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A� C'OIB�Oraçao às,ocultas. (JU8m reC8�8 as mi�a_l�as é a U.O.N.
Comentando o recente

I
GLOGO ouviu o

p.residentc 'ce;siva� derrotas, declarou, �alques daq�el�s �ue; se Inúmero, de legendas em �o' mais em benefício do povo simulaI� oposição .e. vi�eI?
díscurso do senador Ber', do P. S. D., governador A. : alem dISSO, que "enquanto I Julgando prop:u:!arIO� .ex- d� o pais, elegemos a ma�o' do que do proprio partido. ,nos gabinetes ��llsterlal�
nardes Filho em favor da Imaral Peixoto, que assim a U. D. N. permanece fiel clusivos da opimao pública na dos governos estaduais, Fizemos isso abertamente, ou, frequeritam sígilosamen:
união das forças política.s: se pronunciou: "O sr.: Pe'

I

aos princípios pêlos qUaiS: têm sido sempre. rep�diados I
dos pre�eitos:.e das Cân;aras por d�hberação do Diretó� te ?s,proprias salas do Pa.

mineiras, o Sr. Pedro Aleí . dro Aleixo demonstrou es lutou, o P. S. D. recolhe as pelo povo, desejo cfeclarar-, estaduais. Aonde esta a rio Nacional respeitando, ao lacio do Catete, em busca
xo declarou que võ apelo

I
tar fora da realidade ao di, 'migalhas do Poder Federal alto e bom som, que não fo- derrota? Tendo obtido, c9m mesmo tempo a posição de de nomeações, promoções e

daquele parlamentar do P. zer que o P. 13 . .D., corno � I através do servilismo dos � mos derr,ot_ados em 1950., o Sr. C?etúlio Va.rgas, as p:_e' .alguns de nossos correligiô- de outros favores.
R. deveria ser respondido U. D. N., havia sido dera' I seus representan�;s e de

I N�s eleições .des.se ano,
j feren�las do eleitorado, nao nários. Enquanto isso, o que

pelo P v > S. D., "partido der' . tado em 1950. Deixando. seus porta'vo.zes., �ondf� dois for�� QS vitoriosos: o jP�dena o P,: .S. D.' ter outr� tem feito alguns correligio- Um partido político que
rotado em 1950, mas que re-I transparecer aqueles senti- : de- parte' a fal�a de ética de Sr. Getul.IO. Vargas, pelo, atItude. senao a de colabo nários do Sr. Pedro Aleixo? colabora abertamente com

colhe as migalhas do Poder mentos tão proprios aos po- Sr. Pedro. AleIXO, que pode' seu prestigio pessoal, e o rar ampla e lealmer:te para Colaboram intensamente, o Governo tem o direito de
Federal')', A propósito O líticos amargurados por su-

I
mos levar em conta dos re- P. 'S. O. Recebemós o maior o bom êxito do Governo, mas clandestinamente. Per' receber desse Governo a-

-----"'---.......-------------- ----- , mitem, mas não autorizam, poio e prestígio.
\

Migalhas
que elementos do' partido recebe quem colabora às
ocupem cargos no Governo ocultas, levando o que não

e, ainda mais, pedem e ob- lhe é devido e repudiando
.têm favores de toda a or- em público quem o serve.

dem, usando de subtefugi- Não é, felizmente, o nosso

os: Não condeno, em abso- caso.

luto, os udenistas que leal' As críticas do político mi,
mente cooperam nem os que neiro estão com endereço
estão ocupando postos de errado. Situam-se bem mais

Iii!] !ii' ��.'
-

:0_,.,. confiança do presidente da perto dele do que de nós
- . ---

---"-�-:::'_� República. Conslderoos até os que merecem centuras
-

Ediçã-o de hoje - 8 páginas FI�rianópolis, Quinta�fe�ra, 29 de Julho de- 1954 Cít 1.ee mais fiéis aos principios de pelas atitudes dublas e bem
tido fiscalizando de diferentes das demonstra'

O sr. Irino Burnhausen, Chefe do Governo, ��!r;�e�t���'he �§::�'�::.��;i����:�: !;�;!�:��:�::a�: e1��
" t I d

"

b I 'I' -I I O I I
' d Vargas, do que aqueles que (Do Globo, do Rio)

a I a I na ca 8 a e ellra , : no es. e �:;oO;:t�W:o d�O�it�::riid�
I0/ I IStepan Thechta.ya 27 anos

50 e a UII RecelU'Ã 'gélida e verdades contundentes de prisão, acusado de espio. "

�
d d ti

.

d f nagem em favor do Vatica-
.Notieías de Joaçaba, in- morando-se naqueles em pessoas, que po erão ser apesar e pres igia os e a� , •

Iformam que ali chegou.inc 'que, no próximo mês, have- nominalmente citadas. vorecidos pelo situacíonls no. A agência oficial de no'

com aoels ama·re ost '-" d f tícias da Alemanha oríen-
sábado último, o sr. Gover- "rá pleito para a prefeitura. Nesse jantar, um ao;; mo, na a azem.

-' E
-

f' tal, ADN, ao informar sô-
nador do Estado e presiden' O chefe do govêrno e da oradores, o dr. Maciel Be- . ssa oraçao 01 agua na

I
- ,

d f I bre 'o processo movido em ,-I"'. ·I,...·jjoy, .. ,,�.,··te da U. D. N. que vai em U. D. N. viajou de-avião ate rendt, do P. S. P., usan o ervura.
bé .,.. _ "",....,....

I b d 1,
, 'f d Praga, disse que tam em RIO, 28 (V. A) - Notí-campanha política pe os

I Joaça a e e a prossegui- linguagem ...ranca e ru e, A d t t '1' f.

O d 'd lítori
.

t I f' três sacer o es ca o lCOS o' cias de Tóquio atribuem a-municípíos do este,' e', ra e itorina, VIS o como \ dec arou que izera, em

Divida com '.
-

h" d h d ram condenados a penas cientistas japoneses a afír------. nao a mais estra as esta- 1950, a campan a o sr.

COnlarAI"la duais e s. S. sabe disso, por' Bornhausen e por isso se que vão dos ,7 aos 20 anos mativa de que as recentes
li .:; "

que disso é o culpado'.
..

sentia à vontade para avisá- 'Iemlo'ba de prisão, pelo apôio a "ati. experiências com a bomba
t jnld'a d I d it

II
, vídades criminosas" do ex' de hídrogenio, no Pacifico,8rll A' noite do dia e sua o e que prometera mm a

HANOI, 28- (U. P.) _ A chegada, ofereceram'lhe um coisa e fizera só algumas bispo. teriam feito aparecer um

b di
.

'h A' 1 RIO, 28 (V. A) - Dl'),

T t' anel amarelo em torno do
Conferência militar de jantar em Joaça a, para IS' COIsm as. ssma ou que ú

arremo O .'0Iarçar o fiasco da recepção, povo reclama abertamente cursando numa festa de C sol e da lua. O sr. Bernar-
Trung Qlia, aberta a 2 ..do -:.r

di M tt b dfeita _no aeroporto por 30 dos prefeitos udenistas, qU,e f
-

Cbll
- mo a os, mem ro o

corrente, terminou 'ontem, ion raternizaça� entremi'�il., Conselho Nacional de Pes'
dia 27, às 16,30 horas.

JI'd ·'I·t
'-.

B I
-s, •

-

bros da Câmara 'do Cornér- SANTIAào DO CHILE, quisas, consultado pelo "O
'''Durànte a sessão de 'erf, '11, I�, . :a, O ga.rI8J.-"· cio 'F�uto,:Bra'�ilei.ra, à quúf 2?� (D. P.), :::- Continuam G!obo", a _l:espeito, decl�ro.ucerramento o coronel Lea ,U

,

-

'�" ,\
'. ,-nterrompidas às comunica' nao a9redltar possa ê:l_{lSÜrmiveux e o general Van, ,

ONU .compareceu, eomo, c0-:r�!da- cões telefônicas com a zona correlação entre os aneis
Tien Dung se felicitaram na oruaDlza�lo olltoral da

.

'ilo de honra o presidenti! do ;beridional do país, em con- vistos ao redor_ do sol e da
pelos bons resultados obti- 'I

f 1 1 d b-

d PARIS, 28 (U. P.) - A ria s.erá transmitido ao Con' Banco do'Brasi.l, sr. Marcos sequência de um orte tere- ua e as exp osoes fis om-
dos numa "atmosfera e

S J moto. que provocou p'anA l'CO bas de hidroge.nio, preferin'.

dI"-.. Bulgal'ia se tornou, ontem, selho Economico_e ocia
franqueza, -

sinceri laae e
d de Souza Dantas, decIal'ou

na povoação de Puerto do acreditar que se trate de
cortesia". à sétima nação que pede ad' que ontem aprovou a a '

f ' tI'
.

.

missão na UNESCO, a or- missão da Rumania por 11 que o saldo devedor COltl a Montt. Houye um morto e enomeno me eoro OglÇO,A conferência cede .lugar O
'

danos' materiais.. As infor' identico aos que já tem sido, .

-e ml'stas encarre' ganização de' ciência, cultu." votos
� con�ra 2. s palses, Alemanha declinou de pel' b d das comISSO s
� �

b d maço-es' aqUI' recebl'das de o serva os mais e uma
d f Ira e educação das Nações que nao sao mem ros aligadas e isca izar os aco! •

N
-

U'd t to de cem milhões dé dú!r, ontem para hOJ'e dizem que vez, inclusive no Rio, pro'd d G b
'

Unl·das. O pedido da Bulga- açoes nI as, sgmen e po'os e ene ra.
os e.studantes das escolas vocando a curiosidade da------------0;-------------- dem ingressar' com a,maio- res, em apenas um ano, pa,

JULIO FUGANT I.
ria d'e 2/3 dos votos da As' fugiram espavoridos das au- população.

l'a chiquenta e três milhões b 1 F N-' , I5embléia geral da UNESCO las ao sentir'se o a a o. oi, - ao creIO que o po an'
,

d T ,\ que se reunirá em Montevi- no entanto, restabelecido o çado pelas bombas de hi-dro-

lIra a Prefeltora e aogara déu, em novembro. Prelo o pauauelo serviço ferroviário da zona �enio, flutuando na atmos

Unidos os Partidos Demo- Julio Fuganti como can- sul. fera, fosse atingir distâncias

��!�a��:.t;��b���!� rPr:: �;�:to'n:��e:�:!����, p;!1� SerA oODsoltàdo RIO,28 (V. A) - Tp.le

J � p' t
'

I ( G·'����1ar� l�:ç!';;�e=�n�r:i�� ��a����e���a�eem�r�e1�s;�u raa!ioBa�00�cNhoa'Cn;dc8eenle(.�raisKPo�n�nrasdul?Aa� �r::r:::a�:o::�:�: d���;:�, urr'ao, ,O . 8 ro' 80 'm DiaSde 22 de agosto, para a Pre volveu em prol da coleüvl'
feitura Municipal de Tan' dade. denauer, antes de responde- principal personagem er:.,

'. \gará, o nome ilustre de Ju rem a uma nota soviética, volvido no caso do atenta1 RIO, 28 (V. A.»)- Foi te, de qualquer escav�ção Costa Paranhos consta que
lio Fuganti. A Julio Fugànti, João propondp um pacto de se- à vida do general Estilw� noticiado através de infor- feita nas proximidades '. do o liquido já vem sendo 'usa'
Filho de tradicional fa- Nardi, Nelson Pisani, Os' gurança coletiva 'que "ga. mações �restadas da tribu rio das Almas., \ do, inclusive, por veículos

mília,. Julio Fuganti é o jo' valdo Welter e Eugenio Ra' rantirá a neutr'alidade da "beal, encontra'se detido nrJ
na do Seriado, pelo sr. COSo .A propósito, �)Uvimos o movidos a óleo Diesel. As'

vem que vem se impondo buski, estes ultimos Presi' Alemanha". O texto da no Quart�l da Polícia Mi:�tar ta Paranhos, que está jor' engenheiro Plínio Canta' sim, foi providenciada á ida
como o elemento indicado dentes, r�spectivam e n t El, ta foi divulgado pela agen' dr<

•

rando na cidade de Ceres, nhede, presidente do Cón' a Goiás de um técnico do
v Exército. Acredih-sE! '

�a a governança do mil' dos Partidos Democrata cia soviética "Tass" e envi' em' Goiás, um liquido com selho Nacional de Pe�rólêo, Conselho Nacional de ' Pe.
nicípio. A união dos quatro Cristão, Social Democrati- ado ontem à noite à sua re. que Ramon entr<;m cJanrte�' as características de petró' 'que demonstrou interêsse tróleo, que iniciará, no 10-,
grandes partidos polítiêós co, Trabalhista BrasileIro é sidência de descanso, nq tinamente ell}. nosso país, leo, que tem sido usado em apurar devidamente o cal, as necessárias pesquisas
já é o prenuncio da vonta' de Representação Popular, Floresta Negra, ao sul' da ., com êxito como combústi. fenômeno, uma vez que das para' o aproveitamento do
de popular. as n�ssas saudações. - Alemanha. � por vla aerea;

. vel e é �etirado, fàcilmen- informações do senador lí�do_
.��H���•••��H�����++:..:++:..:..:..:..:�����������·...��.��������..�(��"�....-.-.-.....)+(��..�.c�":'��...�������...�...�������M�...' z:'=::!,.=::.._-�-- ,
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�D�'EW S· ���!:� !:��?�����1: �::!��:�te� c:�%�:����ã�:���;e 'rigl russl·condenava os adversários que lealmente colaboram com Quao dIversa, em passado nao remoto, fOI a atua-

B .1o govêrno, mas criticou rudemente aqueles outrosque' ção do sr, Nerêu Ramos. Se, para prova dessa afirma no raslfazem oposição para efeito externo, vivendo, como vi- ção, não fossell}. suficientes os dicursos que proferiu e
'

vem, nos gabinetes ministeriais e frequentando, como publicou e os relatórios anuais, analíticos, de cada um RIO, 28 (V. A.) _ O na-
sigilosamente frequentam, as próprias salas do Catete, dos seus anós d.e govêrno, também profusamente espa· vio francês "Orleans" trou�
em busca de auxílios e favores. da distribuição das sementes e adubos, de tratores, lhados, bastaria o seu gesto, a 31 de outubro de 1945, xe 9.042 "onc{&Jéts de trig')

