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FLORIA�:PÓUS ilição do' sr. �Cleofas,
u. D. N., tornando conheci- do relatóríó' do' deputado- ção udenista de Pernambu Coube' ao sr. Adauto Lú
mento dos fatps políticos O' João Agripino, co e, em consequência, mano cio Cardoso, a S€guir, sus

corridos em Pernambuco, Resolve: ter os compromissos assu: tentar a legalidade da ex'

idas representações de mem-
.'

1 - Aprovar a participa' midos com a candidatura pulsão do sr. João Cleófas,
bros do diretório "regional ção do presidente Artur do general Cordeiro de Fa- em longo trabalho realizado
dêsse Estado e da seção do Santos nos entendimentos rias ao govêmo daquele Es com a colaboração dos srs.

Dist�1to Federal; bem como qü� precederam a conven: tado. Muniz de Aragão e João Ba

'.��)�d"". 2 - Censurar O' sr. João tista Vieira. Entendia e de'

I
'

.

i
Cleofas por infração. da éti monstraêa o representante

iOméJis antiso Diá... ca política, ao quebrar a do' Distrito Federal que o

! i.uêles compromissos, processo estatutário já esta-

trio de S. Catarina 3 - Remeter à Conven va efetivado com a defesa"
ção Nacional o processo res do sr. Cleófas produzida pOI

Ano XLI pectivo,. para que ela deli êle próprio na reunião an ,

I bere soberanamente". ferior e com a viagem do sr
.

�

N. 1,1.951 Aberta a reunião, o prí João Agripino a Pernambu
-neiro a falar foi o sr, João co, Houve extenso debate a

Agripino, que fez o seu re respeito, opinando algun .

latório ...::.... um documentário dos presentes no sentido da
realmente completo em que não configuração do proces

8�ercussão no Brasi1 �a inV8sao �e terroristas
-

if;���1���{���� ����������l�\
Traição e sang·u,e na India por,luguésa f:.em que fOI CItado., �slmPI�� ��s:��a��r. II

:fUO, 29 "(V. A) _:_ A in- deira de sua pátria. Traição traição e- :r;es�e sanp�e, a' Mais a�iante, declarou _o reitos da pessoa ,�umana, ,dél Ordem Brange Hass 8,0' .'

são\ do território portu e sangue na India Portu quela "essência satamca da sr. Ezechias da Rocha que paz no mundo. A despeito ......

uês, na India, teve ampla guesa, obra de invasores in civilização", que o Mahatma' pelo que sabe da In�ia.' ,es. d? que estan:o� vendo, creia a um'
�

b,rasl-Iel-roepercus�ão no Senado, ten- dianos. Terá sido para íssc tanto combatera e condena perava, na luta da civiliza ainda no espír'ito de com-' ,

o o sr. Ezechias da Rocha, que viveu e morreu êsse a, ra? Essa ocorrência é uma. ção contra a bárbaria, quo preensão, e concórdia dos
'"

.

ronunciado um discurso póstolo do bem e da paz,. mancha na história hodier- seria a União Indiana, no lideres da grande nação", I AMSTEREÚ\M, 29
. (U'I Amsterdam, -a fim de ins;

m que manifestou inteira que se chamou Gandhi? Te na da India, cuja unidade (l Oriente, u� dos grandes re: concluiu o senador por Ala' P.) -e-r- O 'sr, Edir Dias de pecionar a construção de
olidariedade a Portugal, ao 'rá sido para a consumação emancipação política são dutos 'da liberdade,' dos di goas.

,

Carvalho Rocha, gerente 12 navios para a frota fluo
esmo tempo que verberou do crime çomo .êsse, que obras de uma doutrina que, geral dá Companhia de Na-I viál daquela companhia, foi
procedimento do govêrno iluminou, durante mais de repud�a��o a, violênc�aj, não O «Bigbury Bay)) v:_gação do ,�mazon�s e condec?rado pelo govêrnó-

ndiano, "conivente com a meio'século, a históriapolí' poderia jamais, em hipótese Porto do Para, que se en- holandes com a Ordem "O,
surpaçâo". Afirmou que tica da India, O' exemplo ie al�uma:"fazer d� traição, '0 em P(trfo Alegré contra ,preS€n�:m.el1�e em Jrange Nassau", no Grau de
inda não esfriaram de to a palavra oracutar do profe da chacma, armas da sua po: PORTO L GR 9 " i.;.il�;lil; f � :iJ ' ,.,_ i' i ,l1

.

Comendador.
o os destroços de Dien- ta híndú? Não estará nessa lítica de reivindicação".

A E E, 2 jBay., _

(V. A) - Segundo comu Tal navio, queé comanda:

C
- ,

C I
· '

:::��� '�l�����: J�a:��� Cas'o's' . "de .-10''elenibl·ll"dade .'

��l!�!�o,�e�t:loa�àj:;��e�� :�'e�;�oH�6.ii�?ar�:1l�pa;ssu� a rva-·o' a arlnense"fir. .!fI Hamilton 'Gordon, consul cêrca de 95 metros de com-
Prosseguindo, o represen- RIO, 29-" (V. A) - O mi- sobre os casos d: inelegíbi- da Grã-Bretanha no Rio G, primento e 16 pés de calado, �' ,

ante alagoano declarou que nistro Edgard Costa, presi" lidade. 1 do Sul, deverá chegar hoje deverá permanecer em vi, ',PORTO ALEGRE, ,29 Grande, grandes quantidastá em marcha o chauvi- dente do Tribunal Eleito- O minucioso estudo trata a está capital, o. vaso de sita, de cordialidade até o (V. A) Continuam a des de carvão catarinense
ismo indiano. "As noticias ral, tendo em vista a aproo da impossibilidade eletiva e guerra britânico "Bigbury dia' 2 de agostó vindouro. chegar ao porto de Rio adquirido pela Viação Fér-
informam que um bando de xímaçâo do pleito de tres de legal para os cargos de pre- rea às minas da Companhiaterroristas atacou perfída" outubro, determinou fosse sidente e vice'presidente,

FOGO SIM'BOL ICO Siderurgica Nacional. Este
mente, traiçoeiramente, a divulgado no Boletim 36 do governador e vice-governa' ,,' carvão, como foi noticiado,ovoaçâo de D��r�, onde TSE o trabalho de autoria dOI de Estado, prefeitos e se destina a movimentar
um troco de pO�IcIals deferi- do diretor geral da secreta' vice-prefeitos, senador, sU-, '

III ' os trens' de carga paralisa-deu com herOlsmo a ban -ria desse orgão de justiça,
f

plente de senador, deputado.
. Esfe ano· em· homenagem aos dos atualmente por falta de

uDlénlo�! .'
<

'

� ,.' <, '.,. ,." .fede:��,e �e�ut:�� estadual.

,�"', .,
. desbravadores d'os serjõe$ _' �����J�i:f��r�o� �:�����=

"-r ','
.

. ,Estudadl�
-

C1'1 < S1In�� 4 '�t:�,,'j"iffO '29<rV. '��:r:��: -O .exaHan§p>f{\riici,ativa ener- maior' e mais ;Signific.a:tiva do, Esta'do
: At'é agora, 'já

roje'sfad� .

, '.' ,�";: ,o, . < ';',' .,'1., K"l�:: ...,'. ,..,.��:7 p�'ê;[d�te 1tá�Jt���l"e-' gtf'at�.::â0rE��.f�\ �s' estc>i· ... ma�at?n.á'-.ciyico·d�spOl�tiv,à �oram cte.s�mber:ados, no

p LONDRES, 29 (U. P.) - cias de ocupação, pm:a', i:1is' c'ebeu ont'em o' segumte te' co$' plOuFIros que desbrava- do palS e, do mundo, ·que, porto mal1Ílmo _Ol-to mIl to'

B!���� �90 k�'teri�r d "O govêrno britânico "es'l cutir uma redução dos nen_ -legrama do coronel Darcí raro os' sertõe? e' constitui' vil'á terminar a zero ,hora néladas de carvaoJ dev-endo
Suiça, sr. Max Petit-Plerre� 'tuda com simpatia", o �edi- cargos da oéupação" ':l�� soo Vignoli, e do tenent�'coÍ'o' ram � ?ivilização brasilei,ra,

de 1.0 �e setembro na Pir� �no .

proximô
�

dia 6 c?eg�r
isitou, o embaixador dos do formulado pelo g__overno brecarregam a Austna ...,... oel Olmlr Borga SaraIva: SolIcItamos a vossa eXCla" da Patna, :r:o Parque Far mals!:!m navlO cq_m seIS mIl

stados Unidos, Frances É. austriaco em favor da con" declarou o sr. Anthony E- "Porto Alegre _:_ A Liga como tem acontecido todos roupilha". toneladas.'

11" 'vocaç'ão', de uma �onf�rên- den, est,a tarde, na Câmara de Defesa Nacional - Di. os anos, que permita seja,
.

i s, e protestou 'energi-
'f' cia que reuna representan" dos Comuns,. em resposta a r.etorio regional do Rio G. ,sob sU,a égide, realiiada ' a"amente cont'ra a injustl l'

!��!�;�!=���:�;:d!�. ':ldl.aaAnU';'a'a.e dSasoPcot:IAna"IUmTdrePautbadoa'l heiS.ta �:��::�:�:'���iEaf:�I:� ConsenUmenla COnV ite ac'e ito
portação estabelecidas nos "" � _

rIda do Fogo Simbolico, in' OTTAWA, 29 (U. P,)
Estados Unidos sôbre os re' fla,mando o archote no dia , •.

,6gios".
.

12 de agosto no município
- O Canadá consentiu oh OTTAWA, 29 (U. P.) -' Laos e Cambódia, serão no'

A repercursão. favol'ável �ue vem sendo'
Grão Mogol, em Itacambi" cialmente em participar da O Canadá: ·concordou, on',

meádos dentro em breve.
obS€.rvada em tôdas as camadas pol.íticas do Es-., tem formalmente en1 l'nte" -------

nlS, 'na serra resplandes" Comissão de 'Contrôle do' ,

tado, no qu{j se �efere à formação da "Aliança cente das pedras verdes de gr:ar a Comissão de" três Orgaóizou,Social Trabalhista", é o teste,munho mais vali0- ' A' t'
.

I d h' membI'os que supervIslona IFernão Dias Paes Leme, r],111S lClO; na n oc lna. -

,

so que se pode desejar, de que andaram certos . � rá o armisticio na Indochi" relaforiosos dirigentes das correntes que representam a C I R'II' d I na.

maioria' da opinião pública de Santa Catarina, '"
'

OS a:: Ica' acusa, a pe a .,.,L
.A. comunicação, feita pelo PRAGA, 29 (U. P.).'

ou sejam o Partido Trabalhista Brasileiro e o Departamento de Assunto Ao revelar uma série de
Partido Social Democrático. Nícara'gua do Exterior, informou que pormenores a respeito do

Evidentemente, analisando-se fria � impar , " " as auto;ridades canadenses julgamento realizado contra
cialmente, à.meridiana luz da realidade, a sitüa'. MANAGUA, 29 (U. P.) I Um comunicado do Mi- irão. a Nova Delhi, esta se- o bispo Stefan Trochta,- a
ção política do nosso E�tado, o observador con- -.- O Govêrno da Nicara:' nistério das Relações Exte' mana, para as discussões imprensa oficial tcheca acu-
duirá que não c.aberia outro rumo que não O' da gua acusou a República da 'ríores anuncia 'que o gover" preliminares com a Indo' sou ,emissários do Vaticano
formação da "Aliança Social Trabalhista", para Costa Rica de ter violado a

I
no tomou disposições para china, cujo representante de terem levado de' Praga---

que se pudesse' basificar, com r'aizes profundas, soberania nicaraguense na I fazer respeitar seus direitos presidirá a Comissão, e a para Roma, relatórios orga-
,a efetivação dos anseios populares, na renova" terra e no ar, durante ope' e apresentará um enérgico Polônia, Qs, repr�se�tante51 n'i�ados pelo prelado, que
ção fútura que se processará, necessàriamente, rações policiaiS leva,das a e' P!otésto, por via diplomáti- canadenses a Comlssao"que fOl condenado a 25 anos de
nos órgãos executivos do Estado.

.

feito por forças costarri- ca ao Govêrno de San JÔsé. será instalada no Viet' Nam, prisão. .

Andaram bem os líderes dos partidos que quenhas, sábado pas�ado, na
compõern a "Aliança Social Trabalhista", optan- . proximidade da fronteira
do por uma sol ução interpartidária! em que se que separa os dois países,
visa atender aos anseiqs da coletividade, c.om
uma formação em que participam. elementos
que representam, com objetividade, com autó'ri'
dade e com segurança, os desej'os e as aspira-
ções do p.ovo cata:i'inense. •. ..

·

A recepção simpática que à "Aliança" vem-

tendo por parte, da gente barriga'verde, com o

àplauso e a solidariedade' das mais diversas
classes, é prova inequívoca de que essa era a

única solução ....:_ dentro das inJunções políticas�
do momento psicológico por que atravessamos
- que poderia vir proporcioflar à coletividade,
a segurança e a tranquilidade de que o futuro

,

d9 Estado jé "se no� apresenta mais. promissor,
· possibilifanq.o-nos o sonho..' de que o coloca CO"

m'Q um dos mais -Progressistas Estados da Fede
ração.

, As urnas, de 3 de outubro, num testemunho
eloquente do 'prestígio e,da força do regime' de"
mocrático, virão por certo coroar de êxito mais
absoluto; a' atitude desprendida dos dirigentés
da "Aliànça Social Trabalhista" que, num gesto
característico de amor ao nosso Estado e à sua

laboriosa gente, objetivaram a união da� duas
· correntes em que se traduz a maioria�da opinião
públíca, possibilitando'nos a certeza de que a

sua vitór,ia será um passo decisivo' para que
,Santa' Caüfrina readquira o prestígio de que
sempre usufruiu junto aos outros Estados da
t.;Tl;lião.

R������:�a���mida���!����� Cens
ormam da Iocalídade .

flu: 'resultou uma discussão e

de Campos que tacadas furiosas no anfitrião "RIO, 29 (V. A) - Em

oaqtrim Alves convidou que faleceu, pOllco depois." sessão extra'ordinári�, ��e,a'
rlando Cardoso para [arr O assassino, Orlando, apre lizada ontem, o Diretório

r antes sorvendo
.

ambos sentou-se à polícia confes -Nacional da U. D., N. resol
rgos golpes de aperitivo, sando o crime e_....êhorando I veu expedir a seguinte no"

mesa Orlando meio ani convulsivamente.
,

ta:,
, __ ,

ado reclamava que a co-
.'

