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30M:��UA, gi��::��j;:�:�to:�a��onalim!�� �!!��i�d�!!1lhtar com tropas nas írentel
t;r;lC:::::a:a;::::�Uar�X:� I !ende\

as froPt��:a���� pa�, �ado, e outros 45 carrega ;::.;..i����·�6b�" fuzis au f o, presidente Anastási "d
.' .

I ra.s
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.. . pesa as e 1. Guarda Nacional. f v� sen o enviados à chegado a f

e av�, o terrrtórío .da Nicarágua

DIRETOR

ronteíra com Costa Rica ência do g
se,? rm a paci- voando os aviões sôbre

'

__ o

_
overno e do po' 1 l'd d

'

,

'

Rub-nl d.

.�)�:;.,,;. voo
oca I a es fronteiriças de

•

! '.
.

i
San Carlos e EI Castillo e

Arrude RemÓI jC?m,lIil antigo Diá.. ,Há alguns dias, o govêrno nave�ando �s embarcações

IEIIENTE

rio de 5 Cat. nicaraguense anunciou I p,or Saguas nicaraguenses do

u

" arlna .

que m an Carlo,.

Do_inlOI F.
oi. Aquino'

Ano XLI
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N. 11.952 O Ministro . do Trabalhl
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da Venezuela� no Rio

vai 'um'ar"'.,.. . ,··Medalha, da � Lib,er'da'_de',;;-' ja��' ��I�V, ,�2genti�!�: ��s�:���barcaram na pra.

procedente de Nova lar:

PHENIX CITY, Alaba-

..... 'para a Teu: Geuev.-e've ���,c,�ega;:�era�nteMml'ltoano Recha"'Ara�' A

30 (U P)"
nam os 23,000 habitantes de di índ

WASHINGTON "30'" (U'
.

AI d
VU U

a, ,,_ Homens Phenix City" desde que AI, t
ISSe am a ql_:!-e e,stá dispos- P)' O

' • ram defendend f 1 ,m�1 a, que esteve em 01
'

•

a Guarda Nacional, de ar- bert Patterson foi assassi'!
o a mandar ,':',a" tropa, e i.

- presidente Ei,';· za,'
.,

.. .
o a orta e' missao do governo no, Es- er.a .

mas embaladas, mantem-se nado a 18 de junho em ,alcr"centou, Se .acontecer
n ower condecorou 'ontem o, di 1 'd r-

' tados Unido, sr
. Pat

. k
.

e prontidão diante do Fô o
,con a guma coisa a u d

com a medalha da Liberda- ão dl,lZP ama
,

e condecora- Fitzgerald, produtor denfcl'l� BERLIM, 30 (U, P,)

1 1 d
.

sequência da sua luta con

m esses de, com palmas de bronze � que a enfermeira
. A t

�rn:��� cf:r��nqU�e�sognOs' tra o crime, O governado� ��b:�es :mf Phenix City, a enfermeira francesa G"
a com seus cuidados para

mes. e o sr, Pedro.' Gasta' n ecípa-se que. Alema-

'_

. vaz umar .••
J1

, , _

d
,ene com os doent f nhel�a, presidente da Ca'm' nha Oriental, rechaçara' a

roclamou a "Lei Marcial T 1 d IrG
. vieve e Galard Terraube e� D' ,es' e erídós panhia Telefônica Brasileí-

ualífícada" da cidade, Sob e,' as e.' o'y'Q,
que cuidou dos ferido, 'd� e de

ie� Bten Phu inspiriu ra.
.

oferta do preiidente ,E",,·

.comando do general ad-
fortaleza de Dien Bien Ph d liv a en o a todo o mun- O "A h

Par
na I d h' A

_u, o ivre. t bé rgentina" trouxe n ower de enviar alimentos

unto Walter Hannu a U manecem oa Argooll
n oc ma, enfermeira O "

am em o ministro do 'I'ra-
-

uarda NàcionaLdesar:Uou BUENOS AIRES 30 (U id •

II aa agradeceu ao' presidente
s serviços que prestou balho da Venezuela

para a zona soviética a fim

política e incumbiu'se da P) 'TAI'
. 51 O trazidas para a Arg

.

em voz baixa e declaro� ral?zS dos j camaradas caracte- Carlos Tinoco R díl
,sr;- de alíviar a situaça-o' causa-

anutenção da ordem. E o

.
- res te" de Goya' tina hã 5 e�. que aceitava tal dí ti

a os pela coragem da mu- se d ti
• ouu, que

.

d d
foram vendidas por 670,000 ttor M' '

O lanos, pelo eserr
em, nome dos q,ue 'colSmlbnaÇtae� 'mlheenrtnoumdoa dbatai,ha ,�' cumpri- 'ternaescI'�onnaalaodeC,Donl,grerl�tsoso SIn., da nas regiões afetadas pe-

_?verna �r eclarou que a pesos num .Ieílão realizado mi
, t- Ig,ude Cane, quando v

-

f
o

rça permanecera' ate' t
mis ro a Espa h P U

e er nao oram cial a I'
'

.

,

.' 1, a.,s. ,inundaço-es do D

" que on em, e não sairão do país t
.

n a,' os'

m
superados peste seculo" P '1

ra Izar-se em' São .

anúbio

endha eliminado a "Ilegalí- Os quadros, pertenceÍ1t�� de::ormente, for�� adquiri' passo
'. a.u o, Outros 131 passagei' e seus afluentes,

a e, a Intimidação, o Tu- ao espolio de Carolina Tom'
por Marcelmo Ugarte, p

I

h·d
u:;�;':ldu;;;�� i;;ni;�;g:;,

haviruri �t����§Cci��::ª P::��I:R!!,�O (U
ara al � ro!lélica do S. Francisco

ocupadas pelos'- d' _
de <?uerra"" .220,000 pesos; P,) - "O'á'rmisttcio

"

I I!�
·

BOMBAIM 30 (V
10 U� P?t l}n3cendlO em -um Hos· _·dochi�a. é um �ass��pna:�n� - '_,

.:_ _ ,_

! ruI! I fD �f _'
. , A.) com 370 kms. quadrados de

PI a , �',?OO; e por "Esce-:

dIn ormaçoes ontem díe I &uperficie e uma pop 1
_

na de Dlsclplinaútes" paz, Não' é, de modo n'e'

a as de z
'

'1 d
u açao 150 000 A'

' .

"

. , .

.

t"
o,,", '''? a �'. do ,de �O mil habitantéS. o, pri. .'

. cevedo incorpora nhUni,: como álgun,. diz",·

rn or�o por�ugues dIZIam melro ministro Jawaharl
l'a as tres obras à sua pina' .

.,' "

"

., ,

e alguns hIndus se ',ti- "N.eru tem pedl'd
a] cotera particular' Ex" t'

ram,um novo Munique" - (V, A.) A transm

m� do d
o que auo'

. "em'·'
,...

.

. .
,,,ao e "ta

õe��l
� seis �deias ê q�é'�.l"�, naS.J:lll,rl1Jr;t,l�,.sL,'e.':ú.r.!>.�-"A-<>c. ;;:_ t:',?entina.·' mais dois \�eC1arou �" sr, "Dag' • Eain': �õmpanhia ,E-ic,kelétrica do t f d

.
ç ca aprovou ontem a exposi'

< f r mtegra A t
'

_
rans arma oras P I' -

S"vam 'para 'outr" .co. ranc"as 'Claro C
.

.

."� " , e o UO"" .'" P'�
.

í ,. < <-' �.r
.,. "';---....;...'..n.o -

no, o 190' çao_ de m.otivos do 'MI'nl'stro

nidade'. Diziam aiÍldà das na Ind,.. A, mforma, pnedade do Jockey Club. co e!l�a a ,mpr�ns '. !
ou =., -- ---- =------
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b
ilhar do Bonfim, Pajeú e

10
qual a presi4ência será

i!i.'md: l��í1�t:.:e;���, i�::r;'':ied:i�::'':'7.f;a�:::
. 81 _8 e' ,,', ,O' .,' O'

,-'

81 . am\n a M.�"orÓ. :::�:::,t�:�:, T:���::

ueses e se' apoderaram de soas, Os atac,antes d,sseram

I

,0&
I t d A d

O, Presid�nte da Repúbli' lhões de cruzeiros.

nas ar mas numa escara-" ser vo un anos e za

uça que ."",tentara)ll pa' Gomantak Dal (Corpo, de
.,. .'

1 4 t-

� �":!":o�t�t ..�e�Uà:; vOI�n�t,deGoaliVie). E� São Pautá o ori-g�ila ,e. �o Acideote com um ioroalista
"��ê��strito ?o!D�rnão pO�'

J\ V'arig com ..

.

precioso dO�lIm�llto.·;: _;

'

.. '.' t,.. S1\.o, PAULO, 30 (V. A.)' por o,mar Jofre de Azeve

As alde'" "tão .,\tuad.,; S. PAULO" 30 (V. A.) 'Ipr ae 25 milho" de cruze"

\rlP"d
•. E,trange<r� ao,M":� �'Cêrca'dO' 10 hor.. de .on- do. o, primeiro velçulo, apô,

no distrito de Nagar Aveli, nova linha _ No Parque Ibtrapuera,
I ros..•..

"u :-ra",o:""l de Arte ��!I iem, no cru'amento d., '0' imp.cio,. tombou, re,ul-

onde "tá "ndo in,t.lada a Em breve o"tro, do. ga, ,a '!loç,�dade qeog)'aflCa <uO' Sabara e Pi.ui, colidi- tando "ir . .ferido o Seu pro'

AlI.mentos Da,a a WASHlNGTo,N,30 (U. Expo,ição Hi,(Órica de São cumen!..s de iudi,cutlvel ie. Li�Soa.' à �r'dmaSnQaçlb�'1 do ra:n �iol��ta�·enlte',o? au6to'7:' Pri,etárFi�l'h'·s�:-d�úl�to/d_ed �es,

Paulo, foram aberto, os importância hi,tóric.a 'f'rão -,orpo .anto· � etu a e mm"'" partlCu ares n. .' qUita , o, qe o,.. Olor'

c<lltrtln8 de lerro» P.) _ A mai, antiga das primeiro,14 caixõc' vindo, einbarcado! em Li,boa. En' ao Mu,"u RegIOnal de La 19, conduzido por' o"valdc nal "o, EStado di São Pau'

'empresas comercial, de a- de Portugal com material tre e*' virão a laroo,,"' mego.
Santana,. e 74.771, dirigido lo" e reSidente no n. 213 da

lbid I f t" I d P V
primeira :daquel.. ruas.·

WASHINGTO,»I,30 ,lU. viação no Brasil a VAI\IG, reco' o pe,o pr,,.,,or car a.orlglDa •. e ero .
az

INCENDIO
A vitima foi conduzida

,

.

'
". Jay-me CortezaO. Desse,ma' Cammha e varIaS documen-

P.) _ o, pre"dente Eise- anunc'oU que pretende tenal'fabem para.obra< de to, da época, ,ob os cuida'
.

para o Ho,pital d.. -CUni'

.nhower ofereceu, aliment", inauguràr' �ma linha: coui pintura ãe,arti,t" d.. pri- do' do cbanceler portugU�', no Est,a'di·o de Ec.tocolmo
caso O·plantão· da políc.ia

. .

.

.. meiras 'époc,", da no"a for' dr. Paulo Cunha, e,!,errujo
"Central "guiu para o local

norte.amerieano, ao' palse. Nova IOr��e, no
..

próximo mação e docuinentos julga' no mê, vindouro. 0" caixo:
do de"",tre, logo .pó, ter

.

da "cortina de ferro", para verão. A companhia já en' <1'" precio,o, e foi ele a' tes já aberto, continham ESTo,Co,LMO, 30 (U.. o, prelulZo, .mo calculado' recebdido a cO:lnu�i�ação, to'

campanhado por dois fU.'n- peças de real importância P.) _ O Está,dio ,Olímpico em 200 mil coroas ou seJ'am man o ?S necessarlas pro-

'aliviar a ,ituação ali provo' comendou trê, aviões "Su-

'do
•

donãri.,do go.êrno portu. pertencente' ao Mu"u A- de E,tocolmo, con,truido 40 mil dolare,. A pi,ta de v_l_en__cl_a_s_.-_.;.-----

cada pelo tran,bordamento per-Con,tellation" da Lo. guês, "nhore, Arlindo Cos- g)'icola do Ultramar, ao Pa, 'para as o,limpiádas de 1912, "porte tambem foi danifi· O 'Tempo
· do rio Danubioe""' tribu' ckeed para o trajeto entre ia e Fernando Ramalho lácio Ducal de Vila Viço", foi danificado por um in' cada pela agua e pel" roo

.

Moutinho, dando'se a tudo, ao Mu,"u de R"tauração _dio. Cerca de 5 mil as' da, d" maquinO' contra in

•

.

RIO e ,Nova Iorque.
. para efeito de "guro, o va' da me""a Vila, ao Mini,té' "nto, foram de,truido, e cendio.

.,_.X......A��
�

.

A respei�o doá, prisão de 13 oficiai� da nossa 1(2liciá. '

J;
; C.

.
" cia, O sargento �ário Hercílio .de Oliveira, .

,MIlitar, o sr: Wa'nçlerley Junior oéúpou a tribuna 'da a e 'Inlsmo
I

- pivot da sindicância, não há palavras para elas· Tempo - Bom

Câmara par". a de\e�à do gov.�no .. "

.' '. J .. .
,ificá·l",· venal, beb�n:ão; intrigante, r�cepta, Temperatur� - E,tãvel

Ant" nao o flZe"e. M aflrmaço" que adiantou, ' .

,� 'dor de um furto de lOl" '.

,:.por ,:;6bre colidirem frontalmente com a verdade, dei'
Assim depõe o ,argento Adolfo Sllv"tre Mende"

Vento, de· Nordeste a

,xam. em petiçâo'dê nU"ria o "". Bayer Filho, mentor da •.. Para demonstrar q� havia prova e motivo para a
. "qü;" o 3° ,argento Mário é frequentador

"ituac\0"'''II9 e iniomnante do liderrda baneadre udeni,' exclusão do ,,,,gento, bastarão os tópico, abaixo, de de· ,do �aixo meretricio, de onde "i alt" hor", da

ta n.o PalãCió Tiradont".. . .' . . ... ;.oimento'. colhido, em Arar;mguã por um oficial digno,' madrugada e frequentando também "Iõe, de.

,.
() <r. Wanderley 'Junio� .. que anj,es .fornecera á um' da inleira c9�fiança do governador � tanto que Jogo omooker •

em companhia de elemento, d"c1a"i'
.

, lorpalista'Yer.mo tend,ncio" �oi, fato',. deu ,trã, na ,uO a.p;.i' nqmeâdo lirefe\to
.

de municlpio- <e"",, c'iado
_; licado,". '

• • fida, pa�a atribuir aoÓ'.porter
...:. um sacerdole·,.... tudo numa,sind\cilncià re!l\!lamei).ta"

.
. .

.

'. quanto não' diz,";a: E; depois .de,e' 'çu,tràdizer, aó,.bri'.·
'

• '
..

; .• • ,." ......' •. ,

.

,� d. uma .batina, v01tou a )lizor, .ba"ado em ..ruo""'a·
"

.'. "é! iignat�<l na ;q"alidade d\" J.ui•. de m·;

ço", do ex-Secretário da FàzéndR' E,' multo éórt1ôda' :. ,reito, vem, ,om.'"cr_ilicio . in�u<lito; pr9curando
, mente, fica fora do a"unte., da 1•. vez mel'tiu o. J!àdre,

" moralizar a condúta de �'" militare�. q�e,

"gu(ldo esc!arel:e; da. ",gunda, o p!,miOT do govêrno sérvem' no de,tacamento policiaL d"ta
. cidade,

" ,bornhau",ano.
'

. ",ndo, até então, baldados Seu, "forço,. M,im

A ve"ão 4ue U "'. Bayer Filho deu ao alfa". é ri é que, de algum tempo para e.Sla da!", a, quei'

qu� de mellwr a quinia "reneia da mentira arranjari.. xa' vem "ndo feita' .miu4adamenté. Há neSte

Lelam'tia:
Juizo\ um inquérito em pleno andamento� em

"o, Sargento r,incluÍdo na policia Militar, que são ac",ados por Crime de furto, o Deleg.·

requereu a ,ua rcinclu,ão face à au"neia de do de policia d"ta ;cidade, Sr. Artur E,pindola

motivo para a pena violenta·que lhe fôra apli' .
� o 3° Sargento Mário ilécllio de Oliveira"

cada, Foi verificado, em processo regular, que, "{O"exduidô)'-'
'

no inquérito próprio, nenhuma prova existia
' '.

de.que êle .comete'" 'atos puniv,iz com expul' A"im falou o Juiz! E o dr. Promotor Público 'ói

são .. Ouvido o Sr, Secretá1iio da Segurança'P\Í\, ".' a�ra�àdor;: '
' , .'

bl,ea e outras ,aulóridade' competente, para
o" .'. "O .J'o';'Óndanté. do des't',Onjenlo; (sargen'

çasq�, o Sr�.9overhador 'de acôrdo çom, os"pare-;; ,:,
-- "t� �ário) ... 4, digno ,df: l�stim,á. Tenhó, ell). meu

..,�s deferiu o pedidO. Foi (> Sarge)\!p, r�inçl�i' ". ..

