
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