-

, "O Diretório Nacional da

/

DIRETOR'
Rubens de

-Arruda Ramos
IEIENTE

Do ... inlos· F.'
de Aquino.' •

s

�

Corre ris'cos
, LONDRES; - 29 (U. P.)
- "Dally Herald", jornal
oficial do Partido Traba
lhista Br:itânico, disse que
o 'govêrno de sir Winston
Churchill corre o risco de
sofrer uma derrotà parla:
mentar, por haver, decidido
retirar as forças britânicas-
do Canal de Suez. '.

Mais dois
Dois prestigiosos Eiler(.l.en'
s do dÜ'etório do P. S. D.,

em. Presi d e n'·t e Getúlio
�jos nom�s haviam' Sid�
� J

tncluido à revelia no dire.·,

tório da U. D. N., requere'
ram a exclusão deles' deste
último, ao egrégio Tribunat
Regional, conf01'me publi'

\

ca»).os ontem.-
Também no diretório ude

nista de, Ibirama, foram in
cluidas pessoas· que: não

,pertenc�,m e, nunca perten'
ceram a esse partido. Assim
é que os srs. Francisco
l{lemz e Rozene Rossini a.
cabam' I19ua mente de -regue;
rer' .ao Trtbunal .a exclusão

�os seus �o'-mes..
. A dÚmilinguida V,P.N.
vai ' ,'"

�;�abar fazendO ,se'u� d�
- tos pelas listas telofô'
4icas.

,

- -....._,__ -

-..- - -.-

Florianópolis, Sexta-feira, 30 de Julho de 1954

. (Da $volução� desta Capital)

Clt 1...

,'.

Divergências entre Porlugal e Indlã
Neóhuma inicialiva pelo Itamaralí _

RIO, 29 (V. A) ___;. Ne' estaria a recomendar certa endi" de demonstrar a sua
nhuma' iniciativa concreta prudencia e discreção. E' solidariedade á nação porfoi :torpada, até agora, pelo certo, no entanto, que Q tuguesa.
Itamaratí, :no que se refere Brasil se considera absolu·
ás divergencias entre Por' tamente solidario com Por"
tugal e a· India,' Ainda on' tugal, tanto peJo Tratado de
tem um" autorizado porta Amizade que existe entre O RISO DA CIDÀDE...

voz do Ministério das Rela. os dois-países como pelos
ções Exteriores informou tradicionais laços que os

á reportagem que, embora' un�rri. Em sel,'ldo assim, 'o.
o governo brasileiro acom, Itamaratí estaria apenas e'

panhe a questão com o ma' x.aminando o "modus faci�
ximo interesse, a sit.uação

..

EXDrtação
WASHINGTON, 2'9 (D'i

P.) _: Diante da cruz de
Cristo: b presidénte Eise'
nhower fala os membros da
Convencão dai "Christian
Endeav�ur". Em sua alocu"
ção, Eisenhower exortou as

juventudes cristãs a empre
enderem "uma grande cru

zada moral" contra os "gO"
vernos' estúpidos", que pro'
curam dominar povos li"
vres.

de mim!,

o TempoVolta ã Liberdade Previsão do tempo até à,
'14 horas do' dia 30.

T'empo - Bom, com ne'

bulosidade./Nevoeiro.
Temperatura - Em ele' - Por amôr de -Deus,

Arbenz, aliado dos' comunis'
tas, O qué: êles nos mostram
de' mbdo irrefutável, cons'
titui o -maior. desmentido,
que 'se poderia desejar, á,s
malévolas insinuações de
que a esquerda guatemalte
ca foi derrubada"'por aven

tureiros a serviço de m?g'
net1!s estrangeir,q�.

RIO, 29 (V. A) - Já
estãó sendo exi�idos nos

cinemas os primeiros filo
mes sobre a chegada do co

ronel Castillo Armas á ca

pital da Guatemala; após o

vitorioso desfecho do movi"
. mento por êle iniciado con'
tra

.
o govêrno do coronel

vação.
Ventos - Do quadrante

Norte, moderados a frescos.
Temperaturas' - Extre'

mas de ontem: Máxima
21,0. Mínima 15,0.

Governildo, não pro'

meta ladrilhar nossas

estradas!!! Tenha dó

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Dr faos to Brasil I
o E S T ADO, Chefe do Serviço de Ouvidos - N�l:i� e Garganta'

., do Hospital de Florianópolis '

"

7 SLAVA ! ESPECIALISTA EM DO-; � ADMINISTHAÇÁO A clínica está montada com os mais modernos.MARIO DE LARlVIO I DR. ALFREDO .oRA. \\LADY ENÇAS DE CREANÇAS. iRedação e Oficinas, � rua Aparelhos para-tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇÃO , CHEREM

I
\V. MUSSI CLINICA GERAL 'Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das SÚnisités' sem operação)

- MÉDICO - ! '

e CONSULTAS: 'Das 10 às Tel. 3022 - Cx, Postal,139 NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites e'
CLíNICA DE CRI'ANÇAS I CURSO NACIONAL DE

ANTÔNIO DIB Diretor: RUBENS A. inflamações do Nariz' e Garganta)
,

"

A D U L TOS ,DOENÇAS MENTAIS DR. 12 horas.- ·RAMOS. 10NISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho
Doenças Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE

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

-+ MÉDICOS - Cons. � Residência: 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e' Olhos. E� muitos
RINS - INTESTINOS Doenças nervosas � men- CIRURGIA-CLíNICA _- Setembro n. 13. Representantes: �

casos são evitadas 'as operações das Amigdalas
Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringites,SIFILIS Impotência Sexual. Serviço completo e espe- ra, Ltr'a, e inflamações dos Ouvidos)Consultório - Rua 'I'iru- Rua 'I'iradentes n. 9.

9
cializado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 .

RAIOS X (Radiografias da Cabeça)dentes, 9. Consultas das 15 às 1
SENHORAS, com modemos A D V O G ADOS - fia andar.

.
REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

HORÁRIO: horas. Imé1xldos de diagnósticos e I Te!.: 22-5924 - RIO de
, (OCULOS)

, Das 13 às 16 horas. FONE: 3415.
.

I
tratamento. '

.
_

Janeiro. 'jLAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico de
�

Res.: Ru� Santos Saraiva,
'ISULPOSCOPIA - msra- DR. JOSE MEDEI- Reprejor Ltda.,/ 'lesões dos Olhos)Te!.:{ CODS. - 3.415 - Res. ',4 E�trelto' R F li . UI'

.::J -;-
�'"

I!

•

RO - SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA ua e ipe ne rveira, n. INFRA VERMELHO ,
._. 2.276 ..:_ -Plorranópolis. 'l�L. - 0245. 1- METABOLISMO BASAL 21 - 60 andar, Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos dé �---

.,
.- ADVOGADO -

T 1 32 9879 S- P 1DR. ROMEU BASTOS DR. MÁRIO \VEN- Radíoterapíap or . _ondas Caixa Postal 150 _ Itajaí
e .:, - ...

- ao au o Pulmão e Esofago
, curtas-Eletrocoagulação

-I
" ,

ASSINA'f�RAS .
Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaPIRES DHAUSEN Raios Ultra Violeta e Infra

.

- Santa CataIma -

Na CapItal. I
"

Belo Horizonte .

(-' MÉDICO - CLtNICA MÉDICA DE Vermelho. DR MÁRIO LAU- Ano" G"$ 170,00, Residência _ Felipe Schmi�t, 113. Te�efone 2.365 �Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultório: Rua Trajano,
•

RINDO
Sem ..stre �r$ .90,00 Consultas _ pela manha 'no Hospital _ A tarde

ISão F'ranclsco de Assis e na Consultório - Rua João n. 1, 1° andar - Edifício do
,�_. " No Interior "das 2- horas em diante no ConsultórioSanta ,Casa do Rio de Pinto, 10 ::::: Te!. M. 769. Montepio. '" ê'"'' Ano Cr$ 200,00

I
.

'

Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Horár.o : Das 9 às 12 ho-
DR. CLAUDIO Isemestre: �r$ 110,00 I '", ., __ ..' __----,-.-.

.

CLINICA MÉDICA raso ras - Dr. MUSSI.
�

Anúncios mediante conr.
_

CARDIOLOGIA E.esidência: Rua, Esteves Das 15 às 18 horas -- Dra. BORGES tráto.. ; ,DOENÇAS DO APAR:ELHO DIGESTIVO -

Consultório: Rua Vitor Júnior, 45. Te!. 2.812. MUSSI. I ADVOGADOS Os originais, mesmo não "ULCERAS DO ESTOMAGO Ij:: ,I;>UOpENO, ALE�GIA-
Meireles, 22 Te!. 2675. O;"'iws ., OUVIDOS _ 'l�l��:�;:C��: Avenida T�om- lje;!�'�e ��u��:�'(l �����!�� ��db�!��dOS: nã�

serão deVOl-, DDrERMMAiUO��:iCAIEIDCLIINsI�[:ErRf�e�lraHorários: Segundas, Quar- NARIZ E GARGANTA.' Federal e Tribunal Federal A. ?lreçaO nao se. respo�- ". :I UIiJ ,Fti:"
'"tas e Sexta feiras:

DR.-. JÚLIO DOIN 1---
de Recursos. s�b1l1za pelos. concelt?S e�s- CONS. _ A' RUA VICTÓR MEIRELLES N0 '18, 10Das' 16 às 18 horas:

.

DR.
-

NEWTON
ESCRITóRIOS tidos nos artigos assinad .

ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.'

1 I VIEIRA Florianóp61is - Edifício ' .
,

°Residência: Rua Fe ipe '

D'A'VIL'A
. -- - -_,........... --- _....- --... RES. - DUARTE SCHUTEL N 38':'_' FONE: 3.140

I São Jorge, rua Trajano, 12
I
-.' - "Schmidt, 23' - 7° andar,

I Especialista em: Olhos - CIRURGIA GERAL -- l° andar - sala 1. n.lo.rmaçoesapI. I,
_. TeL 3.002.

Ouvidos - Nariz e Gar- Doenças de Senhoras Rio de Janeiro - Edifício

'ut'e'-IS
'

Dr.--Vim"r,a'r' . C
..R.,r'rê,a.

Proctologia -'- Eletricidade Borba Gato, Avenida Antô- !:,Jf ._DR. WALMOR ZO- g:mta.
Médica nio Carlos 207 - sala 1008.

. CLINICA MEDICA
MER GARCIA Receita de óculos.

Consultório: Rua Vitor . O leitor encontrará, nel- CONSULTAS das 10 - 13 horas
-.mplomado pela Faculdade Infra-Vermelho. Meireles n, 28 - Tetefone: DR. CLARNO G. Ita cotuna,,�,nformaçõe8 que Rua Tiradente 9 - Fone! :HllJ,

. Nacíônal de Medicina da Ultra-Sonoterapia - Ne! 3307. GALLETTI ;necessita, diAriamente e de

O C I--I�'-f""'·-.-E---'-l--·---.

-. "Universidade do Brasil bulízações, Consultas: Das 15 horas - ADVOGADO - imediato: 'I' .-r... 'a-.r' .os· ti' .-"t.·' .:,:o·,'e" S·IDU' Ex-ifite�ito' por concurso "da Equipo de Oto-Ríno em diante. Rua Vitor Meirelles, 60.
_ '.

.

Miltél'nidaae-Escola i d )
Residência: Fone, 3.422 -

FONE: 2.468. JORNAIS Telefon. Médico dos Hospitais'< A,metlcanos e da Força.(ServIço
1

do Prof. Octávio (único no ESLa o

I Rua: Blumenal n. 71. - Florianópolis - O Etíiado 1.022 Éxpedicionária Brasileira
Rodrigues Lima) - Rua � Vitor Meire es

A Gazeta 2.656 MÉDICO -=- OPERADOR _ PARTEIRO '

Ex-interno do Serviço de n. 22. I, DR. DIB CHEREM .

Diário da Tarde -1.5.191 Doenças de Senhoras e Crianças � Partos _ OperaçõesCirurgia' do Hospital Horário __;, 9 ás '12 horas ADVOGADO fDiário dá ManhA 2.463 O Mais Moderno e eficiente Tratamento e. OperaçõesI. A. P. E. T. C. do Riif de _ 16 ás 18 horas. Causas cíveis, comerciais, IA Verdade ....••..• '2.010 das 'doenças de Senhoras
'Janeiro

FONE 2675 criminais e trabalhistas. ' Imprensa Oflci�1 ..• 1.688 Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-Médícc do Hospital de
-

.

"HOSPITAIS
, turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, írrítabílldàde,Caridade Res idêncra : T'ravesss Consultas pop�]aT�s i

.

D� Ctu::idade:, insônia, impotência e _frigidEiz sexual em ambos os se-
DOENÇAS DE SENHORAS Urusaangu 2. - i Rua Nunes Macha�o•. 17 <Provedor) •.•...• 2.114 xos �_ Tratamento pré-nupcial e pré-natal.
_- PARTOS-OPERAÇõES Apt. 102.'" ,:. �esq.-Ti�ade�tes);.ç_ �Ob�-'a- (Portaria) 2.038 Operações. especíalízdas do 'ouvido, -

nariz,' garganta,Cons i Rua João Pinto n.rI6, DR. VIDAL do _ sala 3.
,.

, ,Nerêu Ramee ••. ; .• a.811 sinusites, pqlipos, desvios do septo (nariz) labio partidodas 16,.00 às J8,00 .

ÇAS Militar .. , 1.157 - Operações de hernias, apendicites, ovário, utero,horas. CLíNICA DE CRlAN
"

São SebastiAo (Cisa hemorroides, adenoides, hidrocéles, varicoceles ePela manhã atende CONSUL'l'ÓRIO - Feli� �.
,

de Saiide'>' 1.151 varizes, elefantíazes,
.

diàriamente no Hos- !te Schmidt, 38.
I D H J4'g' Kec'hele ,Maternidade I!0utor CI R U R G I A E M G E R A L

pital de Caridade. ,CONSULTA� - Das 4,_ r, aDS LI, OD·, .