•j,pde.;ll1Í' 1rlquérit<i, iiistãU'.ado'�<intr.. .. nie","o

do". ..
. .... ' c'.' i '>eXô I;lel\>Ji;iilo de Pdlicia local, naJ.'" de ,<!énÚD' .

-

"".
'

�: _. ,�' , " ".
•

, ',':: .-' , :", ,',
> ,

�

.� �

desastre! Mas em com

pensação o Bayer é

Previsão do tempo, ,até

ás 14 horas do dia 31.

Sueste, moderados.
"

Temperaturas, extremas'

de, hoje: -

Máxima - 22,4,
,

.
.

\.

.

iO BISO DA CIDADE.•'E o cabo Licínio Leite:
'

"que ácompaJ;lhava o sargento Mário n.as jo'
. gatinas, tendo também sofrido descontos em seus

vencimentos para pagamento de dividas e cujos

desc'ontos o sarg�nto Mário não deu o destino
,

, leg�l". ,

-

Mas há mai's e melhor: o próprio acusado, na sin-

dicância, confessa que não deu o destino final, a descon

tOs dós soldados,' Do de nome Maciel desviou êr$ 600,00

e nos autos aparecem as guias de ,recolhimento que

nunca foram apresentadas à Coletoria,
Os crim�s de receptação e pecúlato restam eviden'

teso Sôbre eles a justiça, civil se pronunciàrá, A obriga'

ç�o d? CorrilUldó' da pol�cia, diante' do exposto, em shrr

pIes resumo, era imperativa: a da é:x:elusão,' ,.�? ""

Se pecul,a�o,- receptação, embriaguês, jogatina, etc'"

não são motivos� 'paTa excll!ir um militar da? fileiras da

;corporaçãol o�sr', Bayer Filho tení' razão: o sargento foi

àr_lgélica vítithà',.e déve sei canonizado!
',. Voltaremõ��o �ssurito.

.�

.

h•. ,' "
..

,

'

:_ 'O Wànderley.

muito piaI'!!!

é um

. -,":;'

.i "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2
' _

' , " '
' Florianópoli" S�bad�, 31 de Julho de 1954----��------�--��--��:==�����--�----�----���--�----��'"

.

M
j

E O' I r- O 5' .:
\ Dr 'aOI tu Um" \ ,.9

'KS TAU o Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta
,,�'

do Ho'Pital de Florian6polis

YSLAVA I ESPECIALISTA EM DO·
I ADMINISTRA�AO A clinica está montada com os mais modernos

MÁRIO DE LARMO \ . DR. ALFREDO . DR�. WLAD

\ENÇAS
DE CREANÇAS·1Red.,ão e Ofici.as� à rua Aparelhos para tratamento-das'doenças da especialidade

,
CANTIÇAO ,

CHEREM \ W. MUSSI ' CLINICA GERAL Con,.lheiro lIafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)

_ MÉDICO _ "" e . CONSULTAS: Das 10 às Te!. 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites e

"LtNICA DE CRIANÇAS \ CURSO NACIONAL DE
'DR ANTÔNIO Dm 12h' Diretor: RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta)

ADULTOS DO�NÇAS MENTAIS,'I"
.

oras. ,RAMOS. IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

Doen,as Internas E;<'d.",tor, do HOsPltal MUSSI Gerente: DOMINGOS F"DE para Ionisar M.edicamentos (Tratamento de dores ,-de

;ORAÇAO _ FIGADO Colon," Sant Ana, .

-,- MEDICOS _ Cons, e Residência,: 7 de AQUINO.. Cabe,a e Inflamações da Garganta e Olho•. E'U rnuitos

RiNS _ INTESTINOS Doen," nervo,", e men- CIRURGIA-CLINICA Setembro n. 13. Repre.entantes:'· casos são evitada, as -operaçães das Amigdalas

Tratamento moderno da taIS.. , \ GEHAL-PARTOS . Representações A. S. La-

\ULTRA
VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringile!o

SIFILIS . Impotê�cia Se.ual> . Serviço completo e "p" ra, Ltc'a. , •
e inflamações dos Ouvidos)

Consultório _ Rua Tira. Rua T"adente. n. �. cializado das DOENÇAS DE Rua Senador Danlas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)

.íentes 9.
Con.ult" das 16 a. 19 SENHJ)RAS, com modemos A D V O G A DOS _.0 andar.

.
REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de '

HORÁRIO: _ horas. lmêtodos de diagnó.tico. e, .. 'I'el.; 22·6924 - R10 de -,'
. (OCULOS)

, '.

Das 13 às 16 horas.
FONE: 3415. ,Itratamento, \

' Ja?ei:r.o, lLAMPADA de FENDA (Vedficação e diagnostico de

, Res. : Ru� Santo. Sara1va, SULPOSCOPIA _ HISTE. DR. JOSE MEDEI- Rep«;or, Lida. lesões dos Olhos)

T:\���':__F�;;;:nópo�:�' "'.-:- E.trelto,.
. 1:0 _ SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA Rua Feli.e de Oliveira, n,

.

INFRA VERME;LHO

__,__

rEL, _ 624<>. '
_ METABOLISMO BASAL \ _ ADVOGADO _

21 - 60 andor,. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de

DR. ROMEU BASTOS DR. MARIO wEN- Radioterapiap or nndas C' P t 1 ,.0 _ Ita;ai
t,!.: 32.9872 - Sao Pau lo Pulmão e Esofago

curtas-Eletrocoagulação _

\ .,� s::t: Catarina _ ASSINATYRÁS Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Ca•.

PIRES DHAUSEN Raios Ultra \"Iolet. e Intra _

Na Cap"al
- Belo Horizonte .

_ MÉDICO _ CUNICA MÉDICA DE Vermelho, DR. MARIO 'LAU- Ano C"$ 170,00 Residência - .Felípe Schmidt, 113, Telefone 2,365
-.

Com prática no Hospital AD-ULTOS E CRIANÇAS Con�ultório: Rua Trajano,

\
RINDO

Semestre Cr$ 90,00 Consultas - pela

manha-.
no Hospital - A tarde

São Franclsc• de Assl. e na Con,ultório _ Rua João n. l, 10 andar _ Edilicio do .

No Inlerior . das 2 horas em diante no Consultório

R. d M 9'
' '

.' -
"""" C e 200 00

.

Santa Casa do 10 e P;nto, 10 _ Te!. ,76. Montep,", " e Ano .... ",.. r.

'\'
Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- P'o,rál':O: Das 9 às 12 ho- DR CLAUDIO \Semestre,

.... �r$. 110,00 ____.,-

CLINICA MÉDICA roo. ras - Dr. MUSSI.
' ,AnúnClo' roed,.nte con'.

CARDIOLOGIA &e.idência: Rua Estev" Da, I. à. 18 horas _ Dra. BORGES .
trâto. I DOENÇAS DO APARELHO DIGESrIVO'

Júnior, 45. Tel. 2,812. MU�SI. \ ADVOGADOS Os originais, mesmo não IULCERAS DO ESTOMAGO E,DU0]?ENO, �LERGI

Consultório: Rua Vitor rt"idê ••cia: Avenida Trom.· Foro em geral, Re:urso� P?bliia�o" não .erão 4ev�l, DERMA!OLOGICA E ,C]:.INICA GERA� .

Meireles, 22 Tet 2675, OLHOS _ OUVIDOS - Jow,ky. ,.. ., ,e"nte o Supremo Tr,lbuna ...d6". I Dr . MIIUal HUBe·�· ferreira'
Ifurários: Segundas, Quar. NARIZ E G,",GANTA 'Fede!al e Tribunal Feder.' A. direção não .e, respo�: • ,1iI:.,.'

'

.1', .'
.

tas e Sext� feir,as: ,

, DR. JÚLIO, DOIN \
---

'

de '"Recursos, , s�blhza pelos, concelt�s smi I
CONS, ..,- A' RUA VICTOR MEIRELLES'-:N° 18,.

D,�S, 1� ,as, 18 horas. '. I VIEIDA DR. NEWTON ES�RITÓRlOS, '

tidos no' arusos ""nadO', ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS - DIAl!.lAMENTE,

R d- 'R F li ft

' Flonanopolls - �dlficl'. ------...."._._.,.�� RES, - DUARTE SCHUTEL N° 38 - FONE: 3,1

es� enCla: _,u� e pe

\
D'AVILA São Jorse. rua TraJano, 1.

--

.

•
.

Schplldt, 2' _ � andar,! E,peeialista em: Olhos _ CIRURGIA GERAL -� 10 andar - sa la 1. lolGrmaçÕes ------------------�
apto 1 _ Tet 3.002. Ouvidos _ NaH;, e Gar- DoeDças de Senhoras - Rio de Janeiro - Edifl.t<, ufe,-s D". Ylmar I'orrêa
DR WALMOR zO t

' ProetolOgia - Eletricidade Borba Gato. Avenida Antê- I .' ...

•

' .' ga� a. Médica ni. Carlos 207 - sal. 1008. CLINICA MEDICA

MER GARCIA Receita de óculos. "Consultório: .Ruá Vitor DR. CLARNO G. O I.Itor'enc.ntrari, ..... CONSULTAS das 10 - 13 horas

,

D' I' d 1 F ld d Infra-Vermelho. Mel'I'eles n, 2""- Tetefone:- ta coluna, !Dfor..ações .U< Rua Tiradente 9 - Fone 3415
'

, Ip oma o pe a acu a e �., I
-------.........----4.1

Nacional de Medicina da' Ultra-Sonoierapia - Ne·. 3307, GALLETT n..,..alta, .iArlameDle e d.

O C I F·E
oi

Unlveroldade de Brasil buliz'l,ões, Consultas: Das 15. horas '- ADVOGADO - imediat.: r. ar os e. ou'els·.lo·, g.,
Ex.interno por co."''''o da Equipo" de Oto-lUno oín diante. ' Rua Vitor Melrelles, 60.

�aternldade.Escola .- . (único no Estado) . Residência: Fone,3Jl22 FONÉ: 2.468. -, JORNAIS 'releIo" \ Médico dos Hospitais Americanos e da Forç�

IServl'o do Prof.Octav,. ,. Rua: Blumenal n, 71. - Florlan6po11s - O E.lOdo ........•. 1.021 . Expedicionária Brasileira'

Rodrigues' Líma)
Rua _ Vltor Me"e�. � Gazeta , .. ,...... U51 MEDICO - OPERADOR - PARTEIRO .

Ex-interno dó Servi", de n. 22, 'DR. DIB CIiEilEM, OIário dá Tard. ,.. 1.5791 Doenças de Senhora' e Crian,as - i'ârtos - Operaçó

Cirurgia do Hospital Horário _ 9 ás 12 horas ADVOGADO Diário da MaDhA , 2..63 O Mais Moderno e eficiente TratameDto e. Operaç'

1. A: P. E. T. C. do Rio de
_ 16 ás 18 horas. Causas cív,eis, comerciais, \A

Verdade ... ·' 2.01(11 das doenças de Senhoras' .

Janeiro
Impren.a Ollclal .•. U8ll Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentrua... lo

FONE 2675 criminais e trabalhistas.
.

.

Médlc. do Hospital de
. _. ' HOSPITAIS turao, zumbidos de o"Vido,. neurastenia, Iirl..�·Uda

Caridade R"idênc1a: T'...... Consultas popular..
'

n. c.ddalle:,
.

!nsôn" .' -. •
.. ","

•

' �u.' , : ·

DOENÇAS DE SENHORAS Urussangl4 2. _
.

_
;:u>_M.<,.nh�'o

.

7 .

'

N : ••-'--:-:-, a a·l ' ,

s especi lizdas do o·'·'
e pre�natal., �

, �. M'li
. .00 SlnuSlt 1

uVldo na

l-_:___':::':::':::=-1rrm��;:r::�=-=;;;--r�.�crI:.-rv.tUU _ Feli-
J tar SI es, po ipos, de'SVI'OS do' se ',rlZ, gargan

lamenle no Ho..
-

. .. .. .. .. .. . 57 pt (

pital de Caridade.
pe Schmidt, 38,

D'
'

Sao Seb..tllo (C...
- Operações de heroias a �,_narlz) la�lo parti

R 'dA CONSULT H � de Sa 'd \" hemorroides, ade'nol'des' h,pden I,ClItes, ovário,' uter

. eSl,encia:' "

AS _ o.s 4, r. ans !4.go K' h -I
-, u e, ...... I.lõl ,

' ,I rocees "1

R G às 6 horas.
.' - n e" e e Maternidade 'Doutor varizes 'elefa t'

,varlCoce es e

ua: eneralBittencourt '

I CIRURGIA
. ,". CárlosC ; CIRURGI'A Enlazes.

p. 101. Residência: Tenenle SUo Laurea�o��mCASA DE SAUDE SAO SEBASTIAO CHAMADA��R:'" 1.111 Tralamento garantid d
M G E R A L

Telelone: 2.692. I veira, 130 de Medicina do Pa:a:.i�dalha de ouro pela Faculdade I GENTES hemorroides �o ei; �"':1Ze" úlceras- varico

�_::-:::::-::-__
.

FONE _ 3165 --:0.:--' �o�p.Ó de Bomb.;lro. ".13, �PERAÇ()ES E TRAT:���s, sem dôr
.

nR: ARMANDO VA-I' _.
.

Prêmio "Victor do A 1 d
.

.,' ,,"Vi,O Luz (R.da, I
ratamento e Operações d tA

A TIROIDE (Papa

LÉRJO DE ASSIS
DR ANTONIO MO. Faculdade de Medicina

-

mara e ChOlCa, Ob�Uteca da �açõ..)" ... , ... Z'04 intestino - T:,í',s omago, _ligado, ;'esicula

'. _, MtDICO _ NIZ. D.E ARAGAO
.

'I Pohcia {Sala C"mls-
. Tratamento da Sífilis' elo

agem duod�na1.

D
C t. '.'ri')" d P, processo A_ricano .

o� .Ser.viç8s de Clínlca In- _ de
om es agio na Clínica Cinlrgica da F ld d P l'

,o . . . . . . . . .. 2.01S Técnica ún'
mo erno, em 3 ou 15 dias

,ma

lanlll d. Assistência M . CIRURGIA TRÉUMATO. Medicina da Universidade de Sã P -1
acu a e o ,cla (Gab. DEI.. lca no mundo pa

.

cipal e Hospital de Carl'dUand,le• LOGIA Viagens de aperfeiçoa t
o au o, I .ado) 2.694

gioma (manchas de vinho) �� o tralamenlo do Hem

CLlNIC
Montevidéo e Buenoc:: Aires

men o aos hospitais. de COMPANHiÁs'Di:" 10001
rosto ou no corpo co

,

A MtDICA DE i Ortopedia CIRU
�' TRANS Receita d '

1
/0 de cura. '

f
,

CRIANÇAS E ADULTOS
' Gon,ultório: João

RGIA GERAL -PARTOS _ DOENÇAS
"

PORT&·
• d

e ocu os - Tl'atame' t '
.

,"

_ Ale�.la _ 18, ,Pinto., • .,
SENHORAS

DE T:C�REO
os olhos:, PTlÍUGIO, CAT;��1�a��...ç

Con,ult.rlo: Rua Nune. ,
Das 15 ... 17 diAriame. te, Operaçoes. de: Aparelho dige r .

.. ...... - .. .. a.700 '\.T' ETC'
,.

.
15M

Machado,7 _ Con.ul". d M'no. aos Sábad.. intestinos, reto, anus ele- vias b-l-'VO (" �tomago, Cruzeiro d. Snl .• ,. 1500
ENDE A QUALQUER HORA DO

15 às 18 horas
as Res.: Bocaiuva 185.

