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Eu ainda me lembro de um edital .

da 'Câmara de Joinvile, publicado há
-s-

Nr 11.95 3 muitos anos.

Dizià, mais ou menos' assim:
__�.__ ._ _'

.. _.-::._-==-..:..._::::::.=....-=-_::::::=:--; .,...�H.�����������-:- - "De ordem do sr. Prefeito Mu'

Edição de hoje - 8 páginas ---F-lo�r-i-an-óp-ol-i-s,-D-o-m-in-go, IOde Agôsto de 1954
_ (,"'!t 1... nicípal;: torno público que é proíbido ter

__-------------------------------- à sôlta animais ferozes e cães mordazes,

�/{Est'aios �decl·dl·dos . a de'fender ��ae :;�;i�� �:ci�fra��res�.r:�:����es na

f:ste edital marcou época. Aquêle
"mordazes", para cães com dentuças ar

reganhadas, colocando em perigo as cane-
.

. las dos transeuntes deu assunto para mui-

OS lerritórios porlugueses -toml·Iodos· os meios:de que ::t:!f::�:;;�U!h�e:fi�: �·�:�oli�dit.l, a' respeí-
• to de um carro. com alto falante, em propaganda políti-

dispo·mos»!-�Multidões,! [emCLisboa, clamam contra· Nehru �: n��:�:L�:à2,:::d:;t�;:1:t: ::::� .: f:::;
LISBOA, '31 (U. P.) -I ° primeiro n;-inistro hín-. Bombaim uma "Marcha sô- cial" para defender Goa. Lope� - estamos dispostos que seja. Mordem, ao que sabemos, os que possuem den:

� 'b " l tem noucastroo d f d d tadura, principalmente novas. Mordem, segundo a gíriaA guerra fria hindu'portu- . dú Jawaharlal Nehru, exí- re Goa para 15 de agôsto Portuga tem poucas tropas a e en er com to os os .

popular, os que enterram os dentes nas verbas, por
guesa. pela posse do� terrí- giu que esses territórios, próximo, o govêrno portu- na India; extra-oficialmente meios de que dispomos o exemplo MIL e TANTOS CONTOS em 3 meses. Mor'

tórios de Portugal encrava- "lunares no rosto da India", guês lançou uma advertên- são calculadas em 5.000 sol' território e o povo portu- dem os que procuram dilacerar a honra alheia com as

A

b t h
' . prêsas da infâmia, molhadas na saliva da inveja e na oba'

dos na India seestá conver- fossem' integrados' ao govêr cia contra passiveis "agres: 'dados. gues, em ora en amos es-
b d d it' a o espeIo.. _ '

tendo no mais grave dos no de Nova Delhi. Ao con' sões disfarçadas", enquanto "Seguros de nossos direi' perança de que a União In', Não mordam o meu filho. Esta é bôa! Os filhos dos

Problemas que o govêrno trário dos franceses, que nas ruas se formavam mul- tos - manifestou à juven- diana não renunciará a' sua outros 'podem ser mordidós pela dentadura paga pelos
,

.. _ .."
, cofres públicos. Mas o' filhinho 'do papai há'de 'ter cane-

de 'LisbÓa teve que enfren- possuem idênticas posses- tidões de 20.000 pessoaspa: tude o presidente Craveiro tradição pacifica", . las a salvo nara poder chutar a decência a honra, e a,�
. ')

tal' desde a 'última' guerra sões encravadas mais no ra realizar manifestações de '-- .. dignidade! "

O Temno Tremor de terra Não é mesmo de figurar ao lado daquêle velho aviso
mundial. sul, os portugueses se nega' protesto, com a aquiescên do Fiseal da Prefeitura de Joinvile, num arquivo de ra-
.

A tomada .da isolada aI, ram com indignação adis, cia do govêrno, '90 Perõ
.

ridade?
.....

..

d D d ti
-

de "Goa e' nossa grita Previsão do tempo até às

�
deia portuguesa e a ra, cu 11' sequer a cessa0 .

.

•14 horas do dia 7°.
. �

•

na semana passada, por um suas possessões na India. vam!

L tIL di blTdemPNo - �m geral, nu' P.B)UENOOOSbAselrRvEaSto:r3I'01N(Ua�\�. ��grupo de "voluntários" ar'
- ,u aremos pe a n Ia a o. evoeiros esparsos. �- .

�

AS MUL Temperatura Estável cional registrou, hoje, forternados procedentes' de Bom- ·PROTESTAM. . Portuguesa!".
-

.

Ventos - Do quadrante tremor de terra, ontem, cuja
/"

TIDÕES Os estudantes se ofere- Norte, moderados. duração foi de 9 minutos.
Em meio aos rumores de cem para formar o que qua- Temperaturas - Extre Calcula-se que o epicentro

mas de ontem: Máxima se encontre ao norte do Pe-
O govêrno de Lisboa não que se está planejando em lificam de "Brigada Espe- 21,6. Mínima 15,1. rú, a uns 4.500 quilómetros

ao noroeste de Buenos Ai-

'U'
.

m lnstltute a m'a' I·S
res. O Observatório infor'
mqu que tremor de terra

cipais territórios encrava- foi tão forte que ocasiona'
,

.
..

.

I'd
ria "consideráveis" danosdos na India, se estes forem .&.gora 'e parA o pesso-A as� . �

,

'.' .
. U

.

se atingisse alguma regiãoatacados.