'

,.,

Carlos Corroa ..• I.IU Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,Residência:
__ às 6 horas. I CtRURGIAQ. DA CASA Dt: SAUDE SÃO SEB.ASTIAO cHAMADAS U�- .' hemorroides com 6 injenções, sem dôr

Rua: General Bittencourt Residência: Tenente Sil-j 'Laureado com a medalha de ouro pela Faculdade! C GENdTESB bel
OPERAÇÕES.E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)

.
.. ','

"

,

I
orpo e omne ros S.311

I
Tratamento e Operações do estômago, fígado, vesícula en. 101. {veíra, 130. de._Medicina do Para� ..O"�' ,Serviç� Luz (Recll�' intestino _ Tubagem duodenal.Telefone: 2.692. 1 5 � -

) '240'
.

FONE � 3. 6 .

Prêmio "Victor do Amaral de Clíníca-Obsüteca da mliaiçoe(sS I' ·c·
..

'i'"
. .. Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, mais

./ Po c a, a a (Im !I- I
, moderno, em 3 ou 15 dias.DR. ARMANDO VA- DR- ANTÔNIO MO- Faculdade de Medicina '

. sário) 2.-03.8 Técnica úniéa no mundo para O" tratamento do Heman-LÉRIO DE ASSIS NIZ DE ARAGÃO Com estágio na ClÍnica Cirúrgica da Faculdade Polícia (Gab. Dele- gioma· (manchas de vinho) no rosto ou Il'o corpo, co
- MÉDICO -

\

de Medicina da Universidade de São .Paulo.. .

gado) ...

�
...... 2.594

. 100% de cura.
Dos Serviç.as de Clínica In- CIRURGIA TREUMATO. -Viágens de aperfeiçoamento aos hospItals de I COMPANHIA.., DE Receita de oculos - Tratamento e operação das_dqe,nçafantil da Assistência Muni- LOGIA Montevidéo' e Buenos Aires.

, TRANSP�RT., dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO;
cipal e Hospital de Caridade. Ort.opedia CIRURGIA GERAL _ PARTOS _ "DOENÇAS DE AtREO ErC.
CLtNICA MÉDICA DE I r.ousultório: João Pinto SENHORAS' TAC 1;700 >\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA
CRIANÇAS E .ADULTOS 118.'-' ,

'

Operações de: Aparelho digestivo - �stômago, Cruz�lro do'Sul ..•. 2.500 NOITE ,

Al(!rgla I
'

,

t t' t' 1l1S etc vI'as bl'lI'ares (veslcula) -I
Panalr ..........•• 1.5J)3 Consutório: Ru� Deodo�o, 35 .� Te}: 2784

-

-. Das 15 às 17 diàriamente. 111 es mos, re o, aI ". . . . .
�'

232-Consultório: Rua Nunes
. Menos aos Sábados Aparelho gênito-urinário masculmo e _femm�n�j rms Va�lg""""""" .!) Residência: Rua Bocaiú�a, 210

Machado, 7 - Consultas das Res.: Bocaiuva 135. bexiga, próstata útero, ovários, operaço.es pl.ashcas. A

LÓld� A�reo �::�; I
·

M t etIlO' k'.-.J15 às 18 horas. Fone: - 2.714. Cirurgião da glandula tireoide. CirurgIa do can, Real -

0.500 gIY·IO- ,', ,_ "o,r «18': . ',O'C .. e.

Résidência: Rua Marechal T matologia. ,ScandinfiVa. 110 U
_"Guilherme" 5 - Fone: 3783. DR.: H E N R I QUE

cer. A�:�de das 8 às 10 e das 16 às 18 horas na Ca- HOTt:IS RAPIDEZ:,- CONFORr,rO _ SEGURANÇA
R SCO PARAISO 'sa de Saúde Sã0 Sebastião, das 10 às 12, e.14 às 16.ho- Lux " .. 2,021

Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE. JANEIRPI,
ras a rua Fernando Machado nr. 6. (predlO do InstItu- Ma,eaUe ...•...... %.276

Escalas intermediárias �m ltajaí,/Santos, São SeMÉDICO
to Diagnostico I?r. Djalma Moellmann). MLaetrF:�� ::::::::: ::�!i bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últiOperações - Doenças mos apenas para m.ovimento de passageiros.Doenças do aparelho respi-

de Senhoras _ Clínica de C�cique 1.«9 ,As escálas:em S. Sebastião, I.lh_a Bela, Ubatuba nãoratório f' t aI !.6t4
TUBERCULOSE Adultos. _,en r , �.. prejudicarão o horário de chegada no RIO (Ida) e

RADIOGRAFIAJt RADIOS- Curso de Especialisaçiio O Jo's'e' Tavares Irace'ma E1dstrella :.:��
I

'

.

, SANTOS (Volta) .

r
ea . . . . . . . . . . . . ., ITINERARIO DO SIM "CARL HOEPCKE" NOCOPIA DOS 'PULMõES no Hospital 'dos Servidúrf's •.

.

.

,

ESTREITO NO MES DE JULHO DE 1954. Çirurgia do Torax
do Estado MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS _ CLINICA Disque ... ,. . . •••• 9'

Formado pela, Faculdade .

\Nac!onal de Medicina, Tisio�' (SerViço dI) Prof. Mula-
.

GERAL
:,.______ � IDA

IO�;:::p:t�i�::::U;('�:" do '. 'WC::s�l�::ad·�ela manhã !:�n.�:Z�61�;- Escola"'p,JlI.mârla
.; Florianópolis,

Curso de especialização pela .no HC'spital de Caridade.
Psiquiatra do Hospital _ Colônia Sant'Ana. �: 31/7 _S. N. ':1'. Ex-i�ter�.o e Ex-as-' A tarde das 15,30hs. Cónvulsoterapia pelo eletrochoque e c.ar- Ad,'Aut-18tasistente de CIrurgIa do Prof. '

.

'
-

. P (l
Ug.o Pinheiro Guimarães em dIante no consult6rlo, 'diazol. Insulinoterapia. Malarioterapia. S1CO-

Matrículas Ab.t1C11,.

(Rio). fi Hua Nunes Machado 17, . terapia.' ,
,.'

• P" ár" Ad
Cons: Felipe Schmidt, 38 Esqu,na de Tiradentes. 'l'.i. CONSULbTdAS:( Terhç�s) e Quintas das 15 as I .C:rsos: rrm iO. -

3801
_..

.

17 horas. Sa a o mana,
I
mIssao.- Fone. 2�76K Rua A:nita Garibaldi� es,qu�na de General

I Rua Viscopd,e d. OurO- Atende em hOl'a marcada.
.R' 1'" La Porta IRes: Rua 'São Jo,rge 30 - i eSlCencia - Bittepcourt.: -

" ,

. Preto, 75.
,

Fone 2395..
',

l Hotel. RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139_Tel 2901

I�!��X �"'��;;.,,� "

Indicador Profissional.

, '

J
CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E

,

GARGANTA
- do-

DR-, I. LOBATO'
FILHO

LaYan'do com Sabão

�irge,m ESfJe.oi� lid:ade,
da Cla. \VITZIL INDUSTRll·L-J8Inville. (marcai registrada)

ecoDomiza-s_e tem.p��" e, �iilh�iro

� ._� ••• ",... _'O

7/8

Itajaí
VOLTA

Rio de- Janeiro,

2/8 6/8

Horário de Saída:
de Florianópolis às- 24;00 horas
do Rio de Janeiro às .16,00 horas

Para rnJis informações dirijam-se' à
EM�R!!SA N;\CIONAL DE ,NAVEO�ÇAP HOEPCK
Rua:

.

Deodoro" - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.21

BAR E SORVETEJl,IA
'. AMÉRICANA

'\rende-se o Bar e Sorv
teria Amerrc�na sito à R

Saldanha Marinho n. 1

EdHício Machado. Tratá

,li %'0 local com .0, sr. Umbért
Machado, o qual explicar
c motivo da venda.

,--------------------------

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

Leandros - e Hero
. (Colaboração especial pa'

.ra O ESTADO)

COMO EVITAR A VE
LHICE PRECOCE?

Dr. Pires
É bem conhecido de todos

o adagio: "Mais vale pre'
venir do que curar". Em

relação ás medidas contra a

velhice prematura este pro'
verbio tem seu maximo de

aplicação. É claro que o

ideal seria a concretisação
do sonho da descoberta de
um elixir da longa vida ou

mesmo que servisse .apenas
para evitar a velhice preco
'ce. Mas, enquanto_ não for
descoberto esse remedio, é

possivel com um pouco de
boa vontade e persistencia,
seguir algumas regras que,
sem receio de contestação,
servirão para retardar um

pouco a senilidade, pelo me'

nos a que vem antes do seu

tempo normal.
Entre essas no s salta

logo aos olhos dos fnediccs
a que se refere aos assuntos

alimentares: Realmente a

velha concepção de Met'
chnikoff de que as bacte
rias devem ser destruidás
no �ntestino tem.aind? sua. Revalil�O- aR dorazao de ser. POTlSSO e que "y DO

aconselhava ele 'o uso da !alto comandocoalhada, mesmo de um mo' �
do abundante, baseiando-se PARIS, 28 (U. P.) - O

nos estudos e observações alto comando francês rele

de que os bulgaros vivem
muitos anos e se alimentam lou em Hanoi,que as tl'J.r'l�.
diariamente com aquele 'comunistas desfecharam vá
precioso alimento.
A alimentação deve ser

rios ataques:" contra postos

olhada com muita atenção. dó delta dó Rio Vermelho
e não. nos .dteV�h1os esq�etcer' guarnecídos pôr

- �ietnaV.l.!- _L�j
que as VI ammas, exis en- ,.

'

. .

.

'.

I.
'.,

,t�,s nos l:gume.s, V��dtIr�s:�. ,����\.�,,�·T!�·: ��riP:Q��e' i' ·ao···v'lr·afrutas, sao neces'�arlas d�' sencadearànr uma .. c��npa:
rante todo o período da VI- '.

da. Os acidos aminados que
nha de propaganda intensa, .L!SBOA,28 (U. P.) -:- O Ila:i� a sua pro.jetada visita

constituem- o valor das pro' destinada a induzir êstes ministro dos Estrangeiros oficial ao Brasil.

teinas e que são encontra- soldados a desertarem.
de Portugal, doutor Paulo A forte tensão criada pe-

dos na carne, leite, ovos, ,
'Cunha, provávelmente, anu- la .questão da India Portu- RIO,28 (V. A.) - O mi'

são uteis na base de umas

O G
guesa desaconselharia a pro' nistro da Justiça baixou

cem gramas diarias, Os hi-
. overno C.amboJ'ano longada ausência CIo minis' portaria, do teor seguinte:

dratos de carbono, forneci-
tro dos Estrangeiros neste

- "Considerando que dos

dos ao organi�mo p���cipal- divulga prOClamação momento, - declaram os autos da sindicância instau-

mente pelo trigo, feijão, ar- I'
observadores. rada pela Secretaria de Se'

roz e açucar devem entrar PNOM PENH, 28' (U.P.) I autorização para prosseguir Recorda-se que o doutor gurança p.,úblicéi.' de São

na alimentação diaria numa
_. O govêrno cambojano o programa de reconstrução .Paulo Cunha foi convidado Paulo, foram apuradas cír

quota de quinhentas grà- mandou divulgar uma pro' graças à ajuda estrangeiras, pelo govêrno brasileiro a vi- cunstâncias relevantes índí

mas. E finalmente quanto clamação salientando os "a- salienta a proclamação. a sitar o Rio de Janeiro, ten- cativas de atividades ilicitas,
ás gorduras (manteiga tou- preciáveis resultados" obtí- consagração obtida pelo go- do sido fixada a sua partida . à ord 'bl'

,

d I C b d C
A 1 d C b d 1 "S t M ." ,nOCIvas a or em pu ica e

pos; . cinho e banha) bastam os pe o
.

am o ge na on- verno rea o am o ge co' pe o an a arra na pro-
. .

_ menino Rodolfo-Sérgio, umas quarenta gramas em ferência de Genebra, mo única representação le- xima viagem dê�te paquete
f

à segurança do Estado, pe-

Transcorre, nesta data, o filho do sr. Rodolfo Silvei' cada vinte e quatro horas. I gài do Estado. Declara a ao Brasil, no mes de agôs- las quais a Sociedade Esto-

aniversário natalício .do nos- ra;
. O controle da propria vi- Depois de recordar as di' propósito o govêrno cambo- to. I niana "Uus Kodu" (Novo

so conterrâneo dr. José Me' - menina Heloísa-Hele- da que se leva tem, tam- ferentes cláusulas relativas jano, na sua proclamação,' Lar), com sede na capital

deiros Vieira, advogado e na, filha do sr. Higíno bem, um importante papel ao país (retirada das forças que doravante todo indivi- l' IRONQUITESf 'do Estado, é considerada

'diretor de "A Gazetilh,a" Francisco das Neves. no ról dos conselhos contra do Viet Minh, eleições ge- duo clã do partido de díssí-
I

perigosa à Ordem Social e

de Itajaí. o envelhecimento prema'
rais durante 1955, possibili- dência devem ser conside- IlIBO - CRtOSOUnO Política, . resolve suspender

Figura marcante no cená- turo. Desse modo, o abuso dade de concluir uma alian- rados como traidores da pá- (SlL VIIRA) o seu funcionamento pelo"

rio da imprensa catarinense de qualquer função, condu-. ça militar e ter bases es- tria. Refere-se esta alusão,
GRANDE TÓNICO de 180 dias".

o aniversariante vem-se fír- Precel-Io do 01-'8' ziria inevitavelmente á um trangeíras s: a segurança do I' [ulgam os observadores, ao

mando como jornalista de estado de senilidade prece- remado estIver
'. ameaçado, dISSIdente Son Ngoc Thanh.

escôl, combativo e que, pela ce. O corpo deve trabalhar,
�

sua cultura, tornou-se . um ESPIRITO D_E VINGANÇA é claro, mas de um modo MOLE�STI'AS da BEXIGAdos mais prestimosos ele�
.

regrado. Qualquer excesso

ment�s. _ I O co�tume de "castigar" é prejudi�ial._ ,

Multas serao, por certo, pessoas ou objetos que � _

A respiraçao e tambem,
� a� hOI?enagens ,que l�e se' "causaram", desgôsto ou dor, uma da� chaves. do proble

rao tributadas, as .quals O à criança só serve para estí- i m�, 'p?IS o �xlgemo .e o

ESTADO se aSSOCIa. mular o espírito de víngan- principio da VIda. Respirar

STA. MARIA DE LO'UR- ça. Quando, por exemplo, a b�m e profunda;nente d�
criança caí, não se· deve re- VIda aos pulmoes que e

DES M. VIEIRA preendê-la nem bater ou fin- uma verdadeira fonte de [u-
Vê transcorrer, nesta da- gir que bate na "coisa" que .ventude.