'AbP�relho �ênito.urinário' �1asculi��a�e�e������Ia) ri-I �aniajr ; 1.553 'NOITE PIA

,

�esidência: Rua Marecha:'] Fone: _ 2.714. eXIga! pro,s_tata úte.t:o, ovár�os'/opérações pIa'st"
ns a� I ....•••.•••.• 2.125

Consutório: Rua Deodoro 35

G Ih
CIrurl1Iao d 1 d

Icas Llhde A're to Residência' Rua Bo ,','
�- Tel: 2784

Ul ',me,. _ Fone: 3783,
.

b a g an ula tireoide, Cirurgia do .,
R

'
o ...•.... 2.402 ,calUva, 210

DR. H E N R I QUE
cer, TraumatologIa, ,can- e.1 •....•..•..... 2.358 N

·

M
-

DR- {. LOBATO" PRISCO PARA S Ate�de d�s 8 (!s IO'e' das 16 às 18 horas C .

Scandlnov......... 2.500 aVlo- 811f Carl H' k--�
FILHO

I O �a deSau!i� Sae Sebastião, dás 10 às 12 e 14 àS��h:' �OTf;lS '2,021 RAPIDEZ _ CONF(O(
I

leDC ·e, '

, ,M1í:DICO Ias � rua l<�rnando Machado' nr, 6, (Prédio do I 1't
- ux .....

'

....•. '... RT

Doen,a' do, apare'h. ,.,pI., Operações _ Doença. to DIagnosbco Dr. Djalma Moellmann)
ns 1 u· M U. ••••••...• Z,27& Viagens entre FLORIANOPO

O - SEGURANÇA
r.tório

'

de Senhora. _ ClInlca ae
,. M I, •.•••.... 1.147

. Escalas intermediárias
LIS � J_UO DE JANEIRO

,TUBERCULOSE Adultos.
La F.... .. : Ull bastião, Ilha Bela, Ubatub:m lIaJ"" Sanlo� São Se-

RADIOGRAFIA E RADlOS. C

C.cl••• , :." 1.441 mo. a_as para nioviment�< �ndo neste. quatro ÚIU.

COPIA DOS PULMõES
urso de Especialisaçiio /

O
:

J
'

T
Central, ••.•......• Z.6t� �s escalas em S. Sebas ,_

e passageiros. ,

Fon_n��:rg!:l:o or;:::ldade �: :::::a1 dos ServIdo",s . r�
.

Ose, ,8vares Jracela :':!t" . .. .. . U!I . pre,udkarão 9hOTário det��� 1� Belo, Ubatuba não

�a::onal de. Medicina, Tisio. (Serviço do Prof. MorJ••
MOLESTIAS NERVOSAS E MENTAIS _ CLINICA

ESTREiTO ·

U.9IITINERÁRIO DO �A�T9S (V�lta) n_o RIO (Ida), e '

,ogls,ta, � TlslOclrurgião do I no ue Andrade) GERAI;.
DIaq.. .. • " • "... __..

.

ms � AcftsRTLo HD,OEEPCKE" PARA O

.

Ho'pllal Nerêu Ramo. I" ,

1954

Curso de especialização pela
Consultas - Pela manhã Do Se.rviço Nacional de Doenças Metit' \ IDA

'

S: N. T. Ex.interno e Ex-as-
no H0spital de Caridade. Ch,efe, do Ambulatório _ de HI'gl'ene Menata1Sl' Florianópolis It .

í
V O ,L T A

Blst t J ro' A' P
IJ I 2/8

a3a Rio de Jànéiro
en e e-vlrurgia 40 Prof. tarde, das 1530h slqUlatra do Hospital - Colônia Sant'An�' nICO a"p.lllm�rl·a 4/8

Ugo Pinh(eRir.o) GulmMãe. em ,diante no .onsuÍt.s':' ,Convulsolerapia pelo eletrochoque e �ar. '
. I. q 2185//88 17/8 ��j:

10 • á Rua N M dlazo�, Insulmoterapia:' Malarioterapia PSI'CO-' Idv-Ant.·sta· 30/8

Cons: Felipe Schmidt 88�.
unes achado 17, terapia.

.

.

I
11 D 4/9

_.Fone 380).. .', Esqu.na de Tiradentes.1'.1. CONSULTAS T
. MatrleuLq'Abe,tao

._Atende em' ho"a, marc�da'. 2.766. \. 17 h
: erças e Quintas das 15 às C

Horário de Saída:

.. ..

oras, Sabado (manhã) I arsos: Primário e Ad-

Res: Rua São Jo,rge 80 _, Residência":' La ,po�ta I "

Rua Anita Garibaldi, esquina de, General I' missão.,
de Florian6polis às 2400 h

Fone 239� I Hotel.., Blltencourl.
'

do Rio de Janeiro '16' oras

,
.

, "RESIDENCIA: I Rua Visconde d. Ouro Para mais InfOrmaçães dirijam àas ,00 hor...

Rua Bocaiúva, 139 Tel. 2901 Prelo, 75. EMPIU:SA. NACIONAL DE NAvilIAÇ' -

Rua: Deodoro _ Caixa Postal 92
AO HOEPCKE

___

__-:-.:-__,. .;!..__�--.
'

_�___

n. ,- Telefone: 2,212

.

Lavando com' sabão
'V t::"

BAR E SORVETERIA
.

'lI;gem �s�ecialid. 'Çl.de·, ven�:::I�:N:sorve-
da Cla IITZIL IN

r-r teria Americana sito à Rua

o '. �DSTRI:IL-.JBIDime. (marcà registrada., ·';I"sl��!IrCtAt ���i:a ::c�:. �a:!

....,......._.,.".----_:__------.---e-c-o-=-=D:_o:..:ml� ..s�.e�po e dinbeiro' ESPECIALIDADE ;:a:;':�o�o:: :�:. ::.;;::�-���-��;;��;=-���������:=_.�.--,�-.U,.�����.-

� Profissional J

Santus
11/8
24/8
5/9

-� ._- - .... : - - .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BSTABO
conceito.
As sinaleiras aí estão, co

mo, salto'alto em "moça fei
ta às pressas", como aquisi
ção de quem, vivendo vida
miserável, a mal passar de
boca e vestir-se pobremen
te, prefere comprar, mesmo

à prestação, dando por en�

trada os atrazados de "uma
economia forcada" - com o

risco de perder tudo o que
pagou - o cravejado e áu
reo bracelete cujo luzidio
brilhar tanto tempo resplan
deceu em sua mente.'Aqui
sição típica de quem vive o

"dia de hoje", de quem pre
fere meter dinheiro, econo

mias, num belo automóvel,
e deixar a casa própria, para
"outra vez".
Coisa de quem'é capai' de

aplicar centenas de mil cru
zeiros em trambolhos pouco
uteis, sob pretexto de me'

Os olhôs das crianças, por lhorar o trânsito, e deixar
não terem atingido o desen- o Estreito, por 'exemplo,

De uns lábios de mulher, gentís, ufanas; volvimento completo, são continuar com uma única
,

. _,. particularmente sensíveis à rua de acesso apertada ir-
E o ma s que os homens dao desprezo e pISO.'. _ .

'
,.

"

,
� claridade, Falta de proteção regular, perrgosissima,

x contra o excesso de luz, nes-, Não há dúvida de que, o

� .'

'eh' ',sa idade, pode causar, aos aspecto das ruas onde estão

''10 '

r r.!a:r'm. .l olhos, de�eitos que. só mais instaladas, f�z pensar _eI�
,

.. '51.' tarde serao percebidos, grande movimento de ver

Do .IUX HO"e'J
'

, �roteja os olhos de seu cul?s, em cidade agi!ada pe-Li I ftlho contra o excesso lo progresso que nao para,
de lu«, especialmente .e que, sentido avançar, cé-
luz solar. - SNES. lere é preciso antecipar-se-

JUNQU�IRA FREIRE

Arda de raiva contra mim a intriga,
Morra de dôr a inveja insaciável; ,

Destile seu veneno detestável
,

A víl calúnia, pérfida, inimiga.

Una-se todo em traiçoeira liga
Contra mim só o mundo miserável;
Alimente por mim ódio entranhável

O coração da terra que me abriga.

Sei rir-me da vaidade dos humanos;
. <Sei desprezar um nome não preciso;

Sei insultar uns cálculos insanos.

Durmo feliz sôbre o suave riso

No�ite

FESTA DA ELEGANCIA

Dia 7 de agôsto, às 22 horas
"

I Jantar dansante

Eleição da MISS CHARME

Shaw artístico

CARMELO 'PRISCO

Conjunto ORLANDO DUTRA

Reseryas de mesas na Portaria do Hotel, pessoal,
/

mente.

Orquestras:

Não se permitirá a entrada de pessôas sem reserva

de mesa.

-xxx-

'�RfMIO tRIJZfIR8 DO :;SUL
,&.-.

'Reore8ttvo-lioltu,..'-Bs·llontiva'
. ,

.

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

aniversário.
Não haverá reserva de mesas.

l ' -----x-----

'�l'{LACE, GALLOTTI ___: PARAISO

Realizar-se'á, hoje, na residência do sr. Bruno
'Blaudt e exma. esposa d. Ivete Gallotti Blauth, à
Rua Brigadeiro Silva Paes, 13, o enlace matrimo
nial da graciosa e prendada senhorita, Nadir Gallot
ti, dileta filha do sr. José Gallotti, fiscal do Consu
mo, e 'de sua exma. esposa d. Milchen Gallotti, com
o dr. Henrique Prisco Paraiso, médico residente nes

ta Capital.
Paranínfarão a noiva, na cerimônia religiosa, o

dr. Antônio e sua exma. esposa e o sr. José Gallotti
e sua exma, esposa, e no ato civil o dr. Gastão Pires
e sua exma. esposa e o sr. Bruno BlautIí e exma.

esposa.
Servirão de padrinhos do noivo, no religioso, o

dr. Francisco Prisco Paraiso e exma. esposa e dr.
Celso Ferreira Ramos e exma. esposa e no civil o

dr. Pedro Lago, representado pelo dr. José Augusto
Tourinho Dutra e senhorita Izabel Priseo Paraiso e

, ..-:'
Luiz Fernando Cardoso e senhorita-Maria Lúcia
Prisco Paraiso.

Aos nubentes que são figuras de realce na so

.....ciedade catarinense O ESTADO apresenta cumpri
I "mentos formulando os melhores votos de felicida

\ des.
-----'x-----

ANIVERSARIOS menina Isa-Maria, dileta fi
lha do nosso prezado con

terrâneo e colega-de-impren
sa Jornalista Nelson Maia

Na data de hoje vê trans- Machado, completa, nesta
correr a do seu aniversário

1,
.'.

G f- data, mais um ano de pre-nata ICIO o JoveI? erson, 1
cios'a existência.

lho d� nosso brIlhante c?le- i A graciosa aniversarian
ga-de-H�prensa Jornahsta

I te, contando com um vasto
GustaJJo Neves é de sua circulo de amiguinhas, pelas
�xma. esposa d .. Bent� dos l.suas belas qualidades de co
Santos �eves. '. ração, as reunirá na resi-
Por .tao grat!i data o JO- d�ncia de seus venturosos

veI? aniversariante, q�e. é gen:tores, em torno de me

apl:ca.do aluno do C?leglO SF.� dê finos doces e guara
Ca_armens�, recebera. do nás, na comemoração festi'
seu vasto CIrculo .de amlza-

va de tão significativa data.
des, fartes cumprlmen�os. , A gentil aniversariante e
O ESTADO s� aSSOCIando,

aos dignos gEmitQres as fe'
as homenag�ns forI?,:la vo° licitações" de O ESTADO.
'tos de mUltas febcldades, '

extensivos aos da exma. fa- FAZEM ANOS, HOJE:mília.
- dr. Manoel A. da Luz

ISA-MARIA MACHADO Fontes, brilhante advogado
A inteligente, ,e. gractos,ª- em Joinville;

GERSON NEVES

- sr. Nazaré Marinho;
- dr. Arnaldo Lima;
- sr. Álvaro de Lima

Veiga, abalizado Contador;
- sr. Nelson Silveira de

Excesso de ·l�ífego
,

"

SABADO, 31 DE JULHO

,no PassaHoje
31 DE JULHOCAETÉ lhe com o criar-se-lhe ambi

ente de ordem. ,

Ao forasteiro, que por
aquí se detem alguns dias,
deve ser esta a impressão.
E, somente .por isso, não
vou a condenar os bibelots.

I
'

Estou de acôrdo com que
elas continuem onde estão,
piscando sempre; num olh.ar
atravessado, Di{ abrindo' os
"três" olhos por um instan
te. .. Mesmo , ..aquela, que
uma questão

-

de' capricho,
ótica talvez, alí plantou na

esquina da Deodoro, desa
fiando a ·boa técnica, altiva,
como a desdenhar do poste
solitário, no outro lado da

rua, deprimido porque, mo

desto, colaborára na apre

sentação de uma que teve

o pecado de ser mais bara
tinha, de "fabricação domés
tica".
Dão um colorido bonito à

cidade, à noite principal'
mente ...

" Mas que fiquem só nisso,
e seja livre o trânsito, como
sempre o foi.
Trânsito livre .... com as

sinaleiras em pleno funcio
namento - as qu� puderem
para maior colorido, tão so
mente, da' cidade, à falta de
maior número de anúncios
luminosos! �.

E' tão pitoresco observar
um automóvel estacionar ao
sinal vermelho das precio
sas sinaleiras de trânsito de
nossa Capital, arrancar ao

verde, e, durante todo esse

tempo, outro veículo não

surgir de outro lado qual
quer!
A criança, tal brincadeira

é desculpável à conta de in
genuidade infantil.
Há, pedestres que sofrem

miserávelmente ao chega'
'rem numa das esquinas, sob
o colorido olhar da' caolha.
Atravessam, a rua, nervo-

sos, sem que o murmurante

'veículo, calmo, plácido, dê
mostras de querer arrancar
ou sem-que algum apareça;
outra vezes, pisam a rua CERTO ti ,

d I
.

t t dco Bni
e iope regressava e uma visita a Jerusa-

b� amen �'h9uan �. o on�- lém onde fôra adorar. Estava a ler o livro de Isaias Fi
s, ca_:nm ao o� , I��USI� llipe foi, impulsionado pelo Espírito Santo para ap��xi-

'

ne, se IPtoe em mt�vImden °l;te t mar-se da carruagem. Perguntou então ao etiope se en-um sa o para ras e vo a' t di
, ',.."

"

I d dis d
en la o que estava escrito. Sinceramente êste respon-a ca ça a, um isparo o co- I d . "C

'

d ' -

'

-

Ih
eu. orno posso enten er se alguem nao me expli-racao, um o ar em torno ?" 'F'ili f' - .

'

d
�

.

bl t
. . I car. 1 ipe 01 entao convidado a tomar lugar no earro

de SI; no sem

t
an e, s�nals I

O homem perguntou-lhe se Isaias falava de si mesmo o�
eHq�edI? se sen e �exa 10'd de algum outro. Então Filipe, "tomando por p�ntoa las, um jorna a tiddI. .

C it I d
' I par I, a aque a mensagem da escritura, anunciou-lha aapi a recomen ou aos pe- boa nova de Jesus".

destres atravessarem duran- N
.

h h
t .. 1 d

o camm o c egaram a um lugar onde havia 'água

'e
o sma ver e... O homem'perguntou' "Q .'

d d .

.

Teria, o autor da nota se "
,

. ,ue me rmpe e e ser batízad,
d do sê t

'

' Filipe respondeu imediatamento: "Se' crêres de todo\ o

I ePfra o some�t e com a- coração, é possível". O etíope fêz alí a sua pública pro-

lqu.e e·d"cas.o ?
PI oresco, por fissão de fé: "Eu creio que Jesus Cristo é o Filho deCOlnCI encia r . /' Deus"

,

Dizem que custaram uns F:l' bati A

Cr$ 40 000 d d .

1 ipe atizou aquele homem e enviou-o pelo seu

1 t
'

.

-7 ,�o c� a uma, o cammho, regozijando-ss. Foi assim que as boas novas de
°Ae as pndmedlras. tã

Jesus entraram no 'continente africano Que glorioso atoser ver a e, en ao o dE" S . , .

.

.

�osso Prefeito devê ter fei-
o spírito anta por �terme_�IO do evang�hsta 'Filipe!

to uma bruta pechincha, N ", RAÇA_�
co di h

. .

h I
osso PaI, nos te somos muito gratos pelas Escritum o nosso ln eirm o e- Ad"

-

d 'T . .
raso gra ecemoste tambem os homens e mulheres queva o a esourarra como im- 1 g

.

h' d
'

pôsto na compra daquele no.s e ara� a preciosa erança a fé em Cristo. Que nós

arfg' d r id
- sejamos dignos da sua confiança e fiéis à nossa responPI o e

IqUt1 alça0. 't' t
sabilidade e ao dever de proclamar Cristo a outros Emarque na ura men e e' d'J'

..