Em defesa do P.. ,S. D. disse te�tualmente: j'eeps, trilhadeiras, arados, ceifadeiras, até' os arma' ao passar o exercício da Interventoria, afim de desii;l russc, ('mb�".'('acla5 ho pôr'
"Um partido político que co'labora aberta- zens, depósitos, silos, postos de suinocultura, etc., etc., compatibilizar'se, ao seu substituto legal. Cercado de au' to de Novorossik, importa

mente com o govêrno tem o direito de receber· do Ministério da Agricultura.' toridades, inclusive de representantes das forças arma- das através da Comsisão
desse govêrIío apoio e prestígio. Migalhas re' \ E, conforme registramos na ocasião, ainda permite das; solidários com as que haviam destituido o sr. Getú Executiva do Trigo. i\ aqui-- jcebe quem colabora às ocultas, levando o que que representantes do seu partido, como fez o sr. Wal lio Vargas do poder, o sr. Nerêu Ramos, 'no seu memo. sição foi feita ao govêrno
não lhe é devido e repudiando em público demar Rupp no Oeste, ataquem o govêrno da Repúbli' rável discurso, declarou: finlandês, que por sua vez

quem o serve". I ca porque era êle, e não o do Estado, que devia dar toda "Quero, ainda, prestar uma homenagem comprou aos soviéticos. O
Já ,temos repisado aqui o que acontece com a admi' essa assistência aos -lavradores barrigas-verdes! E' ao sr. Getúlio Vargas. Onde quer que êle es' Brasil receberá ainda, se-

nistração catarinense, a respeito dos a,uxílios federais. O Vai ainda adiante a U. D. N. catarinense: não per' teja, nesta hora, mando'lhe daqui, com o meu tenta mil tonelaãas de trigo
sr. Bornhausen e seu partido, de tanto procurarem es' mite que úm só dos seus jornais faça referências ao sr, agradecimento pessoal, a gratidão do povo ca. russo, sendo que trp.s navios
conder os valiosos e 'enormes auxílios recebidos da Uni- Getúlio Vargas, chegando a ordenar-lhes que não noti. tarinense pelo muito que fez pela nossa terra, descarregarão em -Sàntos e
ão, acabaram deScobrindo o jogo. O governador, nos, ciem sequer o aniversário do Chefe (la Nação! Nãoialtei a esse dever nos momentos que lh€ outros, tr�, nesta cnl=ital. O
seus discursos e nas suas mensagens, se alude aos co- E o mais engraçado de tudo é que ainda agridem o foram tranquilos Não faltarei, agora, nas hora� cargueiro idglês "Devonci'

- metimentos do goyêrno central no Estado, o faz de ras P. T. B. catarinense porque fez aliança com o P. S. D. e dific,e'i�, � tormentosas, a esse dever de gratidão I ty" é esperado hoje na Gua�
pão, com tal arte despistatÓI'iâ, que os, incauto� ficam na não com o partido do govêrno. .' e de; cptlsciência". _ nabara, 'com nove mil tone"
certez_a de que a referência é meramerite protocolar (; Essa aliança é con�equência lógica, da atuação dos A impreiisa��udenista local, divulgando o tópico aci' ladas de trigo, embarcados
que o sr. GetÚ'lio Vargas nadà fez pela nossa ,terra. partidos, tantã no Estado como no Brasil. P. S. D. e ma, explorou largamente êsse gesto, urdindo intrigas em Nevorossik. Dia 31 che-

E, depois disso, como quem já houvesse cumpr.ido P. T. B. têm bases, origens e atitudes comuns.'Da U.D.N. com as classes armadas, diz'endo-as desacatadas e insi gará o "Alkis", cargueiro
o dever de dar a Cesar o que é de' Cesar, o governante tudo os separa. Aí está, de poucos dias, a comédia bufa nuando'lhes revides. inglês, com cêrca de nove

. ca�arinense avança nas obras federais, .arrolando'as to- do impeàchment, no cenário nacional. No estadual, aí Vale recordar o episódio para que mais sobressaiL mil e quinhentas toneladas
das como suas, desde as pontes construidas pelo Minis' e�tão as atitu.de� do partido oficial, escondendo ou repu I o ,'contraste (I.e. atitudes en�re homens que o povo julga- ainda para moin�os cario-
tério da Viação, aos grupos do Ministério da Educação, dlando em publIco o amparo que o Estado recebe da ra·a 3 de outlllbl'o.,

,

caso

I

DIRETOR I -

Ruben. eI. 'I

r

Arruei. R.mo.
, )

IEIENTE
,. Dominlo, ;F. I

d. Aqui.n. ,

.. II • r g..J

Indochina, para aliviar a

Omai. anti,oDia- .

rio ele SIi C.tarina

Ano xLI

N,· ".9.0
- -_.-

como as que separam á ter
ra da 'Iua e de sol - con

cluiu o br. Bernardino Mat
tos.

lacldel·te afel8D'
do O .,mlstlclo
TOQUIO, 28 (U. P.) -

Nos· circulos japoneses, ex

pressou-se o receio de que
-

o incidente entre aviões do;

Estaci,es' Un1dos e da-China

comunista, quando foram

derrubados dois caça� chi:

neses por aviões norte'ame

ricanos, po�erá lançar p�,r

terra, tudo o que se COlise'

guiu
.

�om o armisticio da

tensão na Asia.

.1
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CL1NICA D:g.OLHOS - OUVIDOS . ...:..: NARIZ E

J."
'

GARGANTA
_

- do-

DR. GUERREIRO
M E D I C O s

' 10r. Faostu ·Orasilr' o", E S T,A D {) Chefe do serviço de Ouvidos.� Nariz e Garganta
do .Hospítal de �Florianópolis ,,-

'

'REDÓ 'DRA WLADYSLAVA i ESPECIALISTA EM DO- i ADMINISTRAÇAO A clínica está montada com os mais modernosMARIO DE. �ARMO I DR. A�F., ' .

",

'

, . 'ENÇAS DE CREANÇAS·1Redaçãó e. Of�cinas, à rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇAO ,CHEREM W. MUSSI CLINICA GERAL ' Conselheiro Mafra, n.160 ULTRASON (Tratamento das- Sinusites sem operação)
.� MÉDICO -

!
e', CONSULTAS: Das 10 às Tel. 3022 ---'o, ex. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites e

CLíNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE
ANTO-NIO., DIB Diretor: RUBENS A.' inflamações do Nariz e Garganta)

,

A' D U L TOS DOENÇAS MENTAIS DR. 12 horas.
RAMOS. 'M NTOSA (M derr l1hIONISAÇÃO MEDICA E; , o ema apareu o

Doenças Internas Ex-diretor: do Hospital I MUSSl Gerente: DOMINGQS F. DE
para Ionísar Medicamentos (Tratamento de dores de

�ORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana.
- MÉDICOS - Cons. e Residência: 7 de AQUINO., Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Em muitos

RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- 'CnlURGIA-CLtNICA Setembro n. 13. Representantes: .

casos são evitadas as operações das AmigdalasTratamento moderno da tais.
,GERAL-PARTOS /' Representações A. S. _La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das FaringitesImpotência Sexual. L 'SIFILIS Serviço completo e espe- ra, tc'a. e inflamações dos.Ouvidos) ,Consultório - Rua 'I'ira- Rua Tiradentes n. 9. cializado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40

,

RAIOS X (Hadiógnafias .da Cabeça).íen tes, 9. Consultas das 15 às 19
SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS - flO andar.

.
REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

HORARIO: horas. Imétodos de diagnósticos e I',/ -Tel.: 22-5924 -, RIO de, '

"

, (OCULOS)
-

,Das 13·às 16 horas. FONE: 3415.
. 'tratamento.' ,

�
� Janeiro.., JLAMPADA de .FENDA (Yedfic.ação e diagnostico de

,

_

Res.: Ru� Santos Saraiva, ISULPOSCOPIA -'- HISTE-
. DR. JOSE ,MEDEI-, Reprejor Ltda. ' lesões dos Olhos)Tel.: Cons. - 3.415 - Res. °4 Estreito R Ii OI".� 2.276 -. Florianópolis.

o -

l!' ,

.

RO -:- SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA ," ua Fe Ire de iveira, n. 'INFRA VERMELHOTEL. - 0245.
- ME_TABO�ISMO BASA.L

,_ ADV.OGADO _

21 - 6° andar; Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
DR. RO�EU BASTOS DR.

-

MÁRIO WEN- .: Radíoterapiap or _ondas Caixa Postal 150 _ Itajaí TeI.A:3S2S-I9N87AZT'URSAãSO Paulo ." Pulmão e Esofago '

-,

PIRES curtas-Eletrocoagulaçao

-I S t C t
. Consultório: Visconde de Ouro Preto 2' (Altos da CasaDIJAUSEN. Raios Ultra Yloleta e Infra

- an a a �rma
-

Na Capital I' Belo Horizonte
.

,

-::_ MEDICO - CLíNICA MÉDICA DE VeI;melho.,. ".. DR; MÁRIO LAU- Ano c-s 1-70,00 Residência _ Felipe' Schmídt, 113. Telefone 2.365
.

Com prática nó Hospital' ADULTOS E CRIANÇAS, Consultôrio : Rua TraJa/no;' "
, -, Semestre Cr$ 90,�O, Consultas _ 'pela manhã no Hospital _ A tardeSão Francisco de Assis e na Consultório - Rua João n.1, 10 andar -"Edifício do / RINDO No Interior das 2 horas em diante no Consultório'

Santa Casa dó Rio de Pinto, 10 - Tel. M. 769.
, Montepio. > J:';""', Ano Cr$ 200,00,Janeiro Consulta_:;:.Das:4 às 6 ho- Horá+;o : Das 9 às 12 ho-

DR- CLAUDIO Isemestre ,

Cr$ 110,00 j--- ,�

CLINICA MÉDICA ras.·.
' .r .

ras - Dr. MUSSl. 'Anúncios mediante 'con-
'

. ,

CARDIOLOGIA F..esidência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra. BORGES
-

tráto. , -, DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO
Consultório: Rua Vitor Júnior, 45. Te!. 2.812. MUrsSI. 'I :ADVOGADOS Os originais, mesmo não, �LCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA,.

Residê.rcia : A�enida Trom- Fôro em geral, Rec.ursos pu.blicados, não serão devol- I DERMAT.OLO�HCA, E CLINICA GERAL. ' '

'Meireles, 22 Tel. 2675. 0LH0S' \ OUVIDOS d 10M I N FHorários: Segundas, Quar-
"

NARIZ� GA@ANT,A- powsky, �4.

,.F:I�ae��� o� S;I��:��IT;����:; Vl'�'1�ireçãonão se. respo��, .- r. Ilue ,. IDes., errelra'tase Sext,a feiras: ;.

DR. JÚLIO DOIN '1-:-'
-,-

.

'

/, ' de Recursos., s�blhza pelos. concelt�s em� CONS. _ A' RUA VICTOR MEIRELLES' N0
.

18, 14>
I?as.1� Çl� 18 horas.

. I V'IEIRA
\

DR. NEWTON �S�RI�ÚRIOS . , .

' tidos nos artigos assinado
'IANDAR,DAS 9 AS/ILHORAS.- DIAIJ.IAMENTE.

,lí.�s.ldênCIa: R,uao Fehpe
. D',ÁVILA' _Florlanopolls - �dlflclc .· .......·_....,.,__A�..... _.·..·._,_ ,RES.:'- PUARTE SCHUTEL,N° 38 - FONE: 3.140

d I �"1 Sao J

or,ge,.
rua 'I'rajano, .12 I I

'.
..,

es'
.'

SCh1111dt 23 - 2 an ar, ' 'I'
.

Olh 10 d I 1
'

D ormaço
' '.

,

• Especia ísta em: os -' CIRURGIA GERAL - an ar - sa a .
'

.

apt. 1 _, Te!. 3.002.
Ouvidos �'Nariz e Gar- .Doenças de Senhoras ,Rio de Janeiro - Edificio • •

'

Dr. Ylma"r' .�o·rr'e-a-

Proctolog ía - Eletricidade Borba Gato,' Avenida Antô- u.els ""DR� WALMOR ZO� ganta. ,I' , Médica nto Carlos 207 - sala 1008. CLlNICA MEDICA
,MER GAR€IA 'R.eceita de óculos.

Consultório: Rua Vitor O leitor encentrarã, nea- CONSULTAS das 10 ..,,- 13 horas
mplomado pela 'Faculdade Infra-Vermelho.

__ Meireles-n. 28_-:::0-' Tetefone: DR. CLARNO '.G. tã coluna" informaçÕE'8 que Rua Tiradente 9 - Ftutéi.a4l_? :

Nacional de Medicina da Ultra-Sonoterapia - Ne- 3307:
' GALLETTI necessita, diAriamente e de

O C I f' I 'Is'"U' 'd d d Brasil bulizações. Consultas: Das 15 horas - ADVOGADO - illlediato: .

r ar as '01(1 IIIEx.i�lt:::s� ;0: c:�curso da- Equipo de Oto-Rino emdiante. Rua Vitor MeireÜes, 60. •
,

U '.:'1,'.. t,
, Maternidade-Escola

(único no Estado)
. Residência: Fone, 3.422 '... FONE: 2.468. JORNAIS Telefon. Médico dos Hospitais Americanos e da Força(Serviço do Prof. Octávio Rua: Blumenal n. 71. - Florian6polis - O Estado 1�022,. Expedicionária Brasileira ",

,Rodrigues Lima) Rua - .Vitor Meireles
A Gazeta 2.651, MÉD1CO _ ÔPERADOR _ PARTtIRO

Ex-Interno do Serviço de n. 22. 'DR. DIB CHEREM -

,
.. Diário da Tarde 3.579! Doenças de Senhoras-e Crianças _ Partos -,- Operações. Cirurgia ": do . Hospital Horário - 9 ás 12 horas ADVOGADO I Díárta da ManhA .;. 2.463 O Mais,Moderno e eficiente Tratarrrênto

'

e " OperaçõesL ;A. P, E. T. C. do Rio de"
_ 16 ás 18 horas. ' Causas cíveis, comerciais, , �, Verdade: '2.01(1 das doenças de Senhoras "

Janeiro
FONE 2675 criminais c trabalhistas. \ Imprensa Oficial,... 2.888 Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-, MédiCG d� Hospital de .

,

. "

-
.

. HOSPITAIS turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidade,Caridade Residência : Travessa :' Consultas populare$ Dé Cnidacle:
� ,Í.{?:�çni�,>f!lpotê.nçia,� vig�1�� ,§��ual é$ ,ambos· ·o� se;'DOKNÇAS DE SENHORAS Urussangu 2. - Rua Nunes: Machado, 17 ('Pr�vedor) ,.; ,. 2.114 f' ,"x,os:, _,.. TratamE\:pto pre-nupclal e" ppe-nata1..;_:_ PARTOS-OPERAÇOES ,

Apt. 102.
(esq. Tiradentes) - sobra-

'
. (Poharia) ...\ ; 2.0S" bper·âçõ�s.lespéçial'izdas \ d�'; otlvido,'''n'àriz, 'garganta,.runs: Rua _J.o�o Pi�ton. 160' . DR. VID1Í\L, ' 10 _ sala 3. _ r N�rê9 Ramoe .�.; �. "1.8S1 sinusite�� p�lip�s., de�vi�s, do.seI>tQ.)nari�) l�b.io partido

-
das 16,.00 as 18,0

. CLíNICA DE CR)ANÇA� MIlitar �. 1.157 - Operaçoes;"de herhlas, apendIcItes, ·civarlo, utero,
t· , :ii." horas.. - "

- __�
, São SebastiAo (Caaa.