.

ta, mais uma primavera na haja causado a queda. Ao O exercicio convem que
sua venturosa existência, a contrário, cúmpre ensinar o seja praticado diariamente

prendada e graciosa sta. Ma' pequeno a receber o fato e .o caminhar a pé consti'

ria de Lourqes Medeiros com naturalidade
.

e a er- tue o melhor que existe pa'

Vieira, dileta filha do sr. AI' guer-se sozinho.. ra os individuos que levam
fredo Xavier Vieira e sua Cootribua para que seu uma vida sedentaria.

exm�. esposa d. Cidolina filho não se torne vin' O repouso é sagrado. Re-
Medeiros Vieira. gativo ou . rancoroso, gra geral chegam sete a oito

.

As muitas felicita'ções que evitando palavras e a- horas de sono por diar sen-
receberá por tão grata efe- ções que lhe possam in- do otimo que uIlla delas se-

méride, de suas colegas e cutir ° espírito de vin" ja após a refeição princi-
amiguinhas, O ESTADO se gança: _ SNES. paI. O quarto de dormir de"
associa formulando os me- ve ser silencioso, bem are-

lhores votos de felicidades. '-T'E"RR'E.N··O'.' jado e Com as janel�s sem

pre abertas.

Vend�'Se um terreno com Nota: Os nossos leitores
, . podel1ão solicitar: qualquer

_ snra. Ondina Schmidt a,·área !ie. 588 metros qua- conselho sobre o tratamento

Gerlach, esposa do-sr. Ben- ,drados, á rua Victor Kon- da pele'e cabelos aO/Ílledi'

j�mim Ge�lach, alto c,?mer-I dér' (antiga Blumenau).
co especialista �r". Pires, á

CIante reSIdente em Sao Jo' . ,.

.

Rua Mexico, 31 - Rio.de

sé; ., ..
,

' Tratar. com Franciscq Janeiro, bastando enviar o

- sta. Ruth Souza, fun'

I
Büchele Barreto á/rua 24 presente artigo dêste jornal

cionária da Prefeitura Mu-
d M'

.

433 E'
e.-o ,endereço completo para

nicipâl de Itajaí;
e al� n. ,strelto. -

a resposta.'

-

LAURINDO RABELO

O facho do Helesponto apaga o dia,
Sem que aos olhos de Hero o sono traga,
Que dentro de sua alma não se apaga

O Iôgo com que .o facho se acendia.

--,

Aflita o seu Leandro ao mar pedia,
Que abrandado por ela, a prece' afaga,
E traz-lhe o morto amante numa vaga,

(Talvez vaga de amôr, inda que fria).

Ao vê-lo pasma, e clama num transporte -
"Leandro! ... és morto?!. .. Que destino infando

Te conduz -;'os meus braços desta sorte?!!

"Morreste!. .. mas ... (e às on�as se arrojando,
Assim termina já sorvendo a morte)
"Hei de, mârtu: de aJtôr, morrer te amando".

-----,-x----

.
Noite

_

do· ·Cha'me,
DO Lux Hotel
FESTA DA ELEGANCIA

Dia 7 de agôsto, às 22 horas

Jantar dansante

Eleição da MISS CHARME
•

<.J.� I 'Co

Show artístico

Orquestras: CARMELO PRISCO

.

" Conjunto ORLANDO DUTRA

Reservas de mesas' na Portaria do Hotel, pessoal'
mente.

Não se permitirá a entrada de pessôas sem reserva

de mesa.

f --xxx--

·GRfMIO CRUZEIR'O" DO 'SUL'
l,t;�&':

�Recreltlvo-Voltural ..Bs·por1Ivo
·

(Filiado ao Clube 6 de Janei;:� Estreito/ ';
Sábado --dia 31 -.Grandiosa soirée de

aniversário.
.

Não haverá reserva de mesas.

.ANIVERSARIOS
---x---

- sr. Milton Cesar Pires;
- menino Carlos Alber-

to, filho do sr. Orlando Cam-DR. JOSÉ MEDEIROS
VIElRA

FAZEM ANOS, HOJE:

) A Irritação intolerável • os ardores

produzidos pelos distúrbios da bexiga,
são frequentemente a origem do
.mal-estar geral. Sendo a bexiga a

porta de salda das substâncias tóxicas
e impurezas que os rins separam do

sangue, sofre-se dores cruciantes.

devido a constante passíilgem de tais,=
substâncias por liste delicado 6r9ão.:-...-�_fl!llW'�

Este, male, e o exa- �����. .usrOi!--=!!i!I!!!!!II_ -'
gerado desejo de aliviar � �
a bexiga. devem ser com,

�

batidos. tomando. ainda hoje. as Pílulas De Wltt. Sua ação
calmante e antlsétlca. faz,se sentir logo na bexiga. nos rins e

em todas as via, urln6rlas. As Pílulas DeWltt são fabrica,
das �speclalmente para as doenças dos Rins e da Bexiga.

Conselhos de
Beleza

P�lítica de
su.icidio
WASHINGTON, 28 (TJ.

P.) - Ao debater a Comis

'são de Desarmamento o�re,

latório da Sub-comissão, o

Brasil disse que seria "uma

política de suicidio, se 01

países ocidentais aceitassem

a proposta soviética sôbre a

proibição imediata do us. e

fabricação de armas atômi

cas, mesmo para fins de de
,/

"fesa". '

QUANDO um resfriado entu

pir o seu nariz, basta aspirar
o lnalador Víck. Seu nariz se

desentupirá lnstantâneamen
te! Leve-o no bôlso. Use-o
quando e onde quiserl

isto é verdade:
{
,

rTlrl1
1 em cada 6 fumantes prefere cigarros

�. �
II

I
. Uma frota de camionetas percerre

-�Ç.���rl!1 ��
estoques, Q fim de manter II !'flj:�fL)

�
à venda cigarros

inteiro renovando constantemente os

Continental

sempre novos

- Ola IIreferelcia oaçlonal
') M P a o-o u 'o $ o U Z 4 C R U J C....J91·

ao Brasil AssoclaoãQ ... esto'"
niaga cóm' ativI
dades' sDsDeosas

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no sul do Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores viajantes.

Partido Traba,lhisla Brasileiro
PARA DEPUTADO ESTADUAL

TELMO VIEIRA RIBEIRO'
.

PartiCipação
Darci Xavier Fortunato e Odete Vidal Fortunato

participam aos parentes e pessoas amiga o nasciment�
de sua filha, LILIAN, ocorrido dia 26 do corrente na

,

Maternidade "Dr. Carlos Corrêa".
------�-----------

AVENTURAS ·00 ZE-MUTRETA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CO PRE'LIO EM QUE SERÃO; ANTAGONI STAS AS ESQUADRAS DO PAULA RAMO S E GUARANI, PELA VICE-LIDERANÇA
.

. \.
-

-
-

�

I
,
•

Paula
o ESTADO

- ---'- ------�-�--

--.ue � --------n--- ..�..���..� �..o....�..�..��oe i._

"

I····
I

A PRO'XIMÀ RQDI\DA EM DISPUTA DO CÁMPEONATO CITADINO DE FUTEBOL PROFISSIONALCONSTARA"DE UM UNI-

Espo
."�Q__��.m�"�Q__�Q.;"�Q��Q��Q��"�Q,,�? R...aQ S..

•

�.aq•.�iII � �..�..�..�..�..�..
'\

"O

Lando (Imbituba) ::......... 5
Pacheco (Figueirense) . . .. . . . . . . . . . .. 4
Barata (Paula Ramos) '.. . . . . . . . . 3'
E'dio (Paula Ramos) ; � 32 Boletim Oficial n. 18-54,'

Waldir' (Imbituba) '
..• :. .. .. .

.

!

Anastácio (Guaraní) ...•.. '.' �. . . . . ..

. 2 Aos (22) .vinte e dois dias do mês de Julho de um

E'rico (Atlético) , ,......... 2 imil novecentos e cinquenta oe quatro., reunido". ardina;
Lauro (Atlético) :, �a.,J;'iamente o Conselho Administrativo .da F. C. B. B. fi-
Valéria (Paula Ramos) :.;.:. 2 ccu.resolvído: -'�":".

-

'Rodrigues (Avaí) :.:....... 2 I ,Aprovar '11 ata da sessão anterior .;_
Zacky.(Bocaiuva) � . .-....... 2' Aprovar as-sumulasrdo Torneio

- de encerramento,
Pitola (Guarani) ,

"':'L .•

'

•••••••. '- 2 proclamando campeão pelo maior numero de pontos �l"
Harley (Imbítuba) , -; .. � . . . . .. 2' cançados o Grupo "Êig Boys" que conseguiu 557 pon�
Fernando (Atlético) ::.;.

'

.. ; ... ;.. 2' tos, seguido do Grupo Chevrolet com 5� pontos.
.

Hercílió
. (At!ético) :: •.... � . . .. .11 Proclamar c�mpeão ,�n.d�,::taual ?o torneio de en<;ar�

Dan!r (Flgu:lrense) r.:
_ _" .;:....... 11'ramento o bolonista Es��nd�ap_

..

�mm. ��ll} 8?{�ont.gs_. ,

Careca (Imbituba) ;._..',. �'..".-:, ,

1 Multar em Cr$ 80,00, (olÍkl3-tà criizeiros) a Socíeda-

Ja,có (,Paul� -Ramos) "'",:",;", i:" ., 11 de de, Atiradores de ��a:P9iq!i2? ,I?el�: nãp l�ompareci"
Ned_e (Aval) '

�'Y ',:'" J. llmentoA
de seus bolonistas :nR;_TlJt;l).eIO �d.e e.,�t!.,e};.ram$toBolão (Aval) ; _...... 1. de acordo com o regulamentõ, do .:TorneIO -Inter Grupos_

Mar-ara (Avaí) J :.'-:. ;-. 11-
Alcides Claudio. .

' ��, : "

"
.

_

Du�rte (Ava�) ; ; .. .:_ 1 Registrar em ata o comparêciment� . ,?está -sessão
"GUIda (AvaI) ..

,
_.. . . .. . .. 1 do Sr. Ivo Selva, componente do Grupo, ZIg�Zag. .

.

Saul (Avaí)·._,_....................... 11. Tomar conhécimento do ofício datado de 20 do cor"

Cabana (Imbituba) : '; : '

..

'

1" rente, rec'ebido do Conselho Regional de Desportos e

Nenem (Guaraní) , ,.:..... 1 agradecér o mesmo. '

,

Jair (Bocaiuva ; ;;'.. í Registrar pela F. C. B. B. o sr. Fioravante Chiri-
Ernani (Imbituba) :. -

.. : �. 1 ghini Junio:ç, podendo o mesmo tomar parte das compe"
Oscar (Bocaiuva) :: .-.' -:.

'

1 tições oficiais"q partir desta datà
'

.

"

China (Bocaiuva) '. . . . . . . 1 Registràr em ata a palavra do sr. Paulo O. Schei-
Adílio (Bocaiuva) :'i .. ; :. ". 1 de�antel,. representaJ;1te do Grupo' Bfg Boys, pela qual

RECORDISTA DE TENTOS POR JOGO o mesmo se' comprométe a compartilhar com 50% nas

Barata (Paula Ramos), com 3 gols despesas para a vinda a esta 'Cidade de um Grupo " de
NEGATIVOS bolonistas 'de ltajaí ou Brusque e oficiar ao Grupo Che-

Pavão, do Guaraní a favor do Bocaiuva 1 vrolet - M. Daux consultando' sobre a possibilidade da
Bonga, do Bocaiu'l.a, a favor do At'lético 1 ajuda dos restantes 50%. .

ARQUEIROS VASADOS / Aprovar a idéa do sr. João Cardenutó, Diretor Es"

B b' (B· ')' portivo desta Federação, para a realização de cim Tor-
u 1 ocaluva . . . . . . . . .. . , ,.: 11 .

'''1 d d 1" d b I'Soncini (Atlético) . '; -; �' 9
neIO n i_vi ua e 80 � as, send� 20 bolas em cada

Alcides (Paula Ramos) :.' : :-.. : ,7
cancha eXIstente nes.ta C_apItaI e envIar. aos Clubes ore"

M�ltinho (Imbituoa) 7_ gulame:r:�? para efehva.s'aO dest.e TorneIO.. . _

.

Tatú (Avaí) . : 41 SolIcItar ao Coquell�os Praia Clube .a mdlCaçao de

Asdrubal (Figtl/eirense) 4 u� novo r�presentante: J,::nto a esta entIdad�, t.endo em

Mafra (Figueirense) '..... 4
vlsta o pedI�o �e d�mlssa<? do sr. AroIdo PessI.

ILeIo (Guarani) :.: ;.;-:.' .. � .. ' '. 4: ,Flona�opolIs, �2 de �ulho de 1954 ,'_
Aldo (Bocaiuva) .

.� /

3 pjFederaçao Catarmel!se d�, Bochas e Bola0

Adolfinho (Avaí)" :::::::::::: :";::::::::::: � 1 EGON OLINGER - -10 Secretário
• PENALIDADES MÀXIMAS >

Erasmo, do Guaraní, 'no jugo contra o Bocaiuva::
desperdiçada.

Orlando, do Figueirense, no jogo contra o Imbitu
ba: desperdiçada.

- Pacheco, do Figueirense, no jogo contra o Imbitu
ba: desperdiçada:

Valéria, do Paula Ramos, no jogo contra ° AvaÍ:
convertida em gol,

.

.

Laura,' do Atlético, no jogo éontra o Figueirense:
convertida em gol.

'

:-- Julinho" do Figueirense, no jogo contra o Avaí:
despérdiçada.

'

Zacky, do Bocaiúva, no jogo contra o Atlético( con-
vertida em gol.

.

Guida; do Avaí, no jogo êontra ó Guarani. conver-
tida em gol

. ,

EXPULSÕES
Trilha, do Figueirense, rio jogo contra ° Imbituba

.

Frederico (2 vezes) do ,Atlético, rios jogos contra o

Bocaiuva e o Guaraní.
.