,
.

id ito maí
nome e esus. Amem.

rram SI o mUI o mais caras,
se fossem coisa de primeira _
mão, a funcionar normal-
mente, automáticas, sem ne- Afinal� 300

.

mil cruzeiros

[da
trânsito, não estava com

cessidade de manter um la- sempre e capItal a ser em- pleta... '

do apagado, em algumas - pregado produtivamente, a Notava'se a falta dada a
talvez por falta de trânsito, dar juros, ao menos, r'efor-' maior utilidade 'e� si des'
como na Av. Rio Branco, ç�nd? as fontes de

receitai
sas

noss,as sinaieiras de 2a.
aos fundos do Departamen- pubhca. Imão, para uma classe em

P ., T b Ih· 8 'I·
to de Saúde - para que os Mas aquela comitiva, in', e�pecial, da comitiva do

artl' 'O ra a Isl8 rasl elro outros pos�am funcionar, tegrada especialmente por Kennel Couatry Club ...
.

" .

com o auxílio da mão de um aqueles que iriam benefici- com distinJão de ,raças e pe:
P�RA DEPUTADO ESTADUAL guarda alí postado! ar-se com o grande e sensi., digree ...

Não acredito 'em, que a vel melhoram.ento,. segundo Ou teria 'havido quem o

TELMO VIEIRA RIBEIRO minha sugestão do trânsito se seduz dos JornaIS - mo-, representasse? ... Paravam
,

. livre, com a sinaleira a fu�- tóristas e pedestres da Ca- em todos os postes! ...

P t··
- cionar normalmente - sem- pital - e correu, triunfan- "E fazia tanto sereno àque

ar lClpacao pre que possível - sejl a- te, todas as sinaleiras,

na-lIa
noite ...

ceita; . .. falam que pagará quela memorável noite, com ,

'

Darci Xavier Fortunato e Odete Vidal Fortunato, Cr$ 100,00 de multa, o mo- discursos, e cada represen- _ .
-

_

participam aos parentes e pessoas amiga o nascimento torist? que desobedecer al- tante metendo a funcionar� I '

de _s_u_a_fi_lh_a_,_L_I_L_I_A_N_,_0_c_0_rr_i_d_0_d_ia_2_6_d_0_c_or_re_n_t_e_n..,.a_,",:,g_u_m_a_!._._. ---:-----o_s_e__u__p_o_st:_de sinalização! 'It8ril_aÇão
AVENTURAS DO ZE':MUTRETA ... I

JOSE' ARA�JO E SRA.
ACCACIO "MELLO E SRA.

. . .. E que êle nunca. se

preocupou em melhorá-la, '

Não creio neste último A data de hoje recorda-nos que:

em 1645, o exército pernambucano, acampado
no Engenho de Covas; iniciou a marcha para o

Monte das Tabocas, afim de esperar a investida

do exército holandês;
em 1795, faleceu em Lisboa, o célebre poeta Jo-

Souza;
..,...... sr. Cirilio Luiz Vieira;
- sra. Maria Izabel Ca

bral Ribeiro, viúva do sau

doso coestaduano sr. Nabal'

sé Basilio da Gama. Nascera em 1740 na então

Vila de São José do Rio das Mortes, hoje cidade
de São João D'EI Rey. Ficou imortalizado peloRibeiro;

- sra. Castorina Virginia
da Silva Ribeiro, esposa do
sr. Jacob Ribeiro;
- sta. Lucy Lima Lis

hôa;
- menino .Aderbal, filho

do sr. José Silva.

seu poema "Uruguai" que lhe deu especial des-
taque nas letras brasileiras;
em 1821, foi assinado o tratado de incorporação
da Provincia Oriental do Uruguai ao Reino
Unido de Portugal, Brasil e Algarves;

',emetla.da=Dia em 1867, a vanguarda do exército aliado,

Lopes, sob o comando em chefe de Caxias, a-
EXCESSO DE CLARI

DADE campou em TuíuCué, travando-se a seguir com
bate de cavalaria e, artilharia contra as forças.
montadas dos paraguaios, dirigidas pelos co·'

mandantes Medina e Rolón;
em 1903, no Brasil, ficou organizada a Igreja
Presbiter�ana Independente;
em 1932, noRlo de Janeiro, foi encerrada a lla.

Convenção Mundial das Escolas Dominicais
,

,

iniciada a 25 e com a presença de 1819 delega'
ções de vários países.

'

:A.ndrl Nilo Tadasco

Duma iblia
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

,

De ordem do sr. Presidente, e de confor
midade com o artigo 36 dos Estatutos, convo
co, pelo presente EDITAL, todos os senhores
sócios do CLUBE 15 DE OUTUBRO, para
assembléia geral extraordinária, a, realizar-se
no próximo dia Lo de agosto, domingo, às 9

'

(nove) horas, n,� Séde St>,kiàk �J,i�,deJ;p.ata(
d

.
� .<>\"'-.J '+'..;.' ,r...... .._.� �,

a segumte :
'

>
-'l." �-,"" -.,..�- � ." .... _.

ORDEM DO DIA:

Construção da Séde Própria •

Não havendo número legal, far-se-á a

sessão -com qualquer número, meia horà após,
em segunda convocação.

Florianópolis, 26 de julho de 1954

Ary Wolf de Castro -- 1,0 Secretário

1

Ent�o Filipe abriu os lábios e, tomando por ponto de
partula esta passagem da escritura, anunciowíhe a boa

nova de Jesus. (Atos 8: 35). Ler Atos 8: 26-35

1 chassi FORD reforçado, 'especial para ônibus, ano
19116, de 196 polegadas entre eixos, amortecedores, dian
teiros e trazeiros, motor V'8 de 100 HP à qualquer pro'
va, pneus 750x20 em bom estado, lataria reforçada, ótima.

Vêr e tratar na
.

Ind. e Com. ARNO GARTNER & CIA. LTDA.
-

(Agência VOLVO) - Rua São Paulo, 501 - BLU-
MENAU.

-
.tstantante Napoli

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

Têm o prazer de partici
I pa�, aos parentes e pessôas

. "

I de,�l}as relaçpes o contrato
de 'casamento de seus fi
lhos:

LIA e DALTON

Fpolis., 24-7-54

:;.i
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I

Guaraut
A PRO'XIMA RODADA EM DISPUTA;DO

'

CAMPEONATO CITADINO DE FUTEBÓL PROFISSIONAL CONSTARA'- DE UM UNI-
,

,

,,'.
,

" \
.

I
I
-'1

li I

I ,CO PRE'LIO EM QUE SERÃO ANTAGONI STAS AS ESQUADRAS DO PAULA RAMO S E GUARANI, PELA VICE-LIl?ERANÇA

"O

P'aula 'Ra'fi
"...' 71,

'0"-:-
�f"F

. i
.. \ _, -

E's P o rt i,vo"
................�........

'Estado
·
...... ,.__..

�h"",,��'·· ,

'Inaugu�a.!se,: esta tarde, Departamento -de Futebol

I
aumentada, o que positiva-

com início marcado para ás da F. C. F. rá melhores jogos.
14 horas, tendo por palco o

I
Tendo em vista o reduzi- Estã� a�sim distribuidos

�tádio da Praia' de �ora o
I
do número _de concorrentes r os jogos para a tarde

..

de

torneio-início do Campeona- j os conjuntos que estarão I hoje:
to Citadino de �'Amadores (m aç�o :r;>0ssivelmente €sta-I 1.0 jogo _... Postal

de 1954, promovido pelo rão com' Sua potencialidade , gráfico x Radium.

\,' , .'

2.0 jogo - Bangú x Cole- --------�-.-

gial.
,

\

3.0 jogo - Ipiranga x

Venc-edor do 1.0 jogo. ,

I

BRILHANTES'VITO'RIAS'PARA101
,

FUTEBOL BRASILEIRO
1',1', " I

Brllhantes vitórias conse- Flamengo 4 x La Coruna

(Espanha)' 1 e Fluminense

PREMIO BRASIL
Realiza"se, amanhã,

Hipódromo da Gávea,

no

,FUTEBOL VARZEANO

no

4.0 jogo - Vencedor

Tele- 2.0 jogo x Vencedor do

Susp'ê'nsão para' "Bráulio: ,,4
.1 ,c.� ..... ,

....:'

• � '. <,
, I �. ".,'

Bráulio, segundo, fomos procedimento não compare- I nal, nada mais natural.' O
"

O craque, segundo nds que o colocasse em condi" MASO E V::AICA

I campeão.
E e o outro en-

info;��adQs _PE!��, téc�ico a-Ieendo aos últimos tr�ino� 'e .que não se póde conceber':,dec1arou êle 'próprio, está ções de atuar. Mas também SEGUIRÃO,,'
_ vergou as 'camisetas do A-

vaiano Mário Abreu, acaba I jogos do tri-campeão da ci- é que ao jogador, .como � I ��sionado num/dos joelhos. é verdade que -errou o [o- j
Terminando as férias I tlético e Guaraní. Aos. futu-

de sersuspenso p�là direto- I dade;
'

,,�',
. ',,' Ó caso de Bráulio Silveira;" o Departamento médico do gador, pois também não concedid�s pela sua corpo- ros oficiais da Polícia Mili

ria do Avaí ,ror .quatro �ê' i Que um c1�be aSsim� p�o' 'não tenha sido chamado a Avaí �ã� tem funcionado; procurou a direção p�ra ex" ração retornarão domingo a tar de �ão Paulo os votos

ses-: tende: em VIsta o, seu' ceda com um seu profíssío- comparecer á reunião da nestes ultImos.meses, corr : pôr o seu caso. Assim, o tarde via-aérea para São de bôa viagem e felicidades
í '''_'''''''':f:7' .. diretoria para expôr as ta' forme nos declararam joga- prejuízo é de ambas as par- Paulo os playes Vilmar Teo- de "O ESTADO".

���..� -. - . - ........�.,....,..,..-.t'..._-------.:-...,. zões que, o levaram a, não �óiis ..

,

,do ciube J
alvi-azul. teso Que. voltem às bôas o Cloro e Alvair Nunes., .mais '� ..

,
,

atuar JlO's últimos, encol)-' V.�rios
.'

deles se encontram 'crª--q;ue, � a, diretoria', .esta "��i:th�çid�s d� público . por TE'RCIO CONTRATOU'

tros . oficiais e' :�mist0�.bs, 'contundidos e sem assisfêrr p'h�ltind� que .o player a' � Maso e Vaica, respectiva" CASAMENTO-;;:
com prejuizo para o conjun- cia. Bráulio não tem � sidô: presente a sua defesa, é o mente. O 1.0 na última tem- O popular arqueiro Tér-

"EÜeiçã6 para VicePresi-
itO: tratado com a' d�vida con- q��. ���eram todos os fans . parada' do .Campeonato de

I
cio que há 3 nos empresta

dente da F. A. C."
d d 1 'b A d l'si eração, tanto que não o c u e que ostenta com ma ores, emprestou seus seu va ioso .concurso ao

. N�o havendo 'número le: I I' II' F C 1 1
"---

foi procurado por dh'et,or. e�s lor.gulho 0_ títu.lo .

de super- serviços ao Iris F. C. .pelo, rIS . . pe. o qua s� ,sa-disposto gal à hora aprazada farse-á i' '�,., -

_

-

CAMPEÕE,S '(a"S para um tratamento médico trí-campeão citadino, " qual sé sagrou Super-vice" grou �Uper"VlCe-Campeao em
. " ,

.

53, acaba 'de contratar ca-

PAULISTAS ---,__,;.----____;.----'--------'--'------

· FEDERAÇÃO -ATLE'TiGA CATARINEN'SÉ
·

,

.

,

•.:-", ; . .', ,Notá .dff�iai· ri,- 20�54 ',!
'.

,

,

nos Estatutos desta Entida- nova convocação uma hora

de, convoco uma _ reunião após quando.ventão, delibe
de Assembléia Geral Extra' rar-se-á com qualquer .. nú" ,

. ,",
" " O' Campeonato Brasileiro.

..

Juvenil de Lance Livre,
de realizado em Fortaleza, a

presentoh corno vencedor
São Paulo: que marcou 77Cumha, .

,

Resoluções da. Diretoria ",

Assembléia Geral Extra:

ordin4ria
Na forma . do

I ordinária para o dia 2 de mero.
'

agosto do' corrente ano, às \

'I', , I Fpo IS., 24 de Julho
9 horas da manhã, na séde '1954
'desta Entidade, à Avenida II ,

'

Hercílio Luz, n. 4, com a (ass.) -:- Osmar

seguinte ordem do dia: Presidente.
\

pontos 'contra 68 dos Cea-'

renses que foram os segun

dos colocados. Indivldual�
mente, triunfou o paulista

Relação das colocações de
cada Grupo no Torneio
Extra Inter-Grupos -

Alcides Claudio"

Campeão por vitórias

1 - Grupo "Chevrolet"
_: M. Daux - com 26 vi"

tórias
I

2 - Grupo "Dragões da

Ilha" com 24 vitórias '

,

3 - Grupo "Big Boys"
com 20 vitórias

4 - Grupo "Zig

I'
Grupo "José Lísbôa"

18, vitórias :5 - Eurico de
" .

5 - Grupo "Catiaras" cem 1414 pontos

Oliveira América, desta Capital e
,

do Corintians, de São Pau-�I' ,"
�

,

lo. Os jogos teria,m a se-

guihte ordem: dia 4 ....!:: A-
, '

com 14 vitórias
" Campeão por pontos
1 - Grupo "Big Boys"

co;n 11.371 pontos
2 - Grupo "Grupo Dra

gões da Ilha" com 11,160

pertos
3 - Grupo '''Chf'vl'01et''

M. Daux com 11.027 pontos
4 G '''z· '""r "
- rupo,- 19, l.ldg eom

10,875 pontos

B O L Ã O . -

Zé Carlos, com 19 'pontos
em 20 ammê"o�,"

1
Outro Triaggular
DO Maracanã

Zag e

5 -

cem 10.50� pontos
6 - Grupo, "José L'sbôa"

�om 10.482 pontos,
, "

Campeões Individuais' (até
.10 colocado)

"

1 - Helio, Lange
1;)J16 pontos

com

RIO, 30 (V.' A.) - Es:

com

2 _:_ 'Osvaldo
.

Cardenuto' tá em perspectiva a organí-
cr.m 1467 pontos zação de um novo Torneio

:3 - Espiridião Arnln cem Triangular, desta feita inte",
1447 pontos restadual, 'contando com a

4 '- Aroldo PéSSI com participação do Flamengo e

1442 pontos América, .desta Capital e

{) - HenriqUe ,Sch!!re;r
Gom 1407 pontos

'? - Osma� Regí:> � Htân- méric� x Corintians; dia 8

hf>l'tO Mazzola COI��' i.)91 1- Flamengo x Corintians e

pC'ntos '
. dia 12 ,- Flameng€l x Amé-

8 - Egon Olinge,,' C��l' I ticá. Todos, os jogos seriam

1::\85 pCimtos
'

110 fMaracanã. O torneio es-

9 - Alvaro Sel.va (.!om tá na .. dependência do yen"

�i;'/3 pontos cedor cl9 .. torneio "Roberto
,

10 - Adindo Fh�:.,k, com PedF0sa-'· àC,e-itar ·sua parti-·

cipaçãÇl;

do

I
Rio, o Grande Prêmio Bra-

3.0
..
sil, a prova máxima do tur"

,I fe nacional.
guíu o/ futebol brasileiro: .a

'

- 3 x La Coruna (Espanha)saber: Vasco 6 x Medelin 1,
jogo.

O, no Rio.

em Medelin; Botafogo 2_ :X I Tentos pró 15 e contra 2.

Milionários O, em Bogotá; Parabéns.

meSes ------------------------------------------�

ESTADO",

sarnento com' a senhorita

'Eda Maria Rocha, no dia ..

25� 7 .

Ao jovem par os votos de

inúmeras felicidades de "O
\ .

TORNEiO QUADRAN
GULAR VARZEANO
Em vista do grande êxito

alcançado no último 'I'or

neio organisado pelo Ipiran
ga F. C. do Saco dos hi
mões, do qual integraram e

quipes juvenis de nossa var

zea, a diretoria do quadro
" ,

Camp,eão do referido To�:< \

n,eio, ou seja a A. D. Pont�
Preta, achou por bem or

ganizar um Campeonato
contando com as' mesmas

.