'

hemorroides, 'adenoi4_es, " hidrocéles, var.ico�les' e;::'("'��'\: " P'elã"�ínanllã atende CONSULTÓRIO - Feli·
. de Saúde) S.153',' varizes, elefániiazes.;

-- ' __
,.

.

�

djàriamenté no Hos- pe 'Schmidt, 38. .

D -H" �g K h I Maternidade Douto, C I R tI R G I A E'� 'cr E R A L '

...-"'::L ':j ;pit�l de' Caridade. CONSULTAS .:__ .Oas 4 r. aos lJ on, ec e e Carlos Correa ...

\
,•.121 Tratamento garantido de varizes; -'úleeràs varicosas,,;���" :i�,;��q�ncia� . '!í"' . . 2ts 6 horas. -

I
CIRURGIÃO DA CASA .DE SAUDE SÃO SEBASTIÃO

1
CHAMADAS UR- 'h�morroides com 6 injenções, 'sem alôr"�L l Rí.i�: G�nerâ'l,Bittencourt Residência' Tenente Sil- Laureado ,COql a medalJla de ouro .�la Faculdade ., GENTES. OPERAÇOES E TRA_TAMENT,? DA T!ROID� �Papo) ,"'t'íf:;"'J\O:l\ "

,

.

--',
.

de Medidna do ·Paraq'â. '

", "

';C

1
Corpo de Bomb"Jrol!l 1.313

I
Tratamento e Operaçoes do �.s�oD}agoJ 'Ílgado, veslcula e,;.- .:..,., --, I veira, 130

,_'-:'O:';';;;"";:__
,

Serviç� Luz (Recla·, '.' intestino - ·Tubage!!J. duodenal.
'

. '; Telé!one: .2.�92. FONE _. 3.165.
Premio "Victor dÓ-Amaral de Cp.nica Ol:>stité,ca da �a�oe8)." . . . . . .. 2.404 Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, mais.,

',.i-'
.

I
'

.

F fd 'd d M d'"
.'

I
PohCIa (Sala Comia- I moderno em 3 ou 15 dias

.
.

.

,

::_ pR;�. ARMANDO' VA-I" DR- ANTÔNIO MO- acu a e e" e lcma .'�
"

' '

'

Bário) _ .... :..... 2.038 Técnic�, única no mundo para. o tratame�to do Hem.an-.,�:.::::-<���tQ .D.E.· A..SSIS
,

NIZ' DE ARAGÃO C�m éstágio na Clínica CirúrgiCá da Faculdade Polici� (Gab. Dele- gibma (manchas de vinho) no. rost,d ,ou �o corpo, com
. ',.' t-� ,,� l\ILÉI?l:ÇO ,� de. �edicina' da Universidade de São Paulo;. -.'\' I lit8d,o)

,
2.594
.', ,

'100% de, cura.
_

'

./' \Po.s:ª�[,viços de. Clínica ln· �CIRURGIA TREUMATO�, Viagens, de aperfeiçoamento aos' hospltal�, de
I
COMPANHIAS UI: ReceIta de oculos - TJ:'atamen:to e operaçao das do.enças"fantU, da""Assistência Muni- LOGlA

-

Montevidéo e Buenos-",Aires. >::
... -

I
TRANSPOR",_ dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,

/,' _cipíú e H,�slli'tal de'Caridade Ortopedia '._ CIRURGIA GERAL _:. PARTOS _ DOENÇAS' DE AtREO.
_' ETC.

.

'C:pNICA: MÉDICA DE I Consultório': João Pinto, SENHORAS '

. ,TAC 3.700 .t\TENDE A QUALQUER., HOE.A DO DIA E DA'
. CR�A:�fÇAS '� .AD_ULTOS ,18. _,...., Operações de: Aparelho �igestivo -'- �stômago, Cl'uz�Jro do �ul 2.500 NOITE.
'. , -' � AlergIa -,' I Das 15 às 17 diàriamente. intestinos· reto anus etc., vi;lS biliares' (veslCula) -I

PanaIr 3.553 Consutório: Rua Deodoro, 35 �- Te!: 2784
�"'t" '\Consp!tório: Rua "'Nunes Menos aos Sábados � 'Aparelho' gênito-urinárió masculino e._femin!n<?, rins Vari� 2.325! Residên<?ia: Rua Boctliúva, 210. ,.

'

.. ,M.a?lt�ª(},. 7
- �?nsu.�tas das', Res.: Boe_aiuva 135. be�iga', pró.s_tatil út�ro" ovário.�.pperaço.es pl.astIcas. A

Lóide A'reo 2.402

N
•

M' t 'e "I u'· 'etc---. - 1�JqsJ.8,ho,ras. I', . Fone: -;- 2.714., CirurgIao da glandula tlf�Olde. CIrurgIa do, can- Real " � ' �::�: 8'VI:0-'. ,O, ,Dr «
"

ar " oe,,'-,.1., ,I,»'�'
, ·�'�si'd.�nc,�:a :.R-ua �1:ârechal - /cer. Traumatologia.

. ,'. �'
' Seandlnavaa .;.....

.

,

,
,GU1rbf;rm�, 5, - Fone; 3783. DR. H E N R I Q,U E Atende das 8 às 10 e das ,16 as, 18 horas na Ca· HO-r-rJS

__
RAP1DEZ _ CONFOino _ SEGURANÇA.0", J ••

\",
... .'

PRISCO p"A,RAISO sa de Saúde Sãó Sebastião, 'das 10 às 12 e 14 às 16 .ho- Lux ... , . . . . . . . . .. 2,021
Viagens entre FLORIANOPOLIS e ·RIO DE JANEIRO"

..</." .DR-�� I.. LÚBATO
MÉDICO ras a rua Fernando Machado nr. 6., (prédio do InstItu· MalitelJÜc; 2.276 Escalas intermediárias em' l�ajaí, San�os, São Se-,

_" �""�:'�" ",'-
-

FILHO to Diagnostico Dr. Djalma- MO,ellmann). Metropol .•.... T.. 1.147
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro. últi-..

'"

'> Operações - -,Doenças '
" l.a Forta ....•..•. 1.3%1

mos apenas para movimeato de 'passageiros. '

'.
'

,'7, Doenças " do apare'ho respi.
h CI" d' C",clqu� .........•. 1 44? 1.'; �" �,' ratório' de Sen oras:- 1018a � -:6'4 :As escC!: as em S. Sebastião, Ilha Bela, Vbatuba ,não

_,:. '/ TUBERCULOSE Adultos. Central 6, prejudicarão o horário de chefladq. no RIO' (Ida) e
RÀmOGRAFIA E RADIOS- Curso de Especialis�çiio O J

'

fa ares Iracema
"Estrela , :::�� "

" SANTOS (Volta) ,

.

"

',GOP'ÍA'DOS PULMÕES
no Hospital elos Servidorf's r. use v

" ,��;kEiTO""""" ITINERARIO DO SIM "CARL HOEPC.KE" 'NO
','Grrurgj;'. do Torax 0' NO MES DE JULHO DE 1954'

"

For'inâ:'à:ó' pela. Faculdade
a'o Esta�o MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS - ÇpNICA j

Disque •.•
'

••••••••

Nac:onal de :Medicina, T,isio- (Serviço dI). Pr_of. Mula- .'
GERAr,. _ ,.'

___

logista 'e ''T,i-s'ioeirurgião do,' no· ue Andrade)
, -,

,

'
'

I <
_, , -

Do Serviço Nacional de Doenças M/entais.
'

Hospita} N.erêu Ramos 'i':onsultas _ Pela manhã
I 'I' I ",' a IChefe do Ambulatório de ,Higiene Menta. S'C"O a"p', m r a'

- Cu.tso de �spec.ialização pela no ]10spital, de Carid:ade. Psiquiatra do Hospital _ ColÔnia Sant'Ana. , .

, �. N. r:;.\�}(-i�tern.o e Ex-as'- A. tarde das 1530hs. •

Convulsoterapia pelo eletroç:hoque e car-, I .' Adv'''"O'tl·sta',si.ste.n,te de çlrurgla do Prof.
, ..,'

,

.
'

li-

em diante no consult6no dl·a"ol. Insulihe-terapi.". Málarioterapia. Psico-

IUgO Pinheiro Guimarães
.'

"". ' -r. I . Matrículà. Ab.1'ÚII.
" (Rio).

'

ii Rua Nunes Machado 17, terapia."
"Q d 15' C.trsos'. Prun'árl·O. Ad-.. CONSULTA$:, Terças e 'uintas as asCons: Felipe Schmidt, 38 Esqu,na de Tiradentes. 'l'ei. .

17 horas. Saba:d{) (manhã) . ,',- Fone 3801., 2,766. I

Rua Anitã Garibaldi, esqu�ina de GeneralAtende em �ota marcada. 'Resicênciá -- 'La Porta I Bittencourt.Res: Rua Sao Jo,rge 30 - "-, RES'IDENCIA: Rúa Boê,aiúva, .139 Te1. 2901F�ne 2395. \ Hotel.
.

.

,

...

Indicador Profissional
,

-'

IDA

Florianópolis Itajaí'
v O L T·A

'. Rio de Jarteiro

- missão.

I 'Rua Visconde d. 'Ouro

Preto, 75.

31/7, 2/8 7/8

.

-Horário 'd� Saída:
de' Florian6polis à� 24,00 horas
do Rio de'Janeiro às.16,00 hOl'as

. Para mais informações dirijam-se à
,

F.MPRESA NACIONAL 'DE NAVEGAÇAO"HOEPCKE
Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefon�: 2.212

. Lavando cóm·.Sa,bão.
.

�i:rg.em ESl>$i.alidade
da

-

'Cla. 'WI�TZIL IIDUSTRIIL-:Jol'oville. (marca 'reOls.trada)
econom,iza-se tempo- e 'dinheiro ._

, Vende';"se o Bar e Sorve
'te'ria America:Q.a sito à Rua
Saldanha M,arinhà n�' l�,

.

t i�;}o��!t:s�:
c motivo da vendá.

,------------�--�------

'BAR E SORVETERIA
, "

'AMERICANA
.-

,---------"'-----;r----,-'-'-.�-- �-'_�._ ...,_t.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ETADO Florianópolis, Quinta-feira, 29 de Julho de 1954

j

ESTRÉIA 6a. FEIRA 30,
NO CINE TEATRO RITZ

NO"LAR, E
..
NA SOCIEDADE-

Uma Lembrança Ra�1 R�ulien e
,

ÚRSULA GARCIA seu conjunto
fi dias em Flo-/,
rlaoópoUs

Participação'
LUIZ EDUARDO; partíeépa-aos-parentes e pessoas

de relações de seus pais, Hamilton Caminha e Edi Avila
Caminha, o nascimento de seu irmãozinho LUIZ FER

O organismo precisa de' NANDO ocorridoà 26 do corrente na Maternidade "Dr.
água para, além de outros Carlos Corrêa".

�

fins, formar os vários sucos

encarregados da digestão
dos alimentos. Muitos dts

_, túrbios alimentares, conhe-
cidos sob a denominação'
geral de "males do estôma
go", podem resultar do cos

tume de beber água em
, quantidade insuficiente.

. í

Eu quís levá-la ao cemitério, um dia,
Mas em casa disseram: "Tão criança!"
"E'· tão longe! ..'. E' tão triste!. .. " Eu insistia:

, ,

- Não sabe o que é tristeza, ela; e nem cansa!

A manhã é tão linda! o Sól radia,
O ar é tão púro, à brisa fresca e mansa ...

E' um passeio ao campo. Não faria
Mal algum visitar quem lá descansa ...

E eu pensava: - E' melhor ir caminhando
Com seus pézinhos, rindo, conversando,
Voltar da côr das rosas que levou ...

,

Não foi comigo ... -Mas lá foi levada
Numa manhã de sól ... - muda, gelada,
Lívida, 'inerte' ... E nunca maisvoltou,

----x----

Noite' .de Charme
. . I

no Lúx Ilolel'
FESTA DA ELEGANCIA

Dia 7 de agôsto, às 22 horas
Jantar dansante

Eleição da MISS CHARME
Show artístico

Orquestras: ,CARMELO PRISCO

Conjunto ORLAND,O DUTRA

Reservas de mesas na Portaria do Hotel, pessoal-,

mente.

Não se permitirá a entrada de pessôas sem reserva
,

de mesa.

---x_____;,

- R..�ta,,rJ elube""
.4� fJ.�r.i'a.nópolis

'

.�erá lugar hoje, quinta-feira, às'12 horas, mais uma

reunião do Rotary Clube, nos salões do Clube 12 de

Agôsto. Do programa consta uma saudação a Data Na-
,

, -

cional da Suiça, pelo Snr. DIETRICH VON WANGE-
- NHEIM, estando a palestra do dia a cargo do arquiteto
TOM T. WILDI.

--xxx--

ANIVERSARIOS Muitas serão as homena-
, .

',gens que amigos e admira-
HEITOR W. nos SANTOS dores prestar-lhe-ão- no dia
,

_ , ,
de seu natalício, às quais,

Transcorre, 'na data de
I
com �razer O ESTADO se

hoje; o aniversário natalício associa, formuland? os me

do nosso mui prezado corr lhores votos de felicidades.
terrâneo e distinto colega-

.

'

de-imprensa sr. Heitor We'
deckin dos Santos, advoga
do provisionado e alto fun
cionário dos Correios e Te-
légrafos.'

"

Cavalheiro na verdadeira
ascepção do têrmo, o ilustre
aniversariante, por suas ele'
vadas qualidades e pelos

, dotes de suá formação, goza
de prestigio e real destaque
na sociedade catarínense,
onde, é muito relacionado e

estimado.
'

Funcionário zeloso, com
larga Iôlha de relevantes.
serviços prestados à Nação,
o aniversariante tem se des
tacado na cumprimento de
seus deveres.

FAZEM ANOS, HOJE: '

- snra. Maria Cunha, es

pôsa do sr.:Olidio Cunha;
- snra. Marta Limas;
- snra. Alumides Silva

Vieira; esposa do sr.'Agenor
Higino Vieira, Mestre de
Linotipe da Imprensa Ofi·
cial do Estado;
- snra. Beatriz Noronha

Dias;
- sta. Irma Schutz;
-- menina Olga Maria, fi-

lha' do sr. João José Rodri-
gues Correia;
- menino José Sérgio de

Freitas, filho do sr, José
Oliveira 'de Freitas;
- sr. Nivaldo, Lopes de

Almeida. l
"

,

Par�icipaTQa.O
AGGEU DA' SILVA lYIEDEIROS E SENHORA

e
,

AARÃO FERREIRA DA CUNHA E ,SENHORA
têm o,prazer d� parti.ciparem aos amigos e pessôas

de suas relações o noivado de seus filhos
CELIO e,_,MYRIAM

Florianópolis, 2 de julho de 1954.
.