.

. rem sl!_a's inscrições, impror- Cunha, Presidente.
- Adilio, do Bocaiuva, nd jogo contra o Atlético

.

JUIZES QUE APITARAM
Oswaldo Silveira, 6 vezes

João Sebastião da Silva, 3 vezes

OSwaldo Ramos; 3 'vezes .-;

Gerson _pernada, 2 vezes
Francisco Prazeres, 1 vez

Sàul Oliveira, 1 vez :
Osvaldo ·Meira, 1 vez.

, CLASSIFICAC;ilÃO

NÚMEROS DO CAMPEONATO
CITADINO DE PROFISSIONAIS

�'.�.
�-:

- .

"..,�..
-

t'; - .... , I'
JOGOS REALIZADOS

, ,Guaran,í 3 X Bocaíuva 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 l,�x Guaraní O

"

Avaí O x Figuelrense O
_.

'cAtlético 3"x Bocaiuva 1
Paula Ramos 3 x Figueirense 1
Atlético O X Guaraní O .

.

Avaí 3 x Bocaiuva O
:-:- .:: Ifnbituba '3 x Atlético 2

Bocaiuva 2 x Paula Ramos 2 .

Avaí 2 x, Guaraní 2
Figueirense 1 x Bocaiuva O
Imbituba 2 x Avaí 1

ARTILHEIROS

:,' l'
"

.
'

1° lugar -'- Imbituba com 2 pontos perdid�s.
2° lugar ,- Paula. Ramos _

com 3 pontos perdidos.
3° lugar - Avaí e Guaraní, com 4 pontos-perdidos.
4°)ugar -: figllei�nse, com. 5 pont9s perdiçlos.

I N, p�:��:.:::�a���mIP�:\�rn���� ��:�:���ldO' Gilson ILIVRARIA· LIDER "

amversan�. de fundaçao; _a
I
tuouse o encontro entre e Orlando; Ernani, Vilmar, LIVROS PARA CONCURSOS DO DASP, AUTAR-

tradicional agremiação do São Paulo e Vila Operária Carlínhos, Rubens e Mari-
.

QUIAS E BANCO DO BRA�IL
.,,' ./

1
I 1 1 -'h '

VALDEMIRO R. VIDAL � Guia do Can-
Saco dos Li�ões, fez rea .i- I

vencendo ° trico ar por n o. . didato ao Concurso p/Oficial administrativo do
zar no dia 25�7 em seus do- x O, gool de Sagaz. Classificado o São Paulo Servo Pub. Federal e ,Autarquias 150,00'

.

b 1 1 JOÃO S. PIMENTA - Contabilidade PÚ-
mínios um bem, organizado Formaram assim os dois Fute o Cube.

blica . .. .. . . .. .. 20,00'"
Torneio entre clubes Juvê- conjuntos: No segundo prélio estive-

-

IVETE CAMARGO - Direito Constítu-
. 'nis Varzeanôs, tomando par' São Paulo: Domi, Gon- 'ram frente a frente às e- cional '.' .. .. .. .. .. . . .. . 20,00

, AMANPO ASSIS - Noções de' Seguro
te os seguintes.> Ponte Pre- I zaga e Aniél; Lili, Alberto quipes do Ponte Preta e Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00
ta, "São Paulo,. Vila Operá- I e Fonseca; Américo, Sagaz, Fluminense, vencendo os TENORIO ALBUQUERQUE - Noções
�ia; Fluminense e Ferro� Itamar, Tónóli: e B;tista. alvi-negros por 1 x 0, gool de Estatística 40,00.

TENÓRIO 'ALBUQUERQUE - Geografia
Vila' Operária: Silvino, de Marinho. do Brasil 40,00

Jog.m assim formados: TENÓRIO DE ALBUQUERQUE"':" Testes �

'25,00
Ponte'

TENÓRIO ALBUQÚERQUE '- CorreçãoPreta: Manga; de' Franses .- ', . . 30,0"
Luiz e Gertí; ':Vàdó Miti' TENÓRIO ALBÚQUERQUE:.._ Correção
nho e Vaimt�;'Valtinho, Ma- de Cartas ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00

. !ENÓRIO ALBUQUERQUE =-- Redação
rinhe, Marles, Manéca e Oficial � ; � . 40,oo.-�'
Molhado. TENÓRIO ALBUQUERQUE' - Exercício
FI' M" P

de Português : � ; '." 30,00-

ummense: arre, e" TENÓRIO ALBUQÚERQUÉ _ -Lições'
dro e .Manuel, Raul, Harol" Práticas de Português � . : : . . . . . . . . 30,00
do e .Zéquínha; José, Alaí, FABIO MELO - Correspondência Bancâ-

, ria
-

� :. . 50,00
Guará, Zézinho e Vfldir. M. VIEIRA DE' ME;LLO ....!.... Português

. Classificado a A. D. Pon-: para 0.,Banco do.Brasil , .

viário,

....
--.._.

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE .-

l�OCHAS E :BOLÃO

FEDERAÇÃO ATLE'TICA CATARINENSE

R�,o��çõ:,. do con8elho� ,�gave:me�te: até o-::?oTecmco,_ aprovadas pela de Ago�to proximo. .

,

• Diretoria Fpolis., '27 de julho de

MARCAR, para' o dia 14 1954.

SOLICITAR, aos "qubes

5.0 lugar - Atléüeo, com 7 p�nto� perdidos.
6° lugar - Bocaiuva, 9 p.p.

ASPIRANTES
1.0 lugar - Boc�iuva, com 2 pontos perdidos
2.0 lugar - Paula Ramos, Imbituba e Figueirense\. '

,

com 3 p;p.
3.0' lugar - Guaraní, com 6. pontos perdidos.
4.0 lugar - Avaí, com 8 pontos perdidos.
5.0 lugar - Atlético, com 9 pontos perdidos.

,PRO'XIMOS JOGOS
Domingo - Paula Ramos x Guaraní.
Di� 8 de agôsto - Att�ti!!o ,x AvaL

te Preta.
I

-

vo'

50,00

os MAIO�ES SUCESSOS DO MOMENTO:
'No seguinte �ricontro que

seria entre' São .Paulo e Fen-
. GIOVANNI ÓUARÉSCHI ':.._ Don Camilo

_

e seu pequeno mundo .... : ... ,............... 70;00.
r�:I.��O ��'� .�o:n�a���eu a. �

, qI0Y_Ali.NI .qUARES�Hl -.� '.,regresso
eqUIpe .alv1"lj\BlL :" " ' fie Dom q.a:rp.IID ..........•.•...•. "

. : . . . . . . . . '65,00 \

-, GIOVANNI GUARESCHI - Dom Camilo
Classificada Iógicamente e seu rebanho .'� .. ;., '

" < .'; .- . . 65,00 1\.
o São Paulo F. G. LIVRARIA LIDER ---:- Ruá Tenente Silveira 35 -

Decidíndo, o t�rnei€l luta- Florianópolis -,'
'

.' \'.
ATENI>EMOS, TAl\ÍIBE'V� PELO SERVIÇO- DE

ram São Paulo e Ponte REEMBOLSO POSTAL'

Pr�ta, após sensacional pe"

leja triunfou o grêmio '·pon

tepretano' pela contagem mí

nima; gool de Marinho.

Com esta vit6ria conquis
taram os rapazes do Ponte

Preta, uma taça oferecida

gentilmente pelos dirigen-
,

tes do Ipiranga F., _ç:.

M. Borges

.
.

,

. O MELHOR JURO·

de Agôsto próximo, a reali:' ass.) ---: Nívio de Andra-

zaç�o do TORNEIO INICIO' de � Secretário.

DO CAM�EONATO CI- ,. Pelo ConseJho Técnico:

TADINO DE BASQUETE-
"

(ass.) - E'rico Straetz A'I'
'

BOL DE 19�4; 30r; uga-se
- � � ,

(ass.) - Osvaldo Meira.

filiados para providencia,., Vis�o: (ass.) _ Osmar )Sala para Escritório de

Advocaci� ou Representa

'ções, no ce�tro, a Cr$ 700,00 Correias e grampos'
para' traDsmssão

, Tratar no Edif. São Jor- OS MELHORES PREÇOS DA PRAÇA NA ELE-
.

° IrRO-TÉCNICA INDÚSTRIA E'COMÉRCIO S/A. à
ge, 1 andar, sala 8 das 17 tua Tenente Silveira 24 Flor" I' S 't

•
' .

- Ianopo IS - an a

às 18 horas. _.'

J
Catarina.

_

ATENDE PEDIDOS PARA O INTERIORDO ESTADO

CASA MISCELANIA dl.td- VENDE-SE
bl"dora dos Rádios R.C.A.

, .

·5%
.()
'. '."

.DEPOSITOS POPULARES

BANCO, AGRíCOLA
RUA TRAJANO, 16

, fLORIAN6pous' .

mensai&.

Vitor, Valvulas e Discos.

Rua Çon�lheiro Máfra.

Terrenos na Vila Florida
. (Estreito) ,

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
LONGO PRAZO SEM JUROS

Oportunidade especial para aquisição, com grande
facilidade, �e um esplendido lote na VILA FLORIDA. "

Lugar alto � saudável, e· todá facilidade de condução.
PrivHigíada localização, nas PROXIMIDADES DO ES
TADIO DO_ FIGUEIRENSE, assegurando valoriz�ção
imediata.

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NAO P.ODEM OF.'€RECER AS MESMAS VANTA-

Peça 'hoje mesmo informações a
,

'

.

í �

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
.

LTDA. (SUBRAL) .

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

I- '...
1 Escri-tório d� Repr�se�tações' _'.1

. VeIfde-�e um �scritól'iQ de Representações, bem no
'centro da CIdade. '.

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

Senhores Candidatos.
a Deputado e Vereador
PARA SUA PROPAGANDA ·POLITICA EM

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

-.

Uma casa à Avenida Mauro Rámos, 137.
'

Tratar com. o sr. A. Madeira.
Rua Trajano,J.31, Sobrado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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5

Custando o mesmo que as outra. Ga.olincu, ••ta
\

.

novíssima e sensacional Gasolina com aditivo d.

AçAo "VIT,O-MOTORA" limpa d. fato

o motor de seu carro, e transmite potincia 'a caela

,>,;

" '

"

, 1;-'

/
�·._·-r:�··)·l· �:>-

� " _"t •

;'

: I

" ,

,

. �.��'.:'; :.": -

-

--:..._- ......

.

""";'" .S"'::' ,_

.

'. �

/. t I

� f·' .:
. r·'

"

.:{'} .J.

Esso ·oférece mais ... uma. das maiores descobertas dos Laboratórios Esso I
i'

com
f'

Caracterfsticas da
NOVA GASOLINA ESSO

, (

PROTEGE O MOTOR I •
OaditivodeAÇAo •

"VITO·MOrORAII evita a

formaçãb de resíduos nas

válvulas 9 nos pistões •

dando vida mais longa 00

motor.

,
-

movimento dos pistões!
LIMPA O MOTOR I _

A GASOLINA ESSO com 1

'AÇÃO"VITO-MorORAII
limpa o motor, dó funcio
namento mais eficiente,
maipr rendimento por litro I

/,

_----

------- -

-

55«
I OI

I. '

CALCO'"
IMPORTA ESTE

CRil

S!Dl
QUE ,COI
-
-

.--

•

; .•..

\
'/

"

-Ó: \
i

"'. "

Abasteca-se com a nova Gasolina
Esso - que é igual só no preço I

/

PUXA MAIS I- O podar
de limpeza de A ç J. O
"VlrO.MOrORA" per

,

mite que seu carro puxe
melhor quo n d o vo c ê

,

I "pedir' mais dele ... numa
manobra rápido... ou

mi.�pldol

FUNCIONAMENTO,MAIS
ECONÔMICO I • Mantido
mais limpo, O motor do ecr

ro "respiro" melhor, e fun
ciona mais sua v. m e n t e,
economilQI)do ga$Qlino.

• 'j

'J ESSO. é sempre a PRIMEIRA em qu�lidode!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sexta-feira, 30 de
'

Julho de ·1954 o ESTADO

0'--"•• l)O�-.
..- ..,',;"

- -. .

�--

�CIONAL E CINTILANTE BAILE DE GALA DE ANIVERSÁRIO ,:5a. FEIRA -- ÀS 22,30 HORAS
GRANUlOSA, APRESENTAÇÃO DO RENOMADO E CELEBRADO CANTOR:

C a r ') OS' R e i n a rdi:
,
( .

I '.

08,
.

�CO$"O'
12 DE AGÔST�O DE 1954

A VOZ ROMÂNTICA DO MÉXICO, GRANDE 'SUCESSO DOS TEATROS E CASSINOS DAS CAPITAIS, DA RÁDIO TUPY DO ,RIO ,E SÂO PAULO.

�. DIRETüRIA DO'-VETERANO, SEMPR E VISANDO A APRESENTAÇÃO DE GRANDES ·NOITADAS A SEUS ASSOCIA- .

..

,"_';

)%lOS, VEM DE .CONTRATAR o INSIGNE' CANTOR MEXICANO.
.',

" ,�,.:

'

NÃO' PERCAM" ESTA OPORTUNIDADE DE OUVIR ÊSTE ASTRO DE FAMA INTERNACIONAL.
, J " -:..._. ;;' -, ,

-

,. _.
,

UM "BRINDE. DO CLUBE, NO DIA DE- SEU "820 ANIVERSARIO DE, FUNDAÇAO. ,

"

.': .J NÃO HAVERÁ RESERVA DE MESAS .

.

o 'nosso texto é a. descrição' do,martírio de Estêvão.
E' um relato breve mais .cheio de significado. Nêle a

,

prendemos, acerca de Estêvão:
Sua confiança em Deus. Estêvão sabia que não es

tava só quando enfrentou à morte. Ele. ralou com Deus LIEN-, o maior artista nacional, realizará nesta Capital,
e o Espírito Santo o confortou e sustentou naquela hora. durante cinco dias apenas, a partir de l1.f)JE no CINE,

Sua calma e, cortufem, Uma multidão desvairada
lançou não dêle, rangendo 'os dentes, f o 'apedrejaram.
Estêvão permaneceu compreensivo, corajoso 'e em atitu
de de oração.