A' Idequipes. SSIm sen o tere-

mos hoje à tarde, no gra
mado da Vila Operária, o

Torneio 'Início com os' se

guintes match.
1.0 jogo .- às 14 horas -

São Paulo x Ponte Preta

2.0 jogo - às "15,20 horas

-: Vila Operária x ,Avante
3.0 jogo - às 15,40 horas

- Ferroviário x Vencedór
do 1.0 jogo
4.0 jogo - às 16,00 horas

- Vencedor do 2.0 x Ven�
cedor do 3.6 jogo.

" /

Ao vencedor será

do um bélo -troféu.

M. Borges
.. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO
�.

1
.....

"

. Há fatos todos os dias evidenciando a cristalização,
nos circulos oficiais; da mentalidade do dinheiro. Os, di-

,rigentés da política situacionista, no Estado como no Mu

nicípio, pensam, politicamente, em termos de cruzeiros,

4qui já um udenista dissidente denunciou o hábito que
tem o Sr. João Colin de dize-r que faz sua politica 'à base
de. gritos e de dinheiro: aos descendentes de alemães
mais timoratos êle convenceria com berros. Aos de san

gue caboclo simplesmente compraria. Esses principias do

.chefe udenista joinvilense tem feito escola e' doutrina em

todo o Estado', nesta éra udenista, Já antes de se ínaugu
rar, o. govêrno do sr. Bornhausen começou a se exercer

pera corrupção e pelo suborno, comprando' deputados,
para impedir o funcionamento normal do poder Legisla'

, .' ÚVO nos últimos meses do govêrno do sr. Aderbal Ramos
da Silva, que assim se viu tolhido na 'execução 'de medi,
das administrativas urgentes e importantes e que .depen

_ diam da Assembléia Legislativa. Parece que o sr. lrineu

Bornhausen gostou dá experiência, e em sucessivas oca'
"siões tem aplicado .ou pelo menos procurado, aplicar o

sistema. Ainda há pouco fatos novos vieram confirmar a

'tendência dos responsáveis pela política 'situacionista pa-
.'

ra o infeliz recurso dó .suborno e da corrupção. 'Os visa-

dós f�ram os srs. Oswaldo Cabral e Estivalet Pires. O
sr. Oswaldo Cabral/reforçou as-fileiras da oposição que
tem contido com sucesso muitas investidas-do govêrno
contra os interesses do povo. Agora há pouco o sr. Os'
waldo Cabral foi eleito presidente da Assembléia Legis
Iativa, com os votos do PSD e' representantes seus alia
dos. Imediatamente após, segundo denuncia a imprensa
livre .de Florianópolis, o sr. Oswaldo Cabral recebeu
uma 'proposta: a garantia de sua reeleição por Laguna,
com 18.000 votos e todas as despesas pagas. Naturalrnerr

te, ,havia só uma condição: o sr, Oswaldo Cabral volta
ria para a UDN e nas próximas eleições figuraria na sua

chapa. Qual a finalidade da proposta! Não, naturalmerr
te, o interêsse do govêrno em que o sr. Oswaldo Cabral

seja reeleito, nem também uma simpatia e uma àdmira'
ção tão vivas pelo brilhante pàrlamentar que levasse E

deseiálo ardorosamente na sua chapa. O que o, gover-:
nadar pretendia era apenas repetir o que conseguiu com

,

�o sr. Volney Colaço de Oliveira, isto é, ter ao seu serviço
o presidente da Assembléia Legislativa. Como se sabe
foi 'pelo shnples processo de compra que o sr. Irineu Bor
nhausen conseguiu transforma� em seu escudeiro o jo
vem e já desacreditado político Lagunense, que em vista

, dos acôrdos reservados feitos com o Palácio não teve, dú
vida em comprometer a própria dignidade do Poder Le
gislativo (sem falar no seu próprio nome) 'e abusar das

prerrogativas de seu cargo para servir incondicionalmen
te ao governador. Todos os subornadores pensam que .o

dinheiro é um poder irresistível, e tendo comprado o ex'

presidente o governador pensou que seria fácil fazer o

mesmo com o novo presidente.
Fracassou naturalmente. Mas isso não impedirá que

continue firmemente, crente de que o sistema vale a pe
fia e 'faça, portanto, novas tentativas no futuro, 'O hábito
torna às vezes o individuo inconsciente e quem uma vez

pratica com sucesso o suborno póde repetir o gesto tan

tas vezes quantas convenha, pois os escrúpulos morais,
ri acaso existiram, já estarão sufocados. E' o que esta'
mos observando, nesta época de tãqtristes exemplos, em
Santa Catarina.

(Comentário da Rádio de Joinville).

< f. FAMOS S/t.-Comércio e ',aeDcI8S�
, 'Rua Jcão Pinto, 9-.Fpolis--Sta� "Catarina

,
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ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

/'

I._�,

\

AQUECEDOR

ELÉTRICO,

�.�4
_lfy1ERSÃO e CHUVEIRq

__.&iII...._

Capacidade 30 LITROS

• Construi�o Inteiramente a'e
'cobre.
, .

'

.•
'

Aquectmento ultra rápido.

• Jâto abundante na rernpe
ratura de?eia.da.

o MISiURAOOR OÁKO, de regu·

lag."" ,inst,antaneQ, permite a

maior e5Cala de graduaçõe. de
,

TEMPERArURA.

�
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CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

.:�;--t' �
:;

�.i

t ��

AQUECEDOR EL�TRICO- CENTRAL'
;,_

":,,('
, I

Fabricados nos tipos
horizontQ.! e vertical,

i
'

\

• Construção sólida, sendo a caixa inter,,"a de COBRE ..

j' revestida de rmate-fial altamente ISOLANTE (lã de vidro).
, • Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por: ·U.RMOSTATo.

que proporciona grande ECONOM.IA.,
.1

I,>

GARANTE O QUE FABRICA
'--

I

'As 8hs.
.

_

. I�a Miranda � Jean Ga- '. �

....

:1bm em: "
,.

.

.

3 DIAS DE AMOR �iW.'No programa. '
_ C ..

'
, ..

Cine JornaI. Nac.

Preços 7,60 -:-- 350

Imp. até 14 anos.

�ITZ

.OIIHEIR,O rO in e III a s
V. Sa. tendo para empres"" ',. "

.

I

"
.

tar . sobre hipoteca' de' pré' :1' ..."........,....,..., '

,

dias ou tendo necessidade 5',... J'.'
, .

de empréstimo� com as ao ose
mesmas garantias.
Dirija-se.a J. Appio á Rua

Santos Saraiva n. 185
ESTREITO.

A�I�am���E����e!dq Vende-••
de que fui acometido, e já de regresso ao meu lar, na Vende-se uma, de madei'

.companhia dos entes que me são caros, sinto-me na' o'
.ra, .grande, com 420 t 2

brigação de vir de publico fazer meu profundo e since-
m s

ro agradecimento a todos quantos cooperaram para a terreno,' na, Ru� Moura, em

recuperação da minha saúde. Barreiros, por Cr$
Assim, dírijo a minha gratidão aos srs. .Drs, Alfre-

.

do Cherem, Diretor do Ambulatório do IAPC, Walmor 30.000,00.
Garcia, Ney Mundi, Roldão Consoni e Isaac Lobato, tp' Negócio urgente.
dos medicas daquela Autarquia, os quais, por sua com

petência e carinho lograram pleno êxito na melindrosa
intervenção cirurgica com que tiveram que atacar o

m�.
'

_ Outrossim, extendo o meu reconhecimento á Rev.
Irmã Etelvina, do Hospital de Caridade, bem como a to'
das as enfermeiras e demais auxiliares da benemérita
Instituição, pela solicitude com que me aterrde�am.·

Por último, manifesto-me sensibilizado pela visita
dos Amigos e felicitações que recebi' durante o meu in
ternamente no �eferido Hospital.

Para todos' peço as bencãos de Deus.
Estreito, 27 de julho d� 1954 ..

ALCEMIRO AMARO DE SOUZA

As 3,30 -:- 7,30 � 9,30hs.
Num extase de amor pro'

vocou o adio do homem a

quem se entregara ...
,Jane RUSSELL � Jack
BUETEL em;

O PROSCRITO
No programa:
Esporte na Tela. Nac.

Preços: 10,00 � 5,�o
Imp. até 14 anos. /AUX. TRAT. stnus

IMPUREZAS DO SANGUE?
t,

,fMXIR Df I06UflRA

As 8,30hs.
, RAU� ROLIEN

.Com a peça:
, ,A VIDA EM TRES

TEMPOS
Em 3 atos diferentes,

num só programa: de José
..... "

'1
Castilho e Roulien.

.

Preços: 1° l;'latéia nume-

rada � Cr$ 31:r,00 ,.

2° Platéia sem numero
� Cr$ 25,00: IInformações com o Sr.

JoveI Lemos, na banca de

jornais anexa ao Café São
\ '

Cristóvão.

CASA MISCELANIA distri.

bl'\dora dos' Rádios R.C.Á.
Vitor, Valvulas e Discos.
Rua Çonselheiro MafrL

/
,

, \

.

Q.\)��. GU�_ __>.TtÍtt •••
-

� :�: '

..�: . . . . . . . '.
. . :

�

Gr$100,OO �11 �.� ( � :�=�:S:�;::;6�!
, '.: • : •

• • • lhe ..andara. Juró c()m·
.� "

., pensMor
." "e

Irv6"';' p61'6 SU6 residln.

"
eie, um lindo e útil presente:

umBEUS!I/MO eOFI?Ede 14CO ClI?OMADO.

APt"0éut"e hOje e NOVO'

NCO GRiCOLA
,

1?"u,o.,r7�t 16"
.

.... �LORIANÓPOLIS - SANTA CATARlI'IA -_.IMI

I

1}s 4: e Shs.,
Os Anjos da Cara Suja

em: 0S ANJOS E OS·
. ESPIÕES- , ,

Eric von Stroheim em:

MORTE.NA SOMBRAS
O SEGREDO DA ILHA·
MISTERIOSA 7 e 8 Epis.
Episódios
No programa:

I UMA ,VIDA
á serviço do mcr

f '

REFORMA-SE O CHEFE Maninha é extraordinaria'
DO ESTADO-MAIOR, DE mente sólida, porque tem
ARMADA '- DESPEDI' '.pQr base a amizade. O ofí
DAS' DO ALMIRANTE cial, como 'o marinheiro,
ÁTILA' DE MONTEIRO vêm para a Marinha muito
ACHE' .,.-- ENTUSIASTAS. jovens. O navio é pequeno
DOS SUBMARINOS. E e a vida se vive em comuín,
DEFENSOR DA AVIA- enfrentando os mesmos pe-

As 5 e 8hs.
John PAYNE � R,honda

çÃO " rigos, O oficial torna'se eon-

selheiro. do Marinheiro até
FLEMING em: Rio (Agência Nacional) na vida particular, e daí
OURO DOS PIRATAS Tendo atingido / a idap.e'li', nasce uma confiança recí-

(Technicolor) f 8mite para re orma, com 4 proca.,
.

No programá: ',' anos de Marinha: o almí- PROBLEMAS DO REA'
Atual. em Revista Nac. rante de' esquadra Átila de PARELHAMENTO NA'

Monteiro Aché despediu-se
.

VAL
da reportagem acreditada Quanto ao problema do
junto ao ministé�io, Irízan- reaparelhamento da Marí
do que falava. pela última nha . declarou o almirante
vez 'na qualidade de chefe Aché que exige muito di'
do estado-maior da Arma' nheiro e um grande desen
da, antes de passar o cargo volvimento Industrial. Pa
ao almirante Sàlalino Coe' ra que um país possa ser

lho. grande potêncianaval, é \

.

Nesta palestra, ,depois de preciso que possa forjar
assinalar que também ria suas próprias armas, senão
sua nova situação de ofici-' necessitará de muito our.o

aI da reserva continuaria
I

para· adequiri-las no es

trabalhando pela Marinha, '! trangeiros.
o almirante Aché rememo' I Mas alem disso, a Mari'
rou sua carreira naval,' que nha também precisa de pro'
contando os tempos dobra" paganda pois ao contrario
dos atingiria a 55 anos. Re'

I
dos exe;�itos que desfilam

feriu�.se particularmente ao/� pelas ruas e dos aviões que

.

Serviço �e Su�marinos ,ao
I
sobrevoam as cidades, .os

.
.

_ _. , qual d�d:co� vmte anos de navios de guerra partem em

; .:��.�"?_ ,sua �xIs�encI�,,�()manda?do : silêncio e desaparece� �m
, '_. Jiti,�_

,

I o pnmeIro F 1 depOIs o alto mar sem que o publIco
"H 't'" f' I tI' \

o umaI a e ma men e, tome conhecimento de sua

toda a Flotilha qe Sunbma- I
ação. Final�ente a de con'

rinos. Isso antes de ascender I
siderar-se a n:ecessidade da

a comandante em -chefe da 'constant� remodelação e
Esquadra e chefe do estad? ; substitujção da matéri.a flu
alOr da. Armad�; CUil�ll: i tuante. Enquanto um qu'ar'

.
. ?�n?o aSSIm uma carreIra

I
tel pode durar séculos, um

,

'5
,mICIada no comando do navio de guerra com quin-

h'G t J ..." I

.... ru�e e. OVImano, como ze anos, por mais conserva�
. a tenente. do, já está absoleto.

_ORGANISADC DISCIPLINA, B1\SEADA Finalizando sua entrevis'

E.... I
NA AMIZADE ta, ma,nifestou-se, ainda o

EDilADO A

Passando dep�is a falar· almirante Aché partidário

P sob�e a corpor�ç:o .a qual de uma aviação própria pa-
I

,

DR d�dICoul s�� eXIste1?CIa o .a-I, I
ra a Marinha, frizando que

iJallÁLlr?/(J g(J4J([g, Ira?'lte A{lla de .MonteIro i
mesmo' os p a í ses con'

gt/%AB7Y,tTTO
Ache teceu os ma;ores lou-

I
trários à aviação adota'

o, .... , !" vore_s <,lp valGr. e a oa;hnega� ram.a mesma depois das '

FLDRI"ANOPOUS_SANTA CAT/lR1NA' -

d
-,

". .'�
b
...

.

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

-._

.... o', ',0;

-'--
".�.

.

ça(j. o :maruJo. ',raslleli'(J; periên-cias.da Seciunda. a.
>,'(Disseo e c;- 9:isçipli!la. ��/r�lllVrlin;a't�t •.;,0;\.\ ... ,:s.

Noticias Ida Semana. Nac,

Preços: 6;20.,.,.. 3,50
Imp, até 10 anos.

I

Preços: 7,00 � 3,50
Imp. até 10 anos. '

As 8,30hs. ,

John PAYNE ----, Rhonda
FLEMING em: .