Tubarão. ,,',' -: Florian6polis,

Participação
EUDES MONTEIRO

E
.'-

DALVA BOTELHO'-<"MON'Í'EIRO
Participãm aos parentes ,e pessôas amigas o nasci

mento de sua filhinha JUSSANA ocorrido na Materni
dade "Dr. Carlos Corrêa" a 24, de, Julho.

Toda a cidade foi tomada
de surpreza com a notícia
da próxima visita que fará
a Florianópolis o renomado
artista brasileiro RAUL
ROULLIEN à frente de seu

notável e famoso conjunto,
de teatro moderno. '

Aplaudido por platéias,
as mais exigentes, em todo
o mundo, ROULLIEN logo
transformou-se numa ban
deira da arte brasileira
mundo afóra. Depois ingres
sou no cinema americano,
tendo conquistado, Holly
wood espetacularmente da
noite .para o dia, .consagra:
ção que levou o nome do
Brasil a todos os rincões da
admiração popular, em to
dos os quadrantes onde se

exibem filmes. �STE texto descreve a vida dos cristãos primitivos.
ROULLIEN nunca se a-

A vinda do Espírito Santo, enquanto esperavam e ora

presentára, com sua compa- vam juntos .no cenáculo foi para, êles uma experiência
nhia, ao 'povo Florianópoli- real, Depois, não mais se contentaram em ficar juntos
tano em toda a sua carreí- em atitude' contemplativa. De fato, não podiam conter
ra, por isso satisfazendo se e guardar só para si o gôzo que. encheu seus corações.
uma velha aspiração, tere- Êste poder que dêles se apossou estimulou seus pés para �,/
mos ensejo de admirar andarem e seus lábios para falarem. Acy Cabral Teive E' mais uma prova de
ROULLIEN e sua compa-

r

Já dissemos em comentá-I quanto se tornando impresnhia no Cine Teatro RITZ As palavras não são suficientes para expressar nos- .io anterior, que, a instala" cindível, o serviço de Esgô-durante cinco dias apenas,
sa admiração pelos crentes primitivos. Eram corajosos ião do Esgôto, no subdis- to, no bairro mais populoso

a partir da próxima sexta- em 'face do escárneo, da prisão, da perseguição e até da trito do Estreito, é obra das da cidade.
'feira.

_

morte. A despeito de tudo que o mundo lhes fêz, sairam nais importantes, a ser'en- Registrando a reclamação,Serão cinco noites de en- vitoriosos.
'rentada pelo govêrno. apelamos para a Diretoria

cantamento para a socieda- Tão importante como os' de Obras da Prefeitura ao
de Florianópolitana que as" O q�e êles não)ossuiam, �odemos possui, _!loje. oroblemas da, água' e da mesmo tempo' que chama-
sístirá aos espetáculos mais _qeul> esta sempre -pronto a d?mm�r nossos ,coraçoes e ;nergia détrica. mos a atenção das autorida:
rlegres do moderno reper- meJ;')�es pO,r seu am�r. �le esta pedmdo que saiamos para O que se verifica, na des sanitárias do Departatório, emol�urados pelarsii- ,�!ylr �m'����:ia�,�_risto e por seu amor. Pode �le de

, maioria das residênci�s de mento de Saúde Pública,
1rema elegância do guar�-"'· �ender _.d�,J6�\" �

-

",

, pessoas sem recursos, e, ver- certos de que os moradores
-oupa das atrize�'" das él�-< ���< '''i/r';:;'�';.3''

t

:'-�-i� 'e _ dadeirarnente constrangedor dàquela zona terão seus di-
lumbrantes montagens e pe- ". ,O R A ç A O

e deprimente. reitos assegurados .

la arte inconfundível de Imaginese uma infinida -----

,1AUL ROULLIEN, cogno- ,..," Querido Deus, ora�os para, que o, poder �o Espírito de de "fóssas" mal construí-
minado "o artista do Bra- ::>a�to to�e conta de nos. Conc:de-nos neste dl� coragem das, a espalharem máu chei
-il"> e fé.para Irmos pregando e ensmando Jesus Cristo nosso

. e doencas num bairro,
Os ingressos numerados Senhor por tudo, que fizermos, dissermos ou pensarmos. ,Iode reside� mais de 20

d C·' A'
'

lonoara tão soberbos espetácu- Em nome e riste. mem.'
mil pessoas! .los -estão à venda, díàría- E é de se notar ainda que,

-nente, no Cine RITZ a par' a "fóssa", quase sempre, é
til' das 9 horas da manhã. ' feita a uns poucos passos do

R I
. I

t N r
pôço que fornece água para

Participação, ,e,� ,aprij.�e oLQPl' I:�i.:i�;:�;!���ip:i"��maRUA Marechal Deodoro 50. .

agora, de piorar ainda mais,Em Lages', no sul do Brasil, o melhor! -

/ Ia situação.Desconto' especial para os senhores viajãntes. Uma senhora nos procu-
rou hoje, afim-de nos con-'"
tal' o seguinte fato:'

'

IA Prefeitura mandou

a-I'brir uma vala em toda a ex

tensão da rua Santa Luzia,
no Estreito, por onde vem'

sendo esgotados' os restos de
comida e outros detritos,
vindos de alguma depen
dência da Escola de Apren
dizes Marinheiros.
A vala continúa aberta,

P ticír
.

sem, que as autoridades ti

ar 1oinacao '

vessem tomado as providêrr
:0..' ,,)

-

J.
, ��y. ! cias necessárias.

Va. Edith de Linhares e Va. Hílda S. Spoganicz, O máu cheiro desagradá:
participam aos -parentes e pessoas amigas, o contrato de vel e irritante, torna-se, um
casamento de seus filhos JAYME e,;.WANDA.

. atentado à saúde' pública e
,

Florianópolis, '15-.7-1954.,
'

contraria todos os preceitos
de higiene.•

"

JOSE' ARAUJO E SRA.

ACCACIO MELLO E SRA.
Têm o prazer de .partici-

par aos parentes e pessôas
de suas relações o contrato

de casamento de seus fi-

lhos:

LIA e DALTON

Fpolis., 24-7-54

IMPUREZAS DO SANGUE?

UIXIR Df I06UtmA
AUX. TRAT. sinus

Preceito da Dia;
i

FALTA DAGUA E MA
LES DO ESTOMAGO

Evite o' ('PfsO no estô-�
mago" e a má digestão,!

'acostumando-se, a beber,
água, de preferência,
longe das refeições: �

,

'SNES.

,

VIAJt.. QONTO'QTAVt:LMt:NTt:
oE: C�tCA O �UL 1>O�'L

'Pt�O:_ 1):�LAg TJA�

Recre8tivo-VDltura'�BIPortlJO'-�-'•
_

•

- .,'
-

_,,;r· '.,No' «Cenáculo)
QUINTA-FEIRA, 29 DE JULHO

�'.';I�..... '. #I
# �

(Filiado ao Clube 6 de Janeiro _- Estreito)
Sábado - dia 31 - Grandiosa soirée de

E todos os dias no templo e'nas casas, não cessavam de
ensinm' e de anunciar á. Je'stis' Cristo. (Atos 5: 42). Le1'

Atos 5: 29-32

aniversário.
Não haverá reserva de mesas.

A Falia de Esgoto"
no Eslreilo

Parlidl 'rabal�i$la BnsiJeiru·
PARAt DEPUTADO ESTADUAL

TfL�O VIE,.� �1l�E�O
-ur �� � __

Senhores Candidalos
.

a Deputado e Vereado'
PARA SUA- PROPAGANDA POLITICA EM

PAPEL OU SEDA-NYLON PROCURE WANDYCK
T. DA SILVA, ALTOS DO .RESTAURANTE ,ROSA
- PRAÇA 15 DE NOVEMBRO 22-2A.

J.\YENJ:URAsl QOr:!ZE-MUTRETA •••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

. .�- ...�.

Guaraní
- "'� ----

I I
A PRO'XIMA RODADA EM DISPUTA DO CAMPEONATO.CITADINO DE FUTEBOL PROFISSIONAL CONSTA,.RA' DE UM UNI-

I - ,

CO PRE'LIO EM QUE"SERÃO ANTAGONI STAS -AS ��QUADRAS Dp PAULA RAMO S E GUARANI, PELA VICE-LIDERANÇA
I
I
•

--.ueee � --------n---.5P�M-...H��__�-e� ·a2...a ��..i_·..� .o tn 11- &

, .

'Estado"0 E spOft i vo"
------�----�..--..--

tornele-lnlcln de amadoreso
Devido ás chuvas que Segundo nos informou o Os jogos ficaram assim
. âb d '1' dei I

ti t J' li C
. d I di t ib idcairam sa a o u timo, el- espor is a u 10 esarmo a is ri ui os:

xou de ser efet�ado o Tor- 'Ros�, do Departamento de I .

neio Início do Campeonato Futebol da F. C. F;, o cita'
I

1.0 jogo. - Postal

Amadorista do corrente a- do torneio ficou para a sa- gráfico x Radium.

no, marcado para a tard�. batina seguinte caso 0 bom I 2.0 jogo - Bangú x
,

I

daquele' dia. tempo permita. legíal .

'3,0 jogo - .Ipíranga
Vencedor do Lo jogo

x . caremos a tabela do Cam

peonato que êste ano apre-

4.0 jogo -: Vencedor do sentará � concorrentes em

Tele- 2,o.x V,encedor do 3.0 jogo. núm%/reduzido, visto as

O torneie começará ás 14 ausências 'do Iris, Hercílio

Co' horas. i Luz, Treze de Maio, União,
Em-edição próxima publi'lFlamengo e América ..

CAMPEONATO SUL-AMERICANO FEMI
NINO DE BASQUETEBOL 8raulio explica a suaRIO, 28 (V. A.) - Ter- BOLIVIA

5.0 lugar - 4 jogos e 4

derrotas (Equador 34 X· 44;
Brasil 29 x 70;' Chile 39

.

x

54; e Peru 56 x 61).

Teve 158 pontos pró e

229 contra, com um deficit.

de 71. Príricípais cestinhas:

Emma Munhoz, com 31;

Blanca, com 25 e Ana Roc

ca, com 24 pontos;

minou o "V Campeonato . �

••

ausenera

�os io�os,��o A,ai ,
t .-

.

t

Não há má vontade da parte do jogador � .

e sim que se encontra contundido

Sul-Americano de Basqute
bol Feminino", deixando

estes números.

BRASIL

Campeão - 4 jogos e 4

vitorias (Equador 59 x 39;
"

\
Bolívia 70. x

.

29; Peru 70' x

38; e Chile 68 x .62.)
Teve 267 pontos pró.,e �p '.1 _., "1',-.

168 contra, com um saldo AS DEZ CESTINHAS Anteôntem, o nossa .re- será. em breve, voltará aos'

de 99. Principai�<. "cestí-. 'O "V Sul-Americano Fe- portagem teve oportunida-
I

ensaios, esperando, nos' jo'

n�as": - M�ia 4Pal'�i9a minino" apresentou estas de de palestrar com ° ex.-I gos, voltar a dem�nstrar
(Cida), com 46; Mariá; côm dez principais cestinhas: . perimentado "p�ayer''_avaia' sua Invejável classe.

36; e Coca; com 35 pontos.
'

Campeã _:_ Irene Velas' no Bráulio, um dos esteios Fazemos votos para que

! quez, �9 Chile, com 78 pon- do último, selecionado bar- tal suceda no menor espa-
"

:.c.l"

CHILE tos; riga'verde que disputou o ço de tempo possivel, já
-Vice-Campeão -:- 4 jogos, . Vice-campeã - Odila So- Campeonato Brasileiro de que se trata de um dos

3 vitorias (Peru 52 x 25; sa, do Equador com 49 pou' Futebol. "ases" mais famosos e ex-

Equador 55 x 32; e Bolívia tos; Bráulío àfírmou-nos que, perimentados da história dO.]54 x 39) e 1, derrota (Bra- 3.0 lugar - Maria. Apa- de fato, se encontra conturr "association" catarinense.

si! 62 x 68), recida (Cida), do Brasil, dido no [oelho, motivo por-

PARA AQUELES QUE

ItESEJAM O MAXIMO
EM CORTESIA

E EFICIENCIA

PERFE/ÇRÕ SEM IGURi

Teve 223 pontos pró e.. com 46· pontos; - que deixou, de comparecer

164 contra, com um saldo 4.0 l�gar. �"Onésirna aos treinos e jogos do �ri'
de 59. Principais c�tinhas: Reyes, do Chile, com 43 campeão da.' cidade, não ha-

.

- � "

Irene, com 78; Onésíma, pontos; vendo, desta formá, da par-

com 43, e Marta, com' ,29 5.0 lugar - Marta Helga' te do craque � conterrâneo Dó Tamandaré F. C., a 2.0 Vice, Presidente _

pontos, -«: Kampmann, do Brasil, com má vontade para com o clu- gremíação fundada em 26 Antonio Taranto"li-' ,_;."

. t . .36 pontos; be presidido por Miguel de Setembro de 1926 e fi- Secretário Geral"- Ru- ba:
EQUADÓR.:. -

7.0 lugar - Zilda Ulrich Hermínio Daux que .. por líâda á F. C. lf., recebemos! bens Plácido da Silva
-,

3.0 lugar - 4 jogos, 2 vi- (Coca), do Brasil com 35 tres vezes viu-se desfalcado o seguinte ofício:

.

"�.'.-�
TAMANDARE' FUTEBOL CLUBE

�

1.0 Secretário .:_

Brasil 38 x 70; e Equador Estado tem sido o extrema

40 x 52). direita Giovani, do Hercílio

Teve 164 pontos pró e Luz, de Tubarão. Vindo há
230 contra, com um deficit pouco para esta Capital ser
de 76. Principais cestinhas: vir no 14.0 Batalhão de Ca
- Doris, com 35; Maria çadores, Giovani fez um [o
Antonieta (Beba), com 31; go amistoso pelo Atlético,

agradando" tanto que os di-

por uma temporada o no" Geral, previamente' estabe
vato e excelente player. , lecida:

Segundo consta, já no I Presidente de Honra

próximo compromisso do I Dr. José da Luz Fontes

"Tigre", que será' contra' o Presidente - Eurico Hos-

nossos protestos de estima

e consideração ..

Eurico Hosterno

Presidente
Avaí, Giovani estará em a'

ção f_ortalecendo �. conjunto'
do Estreito.

terno

1.0 Vice-Presidente Rubens Plácido da Sil�'a

Secretário GeralCarlos-Nestor Silveira

NÚMEROS DO CAMPEONATO
CITADINO DE PROFISSIONAIS

JOGOS REALIZADOS

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

'

Imbituba 1 x Guararií O
Avaí O x Figueirense O
Atlético 3. x Bocaiuva 1
Paula Ramos 3 x Figueirense 1
Atlético O x Guarani O
Avaí 3 x Bocaiuva O
Imbítuba 3 x .Atlétíco 2
Bocaiuva 2 x Paula Ramos 2·
Avaí 2 x Guarani 2
Figueirense 1 x Bocaiuva O

ARTILHEJ;ROS
Lando (Imbituba) ,.. 4'

"

Pacheco (Figueirense) "
.