Seu espírito perdoador. Estava sendo morto. Per
,. -

"

A"
doou os seus algozes. Pleno do Espírito Santo como es- notável, dele fazendo parte Nely Rodrigues, a lindíssi-

(luLa 1-"" de IOlto -tava, não ?avia lug�r no seu coração pará o ódio. ma estrêla do cinema e te-atro nacionais; Vara Cortes,
. ' g .

� '. I Sua fe 'na oraçao.· Quando seu corpo estava sendo . . . . , .

S' •

"I .

' dilaPidado fez duasorações, de uma' sentença cada. A ,aplaudIda atriz da- Cia. Dulcma e Odilon, Zellia Her-
. , 'Programa oCla ,jpri,?1eira foi a respei�o dêle mesmo, a outra a favor da- mes, uma encantadora figurinha, e os atores Carlos Du-

quelAes_que � apedre�arEa�. _ f' , val, excelente cômico; Arlindo Costa e Dino Florencio
,maneIra como stevao en rentou a morte e um . ,

testemunho eloquente do-poder de Deus na vida dos in- e chefiando-os, a arte alegre e inconfundível de Raul "ESTRE'IA HOJE"

dividuos, prova: positiva do poder da fé cristã. 'Rouline o brasileiro quevenceu em Hollywood! RAUL· ROLIEN
..

".
.

_, ORAÇÃO ,

'. Com a peça: ,

,

Nosso Pai, damos-te graças' pela vida de Estêvão, I .
',. O SENHOR TAMBEM E'

pela sua fé que' resistiu à prova do martírio. Concede- .:..:..:..:++:..:..:..:..:...:�:�:..:..:..:..:..:..:..:++:..:++$' Preços: 10 Platéia' nume-

l}os'porção dobrada de fé. Manda às nossas vidas o po- .:... ,

.

.�i. r�da - C;�$ 30,00
der do Espírito Santo. Ajuda-nos no:-ctia de hoje a. viver 4t.

A G"O R A �... 20 PlateIa s�m numero

por ti. 'Em nome de Cristo. Amém. ..�.. ' .:. --:- Cr$ �5,00. '
,

.

: _

"

. �,,�. Atençao - Ingressos a-
,..... .

.' �,., d di t C'
I__-... ........�_ __". _,;.._ �

,
.

., . ..�. ven a Ianarren e no me

H•· P" d' ti:� EM FLO'RIA.NÓPOLIS
.. r .1: Ritz das 9às 12 h.oras e das

oJ.e·' no
.

a'5'5'a·
..

"0:,'·<. ".:,' �:"," ,�:.. 14 horas emdiante.
..

. :�:.
.>; _2_ TAMBÉM _' :�: _

..

�9'"''''''

30� JULHO '"

f os FAMOSOS
_ ,,* :r;u .' i�1 !,j I

A data de hoje reeordanoe 'quei ' ..�. Colcbões de Molas �:.. � AsBhs.
-=- em 1778, os hespanhóis abandonaram esta Ilha ..':. �:.. Sergio de Oliveira -

,.:., 'F'ERRANDO �:.. Diana MoreI em:
, �:= ..

.

::
.

-

, .... !,�,"":"=.A CARNE E' O DIABO'- em 1�08, nasceu Joaquim José,:piácio,;Almir�n" ��� " ���
..

te da Marinha de Guerra do Brasil e Visconde ..�. ;'GARANTIDO '�t"
No programa:

de Inhaúma; .:. ��r:� p O r _ '�:.. EIlPõrte na Tela. Nac.

1823 d d .... 5' -.

A NOS ti... 'Pre,ços 7,60 .__ 350
em , as tropas portuguezas o Major Ifi ié, :

.

�

�t" , J. H. SANTOS S. A. :�: I�p. até 14 anos.
_

i, CASA :;��A��gr�M. 1915 ,; 11�.1S
.... 'd' �... '

�.
. A ven a nas casas: ..... As 8hs.

:�.-
I

'SÃ:O ·PAULO LTDA. +:. -,

Fredric Masrhall - Te�-
.

'

..�. COLCHOARIA' GONZAGA ..... ry MOORE GlorIa

�i. ' ESTUFARIA' GLOBO �I· Grahame - Cameron Mit-

ti... I. CAMPOS CIA� �:.. chell em:
�. ��
+:. JOSE' MOURA .:.,

os SALTIMBANCOS

..............................................................."'....."':.............................................. No, programa: ,.

,,.,_,., ,., ,., .. ,., ,., � ,., ,., ,., � ,., ,., .. ,., � ,., ,., .... �

Noticias da Semana. Nac.

' ..

,1"""'-•. üt-,Boulien
. '" '

.. e sua companhia.
Estréia .. - 6a. feira dia 30 -- RITZ --

.

< Com-a hilarianta peça em 3 átos

O senbor lambem é 1...
Horário: 20,30 horas.

PREÇOS:
la. Platéia numerada -- Cr$ 30,00

'

.

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

"Ingressos á venda diáriamente' no "Cine
Ritz" das 9 ás l2hs. e das l4hs. em deante",

'lJR.ILHANTES FESTAS DO 820 ANIVER- .

SA'RIO DE SUA FUNDAÇÃO

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

Especial para crianças, com distri

,!_::' buição para sorteio; de' 6 VÇlliosos,
',' prêmios.

DIA-lO -- Terça-feira __

o Grande Jantar de

Confraternização, ás 20,30 horas.
Listas na Secretaria e no Restauran-

" te. Pessoa -- c-s 60,00 -� Ca�al --

." '_,. ""'.''''

Cr$100,00.
" ..

'

.

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

Federação Atlética Catarinnese. Dis
puta deBasqute: Taças: "Lauro Li

- nhares", entre titulares e "Antonio
Venancio da Costa", entre juvenis do

, .

, l

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. BriÍhante apresentação
de Debut�ntes- e corno atração espe
cial; apresentação do renomado can

tor -- CARLOS RINALDI -- a voz 1'0-

,

�,:
f.

mantica' do ,MéXICO. Não haverá re

servas de mesas.
DIA 13 -- Sexta-feira -- Bingo e Cinema. Va

liósos premios"em exposição na vitri
ne da Casa Hoepcke. Filme a ser a

nunciado. Cartão -- Cr$ 100,00, às 20
horas.

_

DIA 14 -- SA'BADO -- Soirée Miss Elegân
, .

cia, com um valioso premio á Miss
Elegancia 54,' escolhida por uma Co
missão, inicio ás,21 horas.

DIA tS' --' )�o�ingo --' Grande Torneio de,
" Xadr�z -- Disputa' da Taça "José
:. Francisco Ghivam'!, entre as Tur-<
mas da Faculdade de- Direito e a ,do
Clube Doze., Início' ás ·20 horas.

._
'o"� � 0"0 " . --'-:000:--,-

;;... Éis; Se�hores Associados do Clube Do
z..e de Agosto, o programa especial e brilhan
tismo da Semana do 820 Aniversário do Ve
terano Clube, cujas tradições enchem d� or�
gulho não só aos que' a ele pertencem, como
tambem a nossa querida terra, berço' de tan
tos vultos extraordinários do passado glorio
so da gléba barriga-verde.

Erestigiar O veterano Dozt! é conservar
s tradições ,Catarinenses. \

.leOI a Biblia' na Mão

quem se entregara ...
, .Jane RUSSELL - JaCK
BUETEL em:

O PROSCRITO'

[Finalmente'" hoje
Todo o público de Florianópolis aguarda com de-

São, José
As 3,30hs.

Pierre FRESNAY
Madeleine ROBISON em:'
DEUS NECESSITA DE

HOMENS
No programa :

Cine Jornal Nac.

No ('Cenáculo)
SEXTA-FEIRA, 30 DE JU�HO

TELEFONE: 3.435' •

susado entusiasmo, a estréia da Companhia RAUL

ROULIEN, que se dará, esta noite no palco do Cine
RITZ, 'com a peça em três atos:

Apedrejaram a Estêvão, que chamava a Deus, dizendo:
"Senhor Jesus, recebe o meu espírito". E êle se ajoelhou
e bradou em alta V.oZ:· "Senhor, não lhes ,imputes êste

, pecado", E tendo dito isto, adormeceu
"O SENHOR TAMBE'M E'?" Preços: 10,00 - 5,00

Censura:
.

LIVRE

As 7�30 e 9,30hs.
Num extase de amor pro'

vocou o' .odio do homem a

Poucas vezes te;_nos notado interesse tão grande de

parte do nosso público por espetáculos teatrais, como o

que veJ? despertando a temporada que RAUL 'ROD-

No programa:

Esporte na Tela. Nac.
I

Preços: 10,0.0 - 5,00
Imp. até 14 anos.

RITZ. Serão cinco noites de encantamento, com os es-

petáculos mais alegres da cena brasileira.
'

�

E o elenco da Companhia ROULIEN é realmente

, ,

�ITZ

As 8,304s.

, de Santa Catarina;

compostas de 700 homens, no Mo�te da Taboca,
perto de Caxias (Mararihão), capitularam com

o CoronelFilgueiras; >'-

em 1826, junto à Ponta de' Lara;E!mBuenos Ai-
res, travou-se o combate naval de "Lara-Quil-
'ines", entre a esquadra. arge:ritin�,do Almirante
N�rton, sendo venc�da, pelá 'esqG'hdra brasilei'

ra;
em 184?, o brav.o General Caxias assumiu o co-

mando das forças em operações na Província de

Minas Gerais;
em 1926, no Rio de Janeiro, faleceu o General Concorrência de Venda , Preços: 6,20 - 3,50

Imp. até 14 anos.
Lauro Severiano Müller, nascido em Itajaí, nes-

•
_ J j

te Estado de Santa Catarina, em 8 de Novem-
bro de 1863.

Aceitamos proposta, por escrito, até -30-9-54, para
venda dos seguintes materiais, �sados, ,no estado onde
e' como se encontram, para pagamento à vista, respei
tado ao preço base:

'

a) - 1 caminhão "INTERNATIONAL", motor- CRD -
23.334.568, tipo K-5, an.o 1941 - Base .

Cr$ 7.500 'OQ"
.

,.

-

.

, '

... V

b) - 1 comp�!..{i9r elétrico "HOIMAN",_.de 50 H. P.,
, inclusive�otor "ERCOLE MARELLI",. sem re

servatório - Base Cr$ 80.000,00;
. �nITAL�DE.:CONVOCAÇÃO c) - 1 compressor elétrico "INGERSOLL RAND", n.

De ordem do sr: Presidente,. e de confor- 72.839 de 40 H. P., portatih sem motor - Base�
Cr$ 20,000,00;

"

,. Atual. em Revista:Nac.midade com o artigo 36 dos Estatutos,' convo- d) l' 1 "GURLEY" 1 t d 15" t
. , n.. 7' 3' 5- nlve , une a e .

, com rIpe /rreços: ,00 - , .o'

CO, pelo presente EDITAL, tódos os senhores Base Cr$ 1.500,.00; ,
�.

• Imp. até 14 anos.'
'

sócios do CLUBE 15 DE ÓUTUBRO, 'para' e)
- 1 trânsito "GURLEY", com limbo ho�izontal de

9", com tripé - Base Cr$ 3.000,00,;' "ldI'li Imassembléia geral'extrÇlordinária, a realizar-se f)":':"'-l teodolito "GURLEY", com limbo'horizorttal �e r"..'11110' ,no próximo dia 1.0 de agosto,; domingo, às 9 ,6" e vertical de 4, com tripé - Base Cr$ 3.000,00;'-_�CIJJ;.
(nove) horas, na ..8éde S.ocial" a fi�, :a.-'e tratar g) -'- 1 teodolito DK-�, "KERN", com tripé - �ase ..

_ ,--

i Çr$. 15.000;00;
.

-

I As 8hs. i

•

da segu�nte �
,

.

:.
'

h) - 1 b4sEjola de agrimensor,'sem tripé - Baile". ',',' ,Eric,von Stroheim em:

Cr$ 2S0,oo; ,'MORrE NA SOMBRAS
2. - O material acima, pode ser visto, das 8 às 11 e �dás� FLAS� \GORD0rf NO

,

14 às 17 horas, de 2as. às 6as. feiras, em, nosso; PLANETâ'l\1ARTE 9 e 10
Escritório. '

.

,
'

-, O SEGREDO DA ILHA
3. - Propostas emí enyélope fech�do, com os dizere&:.. MISTERIOSA 7 e 8 Epis.

"CONC,ORR�NCIA PARA 30-9-54", dentro de Episódios
outro envélope,' endereçado à "SOCIEDADE No' programa.
CARBONíFERA PRóSPERA. S. �." - Caixa Ci�e Jornal. Nac.
Postal n. 9 - Criciúma - Est. Sta. Catarina. Pr,eç9s: 6,20 - 3,5.0

,

Criciúma; 16 de julho de 1954. . Imp, até 14 anos.
\ .

André Nilo cTadasco'
_. As,,8hs.

-

. Eshter FERNANDEZ
Dol.ores 'Del RIO - -Car-'
los NAVAlmO em:

VM C,ORAÇÃO EM
TREVAS

Nõ,progr�a:

Clube '15 de Oulubro

ORDEM DO DIA:-
I Construção da Séde Própria

.: NãO' havendo número legai, far-se-á a

sessão com: 'qualquer número; meia HO,ra após,
erp segunda co�vocaç?o. _ ,. .

..

, Flórianópolis,;2p de juIJ:io de 1954
Ary Wolf de Castro -.., 1,0 Secretário

#:-
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o ESTADO
',- --------,-------

E C'I'T'A
JUIZO DE DIREITO DA la VARA DA COMARCA

DE FLORIANóPOLIS

Edi.tal de segunda p1'aça e' leilão,' com o prazo de
(10) dez dias

O Doutor Adão Bernardes, Juiz, de Direito da la.
Vara da Comarca de Florianópolis, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei, etc.

/"

Florianópolis, Sexta-feira, 30 de Julho de 1954
-------------------

-{

Ati�Dç.a Social Trabalhista
o PARTIDO SOCIAL 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:

j�;P�RA SENADORES
�, , , NERÊU RAMOS

(suplente -- Francisco Gallotti)
,

SAULO RAMOS
(suplente -- Rodrigo Lobo)

PARA DEPUTADOS FEDERAIS
Saulo Ramos -- Nerêu Ramos

Adérbal 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 Eno§ Bertaso

D

O Doutor Adão Bernardes, Juiz de Direito da 1".
Vara da Comarca de Florianópolis, Estado de Sànta 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 Abelàrdo 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 Sil
à frente do Edifício do Palácio da Justiça, sito à Praça va, brasileiro, casado, comerciante, residente no lugar
Pereira e Oliveira, o porteiro dos auditórios do Juízo Capoeiras, por seu procurador abaixo assinado, devida
irará a público pregão de venda e arrematação, a quem mente Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Sec
mais der e maior lançb oferecer, o seguinte: l°) Dois IÇãO de Santa Catarina, e com escritório a rua Trajano n.