OURO DOS PIR-ATAS
(Technicolor)

No programa,:
'

Atual. Atlantida. Nac.
Preços: 6,20 � 3,50
Imp. até .J.� anos.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E C) -I T A L E; O' I TA L;; "Alula-Se
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TIJUCAS JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE PALHOÇÃ

de interessados a'tl-.sentes e desconhecidos, com o O doutor José Martins Guedes Pinto, Juiz de Direi- Advocacia ou Representa-
prazo .de trinta dià:s to da Comarca de Palhoça; do Estado de Santa Catarina,' ,

O doutor Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito da na forma da lei, etc. ções, no centro, a Cr$ 7(;)0,00
Comarca de 'I'ijucas, do Estado de Santa Catarina, na Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle .

mensais,

forma da lei, etc. conhecimento tiverem que, por parte de Adolfo Kuhl,
Faz saber a todos. quantos interessar possa o pre- por seu procurador, o dr. José Boabaid, lhe foi dirigida

sente edital de citação, com o prazo de trinta dias, vi- a petição do teor seguinte: Petição. Exmo. sr. dr. Juiz

tem ou dêle conhecimento tiverem, que por, parte de de Direito da Comarca de' Palhoça. Diz Adolfo Kuhl,
Narciso Cim e s/mulher, lhe foi dirigida a petição do brasileiro, casado, lavrador, residente lem Rio do Pon

teor seguinte: "Exmo. sr. dr. Juiz de Direito da Comar- che, distrito de São Bonifácio, desta comarca, por seu

ca. Narciso Cim e s/mulher Maria Margarida Cipriani advogado abaixo assinado, o seguinte: 1 - Por escritura

Cím, o primeiro comerciante e a segunda professora pú pública, lavrada nas notas do cartório do distrito de Que
blica, naturais dêste Estado, residente e domiciliados no çava, dessa comarca, adquiriu o suplicante, de Maria Lo

lugar "Rio do Braço", distrito de São João Batista, des- rentina de Jesus, também conhecida por Maria Ambró

ta Comarca, por seu procurador adiante assinado, que- sia, a antiga posse que esta mantinha sôbre terreno des

rem mover a presente ação de usocapiâo em que expõem crito na escritura pública que a êste acompanha. 2 -

e requerem a v.êxcia. o seguinte: I - Os suplicantes Maria Lorentina de Jesus, também conhecida por Maria

são posseiros de um terreno, situado no referido lugar Ambrósia, ocupou desde 1913 o terreno mencionado na

"Rio do Braço" com trinta (�oy metros de frentes e dois escritura, aí, construindo ranchos, formando chácaras e

mil e duzentos ditos de fundos, ou sejam sessenta e seis lavouras e no qual viveu 37 anos, sem que jámais fosse

mil (66.000) metro.s quadrados, fazendo frentes .ao Sul molestadá 0';1 sofresse oposição alguma. 3 ,- Em,)949,
na confluência do Rio do Braço com o Rio Tijucas e fun pretendendo fixar residência em Rio Novo, distrrfo ,de
-dos ao Norte no travessão geral; extremando a Leste -em Queçava, vendeu sua posse, pela importância de .

terras da "Usina Tijucas" e a Oeste em ditas de herdei- Cr$ 5.400,00 a prazo, ao sr. Adolfo Kuhl, o suplicante,
ros de Antônio Andrioli. II - O dito imóvel pertenceu a que � vem possuindo mansa e pacificamente. sem inter-

"Laudelino Frederico Grimes, conforme se verifica da es- rupção nem oposição alguma, há mais de 5 anos, tornan:

critura inclusa, .cuja posse datava de mais de trinta e do. o terreno em 'apreço, produtivo pelo seu trabalho. 4

cinco (35) anos e até a presente data, tanto os suplican - O terreno referido, conhecido por "Charqueada" com

tes corno seu referido antecessor, sempre a mantiveram prado pelo suplicante (escritura junta) fica situado no

com ânimo de donos, pacífica e continuamente, sem in- lugar Rio de Una, distrito de Paulo Lopes, próximo ao

terrupção ou oposição de outrem. III - Em vista do ex- Rio do Ponche e tem atualmente as seguintes confronta

posto querem, os suplicantes, legitimar a sua posse sô- ções: limita-se pelo norte, com terras da Corríparihía La

bre o referido imóvel, de conformidade com o que ex- ge, e ao Sul, com a "Sesmaria de Joana", terrãs.de Eval

põem os artigos 550 e 552 do Código Civil. E, para o dito do Gustavo Kuhl e Companhia Lage; extremando à Les

fim, requerem a designação do dia, lugar e hora para ter te, com terras do finado Ivo José Cardoso e ao Oeste, no
lugar a justificação exigida pelo artigo 451 do Código vamente com a Companhia Lage, sendo que o dito ter

de Processo Civil, na qual deverão ser ouvidas as teste- reno tem, (1.100 x 500) mil e cem braças de frente, por.
munhas José .Marcelino Franco e Antônio Andrioli, o quinhentas de fundos, compreendendo uma área total

primeiro -serventuário público aposentado e o segundo de (2.928.200m2) dois milhões, novecentos e vinte e oito
lavrador, -ambos residentes e domiciliados em São João mil e duzentos metros quadrados. E, como o suplicante"
Batista, os quais comparecerão independentemente de por si e por seu antecessor, possuem o aludido. terreno, 1
citação. Requere�, mais que, depois da justificação, se- tal como se acha supra descrito, há mais de trinta e sete

jam feitas as citações .dos atuais confrontantes, residen- anos, mansa e pacificamente, sem oposição ou embargos
tes no local do imóvel.r onde tem também seus domicí de espécie alguma, quer, legitimar sua posse, nos termos

lios, sendo.a referida 'usína, na .pessoa de seu represerr do artigo 550 do Código Civil. Nestas condições, requer
tante legal, hem co;Jpo' a citação' do representante do Mi- a v. excia., que, na forma do artigo 455 e 456 do C. P.

nistério Público e do representante do Domínio da, Uni- Civil, se proceda em dia, hora e lugar préviamente desig-
....---I

ão, por precatória, em Florianópolis, e ainda por editais nados, com ciência do órgão do M. Público, a 'justifica
de trinta (30) dias dos interessados ausentes e desconhe çâo, na fôrma da lei, com o depoimento das testemunhas

cidos, para falarem aos termos da presente ação em que abaixo arroladas, que comparecerão independentemen
será, afinal, reconhecidos o domínio dos suplicantes sô- te de intimação. Requer, outrossim, que feita a justifi
bre o dito imóvel, cuja sentença lhes servirá de título cação e julgada/por sentença, se digne v. excia., mandar
hábil para � respectiva inscrição. Dá-se à presente o va- citar, p�r' mandado, os confrontantes _residentes nas vi

lor de Cr$ 2.500,00. Protesta-se provar o alegado com tes- zinhançâs do imóvel, bem como o dr. P. Publico, e por

temunhas, com documentos e vistoria, se necessária. O precatória, o Serviço do Patrimônio da União, em FI<;l
advogado que esta assina tem sua residência: nesta Cida- rianópolis, 'n� pessóa de seu r.epresentante e, por eBftal
de onde recebe citação .. Sôbre os selos devidos lia-se: de trinta qias, ós interessadoseincertos e os ausentes, pa-

.

Tijucas, 28 de junho de 1954. (Ass.) José Gallotti Pei- Irá contestarem §l presente ação de usocapião, no prazo
xoto", Em dita petição foi exarado o seguinte despacho: . da lei, ficarido citados para todos os demais têrmos da'

"A., como pedem. Tijucas, 30-6-54. (a.) Clovis Ayres Ga- 'ação, até final, sob p'ena de revelia da qual deverá ser

ma, Juiz de Direito". Feita a justificação foi exarado o 'reconhecido e declarado o domínio-do suplicante sôbre o

seguinte despacho: "Publiquem-se editais e façam-se as imóvel referido. Protesta-se por todos os meios de prova

citações requeridas a fls. 2. Tijucas, 21-7-54. (Ass.) .Clo- 'em direito permitidos, inclusive pelo depoimento dos
. vis Ayres Gama". E para que 'chegue ao conhecimento réus, se surgiram. Dá-se a esta o valor de Cr$ 5.400,00,
de todos e ninguem possa alegar ignorância, mandou ex- para o efeito da.taxa judiciária. P. Deferimento. Palhoça,
pedir o presente edital que será afixado na ,;8-ede dêste 6 de abril de 1954. (Ass.) José Boabaid. Testemunhas.
Juízo, no lugar do costume, e, por cópia pub:licádo uma Pedro. Ambrósio, casado, residente em Rio Novo. Gus
vez no Diário Oficial do Estado e três ve�es";o' jornal tavo Kratz, casado, residente. em Rio do Ponche. Eduar
"O ESTADO", de Florianópolis. Dado e passado nesta' do ,Buener, casado, residente em Rio do Ponche. Em a

cidade de Tijucas, aos vinte e quatro dias do mês de ju- ; dita:j?etição foi proferido o seguinte despacho: A., à con

lho do ano de mil novecentos e cincoenta e quatro, E�, I
clusao. Palhoça, 6-4-54. (Ass.) José Martins Guedes Pin

(Ass.) Gercy dos Anjos, Escrivão, o dactilografei, con- to. Indo os autos à conclusão, :fi.oi exarado o seguinte des
ferí e subscrevi, (Ass.) Clovis Ayres Gama, J.ulz':ae Di- pacho: Como requer. Designe o sr. escrivão, dià, àszho
reito. Está conforme o original afixado na) s'e�ie"dêste ras e lugar de. costum7, afim da serem inqueridas as tes
Juízo" no lugar do costume: �ôbre o qual me r:porto e

,.
têmunhas arroladas na inicial. Cientes 7 �us�i�ican�e ?or

dou fe. Data supra. O Escrivão: Gercy dos An1os. ' seu procurador e o representante do Ministério Pubhco. Mafra, 152.
Palhoça, 9-4-54. (Ass.) José Martins Guedes Pinto. Pro-

E ,� 'I T· A- ·L. cedida a justificação foi esta julgada por sentença do teor

....., s�guinte: Vistos, etc. Julgo por sentença � jU'stifidação
de Uso 12 a 15, em que é justificante, Adolfo Kuhl, afim
de que produza os seus devidos' e legais eleitos. Custas
afinal. P. R. L. Palhoça, 4-5-54. (Ass.) Jôsé Martins Gue-

E,�itfLi de praça, com o prazo de trinta dias des Pinto, Juiz de Direito. Passada em julga a sentença
O doutor Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito da acim� transcrita, foi exarado Q seguinte despacho: Ci

Comarca de Tijucas, do Estado de Santa Catarina, I}a tem-se para no prazodo dez (10) dias, contestarem o pe
forma da l-ei, etc; , didq constante da petição inicial de fls. 2 e 3: pessoal-

Faz' -saber aos que o presente edital virem ou dêle menta o órgão do Ministério Público; por mandado os

conhecimento "tiverem, expedido nos autos de inventá- confinantes do imóvel usucapiendo e os' interessados cer

rio dos bens do espólio de Albino Antônio Casas e s/mu tos; por precatória, na comarca de Laguna, a Companhia
lher, que S!,! processa perante êste Juízo 'e Cartório do Lage de Imbituba que consta também ser confinante e

Escrivão que êste subscreve, que atendendo ao que lhe na comarca da Capital o representante ido Serviço do
f

de Maio n. 433, Estreito.
oi requerido por Benvinda Casas Brinzin, .e tendo em Patrimônio da União, e por edital com o prazo de trinta
vista ao mais que dos autos consta, por despacho profe (30) dias, os interessados incertos. O edital em que cons-

rido aos 24 de julho de 1954, autorizou a venda em hasta tara a petição, deverá ser afixado no edifício da Prefei
pública, do imóvel abaixo descrito, com sua respectiva tura Municipal e Forum desta comarca e publicado três
avaliaçã,o, pertencente aos "de-cujus" supra menciona-I

(3) vezes em jornal da comarca mais próxima que pos
dos, que será levado a público pregão ue venda e arre- sui jornal a Capital e uma' (1) vez no Diário Oficial do
matação, a quem mais der e maior lanço ofereC'er, acima Estado, tudo na forma da leL Ci-ente dêste despacho, o

da respectiva avaliação, pelo porteiro dos auditórios, ou dr. procurador do justificante. Palhoça, 24-6-54.' (Àss.)
quem suas vezes fizer, no dia 15 de setembro p. vindou- José Martins Guedes Pinto. E para que chegue ao co

ro, às 10 horas, no local em que se realizam as vendas em nhecimento de quem interessar possa, manda -passar o

hasta pública determinadas por êste Juízo, à 'porta do presente edital·com o prazo de trinta dias, que será pu
edifício da Prefeitura Municipal. Descrição e ravaliação blicado ,e fíxado na forma da lei. Dado e passado nesta
do imóvel que será levado a praça: "Um terreno rual, cidade e Comarca de Palhoça, aos.24 dias do mês de ju
sito no lugar Itinga, com 40,70 metros d-e frentes e 1.600 nho do ano de mil novecentos e cincoenta e' quatro
ditos de fundos, mais ou menos; área 'de 65.200 metros. (1954). Eu, (Ass.) Hélio de Ç)liveira, Escrivão, o dacti

quatlrados; fazendo frentes ,E;!Ip."tE?J:',lta� de João Manuel lografei e subscreví. (Ass.) José Martins Guedes Pinto,
dos Santos e fundos em terras de, propri'etários do Tim- Juiz. de pireito. Está conforme original que afixei no 10-,
bé; extremando a Leste em terras de José Pedro Filho cal de costume', ao qual me repórto e dou fé. Data supra.
e a Oeste em ditas de Júlio José Martins, avaliado por Hélio de Oliveira, Escrivão do Cível.
Cr$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos cruzeiros)". E pa
ra que chegue ao conhecimento de todo's e ninguem pos
sa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital
,que será afixado na sede dêste Juízo, nO Jugar do costu

me, e, por cópia, publicado uma (1) vez no jornal "O
ESTADO", de Florianópolis. Dadó e passado nesta cida
de de Tijucas, a:os.vinte e seis dias do mês de julho do
ano de mil novecentos_e cincoenta e quatr�. Eu" (a)
Gercy dos Anjos, Escrivão, o dactilografei: c;onferí e su

bscreví. (a) Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito. Está
J1:forme' ci o'i,iginal afixado na sede dêste JUÍZ0, no lu-,

"â'r do eqstume, sôlire'. o qual me reporto e dou fé. Data

Yl?r�; O ,Escrivã'o: Gerei; dos Anjos\

f .

,

O Centro de, Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se·

OS MELHORES PREÇOS DA PRAÇA NA ELE-' gundas f�iras, às 20,30 à -rua
fRO-TÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO· S/A., à Conselheiro Mafra, 33 - 2�
rua Tenente Silve_ira, 24.: - 1flori�!l6polis - Santa �nclat.. '

Catarina.
. '. t ENTRADA FRANCA

,ATENDE PEDIPOS PARA O I�TERIOR DO ESTAE>O

x

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TIJUCAS

Correias ,'�grarnp6s
para 'raDsmS5ão

Sala para Escritório de

Tratar no Edif. São Jor- I

ge, 1° andar, sala 8 da;

17Jàs 18 horas.

Agênc_ia
de

Pu blicidad'e
Caixa Postal, 45

t'lorianópolis
Santa C-tuin.

Q'UAR10
Aluga-se um quarto para

2 moços distintos com, ou

sem café.

.Tratar à Rua Conselheiro

TERRENO
Vende-se 'um terreno com

.

a área de 588 metros qua-

drados, á rua Victor Kon

der (antiga Blumenáu):
Tratar com Francisco

Büchele Barreto á rua 24

.\

o ESTADO,

f..stou apto pana aceitar
ouatove» tr-abalho de de
senho: Artistico para ciichêr,
de

pt"�Ot fFOndQ ton:ze/"ciaL, Polilj
sa, O o atias �

Ue sermos
oe, odo 6s rioo«

R: :Me"cado púhlico
'lf6 e l' ,-r---........-

.

.

?iªt ',�

��Iiiln�a '�So(3ial Trabalhista

I O PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
(PSD) e o PARTIDO TRABALHISTA·BRA-·

'''ISILEIRO (PTÉ), obedecendo à norma de
. conduta traçada pelas respectivas Convenções
Estaduais, recomendam ao eleitorado e ao po
vo catarinense, para senadores e deputados
federais, os seguintes nomes:
-�

PARA SENADORES
NERÊURAMOS

(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

\/e-ode-se
,

UM MOTOR DODGE. ESTADO NOVO. STAN
DER. TODO REFORMADO. 48 a 54. PARA LIMOU
SINE OU '.'PIRúA".

'

Oficina São Cristovão.
Rua 24 de Maio, 777, no Estreito.

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.

.

Oporluno
Solicito o comparecimento do Senhor DELAMARE
VIEIRA, á minha casa de eletricidade em geral, á

rua CeI. Pedro Demoro, 1657, no, praz maximo de 3
dias, afim de tratar de assunto do seu proprio interesse.

Estreito, 22 de Julho de 1954.
OTOMAR BOHM.

Aviso

DO

Viagem com segurança
. e

.

rapidez "

-

sO NOS, CONFORTAVEIS M1CRO-ONIBUS

RIPIOO �(SDL-BB-A-SILEIRO)
Florianópolis - Itajaf - Joinville - Curitiba

....;:..,.��� -�,
.

Ag'e"'nClwa· Kua Deodoro esquina:da
." Rua Tenente Silveira� I

Escritório de.Representações
Vende-se um ]!;scritório de Representações, bem no

centro. da cidade. _

Tratar à rua Trajano, �3, 10 andar - sala 4.
.