Barata (Paula Ramos) .

E'dio (Paula Ramos) '

.

Waldir (Imbituba) , .

Anastácio (Guaraní) , •........ ; .•...

E'rico (Atlético) .

Lauro (Atlético) "': � ' .

Valério (Paula Ramos)
'"

� o •••• o'. o

Rodrigues (Avaí) , , ..

Zacky (Bocaiuva) ......•............. -

. Pitola (Guàraní) , .

Harley (Imbituba) .

Fernando (Atlético) '.' " .

Hercílio. '(Atlético) � .. , ., ,

Danyr (Figueirense] , o ••

Caréca (Imbituba) .. " o •••••

Jacó (Paula Ramos) :
, ; o •• o

. Néde (Avaí) , o •••••• o • o ••• o .'. o

:Bolão (Avaí) ' -. ','
Manara (Avaí) : .

Duarte (Avaí) .: o • o o 0-' o •••

Guido (Avaí) �.

Cabano (Imbituba) , ..

Nenem (Guaraní) .

Jair (Bocaiuva .: -.
Oscar . (Bocaiuva) .;, ; .

China (Bocaíuva) , : .

Adílio (Bocaiuva) , , ..

RECORDISTA DE TENTOS POR JOGO
Barata (Paula Ramos), com 3 gols

NEGATIVOS
Pavão, do Guaraní a favor do Bocaiuva .... o'.

Bonga, do Bocaiuva, a favor do Atlético
ARQUEIROS VASADOS

4
3-
3
2
2
2
2
2
2 -

2
2
2
2
1 .

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

18AHCOdecrf�ITO POrULAR

I� AGRíCOLA, I
. �'

fko,��,-16 ". ,

flOrllANÓPOLIS - 5t6..eQt�rln6.

1
1

"

,.
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o ESTADO 5Florianópolis, Quipta-feira, 29 de Julho de 1954

,ENLACE
PÓVOAS--NOVOCHADLO-" ,

Na residência de sua mãe, senhora Er-
nestina Póvoas, viuva do saudoso conterrâneo
Agenor Mamede Póvoas, realiza-se hoje o en-'
'lace matrimonial da senhorita Maria de Lour
des Póvoas com o dr: Paulo Novochadlo.

O áto religioso se efetuará mi Catedral
"Metropolitana, tendo por testemunhas. por
parte da noiva o' sr. João .Ferreira de Melo e

Exma:YSra. Adélia Gama Ferreira de Carneiro
e do noivo o Sr.i.Mário da-Cunha Carneiro e

Exma. Sra. Zulcema Póvoas Carneiro.
Após a cerimônia religiosa será o casamen

to civil a rua Francisco Tolentino n. 14, sen-.

do testemunhas da noiva o Sr. Paulo Machado
Dias e Exma. Sra. Zuleida Póvoas pias e do
noivo o Sr. .Ageríor Mamede Póvoas Junior e

Exma. Sra. Robélia Silveira Póvoas..
-

..... S:. �:_

Maçaroca na

Inspetoria
60 Falta autoridade de um magistrado, desem

moral e outras coisas mais, bargador, que, em hipótese
neste caso, ao Tenente Mil·. alguma, concederá mandado
ton Lemos Prado e Valfre de 'segurança para avanço
do Pinto comparsas que se no alheio, como vem prece-
.entendem às mil maravi- dendo certa gente na Inspe
lhas, para ,

fazer denúnci�s toria...
_,_.

fundadas no acatamento as 7.0 - A casa nao e de mr-

,
. leis ou à moral. Valfredo nha propriedade como pre

Pinto presidente da Comís tendem os dinâmicos falo
,

,

Nsão de Exames, cobrou, a 'cões. Mas o tenente ewton,
revelia do Ten. Inspetor Ge' cujos vencimentos, como

ral, Cr$ 270,00 por carteira, Inspetor Geral, passaram de

em Joinville, quando os "N' (Cr$ 2.500.00), em d�- I
emolumentos da tabela são lembro de 1953,. para "Q",de Cr$ 200,00. Esse exces- (Cr$ 3.100,00), possue, de

sozinho, uma espécie de ta' ma J�ropriedade palacetes.
xação suplementar para a'. e. automóvel, por. conta ,e
tender às despesas de VaI, riSCO da Inspetoria de Veí

fredo permitiu que o mes- culos, bandosa mãe catarl

mo viajasse, com sua Iamí- nense. Mesmo qu� êsse mi

lia, bem regalado, durante liciano também receba, acu'·
, 3,dias, em vae e vem, de mulando, os vencimentos do

[ Joinville e SãdO
.

Fradnciscdo. Pdosto .na'Ptolícia Mtih1't8a7r, edmNessa parte, eixan o. e esrespei o ao ar . a

lado o Código Nacional de Constituição do Estado, que.
Transito, vê'se que VAL' proibe as acumulações, cujo
FREDO'PINTO, presidente valor mensal é de Cr$ .....
da Comissão Examinadora, 3,100,00, não dá para enri'

está incurso no Código pe'l car,' ou
nadar em principes

nal na capitulacão dos arti ca vida. Seriam Cr$ 6.200,00
gos' 316 e 317

..Vejam bem: por mês, nu�a .�poca, em

"Exigir, para SI ou para ou·. I que a manteiga ja esta' cus

trem direta ou indiretamen- tando 70 cruzeiros! E o ou'

te ainda que fora da função

I
tro não menos

_

ilustre Ial

ou antes de assumi'la, mas cão - Valfredo Pinto pos
em razão dela, 'vantagem in- sue, tambem, seu palacete.
devida: Pena de reclusão, ')U são. muito econômicos,
de dois a oito anos, e multa que não gastam um vintem,
de dois a vinte contos de ou muito bafejados pela
réis. § 1.0 - Se o funcioná' sorte, acertando no. bicho,
rio exige impôsto, t�x� ou ou, entã�nisso tudo, há

.emolumento que sabe, inde- dente de coelho macho ... ,

vido ou, quando devido, 'nas a gaita deve ser do

emp�ega na cobrança meio sexo oposto! Essa adminis'

vexatório ou gravoso, que tração o do sr. Irineu Bo1".
a lei' não autoriza. Pena de ,hausen é como um tumor

detenção, de seis meses a maligno: em cada local.que
dois anos, ou multa, de um se lhe põem os dedos, este
mil a dez mil cruzeiros.' iam talentosos e ladinos ho-

§ 2.0 - Se o funcionário -nens, ou novatos e bisonhos

desvia, em proveito' próprio calcões, o. pús escorre para
ou de o.utrem, o. que recebeu todos os lado.s. .. E o.s mo- ,

indevidamente para reco' toristas sofrem com as pés'
lher aos cofres públicos: ,imas estradas, com o avan"

Pena de reclusão, de-dois ço dos homens' da Inspeto'
anos e multa de cinco mil da. E as carteiras de moto-

'-r a vi�te mil cruzeiros'J. Não dstas estão faz·endo fortu'
fôsse os esclarecimenfo que nas, não para ós profissio

�os cumpre dar ao. povo, es- nais do volante, senão para
/'\. pe,eialmente aos motoristas, os que arrotam honestida'

seria perfeitamente dispen' de e se emplum,am com as

sável e até ociosa. esta par- vantagens de cargos'cha'
te, que capitula o crime de ves!
Valfredo Pinto. Pois, na Se'
cretaria de Segurança, no O fim desta novela leiam
momento, acha·se. nas mãos la edição seguinte.

..

t ... II_W�141.... �..... "

CUIII'''' rau."...........0........

Orçamento diminuido
,

WASHINGTON, 27 (U. ditos pedidos pelo- pl'eslden'
P.) - A Comissão de '�r�a:l' �e E;isenllOwer,' para o pro'

mento da Cârpara dos· Re' •

'. de. grama norte-amencano
. presentantes recomendou I '1'

-

. duo.
.

'.
"

aUXI 10 ao estrangeIro,
uma diminuição' de 13 por

.

�_:;jto, ou sejam .... !;' .. :.. rante o exercício que co'

8i�p13.55.4 dólares,. nos cJ;"é- meçoJ,(. a 1.0 do corrente.

;�

"�"

,;�, .:::�.:-:: L�;(�h '"

'" .
.

.., - _.-. ---- --._.",._- ..�_.. -

ECONOMIA absoluta
Grande C.ONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRICO

��"'.
,1MERSÃO e CHUVEIR0___.lli _

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre..

, Aquecimento ultra rápido.

• Játo abundinte na ternpe
raturil de�ejada.

o MISTURADOR D"KO, de reg",·
(agem instantanea, permite Q

maior e.�al_a de grad;"açÕft de

TEMPERATURA.:

CONFORTO absoluto'
.

1Grande ECONOMIA·

,.: ..

. '::';-""

��_:--_
...
_.

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

CapaCidade:
_ r'

100 a 1,000 litros

Fabricados nos tipoe
horizQr\tal e ",."ical•

.

• . Construção sólida, sendo I caixa intema de COBRI •
revestida de material altãmente ISOLANTE !lã d. vidro).

• Resistência do tipo tubular, inteiramente blinda".. 'Í

• Controle automático de temperatura pQ' T1R"r.\OSTATQ
Que proporciona grande ECONOM.lA.

1)Ao .. (;A�E O QUE FABRICA
{Ir. "-�

. -�.

" ._..�_.-,:/'
/

<, C.. BAIOS 'S/ j.-Comércio e 'aenelas
Rua' João Pinto, '••Fpolis··Sta. Catarina

29 DE JULHO

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

•
�

"",'"
._

.
- ..>oi. -:,... -

_ � _ \
... __

:\d.=��j�%� 5!�ôy�:�,$;mta Luzia :,ao��rte, Iías"
. ,." .' Al�g(jãs, o General Matias de Albuquerque, li:'

. ,:;:Z;"
s. :0""Se1âo_�,Bagnol1i;'

.

, . 'l"_.-�' . .�� � �

�s'e 819,'nos serros de Santa Ana, Bento Gon-

çalves da Silva, com seus intrépidos soldados

derrotou um destacamento �rrientino sob o co'

mando de José Lopes, do Exército do General

Artigas;
.

em 1822, três canhoneiras do General Madeira

de Mello foram repelidas pelos atiradores bra

sileiros, no combate do Funil, na Bahia;
em 1836, no Pará, os anarquistas atacaram, pela
segunda vez, contra Cametá, que se defendeu;
em 1839, (seguhdo Boiteux, pois Rio Branco

�os dácomo 25 de Julho), foi proclamada a

República CãÍarinense (ou Juliana), na então

Vila de Laguna, neste Estado;
em 1846, no Rio de Janeiro, nasceu a Princeza

Izabel, cognominada "a louraMãe da Família

Negra", ou"A Redentora";
em 1848, faleceu o Coronel Joaquim Pires de

Carvalho e Albuquerque, Visconde de Pirajá,
que comandou as tropas brasileiras da Bahia,
no invcio da Guerra da Independêncía;
em 1944; telegramas noticiavam a iminente

quéda de Vars6via, durante à segunda guerra

mundial. \

André Nilo Tadasco

•

-Parmacias de plantão
M!S DE AGOSTO

31 Sábado (tard'e) - Farmácia da Fé -Rua Felipe
Schmidt. .

,

1° Domingo -'Farmácia da Fé - Rua Felipe Sch'
midt.

7 Sábado. (tarde) - Farmácia Moderna - Rua
João Pinto.

8 Domingo.:_, FarmáciaModerna - Rua João Pinto.
14 Sábado (tarde) - Farmácia Sto. Antônio - Rua

João Pinto. / -

. .

15 Domingo - Farmácia Sto. Antônio __;. Rua João
Pinto.

.

21 Sábado. (tàrde) - Farmácia Catarinense - Rua
Trajano..,
"

,
22 Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Tra'

jano. ,

28 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna -'- Rua
Trajano.

29 Domingo - Farmácia Noturna :.._ Rua Trajano.
O serviço noturno será efetuado pelas farmácias

Moderna, Sto, Antônio e Noturna, situadas às ruas João
Pinto e Trajano, -

I������B,?II'C ín ema s
quites, ou R�uquidões a�e�-, -5'" J'.' IDi�a MoreI em:
cem sua saude! Ao prrmei- ao os,e A CARNE E' O DIABO
ro.acesso de tosse, tome ."Sa- TELEFONE: 3.636 No programa:tosln", o ántisético das vias As 3,30 _ 7,30 .....: 9,30hs .

respíratorjas. "Sátóshí" eli-
•

'.
_... I A morte rondava nas .sel-

mina a tosse, da nevas for-
t id d;. i . vas, por en re o rugr o as

ças e. vignr. Procure nas feras sedentes do sangue!
fa'l:�ácias. e drogarias ·"Sa-l. Dois, hom�?s, ferozes e

tosin", que combateas bron- implacável, disputavam pal
quites, as tosses e as con-' mo a palmo 'o amor de

" .

d 'f .

d
. uma tentadora mulher ...

;;equ�ncla� os res ria os.
John PAYNE _ Bhonda

FLEMING - Forrest TU,
CKER em:'

�

OURO DOS PIRATAS
(Technicolor)

No programa:

'Noticias dâ Semana. Nac.

Preços 7,60 - 350

Imp. até 14 anos.

�c
._".Q'UARTO, As 8hs.

Nunca foi ele tão amadoAluga-se um quarto para
como quando se defrontou
com o espectro da morte!

Guy MADISON � Ray
j •

MALA em:

. A PONTE DO'GELO

No programa:
Atual. em Revista Nac..

2 moç s distínt s eom ou

.
Cine Jornal. Nac.

sem café.
• Preços: 10,00 - 5,00Tratar à Rua Conselheiro Imp. até 10 anos.

.

Mafra,152.

l?ITZ
TELEFONE: 3.435

No programa:

Esporte na Tela. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
.

Imp. até 14 anos.Em New York
a Tenen.e Genevjêve

WASHINGTON, 27 (U. participará de numerosas

P.) - Noticia'se que Gene'
I cerimônias particulares e I r,,_!,'}',J,f [tlvieve de Galard-Terraube, ,I oficiais em sua honra.' � __

o "Anjo dei Dien Bien Phu" Nãó haverá sessão cine'
será recebida pelo presi' matpgrafica .