Manteaux Mod�lo 134, tec. e art. Fi�cher S. A., tre�e 1, Ed. Montepio� 4° A�da:_, onde recebe citaçõ�s, vem re

Manteaux Modelo 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 .Capoelras, para responder
quatro mil e duzentos cruzeiros. 2.0) Treis cobertores aos têrmos dá presente ação .Ordinária de-Cobrança, em
Eskimó para cásal. 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 'prando mercadorias, no armazém do suplicante, entre

Crocodilo, m�r�al D,es�o Rottmann _Pôrto Alegr�, duas tanto a um 'ano e m�io, pa:a cá deixou iO m�sI?o. de fazer
. bolsas de verniz Fábrica de Bolsas Pan Americana -- as compras costumeiras, nao saldando sua dívida de onze

São Paulo; no valor de trezentos e quarenta cruzeiros.
I
mil e quarenta e cinco cruzeiros e noventa centavos ....

4°) 3 casacões de pura lã, conf, Pierruccini Ltda., dois
I (Cr$ 11.045,90) para com o suplicante. Apezar dos ínú

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 cruz-eiros. 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. À vista do exposto, requer a v'fum cobertor, branca de Neve, casa Amoroso Costa Rio, excia, se digne mandar citar o réu Astrogildo Alves, por'
no valor de duzentos e quarenta cruzeiros. 6°) Quatorze edital, uma vez que o mesmofoi preso, por fabricar no
metros e sessenta centímetros de fustão Cotele côr mar- tas falsas, e evadiu-se da cadeia-de Joinville.vnão 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- mos da presente ação ordínánia 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 oitd até final, pena de revelia, condenado o Réu no pagamen
cruzeiros. 8°) Quinze metros e trinta centímetros de to do principal (Cr$ 11.045,90), juros de mora, custas e

, Cambraia fina, cor marron, casa Amoroso Costa Rio, no despezas processuais, honoráníos do advogado na base de
valor de trezentos e seis cruzeiros. 9° Treis metros e, cin 20% bem como nas demais cominações legais. Dando-se
coenta centímetros de fustão cotelê cor verde, tecidos o v:alor da causa, (Cr$ 11:04�,90) para os efeitos fiscais,
Buri S. A., São Paulo, no valor de trinta e cinco cruzei- protesta-sé, por apresentação, da prova documental, tes
ros. 10) Seis Manteaux modêlo 130, tecidos e art. Fischer temunhal, perícia e demai� pljovas permitidas emdireito.
S. A; São Paulo, no valor de um mil e duzentos cruzei- Nestes Têrmos Pede Deferimento. (Sôbre os devidos sê- ,

ros. 11) Cincoenta e um metros de atoalhados torinho los de petição vê-se o seguinte: Florianópolis, 7 de julho
xadrez; cores amarela.iazul e verde, casa Amoroso Costa de 1954. (Ass.) Walter Jorge José. Em a dita petição foi

-

Rio, no valor 'de um mil, duzentos e setenta e cinco cru- proferido o seguinte despacho: A., a conclusão, 8 de ju
zeiros. 12) Onze ternos, para criança, calça curta, confec. lho de 1954. (Ass.) Adão Beqnardes. Subindo os respec
PierrueciniLtda., Caxias do Sul, doze ternos, para cri- tivos autos a conclusão recebeu o seguinte despacho:
ança, calça curta, conf. Píerruccíni Ltda., Caxias do Sul, Expeça-se edital, na forma pedida. ,20 de julho de 1954.
oito ternos para criança, calça curta, conf. Píerrucciní (Ass.) Adão, Bernardes, Juiz de Direito da la Vara. E A'g'radecíme'rito

.

Ltda.; Caxias do Sul, três ternos, para criança, calça cur- p<\_ra ,que chegue ao conhecimento de todos; mandou ex-

.

_'
,

ta, conf. Pierruccini, 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 �ostume e publicado na .forrna da lei. Dado e passado tos e nóras da extremósa e saudosa MIRANDOLINA
2.022 e 2.020 tecelagem Parthenon, São Paulo, no valor nesta cidade de Florianópolis, aos vinte e um dias do FERREIRA CIDAD.E NORONHA, agradecem a dedi"
de um mil cruzeiros, 14) Um costume, modêlo 1, côr ma- mês de julho do ano de mil novecentos e cíncoenta e cação e assistência dos médicos: Drs. Ernani Polydoro
rinho, conf. Charm, Pôrto Alegre, dois costumes, modêlo quatro. Eu, Hygino Luíz GOl1",zaga, Escrivão o subscrevi, S. Thiago, Roldão Consoni, .Ilmar Corrêa e_ao laborato- 2 moços 'dist�nt.?s!com ou

26, Linho Confec. Charm, 'pôrto:Alegre,�_um _ costume, [Ass.) Adão-Berna-r-d-es, Juiz) de Direito da la Vara. rista Dr. Ladislau Kowaski e Mario de Freitas Noronha,
modêl? Edith, conf. Ch?r�, Pôrto Alegre, no v�lor de Confere. Hygino L1tii·Gon�a,g�,",JU!:'_2..:,_ ?ire�o da la todos parentes e amigos que deram seu .apoio e con"
um mil e duzentos �ruzeIros. 15) ,Quarenta e O1tO me- Vara, '�' -

,fortó moral e espiritual, IlÕS últimos dias de sua preció
tros de flanela Georgina 4.442, Rodolfo Handder, Blume- ,

.

sa existência.
' Mafra, 1�2.

�ae��07a:ag:g�:z!e���:\�: :a:�nl������i���t;6�io�;� PRECISA·SE"'- L1'1A'
.

T'E"N" IS CLUBE Partl-c'l-p,a�a-ovalor de, cento e quarenta cruzeiros. 17) Onze metros e V
vinte, centímetros de Popelini Muriaé, casa Amoroso De 1 Caixa, Escriturários, Motoristas e Operários,' r

'. JOSE' ARAUJO E SRA.
Costa Rio, no valor de cento e setenta cruzeiros. 18) devendo os Interessados, apresentar-se à Rua Silva Jar- EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO CONSELHO

dim n. 180, munidos de' Carteira Profissional e Certifi- DELIBERATIVOTrês blusas de lã; cOI1f. sul brasileira, Caxias do Sul" no cado de Reservista.
-

valor de trezentos cruzeiros. 19) . Treze metros e setenta. \ De ordem do senhor Presidente e de acôrdo com o

e cinco centímetros de tecidos Roxí, casa AmorosoCosta'�,
O'"

-' . .

quedispõe o Art. 50 dos Estatutos desta Sociedade, con-
Río.rno valor de cento e quarenta cruzeiros. 20) Quaren-

.

'Avl-'so' nO'''luno' voco os senhores membros do Conselho Deliberativo,
ta metros de voile. Jambo, casa Amoroso Costa Rio,' no

'

,

"

.

l�, �, "

'.
para uma reunião na sede social, dia 30 de julho, sexta-

valor de quatrocentos e oitenta cruzeiros. 21) Quinze '_, Solicito o comparecimento do' Senhor DELAMARE feira às 20 horas afim de eleger o Presidente e Vice-
metros de Organza Vali, casa Amoroso Costa.Río, no va- VIEIRA, tl minha casa de eletricidade em geral, á Presidente do referido Conselho.
101' de cento 'e' oitenta cruzeiros. 22) Dois .sueteres sem r�a Ce�. Pedro Demoro, 1657, no prazo ma?,iz:ío de 31 Florianópolis, 26 de julho de 1954.

manga (ordem 232) tamanho 8, Malharia- Confiança dias, afim de tratar de assunto do seu proprio interesse, João Gasparino da Silva
Ltda., Rio de Janeiro, no valor de cento e vinte cruzei- Estreito, 22 de Julho de 1954.

,

,", Secretário Geral
ros. 23) Seis sueteres sem manga para criança, ordem OTOMAR BOHM.

232, tamanho 10/12, Malharia Confiança Ltda., Rio de
Janeiro, no valor de trezentos cruzeiros. Ditas merca

dorias foram penhoradas a Firma Faria & Cia. Ltda., na
ação executiva movida por L. Grum. E, para que chegue,
ao conhecimento de todos, mandou expedir o presente
edital qúe será afixado nó lugar, do costume e publicado
na forma da lei. Dado· e passado nesta cidade de Floria
nópQlis, Capital do Estado de Sa�ta Catarina, aos vinte e

um dias do mês de julho do ano de mil novecen,tos e cin
coenta e quatro. Eu, Hygino Luiz Gonzaga, Escrivão o

subscreví. (Ass.) Adão Bernardes, Juiz de Direito da tu
Vara. Confere. Hygino Luiz Gonzaga, Escrivão da, la,
"ara.

.

JUIZO DE DIRElTO DA la,VARA DA COMA�CA
DE FLORIANÓPOLIS '

'-

,
Edital de citação com o prazo de 30' diás

'

,Viagem com, seguraD'Çai
e rapi�dez .

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {(SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis - It�jaf - Joinville - CUritiba

-

I\.uª, Deodoro esquina'",da
Rua Tenente Silveira: ,

•
•

Com êste VAio ... V. S.
ó-b ..i ...;. umA coot", que
lhe ..ende� jul"O cem

pens!>dor' e
����SSêêE�ê�.� leve...;. pel.l"eI. SUei. I"esid�n.

• eie, um lindo e útil pr'esente:
u-w, BELíS�IMO eOFI?Ede J4(?O eROMADO.

NCO A�ORíCbLÂ
�c7�;w..16

�__........ FLORIANÓPOLIS - 5ÁNTA CATARIN<1\

AQUECEDOR

E:LÉTRICO

1Ma,�4
..IMERSÃO e QHUVEIRO

--�.........

, , CajJàcidade 30 LITROS

•. Construido inteiramente de'

cobre.

• Aquçcimento, ultra rápido,

• Játo .abundante na tempe,
ratura de�ejada.,
/

o MISTUR�OOR D�KO, de reQu· '

lagem instantanea: permite o

maior' escalo d. grac;iu_açÕi!s eM

TEMPERATURA,

r
..

"

,

,

��
�'." .. .-" .

Aluga-se um qvarto para

AgêQcia
de

P -O'klicidade
HD'A

Caixa Põstill, 45

'}-'lorianópolia
Santa ClltJlfina

.
Q'UARTO

sem café.

Tratar à Rua Conselheiro

ACCACIq ME;LLO E SRA.

.Têm o prazer de particí-
par aos parentes e pessôas
de suas relações o contrato

de casamento de seus fi-

lhos:

LIA e DALTON
/.

Fpolis., 24-7-54

CONFORTO abseluté
Grande ECONOMIA'

I
'��:_.....:-;'_� ._":l�.tr.'J!"'"�-;-r ..__�>-

1 ''_

)�� '�X�;�!_;����,�·I;.'�i1:,�'ll':�'i!1\%''''_�M<'IIIl
AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

/
CapaCidade:

.

100 a 1,000 litros

r

Fabricados nos tipos' -iR._____.$
.

horizontoJ e 'lerti�al< .
- �r��� �_ � __

� .�_..... 'W'

• Construção sólida. sendo a caixa interna de COBRE ..

revest�a de materiai altamente ISOLANTE (lã de vidro),
• Resistência do tipo tubular,' inteiramente blindada.
• Controle auto,mático de te,mperatura póe TJ.R"t\OS]"ATO.

que prOpOrciona grande ECONOMJA. _
__

'

,�tiik()' _eGI\R.A.�e O QUE FAB_RICA«
..

• -- _'.'__ , "",_4iU•� , ..
_::/
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Tubarão, segundo' notí- vino todo ameaçado de de' samparados de assistência
I
para devolvê-los, mais tar- Enquanto isso o sr. Bor-

I
constituem" verdadeira cala

cias que nos chegam, está saparecer, pela inundação do poder estadual, estão de, pe!à metade. Propríetá- nhausen,. via_jando de avião m�d�de públi:_a merecem a

sob verdadeira calamidade. das pastagens. Os donos de entregando a pessoas que I nos ha que entregaram 10 e de litorina, permanece mimma at.ençao do seu go.
O seu grande rebanho bo- gado, completamente de'; retirem e salve os rebanhos l cabecas para receberem 2�. nos municípios do Oeste, vêrno de politicagem e gol'

------------------------�-----------------, entregue, a mais desernfrea- pismos.

Em ' Be,nefl·cl·o' do EstadoJ
da cabala eleitoral: visita
os cabos eleitoreiros, fa-
zendo-lhes promessas e a'

brindo-lhes facilidades.
Para despistar, de 'longe

/'
em longe, planta uma pedra

Auxilios. Plano do Deparlamenl_ Nacional da CriancQ ��:���at�o�ot��O;:;ag:e�
Do ilustre de' filho!

put a d o Joaquim, "Nem os problemas que

!�m:� qr�iz� �e;� Maçaroca n'a
�:�=,���:,�;����: I ,I n'spet'o· ".1· ,.,.eficientes represen I'
tantes do povo na

Câmara Federal, '

•
,

"'"

recebemos o plano Escreve: OSMAR MA'RIO COMICHOLI Esfiveram· em nossa redação três J.O.I d U (Conclusão)
�� :��o��� E:ta;�: DEIXO 1: U.D.N. :,OU PARA O P.S.D.

. vens italianos que o empreenderam
no setor do Depar- d6ntIem etxa�mdamVos, atf o 7° ponto .:a� b���;�.�� I Estiveram em visita '�or- ro no dia 20 do corrente, I

Amanhã os "raidmans"
tamento Nacional pr�st

a IT1spe °Nna te LelCu oS'dempprdovelHo .

e

o pl t dial a esta Redação, dando' passando por São Paulo, prosseguirão sua viagem,
d C· m o e en. ew on emos o ra o. oje c m e a- �,. . .. . da nança.

f d t
�

nos o prazer de agradável Curitiba, Joinville, e aqui demandan o o Sul do Bra-
O plano dispõe a mos'8con m��b

o q me�m: assun o.

di
. palestra e fazendo'nos inte- chegando ante'ontem, pela sil.

aplicação ainda es- .0 - em ver a e que, no ua em .que saiu a
ressantes relatos, os Jorna' manhã. Aos valorosos italianos'

te ano de 'DOIS Comissão Examinadora, o Inspetor Newton disse serem
, I A lista Mario Obrali e srs. Disseram-nos que a fina' que empreenderam o raid

MILHõES E DU- de Cr$ 20,00 os emolumentos de cada exame. ore'
J 'N

.