Senhores Candidalos
,

a Deputado e. Vereador
PARA SUA PROPAGANDA POLITICA \ EM

PAPEL OU SEDA-NYLON PROCURE 'WANDYCK
To. DA SILVA, ALTOS DO RESTAURANTE ROSA

·1_ PRAÇA'I5 DE NOVEMÉRO'22-2A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CINTILANTE, BAILE DE GALA DE ANIVERSÁRIO 5a. FEIRA -- ÀS 22,30 HORAS 12 DE AGÕSTO DE 1954
GRANDIOSA APRESENTAÇÃO DO RENOMADO E CELEBRADO CANTOR:

_

O.ar lo.s �,einaldi
A Voz ROMANTICA DO MÉXICO, GRANDE SUCESSO DOS TEATROS E CASSINOS 'DAS-CA:PITAIS, DA RÁDIO TUPY DO RIO E SÃO PAULO.
A DIRF;TORIA DO VETERANO, SEMPRE VISANDO A APRESENTAÇÃO DE GRANDES NOITADAs A SEUS ASSOCIA-
DOS, VEM DE CONTRATAR O INSIGNE CANTOR MEXICANO. ',- >

,

NÃO PERCAM ESTA OPORTUNIDADE DlD OUVIR ÊSTE ASTRO DE FAMA INTERNACIONAL.
UM BRINDE DO CLUBE,' NO DIA DE SEU 820� ANIVERSARIO DE FUNDAÇÃO. '

:,
- NlÃO HAVERÁ RESERVA DE,MESAS .

.
' G- ...

··

.

t2 de �lo.to'r""'�"'�+("'''':'''''':-'''''!d,(,'Concorrência de Venda Mínister,io da
Programa Social· li· A,',�, .n.m A �:,. Aceitamos J?roposta, p�r.escrito, até 30-9-54, para ECOD9ml8

.
'�� M., ,U,U�n \. venda dos segumtes materrais, usados, �o �stado ond� RIO, 29 (V. A) - O.!. �:. e como se encontram, I?ara pagamento a vista, resper- presidente da República in-

i. EM FLOiÜANÕPQLIS �� tado ao preço base: cumbiu o DASP da elabo-
, ,..' _ TAMBÉM _ .!. a) - 123c3a3m4in56h8ãot:'INTKE5RNATII09N41AL";Bmotor CRD -

ração do regulamento das
..�.. ..�. .., IpO _

.

; ano -' ase atribuições-do Ministério da
: � OS FAMOSOS ..�. c-s 7.500,00; Economia. Esse orgão den-
�:• ., : b) - 1 compressor elétrico "HOIMAN", de 50 H. P., tro de poucos. dias deverá
�:,. Colcbões' de Molas �:; inclusive motor "ERCOLE MARELLI", sem re- encaminhar seu parecer ao

�:. �:,. servatório - Base Cr$ 80.000,00;
,

, chefe da nação.
�:,., , I • �:. c) - 1 compressor elétrico "INGERSOLL RAND", n. .-

�:. . �E'RRIR'DO �:. 72.839 de 40 H. P., portatil, sem motor - Base

�.. r,"
.

. ,-" ',' , �:. Cr$ 20.0,00,00;
,

...... �:. d) - 1 nível "GURLEY", lurieta de 15'?, com tripé
..�. GARANTIDO �� Base Cr$ 1.500,00;
...:� .,.:... e) - 1 trânsito "GURLEY", com limbo horizontal de
"'.'" -por- "."'"
�

,

..�+-. 9 , com tripé - Base Cr$ 3.000,00;
�:,. 5 A �to S : f) -,- 1 teodolito "GURLEY", com limbo horizontal de

:�� J. 'H. SANTOS S. A. :�: 6" e vertical de 4, com tripé --Base c-s 3.000,00;
:' Pôrto Alegre' : g) - 1 teodolito DK-l, "KERN", com tripé - Base ..

�� ,
�t· Cr$ 15.000,00; "

,
.

�i� CA�A FUNDAIDA EM 1915 �?, Ih)
- 1 bússola de agrimensor, sem tripé - Base ...•

.� À venda nas casas: �:.. Cr$ 250,00; ,

«. ...-.._ 2. - O material acima, pode ser visto, das 8 às 11 e das
;� SÃO PAULO :LTDA,. �:. 14 à� ,I? horas, de 2as. às 6as. feiras, em nosso

..�. _ COLCHOARIA i GONZAGA ..�. Escntono., .tJ ESTUFARIA. GLOBO ..�. 3. - Propostas em envelope fechado, com os dizeres:
�. ' �t. "CONCORR�NCIA PARA 30-9-54", dentro de I!t� I. CAMPOS C1A· , ',:." outro envelope; endereçado à "SOCIEDADE

.

'i� JOSE' MOURA �:,. CARBONíFERA
..�RÓSPERA S. A" -. Caixa

I

'�����1Jj.�
.

' �.� Postal n. 9 - Críciúma - Est. Sta. Catarma �.

�
. � � � � .. ,.......... � � ,., ,........-.... .. � � � � .. � C

. .,.
.

�.�."."."."."."""."."." "."""."""."."�'+!'."."."."... riciuma, 16 de Julho de 1954.

Terrenos na Vila Florida EXP���!�E F!o����!polis
, Transporte de cargas em geral entre' Florianópolis,"

, .. (�,_f,stre�
.

'1-10)- ",
,

_

Curitiba, e SioPaulo.a;:a ,Com viagens diretas -e permanentes
MAGNIFICOS LOTES; COM FINANCIAMENTO A Matriz: - FLORIANO'POLIS

, LONGO PRAZO SEM JUROS Rua Conselheiro Mafra, 135
Oporturiidade especial para aquisição, com grande Fone: 2534 - Caixa Postal, ,,435

facilidllder de um esplendido lote,l'la VILA FLORIDA. Eild..Telegr.: SANDRADE
Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução. , Agência - CURITIBA _

. Priviligiada localização, nas' PROXTMIDf\DES: DO' J!:S- Avenida 7 de Setembro 3320/24
TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valoriZação', ,Fone: 847 (Linha Paralela)
imediata . .,.

.

J ,',,'"
'

"" -
• ''';;", End. Telegr.: SANTIDRA

Os. TERRENOS EM ZONAS M;AIS DiSTANlES Agência: - SÃO PAU1:.0
NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA- Aveniaa do 'Estado 1666/1678 Fone: 37-30-91

, Peça hoje mesmo informações a· '�\..' End. Telegr.: S�NDRADE
'

,

SOCIEDADE IMO:ijILIARIA SUL BRASILEIRA\,\ Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
'LT:E>A (SUBRAL)' cOm tráfego mútuo até São Paulo com a Emprêsa

Edifício São Jorge, Sála 4 - FORe: 2-1-9-2, de Transportes Minas Gerais SIA.)

o ESTADO
.-------------.-----------

TRADICIONAL E

BRILHANTES FESTAS DO 820 AN�VER
SA'RIO DE SUA FUNDAÇÃO

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

Especial para crianças, com distri

buição .para 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-
,�-

'puta de Basqute: Taças' "Lauro Li
nhares", entre, titulares e "Antonio
Venancio da Costa", entre juvenís do
Lira Teni� 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
cial, apresentação do renomado can
tor -- CARLOS RINALDI --:- avoz ro

mantica do México. Não haverá re

servas de mesas.

DIA 13 -- Sexta-feira ,-- Bingo e Cinema. Va
liósos prémios, 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 15 -- "Domingo .: Grande 'Torneio de
Xadrez '-- Disputa da 'Taça "José
Francisco Glavam", entre as. Tur
mas daFaeuldadedé Díreítoe.a do
Clube Doze. Início ás 20 horas. '

.��.
.

"

.:
_'-.:ooo�--.

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

gulho não só-aos que a ele pertencem, como
tambem a nossa querida. terra, berço de tan
tos vultos extraordinários do passado.glorio-
so da gléba' 'b;:lrriga-ve�de., '.' "

'

,i
'

Prestigiar 'o veterano
. Doze é conServar

as tradições Ca�arinenses"
.....

... .,.,.."., D...r."".ul. LO ".".t -',

CURITIBA •

'

{WCAüI", "ROSE.... :

Florianópolis, Sábado, SI de Julho de 1954

,Acos-ro
, "

.

O MELHOR JURO '

·5·%
.1

"

DE'OSITOS POPULARES
.. ' ,

BANCO, AGRICOlA
'JtUA TRAJÀNO: 16

............U'-Dftll.·
_.,

_,

f���, .",,0

Fals'ifíc_oDi até
caDelas

-

s. PAULO, 29 (V. A) -

Mais de 1.000 canesta Pàr
ker-fil., falsas foram apre
endidas na tarde de ontem

pela Delegacia de Falsifica
ções, na rua Direita, 61-2.0
andar, estabelecimento co

mercial de propriedade de
Ild'efonso Manoel Zubía. As
canetas em apreço vieram
da ..Itália e entraram contra
bandeadas pelo porto de
Santos.

LIYR�RI. LIDER
LIVROS PARA LCONCURSOS DO QASP, AUTAR

QUIAS E BANCO DO BRA�IL
VALDEMIRO, R. VIDAI: - Guia do Can-

didato, ao Concurso p/Oíícíal administrativo do
Servo Pub. Federal e Autarquias o • • • • • 150,0�

JOÃO S. PIMENTA - Contabilidade Pú-
blica o • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20,00

IVETE CAMARGO - Direito Constitu-
cio�al, . .> •••••••••••••••••••

,

••••••••• o • < •••
,

20,00
AMANDO ASSIS - Noções de Seguro

Social , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00
TEN9�IO ALBUQUERQUE - Noções

de Estatística
o • • • 40,00

TENóRIO ALBUQUERQUE - Geografia
do Brasil o •••• o •••••••• v •••• "0"" ••• 40,00

TENóRIO DE ALBUQUERQUE - Testes 25,00
TENóRIO ALBUQUEHQUE - Correção

ge Franses ..

'

.. :
,

o • • • • • • 30,0,-
TENóRIO ALBUQUERQUE - Correção,

I
de Cartas ' '. . . . . 30,00

Ofic�����I.� .. ����.����.���.�..����:�� ,40,01

Ide lo����sO. ,.�.����.��.����.� .�����í.C.i� 30,00
_
,TENÓRIO ALBUQUERQUE - Lições

Práticas de' Português : .. :
;...... 30,00

FABIO' MELO - Correspondência Bancá-
da .;; , .. , _ . : ', '. . 5.0,00.

M. 'V1EÍRA DE M;ELLO - Português
para o Banco do Brasil 50,00,�. -

�
" .

. .

"""'( f

�/ �

"..""�

Dlatrlbuldor

C. RAMOS S/AOS -MAIORES SUCES�OS DO MOMENTO:
.......

Comercio - Transportu
Rua Joio Pinto. I Fpolla

PARA AQUELES QUE

IDESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

"
,

'GIOVANNI GUARESCHI - Don Camilo
e seu pequeno mundo .. :' o •••• o • • • • • • • 70,00

GIOVANNI GUARESCHI - O regresSo,
de Dom Camilo o •••

'

••••••••••••• o 65,00
GIOVANNI GUARESCHlI - Dom Camiló '

e seu rebariho�" ; ,. , . . . 65,00
J?IVRARIÂ:LIDER - Ru� Tenente Silveira, 35 -

Florianópolis '
, ' .

.

, ATENDEMOS, TAMBE'r.rr PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

VENDE-SE
Uma casa à Avenida Mauro Ramos, .137.

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

Parmaclas de- Plantão
M:G:S DE AGOSTO

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

10 Domingo - Farmácia da Fé - Rua Felipe Sch
midt. '

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

'

8 DOlningo - Farmácia Moderna -:- Rua João Pinto .

14 Sábado (tarde) - Farmácia Sto. Antônio - B,ua
João Pinto.

15 Domingo - Farmácia Sto. Antônio - Rua João
, Pinto.

,21 Sábado (tarde) - Farmácia Catárinense - Rua
Trajano.

22, Domingo -,.. Farmácia Catarinense - Rua Tra
jano.

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

"

'"

'

29 Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
O serviço nO�llrno será efetuado Pelas, farmácias

Moderna, Sto. Antônio e Noturna, ;;ituada às ruas João
Pinto e Trajano.

PERfE/çnô SEM IG(jIlL

Chegou a

Moscou
PEQUIM, 2g:, (U. P.)

O primeiro ministro da Chi
na comunista, sr. Chou En
Lai, chegou ontem a Mos
cou, por via aérea, em via'
g'em de regresso a Pequim,
lVfQlotov ,ofereceu, � .nojte,
uma gran.de, rec'epção
honra' de Chou.

.
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Charles ,Edgard ,Morilz Pre
Federaçãe : do Com,ércio

Em reunião que se reali- para �cih�fas altas funções, 'com que s. sia há procurado
zou a 27 de julho corrente, sôbre ser: ato de, inteirá jUs', defender os altos interêsses
nesta Capital, na Federação tiça, premiando esforços, da classe, quer na Presidên:
do Comércio de Santa Ca- está a atestar, de sobejo, o cia da Federação do Comér
tarina, foi reeleito seu Pre- acêrto da atitude dos ho- cio, quer como dirigente do
sidente, para 'O biénio 54-56, mens da produção, face ao Conselho Regional do SESC
o nosso ilustre conterrâneo, passado de trabalho que tem e SENAC, n�ste Estado, cre
sr. Charles Edgard Moritz, assinalado a feliz admínís- denciaram-no à estima, à
elemento prestigioso no seio tração do sr. Charles Edgard admiração e ,,\0 respeito dos
das classes produtoras cata- Moritz, à frente dos, destí- seus conterrâneos. Manten
rin�:mses.' , nos dêsse órgão de classe de do contáto direto com a alta
A reeleição dêsse presti-, Santa Catarina. administração da Confede

gloso homem do comércio I -Inegàvelmente, o carinho ração Nacional do Comér-
"

'

cio, no Rio, onde sempre es-

L
'.

R·· tá quando na,defesa de

e I a,
"

e· a",e 1,0,e I n ,e'" questões que se relacionam
com os destinos das classes
produtoras de Santa Catarí-

. Por Rodrigues Carvalho

I
via auxiliado, com o seu v�- na, o sr. Charles Edgar Mo-

: O Comércio da Carne i Pelo' e�po�to se vê,' que
Há bem pO'llCOS dias, to, a conduzir o senhor Iris ritz temsabido .

correspon: Verde está outra vez em nem os fiscais da COAP a

quando já completas ás 30 neu Bornhausen ao Palácio der à confiança que lhe tem
luta aberta

-

com os consu- gem como deveriam agir na,horas de expediente a que Rosado 'da' praça 15:', " sido depositada, há anos, pe' midores. Tanto os marcharr defesa do povo, e nem a ad
estamos sujeitos devido ao Destinando-nos a Çídade los que, agora, em mais essa

tes como os retalhistas não ministração do Mercado to'
d B

?, -

ti
, , oportunidade, reafirmam-

b 1 idênci ddever funcional (ou como e rosque, rvemos a .ma estão observando a ta e a e ma as prOVI encias que '6-

alguns querem: às exigên' sorte e a inevitável,infelici- lhe, os desejos de que pros-
a exploração já se estabele- via, e até parece conivente

eias burocráticas) e cansa- dade de sermos obrigados a siga nossa política de traba-
ceu nos açougues. com a situação.dos do labor, . resolvemos transita� ,por t,rec,hos. de �s' lho à frente da Federação De tal forma' estão agin- O vereador Gercino Silo-

d 1
- do Comércio.

d 'A "passar o fim da semana em tradas tao ep craveis quao do os açougueiros, que os va, líder o governo, con-
uma cidade vizinha. Qual escabrósos. E mais lamen- Às muitas homenagens clamores publicos encontra' cordou com as críticas e sa-
não foi nossa surpresa, tável é a questão se levar- que vem recebendo, os que

ram eco' na Câmara Muni= lientou que os marchantes' trabalham neste órgão de ' , ,

, .

d
'quando em determinado tr,e' mos em conta que, em anos

cipal, tendo o vereador Flá- não estavam cumprm o o
cho rodoviário, o veículo, anteriores dos' Governos imprensa, se associam, pra-

vio Ferrari requerido Provi' contrato assumido com a
que nos transportava àque' Passados, o nosso Estado, zerosamente_.-..;.___ déncias â "COAP", afim de Prefeitura.
le local rumou írremedia- ocupava um lugar de des- I '

ha�er mais rigorosa físcalí-
'

'Quanto á alegação dos
velmente à sargeta. Pode- taque no setor rodoviário, TIM f zação. açougueiros de que não po-
mos dizer que, só por um possuindo, de acôrdo com e • a

Com surpresa de todos, o dem comprar carne em mai-
acaso ou 'pela proteção Di' as estatísticas as melhores presidente daquele orgão ar quantidade dos fornece'
VI'na, 'conseguimos livrar "Estradas" do País.

respondeu que tudo estava dores, porque os mesmosd
.