••ONQlllmt
dente Eisenhower na pró'

filiO [lnsonooxima quinta-feira, Chegará
a New Iorque amanhã e

(1IlVII.A,
GRAN1lE TÓNICO

TERRE.NO

Vende-se Vande-se um terreno com

a área d.·588 metros qua-
drados, á rua Victor Kon

UM MOTOR DODGE. ESTADO NOVO. STAN- der (antiga Blumenau).
DER. TODO REFORMADO. 48 a 54, PARA LIMOU-
SINE OU "PIRÚA". ,/ Tratar com Francisco

Büchele Barreto á rua 24

433,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,TR!\DICIONAL ',E- CINTILANTE BAILE DE GALA DE ANIVERSÁRIO 5a. FEIRA -- ÀS 22,30 HORAS
GRANDIOSA APRESENT,AÇÃO DO REN OMADO E CELEBRADO CANTOR:

C a r 'los R i n a I d
A 'V'OZ ROMÂNTicA DO MÉXICO, GRANDE SUCESSO DOS TEATROS E CASSINOS DAS CAPITAIS, DA RÁDIO TUPY DO RIO

A, 'Í)"iRE.TORIA 'DO 'VETERANO, SEMPR E VISA.NDO A APRESENTAÇÃO DE, GR ANDES NOITADAS A SEUS ASSOCIA-

DOS, VEM DE Co.NTRATAR "() INSIGNE CANTOR MEXICANO..
NÃO PERCAM ESTA o.Po.RTUNIDADE DE OUVIR ÊSTE ASTRO. DE FAMA IN TERNACIo.NAL.

UM, BRINDE DO. CLUBE, NO. DIA DE SEU 820 ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃ O.
NÃO. HAVERÁ RESERVA DE MESAS.

, ,

0$
12 . DE AGÔSl'O DE 1954

•

I
E SÂO PAULO..

..,

I
'

-,-' •
-

!.� '_

BanI Boulien
," ',,'

e sua companhia.
:;,: 'Estréia ---6a: feiradia 30 -- RITZ -

Com a hilarianta peça em 3 átos

O, senho,f lambei é 1...
Horário: 20,30 horas.

.. r�EçOS:
la. Platéia numerada -- Cr$ 30,00

c 2a. Platéia sem número -- Cr$ 25,00 .'.

"Ingressos á venda' diáriamente no "Cine
Ritz" das.B ás l2hs. e das l4hs. em deante".

�;� I

, .;
.

-� ..--

Clu". -11 de Agosto
Programa Social,

BRILHANTES FESTAS DO. 820 ANIVER
SA'RIo. DE SUA FUNDAÇÃO.

tiiÀ 9 -- Segunda-feira -- Cinema -- Sessão

Especial para crianças, com distri-
,

buição pará sorteio, de, 6 valiosos,
prêmios.

DIA 10 -- Terça-feira -- Grande Jantar de
Confraternização, ás 20,30 horas.

.

Listas na.Secretaria e no Restauran
te. Pessoa -- Cr$ 60,00 -- Casal- --'

, Cr$ 100,00.
' ,

DIA 11 -- Quarta-feira -- Noite desportiva na
" ' ", Federação Atlética Catarinnese. Dis

I
.,7. h" , puta-de Basqute: Taças; "Lauro Li-.
'... "�:rih�res", 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 Baile de
Gala de Aniversário. Traje a rigor.
A's 22 horas. Brilhante apresentação,
de Debutantes e como' atração' espe- I

cial, apresentação do renomado can

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

r
. servas de mesas.

:< ,- '-: '-
'

,'DIA 13 -- Sexta-feira -- Bingo e Cinema. Va-
'liósos premias, em exposição na vitri-

'

ne da Casa Hoepcke. Filme a ser a

nunciado, 0ru::tão -- Cr$ 1'00,00, às 20
h

' I

oras. .

'"�" " ,

'

DIA 14 -- SA;BADO i-. Soirée Miss Elegân
cia, com. um valioso premio á Miss
Eleganeia 54;-l=scolhida por uma CQ
missâoj-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 à do
Clube Doze. Início ás 20 horas.

I

_'-,:000:-
:" ",�

" ,� '; .-
'

'"(;�_iiêL.�
E-is, 'Senhores Associados do 'Clube Do�'

ze ,de Agosto, o�progra'ma esrecial"-e b�Ühan-
. tismo da Semana' do 82° Aniversário do Ve
tera�o,Clube�, cujas tradições enchem de 91'
',gulho não só aos" que a ele pertencem, como
,talllbem al nossa querida terra, berço de tan
tos vultos e�traordinários do passado glorio-

,s�,d-a'gléba 1?arriga-verde., '.
,

'.' Pr.:estigiar veterano Doze é conservar

�riidiç5,es' "�L'" .u....�u,,_._,

1 -- Construção da 'Séde Própria
2 -- Aumento das contribuições sociais. -,

De acôrdo com o art. 46 dos Estatutos,
não havendo número legal, far-se-á a�eunião'

- ' ,------------------------------------�-----------___,'---

20m qualquer número, meia hora 'após, em se-
:

gunda convocação.
Florianópolis, 26 de julho de 1954
Alcides Cláudio -- Presidente do C. D.

Clube 15·· de Oulubra
EDITAL DE Co.NVo.CAÇÃO

De ordem do sr. Presidente, e de .confor
midade com o' artigo 36 dos Estatutbs, 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

o.RDEM 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

Clube 15.<de' Oulubro·
EDITAL DE Co.NVo.CAÇÃO

(Conselho Deliberativo)
Pelo-presente Edital, convoco todos os

senhores membros do CONSELHO DELiBE.:
1ATIVO desta Sociedade, pará pma reunião

extraordinária, a realizar-se no próximo dia

�9, quintá-feira, às 19 horas, a fim de tratar
la seguinte

o.RDEM DO DIA:

Expresso Floeíanépnlls
ANDRADE & 'KOERICH

Transporte, de cargas em geral entre Florianópolis", 'I'Curitiba e São Paulo \ .i :

,Com viagens, diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS" ;

"
'

.

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 - Caixa Postal,' 435
End. Telegr.: SANDRA,DE

Agência - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

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

Agência: - SÃO PAULO "

Avenida do Estado 1666/1678 Fone: 31-30-91
End. Telegr.: SANDRADE"

-

AsêncJas no .Rio de Janelro e em Bélo Horizonte,
com tráfego mútuo até São Paulo cem a Emprêsa

de, Transportes Minas Gerais'-SlA.),
'

Jtrtenos na Vila florida
.

.

... (E!il.re'ifo)· _",

MAGNIFICOS LOTES, COM 'F-INANCIAMENTO A
LONGO_ PRAZO, SEM, JUROS

'

Oportunidade especial, para : aquisição, com grande
facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA
Lugar alto ,e saudável, e toda facilidaâe de condução.
Privil'igiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES
TADIO 'DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
imediata. '; .

.

"

'

.

OS',l',EJJJ1ENOS EM ZONAS. MAIS DIST�NTES
NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS ',)VANTA-

Peça hoje 'mesmo informàções a
,

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
LTDA (SUBRAL)

Escrit6rio: Edifício São Jorge. Sala '4 .;.... ,Fone: 2-1-9-2.'

Escritório de Represenlaçõ.es
, Vende-se um E.;scritório de Representações, l?em no

centro da cidade.
Tratar à rua Trajano, -33, 10 andar - sab 4,

"
.t...+.......•..•..•...••••...+...•..•..•..•..•.......•..••••........•........•...•......,.,+� ,

; ••••••••••. ,.TT•.•TT.TT+ ••••

:�:'A' GO R A
:i:

..�. .t.
Advocacia ou Representa- : :

�:.., \ . �.ções, no centro, a Cr$ 700,00 �� . ��

.t� EM FLO.RIANÕPOLIS '

..t.
..:. TAMBE-M ..t.

Tratar no Edif. São Jor- :'
_ '_ :

+.� os FAMo.So.S
+••

ge, 10 andar, sala 8 das 17 +. +.

1 T Yàs 18 horas. :�:, Colchões de
-

:::
\� A'
jl·�· r R DO ..t.
+ � , �
I.... .t.
, ..t. GARANTIDO. ...t. '

, .J.:
p r

..t... -

I�f
-- o _

·�f
'+t 5 ANOS +t
�� , �.

I .�� ,

" J. H. SANfTo.S S. A. ..t.
'

..�. Pôrto Alegre, ..t.

.�. CASA FUNDADA EM 1915- .t.
�, �
• A venda nas casas: •

,�. �.
..�.. SÃo. PAULO LTDA. .�.

,

..�.. ' COLCHo.ARL� Go.NZAGA ..�. "

PARA AQUELES QUE ..�� ESTUFARIA GLo.BO ..t.
to

'

..t. ..t.
DESEJAM O MAXIMO ..t. I. CAMPOS CIA··'

..t.'
..t� 'JOSE' MOURA ..:.
� .
.......+. � +. "". � �'
� . • • . . . . • • • . . .TT.TT.�.�.�.TT.TT �

Correias '�� qrampos
, para fralÍsmssão
os MELHORES PREÇOS DA PRAÇA NA ,ELE

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

� ,----.��_/------------

Alugá-se
Sala para Escritório de

mensais.'

EM CORTEZIA

Uma casa à Avenida Mauro Ramos, 137.
Tratar com o Sr. A. Madeira.
Rua Trajano, 31, Sobrado.

E EFICIENCIA

VENDE-SECASA MISCELANIA distri·

buídora dos Rádios RC.A.

Vitor, Valvulas e Discos.
Rua Conselheira Mafra.

.,
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o ESTADO Florianópolis, Quinta-feira, 29 de Julho de 1954

E C)' I T A L I·E D I T A L l Aliança Social Trabalhista!
JUIZO DE DIREITO DA la VARA DA COMARCA ! JUIZO DE' DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA' ",

'. ,.

DE FLORIANóPOLIS DE FLORIANóPOLIS O pARTIDO SQCIAL DEMOCRÁTICO
(PSD) e o PARTIDO 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:

O Doutor Adão Bernardes, Juiz de Direito da 1&.
Vara da Comarca de Florianópolis, Estado de Santa Ca-

tarina, na forma da lei, etc. .

/

Faz saber, aos, que o presente edital de citação com

o prazo de 30 dias virem, ou dêle tiverem conhecimento
Faz saber aos que o presente edital de _segunda pra- que, por parte de Abelardo Santos da Silva, lhe foi :di

ça e leilão virem, ou dêle conhecimento tiverem, que, no rigida a petição do teor seguinte: Exmo. sr .. dr. Juiz de

dia doze (12) de agôsto próximo vindouro', às 14 horas, Direito da la. Vara da Capital. Abelardo Santos da Sll-'

ii frente .do Edifício do Palácio da Justiça, sito à Praça va, brasileiro, casado, comerciante, residente no lugar
Pereira e Oliveira, o porteiro dos àuditórios do Juízo Capoeiras, por seu procurador abaixo assinado, devida
trará a público pregão de venda e arrematação, a quem mente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Sec
mais der e maior lanço oferecer, o seguinte: 1°) Dois I ção de Santa Catarina, e com escritório a rua Trajano n.

Manteaux Modêlo ,134, tec. e art. Fischer S. A., treze 11, Ed. Montepio, 4° Andar, onde recebe citações, vem re

Manteaux Modêlo 135, tec. e art. Fischer, S. A., seis querer a v. excia. a citação do senhor Astrogildo Alves,
Manteaux modêlo 170, tec. e art.' Fischer, no' valor de I residente e domiciliado, em Capoeiras, para responder
quatro' mil e duzentos cruzeiros. 2.0) Treis cobertores

I'
aos têrmos da presente ação Ordinária de Cobrança, em

Eskimó para casal. Casa Amoroso Costa Rio, no valor que expõe o seguinte: O Réu a muitos anos vinha com

de quinhentos e quarenta cruzeiros. 3°) Uma bolsa de

I'
prando mercadorias, no. armazem do suplicante, entre

Crocodilo, Irlarca Deszo Rottmann Pôrto Alegre, duas tanto a um ano e meio, para cá deixou o mesmo de fazer

bolsas, de verniz Fábrica de Bolsas Pan Americana - as compras costumeiras, não saldando sua dívida de onze

São Paulo, no valor de trezento� e quarenta cruzéiros.1mil e .quarenta e cinco cruzeiros e noventa centavos .... ,

4°) 3 casacões -de pura lã., conf. Pierruccini '�tda., dois I (Cr$ 11.045,90) para com o suplicante. Apezar dos inú
casacos de casimira com p. Casa Armenia São Paulo, no meros esforços, do Suplicante para que o réu saldasse a

valor de mil e trezentos cruzeiros. 5°) Cinco cobertores dívida, êste não ligou, tendo o autor até protestado o tí

Pinguin, para criança; casa Amoroso 'Costa Rio, dois co- tulo por falta de aceite e pagamento, conforme faz prova
bertores Caçula para criança, casa Amoroso Costa Rio, os documentos anexos. A vista do exposto, requer a v.

um cobertor, branca de Neve, casa Amoroso Costa Rio, I excia. se digne mandar citar o réu Astrogildo Alves, por
no- valor de duzentos e quarenta cruzeiros. 6°) Quatorze! edital, uma vez que o mesmo foi preso por fabricar no
metros e sessenta centímetros de fustão Cotele côr mar- : tas falsas, e' evadiu-se da cadeia de Joinville, não se sa

ron Tecidos Buri S. A., São Paulo, no valor de cento e bendo o paradeiro do mesmo, a fim de responder aos têr
quarenta e seis cruzeiros, 7°) Dezesseis metros e noven-

I
mos da presente ação ordinária de, Cobrança e contestar

ta centímetros de cambraia côr vermelha América, casa a ação no prazo legal, bem como os demais têrmos desta,
Amoroso Costa Rio, no valor de trezentos e trinta e oito' até final, pena de re-velia, condenado o Réu. no pagamen
cruzeiros: 8°) Quinze metros e trinta -eentímetros de to do principal (Cr$ 11.045,90), [uros de, mora, custas e

Cambraia, fina, cor marron, casa Amoroso Costa Rio, no despezas processuais, honorários do advogado na base de

valor de trezentos e seis cruzeiros. 9° 'I'reis metros e cin 20% bem como nas demais cominações legais. Dando-se
, coenta centímetros de fustão -ootelê cor verde, tecidos o valor, da causa, (Cr$ 11.045,90) para os efeitos fiscais,
Burl, s. Â:i,;Sa:ô pãulo;)l� valor de trinta e cinco cruzei- protesta-se, por apresentação da prova documental, tes-
1'08. lQY Seis Manteaux modêlo 130, tecidos e art. Físcher temunhal, perícia e demais provas permitidas em direito.
S. A.i;' São Paulo, no valor de �um mil e duzentos cruzei- Nestes Têrmos Pede Deferimento. [Sôbre os devidos sê

ros. rn Cincoenta e um metros de atoalhados torinho los de petição vê-se � seguinte: Florianópolis, 7 de julho
xadrez, cores amarela, "azul e verde, casa Amoroso Costa de 1954. (Ass.) Walter Jorge Josk. Em a dita petição foi I
Rio, no valor de um mil, duzentos e setenta e cinco cru- proferido o seguinte despacho: A., a conclusão. 8 de [u
zeiros. 12). Onze ternos, para criança, calça curta, confec. lho de 1954. (Ass.) Adão Bernardes. Subindo os respee
Pierruccínl Ltda., Caxias do Sul, doze ternos, para cri- tivos autos a conclusão recebeu o seguinte despacho:
ança, calça curta; conf. Pierruccini Ltda., Caxias do Sul, Expeça-se. edital, na forma pedida. 20 de julho de, 1954.
oito ternos para criança, calça ,curta, conf. Pierruccini (Ass.) Adão Bernardes, Juiz de Direito da la-Vara. E ·Ag'rad'eC'I-mento