Albi 'B lidade do raid éra 'd:o.mons- com tão boas intenc
..
ões, os

ZEN TOS MIL I gressar, a Comissão foi informada pelo dr. Luiz de ,o�e emes: e mo

d
u- "

-

CRUZEIROS em
I Souza que a quantia era de Cr$ 30,00, já cobrada, em �aÍl, que �sdtao etmprbe�l� t�n- trar a resistência do Carro nossos votos de felicidades

I

I f
. IM" A

."

B
. JO um rai au omo I IS ICO Ford, conhecendo todos os e muito boa viagem, formu-

outras eítas, pe os antecessores acarto morim, on-
R' d J; N costumes das Américas do lando êxito completo no

zinho, Mário -de Tal, João Vieira, o próprio motorista
I
10 e rvíndo-: -d ova

Sul, Central e dO' Norte, co' seu empreendimento.da Seguranca Pública e outros.
. ?rque� se,rvm o-se 'e uma

> limousine Ford 1934' lhendo dados para revistas
9.0 - João Lino Bastos e Olívio Lopes são compar- S' d R' de J

.

airam o 10 e anel' e J'ornais da Itália e do Bra-
sas do atual inspetor de veículos. Os Cr$ 10,00, diferen -

450.000,00 sil, destacando-se "Tempo",
ca de Cr$ 20,00 para Cr$ 30,00 se destinavam à "caixi ,

d Milã "Libe tá" Estl'v'eram ôntem, em VI'.,�ha)), existente, nesse setor, somente em Florianópolis, TIM ( revista e I ao; I r a ,,

• 41. jornal de Piacensa; e "Auto sita a este Jornal, os dr.
para distribuição entre os funcionáriqs... E' incrível

Magazine-Velocidade" de Hélio Ramos Alvin, Dire-
isto! São Paulo. tor de "A Noticia" de Join-

Hospital Municipal Santo Antônio 10.0 - O Inspetor Newton, por ousadia ou por CONFERE
-

Solicitaram os, distintos vile, acompanhado do sr;

Ih d M d d crassa ignorância, delegou poderes ao Valfredo Pinto dPavi ão e' aterni a e E aconteceu o' que era visitantes que transmitisse- Wela imer Corrêa; srs,
. -

100.000,00 para assinar licenças, embora não seja nem funcionário. I d tequipamento e manutençao
Ignora que suas atribuições _ 'as de Inspetor _ são esperado. O sr. Cleofas foi mos seus agradecimentos Iran Domingues A ves, A i�

BRUSQUE: censurado. Em decisão do aos Comandantes da Polí· Calomeno, Ney Luiz Gon-
Ação Social Paroquial indelegáveis. Dêsse modo, como é bem de ver, os do'

'diretório nacional da U. D. cia Militar e do Corpo de zaga e Silvio Manzolli, da
Pôsto de Puericultura cumentos assinados por Valfredo Pinto são destituídos

N .. Só um homem, de Mato' Bombeiros, pela agradável Casa' do Estudante Univer:
construção 200.00000 de qualquer valor e o Ten. Newton incorreu na proibi' Grosso, o sr. Vilasboas, pro- e cavalheiresca maneira sitário de Curitiba (Avení-

CAÇADo.R:
. .. .. .. . . . ..

,- 'I ção do art. 223 da Lei 249 - de 12 de janeiro de 1949,
testou e defendeu o ex-Mi- com que foram tratados e da João Pessôa, 24), 10 Se'

Sociedade Beneficente Hospital de Cá· I sujeito'
às penalidades dos arts. 231 e 232 - destituição; nistro. 'E Santa Catarina? E hospedados, bem como aos cretário, 2° Tesoureiro e

ridade e Maternidade "Jonas Ramos"

I
11.0 - Relfedrentde àTBlumNenau o caVsolfé bdemEmais fi U. D. N. catarinense? E o, Irmãos Amim pela assistên Moradores daquela Casa.

P lhã d M id d H grave, para o a o o en. ewton e a re o. um Ih d M I Iavi, ao 'e' aterni a e anexo ao os' sr. Bornhausen, seu presi- cia mecanica que es e', uito grato pe a genti e-
pital Geral '

inquérito, no caso, poderá mostrar a extensão da falha., dente? E governador? Es- ramo za das visitas.

construção 250.000,00
V If12d'0 -p' RefereNnte tao Major .Simões vim a. sadber por ses (como previramos) fica'

ITAJAI: a re o' into e ew on, que 'teceram os mais esairc-
ram na moita! O sr. Ado!

sos e impublicáveis conceitos, tratar-se de um traídor,
, Konder, representante da
embora no exercício das funções de ajudante de ordens

udenilda 'barriga-verde, pordo Governador.
. dcerto, recebeu' a or em:

400 000 As irregularidades, falcatruas, imoralidades, aqui "Não acuse, nem defemda!. ,00 descritas já seriam suficientes, se outras, por aí além, Não compareça à sessão!"
não as completassem, como tijoletas de um mesmo piso, E a ingratidão se consu
para o meu desligamento, que agora faço e proclamo da
União Democrática Nacional -, U. ,D. N., partido quo..

mou!.
O ministro que Pernam

aqui se desmoralizou, pelo muito que' prometeu e o na
-

buco deu ao Estado de San'
150.000,00 da cumpriu, a não ser na parte de enriquecer os seus

ta Catarina (como dizem),membros, desmoralizar a administração pública e zom não teve a seu lado o seu
bar do povo, de quem êles querem apenas o voto, o voto

grande protegido. Adolfo
passivo e inconsciente. Mais nada. Se houvesse- salvação Konder teria ido ao julga
para os arrependidos, como .muito bem diz um 'deputado mento e cumprido o dever
que ainda está na U. D. N., eu ,estaria S A L V O. 1e gratidão do govêrno ud.

E' preciso entrar em vigor a lei -da, autoria do bravo
nista. Mas Irineu não teria'

'e probo dep. Osvaldo R. Cabral, mandando, que cada deixado. Nem mesmo Kon
400.000,00 funcionário público, cada ocupante de função pública, der Reis pedindo. Ficar� . . . . . . . .

declare o.s bens que possue e como os adquiriu, se rece'
, com Cleofas, para o sr. Bor-

,
" beu em dote de casamento ou ganhou na loteria. 'Repu'TOTAL 2.200.000,00 di UDN I' nhausen, seria desafiar �

__________--_
.io a

, ,porque aque es que dela Se' apropriaram," imprensa carioca. Seria es-

ILI MOca 0'0 r s o
aqui em Santa 'Catarina, 'a prostituiram, praticando tu'

porear o Carlinhos Lacer"

, do quanto combatiam... quando estavam fora do Go da! Ficar contra Cleofas era,

• • •
"

vêrno. I demais. Então, moita! O de'
E, nesta oportunidade, livre e espontâneamente,Em nossa edição de do' dida afirmação de fé da nos' ver de' solidariedade que se

ingresso no glorioso PARTIDO SOCIAL DEMOCRA' - lixe. Que é mesmo isso de
TICO, chefiado por pelos ilustres catarinenses Nerêu dever! Comese? Dá lucros?
Ramos, Aderbal R., da Silva e Celso Ramos. Rende juros? Ou será só

União Democrática Nacional; dessas coisas de ordem mo-
Homens do poleiro - -no Govêrno: ral, como dizem os inge'Farândula de gozadores e de cumplices, uns nuas? Cleofas que se dane!abafando' as falcatruas dos outros! Se voltar para o Ministerio,Florianópolis, 27 de julho de 1954

o govêrno catarinense, lhe
Tabelionato H. LUZ FILHO prestará tôdas as homena-

Reconheço a firma supra _..:. Osmar Mário Comicholi. gens! Se 'n.ão voLtar, que V9Fpolis., 27 de Julho de 1954 •

penÚ?a1' macacos!
o" BUM

Santa Catarina, assim distribuidos:
FLORIANO'POLIS:

Departamento de Saúde ,Pública
Maternidade Autônoma

O caso de Tubarão é mais
uma prova da criminosa
inercia e da dolorosa irres

ponsabilidade do governi
cho bornhauseano!

,Florianópolis, Sexta-feira, 30 de Julho de 1954

construção . . . . .. . .

Sociedade Divina Providência
Secção de Maternidade em Hospital Geral
equipamento ... � . . . . . . .. ;........... 100.000,00

BLUMENAU:

Associação de Proteção ,e Assistência
à Maternidade e à' Infância

Maternidade autônollla
construção . � .

PORTO UNIÃO:

Associação Mater Puríssima de Pro"
teção à Maternidade e à Infância'

Pavilhão de Maternidade anexo ao Hos-'
pital Geral
equipamento . . . . . . . . . . .. . .

RIO DO SUL:
Pavilhão de Pediatria em Hospital Geral
construção 150.000,00

TUBARÃO:
Associação de Proteção e Assistência à
Maternidade e à Infância de Tubarão

Maternidade Autônoma
construção .

mingo publicaremos a ires- sa mocidade nos 'destinos

peito da instalação da Ala da democracia e da

Moça do P. S. D., aríte-on- próxima recuperação da

tem realizada, ampla repor' nossa terra para repô-la no

tagem. -'" \ caminho do seu progresso'
O fato constituiu �sPlen-l e das suas tradiçõ�s.

'

Pertence ao PSD
O nosso Diretor recebeu meu nome feito a revelia

a seguinte carta: em o dito diretorio.
Saco dos Limões, 28,7-954 Sobre o assunto já pro'
Sr. Diretor de o "O Es· testei junto ao presidente

tado" daquele partido, pois per'
I Caro 'senhor venho a vos' ·tenço ao 'Partido Social De'
sa presença pelo seguinte: mocrático e continúo fiel á
Tendo sido instalado á minha Agremiação Parti

poucos dias no distrito de dária e ao ,nOSSQ Grande
Saco dos Limões a sub'di-' Chefe Dr. Nerêu Ramos.
retoria do .Partido Sosial Grato pela publicação
Progressista e com surpre- Melania Tenorio d'Albu'
sa constatei a inclusão de i que7'que.

Loteria do Estado
4 Extracão de Dotem

1.474 - Cr$ 200.000,00 - Tubarão "

9.094 - Cr.$ 25.000,00 - Joinvile

1.089 - Cr$ 15.000,00 - Criciuma

, 12:136 - Cr$" 10.000,0.0 - Rio do Sul

3;525 -- Cr$ 5.000,00 - "Joinvile

«Diário Tarde»da
Moacir Orige

De propriedade de Designado pelo exmo. sr.

nosso ilustre conterra� diretor geral da Fazenda

neo dr. Adolfo Kon- Nacional, tomou posse nas

der, dirigido pelo Prof. funções de Inspetor de Co'

Arí Machado, '�Diário letorias Federais de Santa

da ,Tarde" continúa Catarina o nosso particular
sendo o mesmo baluar- amigo Moacir Orige que

te que fo� da oposição a�é então ,exerçia o cargo

catarinense. de Coletor Federal da vi"

Nesta oportunidade, -clinha localidade de Imbi'

pois, os, de O ESTADO tuba.

Ingressa, hoje, no

seu 210' aniversário, o

aDiário da Tarde", que
se edita em-nossa Ca
pital.
No registro do acon

tecimento, muito em

bora divergindo nas

idéias, o fazemos com

a maXlma satisfação
porque nele vemos

mais um órgão da im

prensa a serviço do Po
vo no informar cotidia
namente os aconteci-
mentos, juntamente
com os deb&tes de inte-
rêsse coletivo. ...

enviam os seus mais o ESTADO que tem na

cordiais e. festivos a- pessoa do novo 'inspetor

bra_ços a' quantos mou- Mo�cir' Orige um dos seus

rejam no "Diário da ded.ic.adbs amigos, cumpri

Tarde", formulando os menta-o de�ejando comple

melhor�s
'

,v O tos
_

de I to êxito 'e:m suas novas, :ur.
p�osperl(lades. _

I
çoes.

,

�, )'*�

Visitas

\

/

Um dos patrônos da causa oficial, esquecido
do diploma, saiuse, há dias, com esta: os 140.000
votos dados em 1950 ao sr. Carlos Gomes de Olivei
ra não foram dados a êle, mas foram dados cõntra
o sr. Nerêu Ramos.

Cinco partidos - o P.�.B., a U.D.N., o P.S.P.,
o P.R.P. e o P.D.C, - naquele pleito,,' formaram
uma coligação, com O compromisso de levarem os

respectivos eleitorados a' sufragar os nomes dos srs.

Irineu, para Governador, e Carlos Gomes, para o

Senado.
Cada facção coligada cumpriu os termos da

aliança, votando e elegendo os dois candidatos.
,

Se votos houve que não representaram o cum

primento do acôrdo,: mas foram votos de rCtiva,
esses não terão sido o da totalidade dos trabalhistas,
dos, pessepistas, -dos perrepistas e dos democratas
cristãos e da quase totalidade dos udenist-as: serão
'votos de- meia duzia de pobres diabos, sem 'noção
d� civismo e sem educação democrática.

,

O eleitor, coIlscio dos seus deveres e penetra
do das responsabilidades que assume ao filiar"se a

,

um partido político; quando chamado às urnas, vo°
ta a favor de seus candidatos e nao cohtra os can°
didatos dos partidos adversários.

Assim, os 170.000 votos dados em 1950 aos Srs.
Getúlio Vargas e Cristiano Machado, pelo eleitora'
do catarinense, não representam 170.000 sufrágios
atirados às, �J.rnas, raivosarr;ente; contra o Brigadei
ro 'Eduardo Gomes, brasileiro digno 'entre os' mais
dignos.

Só os cérebrós embotados pelo primarismo de .

aldeia pensarão de forma diversa, tángidos pela rai
va pobre que nem sequer lhes permite aquela dose
quantum satis de auto'crítica e de respeito ao valor
extrínseco - extrínseco mesmo - de um perga'.

h
/ J

mm o..
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