-

VERDADES BIMBA-,nos do referido buraco, mas Portanto, ten o em VIsta correndo normalmente e estão exigindo' um' 'preço
para isso foi tambem !le_ces- o ,que narra�os' acima, _?s LHANTES

que a ação dos fiscais da que não lhes dá lucro, não
sário o auxílio de uma jun- leitores facilmente farão

COAP se vinha processan- procede, porquanto se um
ta de bois que nos custou uma idéia do que tenha si- , ,

Bo..... - do de maneira ininterrupta negócio não dá lucro, o que
'

izid d t "fim de se O, Paulinho P. G. L

d' .t f' ,Cr$ 80,00, quantia eXIgI a, o eS"e, nos�o. 1, ,- é eficiente. eve o comercian e azer e
pelo seu proprietário. Tudo mana (seria ironia dizer nhauãen, êsse que-(Lnda por Com essa informação não desistir e-deixar lugar para
pronto, pago o trabalho, "W:ek-end"). áí, senhores, a inv'�dir as concordou o vereador FIá, outro e não explorar o povo.
uma "boa viagem" desejou- Ja que estamos usando? '

'via Ferrari,' que requereu; Assim, de maneira unaní-
t t os a repeti- zonas dos companheiros, d f' CA M" 1 dnos o colono. ermo, ornarem

: sendo aprova o, um o ício me, a amara, urncipa e
. Três quilômetros de -per; lo:' lamen�ável.'� _o f�to de, como dono dos colégios elei- á COAP no qual se declaras- Florianópolis se colocou ao
curso, lamentável' 'ocorrên- um Govêrrro que -apregoa e

torais' da V. D. N., escre se' que a respectiva "f'iseali- lado do povo contra o ga
cia verífícou-se novamente: espalha aos quatro ventos

I ,zaçãó ou era inoperante ou nancia insaciavel dos exploUrna 'b�rreira com maís de, as suas virtudes de admi- veu que (em Mafra), o sr. 65 fiscais eram venais", radores, E para que o pu-1 metro de altura, impeqiu- nístração e a excelência das Nerêu Ra�os fizera alusÕes 'Justificando o requerido, blico tenha conhecimento
nos de 'p,rosséguir. ,Vm I suas finanças, ten�a .de3cu· 'esclareceu que estivera em da decisão .do. Legislativo, d 'LI t ;n"verulicae sôbre o pleito '

M
..

1 dAI'"QÚE AZAR!" veio a��ona ra o pro,� ema ao Impor' 'v ,

quasiJ;odos os açougues da: umClpa, o' verea or
"

exdàmado pelo motorIsta, tante, deI�an�o de olh�r a.s de Turvo. As alusões outras ,Capital' e eiU todos, eles re' varo Mil;en I da Silveira re'
dando iníc,io a uma série d.e I nossas roçlovlas, r.esuI,tando, '

'_, ,
,

';"'f '

'

cebeu ii mesma'r,'esp"osta; is' quereu fos�, dada' ampla1 d t I não fora,m que as a irma'
bl d d '

I dimpropérios cQntra a adn:I- : no comp eto esman e a-
to é, de que não havía pu ici a e a mprensa, ' ' o

nistração atual. Em sua irre' mento de um dos !_llelhores ções da Justiça Eleitoral. "CARNE SEM OS S O". ocorrido, afim de forçar as
piimível ira, atacava não so' legados .que o Governo pas' fnverídica, na eleição de N:um, desses açougues, ins-' providencias de quem de di'
mente o senhor Governa- sado deIXOU par_a o senhor

talado no Mercado Público, reito.do� do Estado, como tam rrineu Bornhausen desba' Turvo, foi a vitória' da Ú.
Q de número 1 (um), per- De acordo com a delibe'

bem a ele próprio, pois ha' ratar. D. N., único partido a quem tencente' aos pr6prros' mar' ração do, Plenário, a presi-
, , ,

',' , ' cha'n't'e's, como
-

ins'istis,se' em dência,', dirigiu ofício á· ..:.J crime aproveitaria. Verí-, _

adquirir carne sem osso, o COAP com copia do reque'dica foi, a sujeira que' lá próprietário respondeu "que rimento dQ vereador FIá·
\ouv�.. E cujos refle�os ain' poderia dar, um geitinho, vio Ferrari, onde se afirma

mas' que o preço era de vin- que "ou a fiscalização da1� aí estão, na volta de- �m te cruzeiros!" . . . Diante COAP é inoperante ou ' é
3argent'0 às fileiras da For- desse vergonhoso abuso, o venal", tendo o vereador

,
'

"

vere'ador FIa'VI'o FerrarI' di· Vitorio Cecheto acentuadoC!a Militar. o. papai de Pau- " '

>

rigiu-se á Administração do que as finalidades da COAP
Mercado Público, onde fez são boas e uteis mas que
queixa contra b referido a- ,os seus ,responsáveis ,em

çougueiro. Como não se en' nosso Estado não estão' a'

contrasse lá o sr. Adminis' gindo' a bem dos interesses
trador deixou a reclamação do povo.
çom um funcionário, o qual,
sem ser ,solicitado, disse

_

ao

mesmo vereador Flávio O sofrimento é tão inse
Ferrari, que se ele quisesse parável do amor, como o
carne "SEM OSSO A 16
CRUZEIROS, ELE AR, espinho das rosas.

RANJARIA!" C. Malheiro Dias

R eeleíte O sr ..

sidenle da

A Câmara Municipa.1
e o Problema d,a Carne
Acusados, os fiscais dI! ·COAP e, a
próDria Adm. do, Mercado Publico

'. oi

-Em São Joaquim'
fal'a ,de" educação

t�����7,i�rcas',gada -e repel'ida
Vm matutino ontem noti' rante os presentes, que os

•

linho, ..s�bendo que êsse sarciou que ,o popularissimo sr. lpupa�ram ruidosamente. Os
gento �abia .coisas veiídicas

governador fôra ovacionado srs. dep. Enedino_ Ribeiro e
_ '" : '

, da fraude, devolveu:o à
em São Joaquim, durantE!' a o sr. Hercílio Vieira" que

d 1 Corpóração,' dá qual f6ramanifestação prestada - ào :tssistiram aos 'f�tàs, e es-

não particip'aram. A opinião expulso por incapacidadesr. Nerêu Ramos! O fato é

falso. O que houve foi qu�" pública está revoltada com moral!
_

a falta de co�postu,r� do

'j
Verídica é, ainda, a coni·,

Prefeito q�e m,
ais se desres' vência do governador co:n

'''',eitou a si m,eS,mo e ao seu, a"!r�ud,,e (turvosa), atravesFúlvio, Ferreira, presidente: '"

,

, carg'o e autorid,ade, do que' do ato da reinclusão doda: AssoCiação Rural --- e

as tradições sargento:'
Ve'rídicas são as decisões

alguns desordeiros,_ chefia
dos 'pelo Prefeito e pelo sr.

Festividades� dedicadas ao

Padroeiro dos sentenciados
que não perdoa, ao sr. Ne' comprometeu

'{e cavalheiris�o, de fidal

guia e de educação demo'

c:rática do nobre e altivo po-

rêu Ramos não haver sido
dos Tribunais; anulando a

nomeado, 'como queria,' Ue'

,galmente, diretor do grupo
maroteira.

O "Esperança É\iteból
Inverídico é que calcàvel Clube", ,organizado pelos

não tenha guizo!
' reclusos da Penitenciária do
Estado e fundado em 15 de

•..BVM. Setembro de 1943, que, vem

'deseilVolvendo notável pro
grama sociál, comemorará o

dia de amanhã, dedicado ao

Padroeiro dos Sentenciados
"São Ped'ro em .cadeias",
com um primoroso 'prog:q'l'

A fronteira de Costa Rica ����:�:�i.. :sg:;s�LISBOA, 30 (V. P.) ,--'-

O programa terá início àsAilUnciou ontem, um porta' I

goaro8c,id,a' c,om trop�s 7,30 horas, com uma missavoz do Ministério do Exte'
solene, seguindo'se café,comfes, �m situação,críticà pe- dor que Portú'gal advertiu da

'

Nicará"gua
'

'

doces às 9 horas. Depois;' a,
"

ã Inclia de- que reâgirá, à
, partir' das 9,30 ho:ras'até-.às ,�E'x'I'la,d'OS 'pa'r'-a' fôrça pela fôrç,a"c�so algu-

bl d d 12, diversas piovas de atle"ma's de sua,s' colônias f,orem MA�AGVA, 30 (V. P.) do de carros ,in a os,
.

f t
.

f' tismo serão disputadas, com.P' '!I
atacadas, Ao, mesmo tempo, - O, presidente da Repú- tanques', e m an arla, 01

'-
'-

, '

d
'

d' vá,rias homenagens.O anama M'
.

t" d t' bII'c'a, general Anastasio So' inspec,iona o antes ii par-''''',_ "

: o lnlS eno esmen e' as
, ,

_
'

... noticias de que Portugal ha' moza, acaba de enviar tro- tida diante do paleio presi' A tàrde defrontar-se-ão,PA.NA��', 3.0. �V. P.) via pedido à Argentina pa' pas para a fropteira com çlenciaL Ex;pli�ou '? 'presi- às 13 horas, os 2()s. quadros- Nos meIOS ofICIaIS; se re-
_ ra servir de intermediária Costa ;Rica. ' dente que suas tropas vã_<) do Es�i'ariça e Alvim Bar- "-

velou que o Panam� c?n' na questão. Uni comunicado para ,a' fronteira à cfim de bosa em' disputa da Taçacordou em receber os eXIla: diz que "não foi pedida O comhoio militar, de va' _defender o territorio de N�- "Santino Andrade" e às 15«;los nicaraguenses de Costa
qualquer mediação". rio� quilô�etros, consistin- caragua. horas as equipes principaisRicã, num esforço para "a- �....:_---_;.-----...;__,;......._---�_;,;,----------:=----::---::-: do Esperança e Associação��caarr���aa!ll�lo!��S�?c=��: J

'"

veAm- para o B'r'a�'�Slll �� �l���a�������:!��utan'ta semana, chegaram varios

'

a'p''onAeses " ,
,

" 'A partir c:ll;lf$ 1G,30'horas'�����o�ak�o��:�!��:e;!:
" .,' "

'

"

, ,",' ,

'

• _' -

"

,

'_ '.' -t����sa�h�:����::;áar���:�:o�diu sua expulsão de �Costa
- " r_

d f 't· 'd) N- base de sete pessoas cada,

[
"

-

"roso program� ê' es IVl ' a'Rica" depois ,
do atentado :R-�9, �O .(V. A..

" �" ao
d'frustr�do para assassinar 01 s�o propriimerite '35 'mil q�e' se destinam à a'gricul' Ionização, e a p�opósito de- eb ESTADO� �giad�cePresidente Anastacio Somo- .." '. .

. -

d d 'd 1 'I d 'tt d d� tura. Essa explicllção foi da' aut.onzaçao a a am a .pe o g'enh eza o convl e comza. A decisão de os receber Imlgran es, e proce enCla

f d 'd fC Ih d I que oi istingUl o e ormu-o Panamá é temporada, duo japonesa, que vão entrar no da, ontem, 'pelo Instituto extmto onse o e mIgra'
la votos de franco êxito noranda até que consÍgalIl elIl: país,'mas'�5 mil famílias; nà -Nacional"de Imigração e Cç)' I ção, em agôst� de 1952, coroamento do prógrâma.

-

pú'a outro país.
'

'

,�

.

escolar - pretenderam per',
vo de São Joaquim.

turbar o comício da Aliança
Social Trabalhista. Foram

�al sucedidos. O sr. Nerêu
Porlugal
adverte _8 Judia'

Ramos, com energia, repe

liu a provocação e pôs o�

que lhe deram, algum� apar'

ReuQe�sê�'� �,h()j��,�:� " .'

"

"

''8: ,Comissão' Execulll:8,:,<do ,ITR,�

� ...

.
�

�)':' ",' .!:!_ c:

Com a pre���ça 9�.Sepa,-, Essa reu�ão, d�rá, �, 6j>0/
dor Carlos Gomes de Olí- tunidade de ,demonstrar
veira e dep. Saulo Ramos, mais uma vez, a coesão das'

reune-se hoje á noite, na hastes petebístas estaduais

sua séde, á rua Felipe Sch- que, com autoridade mo'

midt, a Comissão Executiva ral elevada, caminham sob

do Partido Trabalhista Bra- a bandeira da "�lia'nça SOo

sileiro, secção de Santa Ca: cíal-Trabalhísta" para a gló
tarína, ocasião em que se- �ia de Santa Catarina, ' em
rão tratados 'aSsuntos de busca de dias mais premis-
relevância. sores para a massa traba

lhista de nosso Estado.

Avião acrobata, ;

l caiu;Sôbre � multi,dão-
,

MAAGAN, Israel, 30 (V. he Sharett se Emcoritrava
P.) - Um avião, que fazia perto do local em que caiu

acrobacia, caiu sôbre a múl- O avião, porém escapou íle
tidâo que a�sistia às provas, 50.

matando 10 dos espectado- O acidente ocorreu duran
res, Outr:;is' dez pessoas' fi-� te, uma. concentração

,_ p�ia'
caram gravemente feridas. homenagear os judeus mor-
O primeiro ministro Mos� tos na Europa Oriental. "

"

--------------------------"'�

ti episódio' passou-se no Palácío.iO sr. 'go:v�!;,
nador, solicitado para dar solução a várias preces
sos, mJy comple'F0s, 'depois de os ler, sacou da sua

caneta. : ':
>

Os Seéretários ficaram' "de" "respiração
�uslénidat Que iria S. Exa. escrever naqueles au

tos? MaS S. Exa. á_r)enas'féz 'uma cruzinha chbalís"
tica, alegódca e :rrÜtoTógida: em cada um deles e en

gavetou-os todos, confessando:
- Esta vida é um buraco!

"

. '
O Secretário da Viação', presente, não se"cou-

teve: " '

'"

� l1m' só,<Exa.?' Sãó míllfõés' de 'buraCós!fF'
,

!.. ,-

.�'.' ....

X �
X

O prefeito de Bom 'Retiro, também 'pre�ePte,
aUmentou: ,

,
,

- '«São milhões e mais os 11, já celebres, 14-
m{Entráda; ,na, estrada' ger�1'do meu mu,n,icípio.
Pàr': cáusa ,d�l�s-;' tive qu�, esperar das 10 às 16 no',

,rasj':gu:�,�!'i1,�Pifst�, qUélflca parado!';� ", ; ':
O tilate'máticos do go,vêrno �podeIÍ1 < resólyer �; p

problema:, Se',ll. buraco�.fazem uma pes�oa perder-

6 haras, quantas 'perderá éom x milhões dé"buraéos?
,''O, go\tél'Ilador, já 9 resolv�u, com a sua, escala

da vida:' "Perderâ .muito ménos, se fizer calho eu,
que só yiajo. de 'avião e ·litoriJ,la". '

t ','
'

, .

X X '-r,'

.
X

E' comu.in, de-uns tempos para cá, o encontrar
se nas estradas um caminhão carregando um auto'
móvel.

,-- -

-Os Viajantes comeréiais iniéiarain êsse êipedi
ente' único para nãó ficarem paralisados. E' nos pe
dem, agora, que apelemos para- o govêrno:no seàt�,
do de mandar construir descarregadouros públicos.

, de a1itomóvélis, acrescentando que em mtiitós túgâ'
res já os há naturais: os próprios buracos servem
para isso. Os caminhões neles afundam e se nive'
Iam, na saida trazeira, com o leito asfaltado das
estradas!

x x

x
,

Pondo'se Um z em cleofadesa, o buraco'em que
o Cleofas se meteu fica 'ainda mais fundo!

Parã ':�xpulsâ�lo dele) ,pomos o n6sSpggú1rida�-
te à disposição do Thym�

, .,

i, � ;';,
I ,-

.-
.,e Mas.o seu lrineunão quer isso!, Tanto que nem

permitiii ao representarite ;da V.'n;N. 'catarinense ir
à reunião do julgamento!, O ,Thym não deve avançar
o sinal. Para que? Se sair do buraco, cal no atoleiro!

� x,X
,'_

, , x,
,

E já que estamos no 1amàçal das traições, vale
a curiosidade:
- Será verdade que o Cleofás recebeu tele"

,

grama Ide solidariedade de tr�s ex'deputados cata'
-rlnenses; traidores, amicissimos do sr. Bornhausen?

X x

x

Esses três, trairam o p.s.n., como o sr. 'Cleó'
fas! Mas aqui, para os rapazes udenildos, são her,óis.
E ainda acham, os rapazes, que não é a V.D.N. que
vive dos restos do p$.n.!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