'

Ltda., Caxias do Sul, três ternos, pará criança, calça cur- . para que chegue ao conhecimento de todos, mandou ex-

.ta, conf, Pierruccíní, Caxias do Sul, no valor de' três mil pedir o competente edital, que será afixado no lugar do . DOMINGOS DE FREITAS NORONHA, filhos, ne

cruzeiros. 13) Sessenta e sete metros de cortina, ordem costume e publicado na forma da lei. Dado e passado tos e nóras da extremósa e saudosa MIRANDOLINA
'2.022 e 2.02.0 tecelagem Parthenon, São Paulo, no valor nesta cidade de Florianópolis, aos vinte e um dias do FERR IR' ,E A CIDADE NO,RONHAj- agradecem -a dedi- Ide um mil cruzeiros. 14-) Um costume, modêlo 1, côr ma- mês de julho do ano de mil novecentos e cincoenta e

\ "c�o e assístêncíá dos médicos: Drs. Ernani Polydoro
rinho, conf. Charrn, Pôrto Alegre, dois costumes, modêlo quatro. Eu; Hygino J..J.!iz Gonzaga, Escrivão 'ó' subsereví. S. Thiago, Roldão Consoni, Ilmar Corrêa e ao laborafo-
26, Linho Confec. Charm, Pôrto Alegre, !:!!!l ... costume, (Ass.) Adão Bernardes, Juiz de Direito da la Vara. rista Dr. Ladislau Kowaski e Mario de Freitas Noronha
modêlo Edith, conf. Charrn, Pôrto Alegre, no valor 'de Confere. Hygino Lruiz Gonzaga, Juiz de Direito da la todos parentes e amigos que deram seu apoio e con

um mil e duzentos cruzeiros. 15) Quarenta e oito me- Vara. farto moral e espiritual, nos últimos dias de sua precíó-'
tros de flanela Georgina 4.442, Rodolfo Handder, Blume- sa existência.
nau, no valor de setecentos, e 'vinte cruzeiros. 16) Dez /

metros de Organza Volgaia, casa Amoroso Costa Rio, no I Clu·be HecreofíVO'valor de cento e quarenta cruzeiros.' 17) Onze metros e
'

". .
,

vinte centímetrós de Popelini Muriaé, casa Amoroso I, ,t 6 d'e J·8ne.-r··OCosta Rio, no valor de cento e setenta cruzeiros. 18) ITrês blusas de lã, conf. sul brasileira, Caxias dó Sul, no Pró Construção da Séde Social - Dia 24-7-1954 -

valor de trezentos cruzeiros. 19) Treze metros e setenta Monumental Soirée Dançante, com início às 22 horas;
!'! cinco centímetros de tecidos Rox], casa Amoroso Costa

I intitulada "FESTA DA CHAMfAGNE".
Rio, no valor de cento e quarenta cruzeiros. 20) Quaren- I

'ta metros de voile Jambo, casa Amoroso Costa Rio, nó
valor de, quatrocentos e oitenta cruzeiros. 21) Quinze
metros de Organza Vali, casa Amoroso Costa Rio, no va

lor de cento e oitenta cruzeiros. 22) Dois sueteres sem

manga (ordem 232) tamanho 8, Malharia Confiança
Ltda;,'Rio .. de Janeiro, no valor de cento e' vinte cruzei-

.

ros. 23) Seis sueteres sem manga para criança, ordem

23�,-, tamanho 10/12, Malharia Confiança Ltda., Rio de AVI·sO OperíunO', �""'LIY'RAR'I'A LIDERJaneiro, no valor de trezentos cruzeiros. Ditas merca-

dorias foram penhoradas a Firma, Faria & Cia. Ltda., na Solicito o comparecimento do Senhor DELAMARE
' r

ação executiva movida por L. Gruin, E, para que chegue, VIEIRA' h I' a min a casa de eletricidade em geral, á,'
'

.

\

ao conhecimento de todos, mandou expedir o presente CIP d D 1
,edital que será afixado no lugar do costume e publicado r�a. e: e 1'0 emoro, 657, �o prazo maximo de 3 II.;IVROS PARA CONCURSOS DO DASP AUTAR-

na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Floria-
dias, a,flm. de tratar de assunto ao seu próprio interesse. QUIAS E BANCO DO BRA�IL' ;'

nópolis, Capital do Estado de Santa Catarina, aos vinte e
Estreito, 22 de Julho de 1954. VALDEMIRO R. VIDAL - Guia do Can-

um dias do mês de julho do ano de mil novecentos e cin- __ _

OTOMAR B?_!IM. - didato ao Concurso p/Oficial administrativo do
coenta e quatro.' Eu, Hygino Luiz Gonzaga, Escrivão o '

i Serv. Pub. Federal e Autarquias . . . . . . . . . . . . 150,00
subscreví. (Ass.) Adão Bernardes, Juiz de Direito da la

.,.

".

-------.-e-
..

1"e \�. ".
J0ÃO S. PIMENTA - Contabilidade Pú-

. Vara. Confere. Hygino Luiz Gonzaga, Escrivão da la '-' � MIIP .---�. .

I'
blica

'

.

�a,�,.
,

'

' 1leJ�:"�!NERGIAS." CiO�:�D��:S::�Q.. NZZ�d���:�::��
J2!'_1 *� COJ ,�:;,'1:'��,,�r

"

::Ci!�!�:��:�;:.�,:';�;��: 40,00
Vande-seumtmenocom

,\'�fA�$_ .' :G'!t'�C .;_-�.."':.:.-� ....,":
- TE:NÓRIO DE ALBUQUERQUE - Testes 25,00 a área de 588 metros qua-

/ �".
. ,". TENÓRIO ALBUQUERQUE - Correção drados, á rua Victor Kon:

',/ "..
'

�,,'
. fll!II!V'TE TtIDD DIA

\ � Franses 30,0\... der (antiga Blumenau).
, '.��r>') '.

"
'. ';n01 -VAPCJOS 'Z': P.4�� d'e d'!���I� ..�.��.��������.� .�����:��. 30,00 Tratar com Francisco

. "�M'--.·" "R.'�,-
.

�,-,,'- t'" :'-T�_', ,_.- _,. -

,-

-. O!iC�:�::":::;::::::""E:�:::: 40,0< :t!t :�':;�� !;,::to,24
-

�
�, r' lirit VI' -:J:.J. ,."".

�- ....... d Pt· A ..
, •

.

' :'

'.. � -:- 1\_ ecus ..1. 00-'

�.
--, "

e ar uçues I. '. • • • • •• 30,00
•

, I
'

.

� -

' � , . . ..

lof\9C dó bJk:io.�. oiolUt.·� �'. _--.-( TENORIO ALBUQUERQUE - Lições
,� • e

,

.

l

. � --

\1vre� recantO de or-
7. pr;'" 1 M .

-; "�, Práticas de Português ., -:. . . . . . . 30,00
" 1))' nert&aI-

_,."..s � �� \.��;�� .

FABIO MELO - Correspondência Bancá-
.,:,;._ M"aI e, �

t._" c tf!J . ..-.....' - ?�" FIa
.

..

. ,.

50
�,��') '. ",.\sto "e SCfa rogo

1I\C)tOt. ��
-

� '
_

'A· ,00

...;,,:�;... } � de um possante

sad I .

M. VIEIRA D� MELLO· - Portugues

4JtlRMH'O RS li � ::a�A:::sd::;����,��,,������: 50,00

g__ , Si A
• ·GIOVANNI GUARESCHi'- Don Camiló

'De 2..:. a'
.

22 H P. e seu pequeno mundo .

.�
-

� �

� • •

GIOVANNI GUARESCHI - O' regresso

'� de- Dom Camqo .........•................... 65,00

2
Dlltrlbuldor

e se�I���n��I.'����.���.��.�.�.a.�. :��.i�� 65,00

�,",1<' C, RAMOS S/A
'

LIV�ARIA LIDER - Rua Tenente S'ilvei'ra, 35 .'....

1
--,., Florianópolis "

.'
' ,

,

Comercio - Traollporte. ." ATENl)EMÇ>S, TAM:BE'Vf 'P�LO SERVIÇC) [)E' i,ll,".�����-

Rua Joló Pinto, I l'pola.
'

REEMBOL$O I'.oSTAL >,..,;, -

)
,

';", . >: ·c/
- . -.,:.

'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

20,00 -sem café,.

20,00 t Tratar à Rua Conselhéii'o
: Mafra, 152.

20,00

Edital,de citação com o pruzo de 30 diasEdital de segunda praça e leilão, com o pmzo de
(10) dez dias· �,

O Doutor Adão Bernardes, Juiz .de Dlreit� da la.
Vara da Comarca de Florianópolis, Estado de Santa Ca

tarina, na forrrza da lei, etc.
' �

.

Com êste VAio ... t.I.S.
Ab.. il'Á umA contA que
Ih� ..ender'<\ jut'ó com. ,

pens�do..
e ,

levó,..';' pó,ró, SUA residên�

, ,

eie, um lindo e útil presente: .

um BELlSSIMO�OFI?Ede 14ÇO eROMADO.
<

AProcure hoje o NOVO'
NCO - GRiCOLA'

�c7�,16..... FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARIN,,,I\ __�H!iôi'0iõl�

LIRA TENIS CLUBE
EDITAL -DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO

DELIBERATIVO
De ordem do senhor Presidente e de acôrdo com o

quê dispõe o Art. 50 dos Estatutos desta Sociedade, con
voco os senhores membros do. Conselho Deliberativo,
para uma reunião na' sede social, dia 30 de julho, sexta
feira, às 20 horas, afim de eleger o Presidento e Vice
Presidente do referido Conselho.

Florianópolis, 26 de julho de 1954.
João Gasparino da Silva

Secretário Geral

_.-

PRECISA.SE
De 1 Caixa, Escriturários, Motoristas e Operários,

devendo os interessados, apresentar-se à Rua Silva Jar
dim n. 180, munidos de Carteira Profissional e Certifi
cado de Reservista.

40,00

. ,

PARA ÀQUELES QUE

li>ESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

$fSDnRI�D

AI: IlE
Agência,

de

Publicidade
Caixa põstal. 4f1

}'lorianõpolis
Sãot. C.tulna

-f

.

l
O Centr� de Irradiação

I Menta]: ',:Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se-

I

gundas feiras, às 20,30 à rua
Conselheiro Mafra, 33 - 2°

I

,n��'TRADA FRANCA�
l8Ht. ''FWí#. .

Q'UARTO
Aluga-se um quarto para

2 moç S distin1 s oom ou

TERRENO

70,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. ,"

Sub-Diretório. do P. S. D. do
, ,

,- .

Estreito.
H O J E, A'S 20 HORAS, NO CINE IMPÉRIO, T,ERÁ LUGAR A SESSÃO DE INSTALAÇÃO DO SUB-DIRETÓRIO DO PART1DO SOCIAL

DEMOCRÁTICO, DO SUB-DISTRITO DO ESTREITO· PARA ESSA IMPORTANT-E REUNIÃO, ESTÃO
, i ." " CONVIDADOS OS CORRELIGIONá RIOS E O POVO, EM GERAL.

ass.) Thomas Pedro Pereira gistro autorização para pro' União Democrática Nacío-
Reconheço verdadeira a cederem desse, módo; nal, de Presidente Getúlio'

assinatura dê Thomaz, Pe� f- c) que o requerente não Nestes Termos
-;

dro Pereira, I ..e conforma com o seu no Pede Deferimento
do' que dou fé. Ém teste- me incluído entre os mem- Presidente Getúlío, em
munho da verdade bros que compõe o respec: � de julho de 1954
Presidente Getúlio, 21 de tívo 'Diretório, por motivos ass.) Conrado Henning ,

julho de 1954 de ordem particular e mes-
,

Reconheço verdadeira a

mo porque pertence ao Di. assinatura de
retório do Partido Social Conrado Henníng, �

Escre Democrático, local, a cujas, do que dou fé.. Em 'téste-'
fileiras está integrado e mi, munho da verdade
lita. Presidente Getúlio; '23 de
Face o exposto, mui res julho de 1954 '

(Jeitosamente r e que r � LUIZ RIGO'
suplicante a V. Excia. S6 Hercilia Rigo _:_ Escre-
digne mandar excluí-lo de vente Juramentada
registro em apreço, ou seja Presidente Getúlio
do Diretório Municipal da Ibirama - "Sta. C�tarin�.:��-----------------------------------------------------------�

CONFE'R'ENCIA Eu que descUbro sem temor o peito
,

e afronto as sombras pelas emposcadas,
do Vloe·Almlrante Carlos di SII98lra - que ao lutar por juStiça e por direito

, tenho por p:rêmio anônimas pedradas.
Clrbelro na Casa de Santa Catarlnl." >,-�,� ','

Pronunciará, hoje, quinta-feira, às 20 horas, na C?"
sa de Santa Catarina, à rua Tte. Silveira, 69, uma con"

ferência sôbre a "Encicliopédia do Estado de Santa Ca'
tarina'", o sr. Vice"Almirante Carlos da Silveira Carnei.
ro, Comandante do 5° Distrito NavaL

Em vista das, qualidades de cultura do conferencis'
ta, prevê-se uma ·desusada afluência àquela Casa, hoje
��ita

'

Apreséitàrcl' o conferencista o Prof. João Alfredo
Medeiros Vieira, conhecido autor conterrâneo e Profes'
sor da Màrinha de Guerra. .

Essa conferência será feita a convite' e sob os aus'

pícios do Grêmio Pedro Jorge Frassati.
CONVITE

Não faz muito, divulga-; e agradecendo"lhes os esfor" . min?ou ao e�régio Tribunal I túlio, v�m Amui respe'�tosa.
mos um ofício de um dele" ços. A reunião era para a Regional Eleitoral 9s do- mente expor e requerer a

gado de polícia do Oeste, organização do diretório da cumento que abaixo publica' V. Excia. o seguinte:
ordenando- a um -inspetor" U. D, N.' mos e que não necessitam a) o lequerénte foi SUl'-

de-quarteirão que convidas" Em data de ontem, o dr. de comentários: preendido com o seu nome

se o povo da sua localidade Rubens de Arruda Ramos, Exmo. Snr. Des. Presi- figurando entre os compo
para uma reunião na sede delegado do P. S. D. enca' I den.te do Tribunal Regional �entes do �i�tório da. Uni'
----------

,

. _". -, Eleitoral ao Democrática Nacional,
de Presidente Getúlio, nes-

FLORIANO'POLIS te Estado, registràdo nesse LUIZ RIGO
A infra assinado, Thomaz Egrégio ,'Tribunal Eleitoral; Hercilía Rígo �

Pedro Pereira, brasileiro, b) o requerente nunca per- vente Juramentada
casado, industrial, eleitor

tenceu a tal Diretório e Presidente Getúlio
inscrito sob o n, 2655, na

nem m�smo deu aos encar- Ibirama - Sta. Catarina.

114a. Zona Eleitoral, .residen· d d ti E S D P'
I d M rega os o respec IVO re- xmo. nr. es. resr

te na Sessa dos n lOS, U'
dgistro autorização para pro' ente do Tribunal Regional

Florianópolis, Quinta-feira, 29 de Julho de 1954 nicípio de Presidente Ge cederem desse módo;
,

Eleitoral

C E c, Enc·lcJope'd,·a Caiar-lO'ense seC�o�ro�::ar��e�e��: nnã� oF��!I���':d���onrà.
.

'

-' me incluido entre os mem- do Henníng, brasile i r o,
• • •

,

'
_ ,bros que compõe o respec casado, industrial, eleito!

.

880nla-0 '811." -Blg08PU" .. Br8Ve'melta s'e' r'a-o, realiza- tivo Diretório, por motivos mscrito sob o n. 613(:;, na

\I de ordem particular e mes- 14a. Zona Eleitoral, resi

das °m 8a-o Fr-aO"·lsco do 8·01 mo porque-pertence ao Di· dente na Séde.do Município
,," retório do Partido Social' de Presidente Getúlíe, vem

Reali:z.ou-se, conforme fô- no Honório de Souza, Dire' ciência do Presidente do Democrático, local, a cujas mui respeitosamente expôr
ra anunciado, no Clube Re" tora do Grupo Escolar sra. Curso de Expansão Cultu fileiras está integrado e mi". e requerer a V. Excía, o se'

creativo "17 de Maio" em Raquel Silva de Souza, Pau' ral e idealizados da Enciclo: lita. gu[nte:-
Biguaçú uma reunião na lo Souza, Secretário da Pre: pédia, .os t:abalhos '�o�ple: Face o exposto, mui res- a) o' requerente fOI sur-
qual o Almirante Carneiro feitura João Brasil de Aze· mentares tão necessários a peitosamente r e que r o preendido com o seu nome
expôs os objetivos da Encí- vedo, João Paulo Rodrigues, obras de tanto. vulto. suplicante a V. Excia. se figurando entre 05 compo
clopédia perante uma assis- José Roberto da Silva, digne mandar excluí-lo do nentes do Diretório da Uni'
tência que lotou o salão da Francisco Roberto da Silva,

TIM registro em apreço, ou seja ão Democrática 'Nacional,
referida sociedade. - sra. Emérita Duarte Silva,' I

do Diretório ,Municipal da de Presidente Getúlio, nes
Seguiu-se. ligeiro debate, sra, Luiza Reis Prazes e Es-

• • •
União Democrática Nacío- te Estado, registrado nesse

resultando a organização de meraldino Prazeres. nal, de Presidente Getúlio.' Egrégio Tribunal Eleitoral',

uma comissão que dirigirá A próxima reunião da CLEOFADEZA ,Nestes Termos' b) o requerente nunca per-
os trabalhos da contribuição' Comissão está marcada pa- t

t Pede Deferimento tenceu a tal Diretório e
do Município de Biguaçú. ra a próxima segunda-feira O neologismo nasceu do Presidente Getúlio, em nem mesmo- deu aos encar
Ainda não inteiramente no mesmo local às 20 horas. espírito dos cariocas: cleo: 21 de julho de 1954 regados do respectivo re.

,

completada, a Comissão se Haverá igualmente uma fadeza! Vale por ursada!.\
compõe das seguintes peso reunião em Araquarí às 14 (Com atenuantes). Mas
soas: Padre Rodolfo Macha' horas ele sábado dia 31 do também vale por traição!
do; Presidente da Câmara corrente e em São Francis- (Com agravantes). A pro-
Municipal, Gervásio Leo co do Sul às 16,30 horas do pósito, o magnífico Jornal
nardo MUller; Prefeito Can mesmo dia. - da Semana, que o Fontana
tídio Virissimo Bernardino; A visita aos municípios do

1
criou, em sua última edição,

Juiz de Direito, dr. Abelar: Sul e do Oeste com as mes insere o seguinte:
do da Costa Arantes; Inspe- mas finalidades será inicia- "Espera"se que a UDN de
tor Escolar, Lauro Locks, da pelo Almirante Carlos Santa Catarina defenda õ
Carlos Eduardo Du Pas- da- Silveira Carneiro, a par- sr. João Cleofas, ex"Minis'
quier, João Romão Sardá. tir da segunda semana de tro da Agricultura, perante
Vidal Mendes, Presidente

I
Agôsto. o Órgão Superior de seu

do Clube Ulmar Sardá da Está assim, em franco pro' Partido, da 'pecha de trai
Silva, Farmacêutico 'I'auri gresso, graças a notável efi· dor. O sr. João Cleofas, que

sempre atendeu ao sr. GO"
vernador do Estado, aguar
da uma palavra em sua de'
Iesa".
Pelo que ouvi, nos meios

udenistas daqui e do inte'

,rior, não há nenhum entu
siasmo pela causa do ex-Mi
nistro. "Está ,vendido ao Ge
túlio". "Traiu, o -Brigadei
ro". "Se queria ser candi'
dato que não empenhasse a

palavra". "Quem tem razão
é o Carlos Lacerda". "Fez'

, ,

,

,

As Eleições
para a Cª,mara Federal
Acy Cabral Teive .:: 'O P'l!a elegeu 1 deputado

"

'

,
.

� (sktild' Ramos). '

'�,

A Aliança Social Traoa·' Supondose que, devido
lhieta, formada-pelos Parti "ao aumento do eleitorado,
dos Social Democrático e cerca de 300 mil pessoas a·

Trabalhista Brasileiro, tem correrão às- urnas, no pró'
grandes possibilidades de ximo pleito, e, tendo-se em

eleger seis (6) deputados fe' vista o acréscimo da nossa

d�ais, nas próximas ele i' representação ,à Câmara ,dás

ções. Deputados (10 representarr
No pleito de 1950, o PSD tes), teremos, assim, ornes

obteve 115.089 votos, repre- mo quociente de 30 mil vo:
sentando 42% da votação tos, ,

total, que atingiu 274.916 su- Respeitando-se as mesmas

frágios. porcentagens conseguidas
A UDN (coligada com o pelos diver-sos partidos, na

PRP-PSP e PDC) con!>e' eleição passada, chegamos',
guiu 109.342 votos (39%) e ao seguinte prognóstico:'

.

o PTB 36.328 votos (13%) . A Aliança Social Traba'
Houve 14.157 votos em lhista -reunirá 165 mil votos

branco (6%). (42% -;- 13% igual 55%),
O "quociente eleitoral foi A UDN (coligada com \.J

de 30.546 votos. PRP) terá 108 m,iI sufrágios
O PSD elegec 3 deputa' (3170 -;- 5% igual 36%).

dos (Joaquim Ramos, Leo' O PSP receberá 10.500
berto Leal e Nerêu Ramos) votos (3.5%).'
e mais' 1 pela sóbra (Agripa' Os votos em branco so'

Faria). ' marão 16.500 (5,5%).
A UDN elegeu também 3 Por esses cálculos a AlI·

representantes (Jorge La' ança Social Trabalhista ele"
cerda, Afonso Wanderley gerá 6 deputaaos federais
Júnior e Waldemar Rupp) (5 -;- 1).
e mais 1 pela sóbra (Pláci- A UDN elegerá 4 repre
do Olímpio de Oliveira). sentantes (3 -;--1).

Loteria do Estado
HOJE:

C'RS 200.000.00

Maça-roca na Inspeloria
feito, com o di�heiro do po· muito por nós, mas se aca"

vo, para residência do GO" bou". Eis o que pensam e

vernador, cujo mobiliário ,dizem. O governador (f'
(só a parte encomendada sócio) pensará assim? Pen,

em Blumenau) ascende a sará de outro modo? Qui
f d lo �á! Cadê coragem pararespeitável ci ra e .

INSPETORIA • DE ,VEí- Cr$ 850,000,00. Se êsse bar uma definição? Se procurar

CULOS - E' uma boa coi" valesse dez.. vêzes mepos o defendê-lo, recebe a imo
, . pr'eço de" custo da cozm'ha' prensa pela proa. E... quesa para quem queIra_se ar"

'rumar. TEN. NILTON DE do Palácio da Agronômica, medo! O melhor é mesmo

LEMOS PRADO - E' um Ijá seria um "negócio da Chi- a moita. O amigo e prótetor
felizardo de corrida. CAR-. na"! " que se dane. Não é mais Mi'

TEIRAS DE MOTORIS" 4°':__ Foram' quatro os I n!stro. Há, p�ra o caso, uma

TAS E MUITO CIFRÃO - examinadores da Inspetoria, Iformula gemaI: para uma

O dinheiro é, ainda, o me- dois designados pelo dito Icle..ofadesa, outra deofade,

lhor lubrificante para amo" Ten. Milton e dois pela Se" sa!!!

lecer as dificuldades. cretaria de Segurança PÚ"

Replicando à ConlÍssão blica,' e não três como di"

Pro"óplo Llm'a'Examinadora de Motoris' zem... "
tas, denuncio como levianas 5° - A quantia de .... Notícias de Içara, em Cri"
e mentirosas as declarações Cr$ 27,00, cobrada'por éada ciuma, trazem-nos a infaus"
do tenente Milton Lemos carteira eJÇfledida, em Join" ta informação de hav�r fã
Prado, inspetor de veículos ville;' foi autorizada pelo lecido alí, em dias desta se'

desta Capital,. e' de Valfre" Presidente da Comissão E- mana, o nosso digno conter
do P�to, seu parceiro, n<;ls xaminadora Valfredo râneo, sr. Procópio Lima,
seguintes pontos:' Pinto, para cobrir, com par" honrado, comerciante e,pres"

10 - A Emprêsa "Flecha te dessa importância, as tigioso chefe. do Partido SOo
de Ouro", ao contrário do despesas do dito Valfredo e cial Democrático:
que aqueles afirmam, foi de sua família, em Joinvile. O seu prematuro desapa
vendida por Cr$ 500.000,00, Como, nessa parte, o dito recimento causou profunda
e' não por Cr$ 600.000,00. Valfredo se desentende& consternação no distrito e

2° - A casa á que se re" com o Ten. Milton (é sem" no município, que perdem
ferem.' co:no' �e min�a fÔss_.e, pre assim, no repartir a bo" r no saudoso e�tinto .um ele.
os dOIS cIdadaos aCIma, nao lada a turma se desenten" mento da maJor valIa, pela
o e. Isso pode ser compro-

I
de!) , fomos - eu e Braz Pe- sua" vida �ustera e pelo es'

vado no Tabelionato Macha" I reira do Nascimento - cha" pírito progressista.
do, desta Capital. mados pelo Ten. Milton, que Da mesma forma o P. S.
3° - Ao referirem"se a nos propôs aceitasserrtos D. se enluta com a perda de

um bar da rua Frei Caneca, participação na divisão dos um dos seus mais destaca"
ampliaram as proporções, Cr$ 27,00. Dinheiro do povo, dos e benquistos elementos.
fantasiaram tanto, dando a queimaria as nossas mãos, A exma. família em luto,
impressão que o mesmo" é por isso' rejêi'tarrios'",�;:ofer" as expre�sões do nosso pro"
quase tão luxuoso como '0 t�...

., � ,':, I fundo pezar pelo "ru9.� ,?ol,'''Palácio da Agron9íl1ié�?'., ',CContmua pa 5a, pag.) , Ipe que ·acaba de-sofrel'�, '

-';','

(Escreye OSMAR MA

RIq COMICHOLI)

O Grêmio Pedro Jorge Frassati sente-se honrado em

convidar as autoridades civis, militares e eclesiásticas,
imprensa, sócios ativos e contribuintes e o povo em ge"
ral, para assisti"rem, às 20 horas de hoje, quinta"feira, na
Casa �arita Catarina" (Rua Tte. Silveira, 69) à confe�
rência que fará realizar, na palavra do E:l(mo. Sr. Vice"
Almirante Carlos da Silveira Carneiro, que abordal'á o

tema "Enciclopédia do Estado de Santa Catarina".
Assim, os alunos do Curso de Expansão Cultural te

rão. a feliz oportunidade de ouvir, mais uma vez, a pala
vra fluente de seu ilustre e dinâníico Presidente.

A DIRETORIA

DEIXO A UDN VOU
PARA O PSD

BUM'

..

,

Jurar que tudo o que a Rússia tem, 'e o partido
comunista adota, não presta, é erro crasso, que nem
mesmo o mais exaltado e ingênuo dos fanatismos
aceita.

Se há pôr lá muita coisa má e intorelável para
nós, espiritualistas, há também muita coisa boa e

que, se vigorasse por aqui, faria mais bem do que a
coca-cola, '

'

: O partido situacionista de lá, por' exemplo, não
admite- que rapazotes ingressem sem mais nem me"
nos nas suas listas de candidatos e' saiam pelos colé-

.
gios eleitorais a dizer asneiras em frases postiças,
recitadas com ênfase, ou a provarém ao povo a' fal
ta de educação moral e cívica, ornejando remoques
aos que servem o povo. "Enlaçando educação .eseo'_
lar e instrução política", os russos matriculam os

jovens nos cursos do Komsornol e depois dele reti-
, ram os líderes para os grupos de precursores, A
essa posição, ainda preparatória para a vida públi
ca, são necessarios conhecimentos gerais de �lturd,
de técnica e de participação ativa na vida polltíea.
, Convenh.amos que se, por aqui, dentro das-nos
sas "idéias e \ dos .,nossos princípios, fizessemos àlgo
parecido, somente teríamos à lucrar. Evitava-se, é
cla�o, que certos frangotes mal empenados, já cam

passem de condutores, só porque .fossem assim acla'
mados, numa cervejada exótica, por cainaradas a;

,traídos pelas carteiras atulhadas de diílheh·'o.·<gasto
,com às mesmas facilidades com que fõi ganhe.

Estabelecer-se"ia, sem dúvida, para' aproveita-
, mento dos valores moços, uma hieraquia democrá"
tica de capacidades. Em vez de privilégios e prote'
ções, de presentes de pai para -filho, de banquetes
pagos pelos semostradeiros homenageados, de mo

ções ao poder econômico, haveria o principado da
inteligência e do talento, da ilustração e da' cultura

, ,

como estimulantes da juventude.
E nós, ao lermos, por exemplo, e notável sone'

to abaixo, extraído. do último livro com que nos

obsequiou J. G. de Araujo Jorge, por certo. não
perderiamos o sono:

PREOCUPAÇÃO PATERNA

..,Aue defendo as criaturas- exploradas,
...... as que, de sol a sol se curvam no eito :
para que as outras, privilegiadas,
durmam felizes em macio leito.

i

1

c

Quando te olho - meu filho - me atormento
num doloroso. e inquieto pensamento"
e fundados tem�res me consomem

n

cl

Não porque a minha fé me desespera
mas por pensar que ainda serás um HomeJ1l,
e saber qual o mundo que te espera-!

ca
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