C
-

E' - povoada. -O sismo se regis-
40 "VOLPNTARIOS" TO, 81XaS ,COnOmlt:,aS -

,
. Itrou às 3,52 horas da ma"

MAM NAROtI ,RIO, '31 (V. A.) '- A Co' dos Bancários� A idéia 1��:'r te da rrova;,�uta,rfluia
A
,�erá dru�àda '4� hoje, �t�ngin�omissão dê Serviço Público ceu em 1947, numa reumao escol�ido, de preferência, I

sua intensidade maxima, as

Ontem, noticias proceden- Civil do Senado. aprovou, dos presidentes das Caixas entre os segurados. 4,04 horas.
�s � Va� and�) infur- pM m�oria, o ��clo � Ecoo�k� e �M� � �- ----------------�------�-----------------

mamqUeaaldeiadeNaro-I�:��ro:!�:J�!�aOeI�:�!��ICOi��ee�;��:i��:�iasque I' ira'l� a'ml-' I� � ['�rr� 1·1''''1·-1'Da'r·ll-�li, de 4.800 habitantes, foi dos Economiár.ios, que terá o projeto adota, figurauma. ..' '.
.'.. '.

..

,

.

.

como segurados obrigatórios I segunda a qual o presiden:tomada pqr uma força de
independente de idade e'

.

40 "voluntários", os quais se exame de saúde, os funcio- -------

dispõem _agora .a marcha sô- nários das Caixas Econômi-

n '

O I dd'. 7.
cas, qué não querem mais masDC r libre Nag,ravelh. contribuir para o Instituto

R' ·

I' d d·d I' metros e melo
eUls ro e cao I a os S. PAyLU, jl (V. A.)

a' cargo's e·lell·vosi� �:��:�:t:,�::::�,�::�
em companhia do a�adêmi- Hoje o sr. Bornhausen é

r:=:tW'liillf �......."..,.- o Presidente da U. D. N. e, Como é sabido, no pri-TRIBUNACllEGÍONAL "duais e 'federai.s vg fiscais co, quando se encontravam está percorerndo o Estado meiro semestre, o Tesouro
ELEITORAL ou auxiliares fiscalização da à margem do rió Aguapei, na mais desenfreada cabala deve pagar àos mun.icípios

Doutor Juiz Eleitoral. Fazenda vg estão compreen' eleitoral. as cotas a que eles têm di'
. . . '.'

, também conhecido comoCircular n. 19, de 2.8-7-54 didos entre' funcionarias O seu antecessor, dr. A- rei.to. E acontece que os
� Trail�mito vossência _vg que vg em se candidatando Feio, conseguiram caçar derbal Ramos da Silva, na municípios de prefeito ude
solicitando ampla divulga' cargos" eletivos vg devem

uma sucuri de sete metros sua campanha, 'nunca pro' nista já receberam por adi
ção vg seguinte decisão dês' afastar-se 'exercício� seus meteu ser apartidário. Não àntamento essas cotas, en' PORTO ALEGRE, 31 (V. rado em Pôrto Alegre des'
te Tribunal bipts Façe.arti· cargos vg sem vençi:men' e meio de cumprimento, pe- escondeu, antes o procla' 'quanto para os de prefeito A.) - Ao contrário do que de quinta'feira, permaneco
go 15 Instruções Registro I tos vg partir data for feito sando cento e dez quilos. A mau, que administraria corri I pessedista o sr. Heriberto fora informado ante'ontem encalhado na aitura do ca
Candidatos vg baixadas 28

I

seu registro perante Justiça a sua grei política. E nunca Hulse, títere do sr. Bayer pelo Consula'do Britânico nal do Sitia, nas -adjacênciasjunho último vg pelo Tribu- .Eleitoral vg até dia seguinte caça foi feita a ,bala e,. se- saiu de Palácio para fazer Filho, Secretár.iq da Fazen- nesta capital; o "H. M. S. de Pelotas. Informou'rios
nal Superior 'Eleitoral vg plei�o pt Cords. Sa�ds. FIá· gundo dizem os caçadores, a coacções eleitoreiras. Dei- dlk de fato, diz não ser pOso Bigbury Bay", vaso dé ontem, pela tarde, _a capita"Prefeitos Munic�pais vg Di' via Tav�res dà Cu�ha'Mel-I sucuri mostroU'se agressiva' xou, no governo, um exem- sível o pagam�to! guerra inglês que percprre nia do Pôrto que o "Tris-
reto:�� e Suq-DIretores re- 10, .PresIdente TrIb. Reg., . d' pIo de compbst�ra,democra' E, depois disso, .os escri' atualmente a América do. tão"� 'rebocador da Marinha
parhçoes vg coletores esta' ElelÍora1. ,. antes e morrer. .. tica e de respel-to a vontade bas palacianos vem para os ,Sul' e que vem sendo 'espe� Brasileira em serviço no

�..:..:++)+:++:..)+)+:++:..:..:..:..:..:..:..:..:..:..:�:++:••:..:..:..:..:..:..:..!.e..:..:..:..:..:...:. (..:..:..:...:..:...:++:..:..:++:..:..�..l..:••:..:+(..:..:..:.....:..X..:...:..:�. di.strito naval sediado em
No discurso <;lo sr. Wanderley Júnior, em defesado' acordão reco.rrido e recomendando ·providências singu' Rio Grande; acorreu' ao lo"

govêrno, no momentoso caso da prisão de ,oficiais da nos' larmente enérgicas contra os fraudadores da vontade po.. cal, est::lndo envidando es
sa valorosa Polícia Militar, há uma confusao que pl;ecisa pular.. " .

_
forçbs para libertar o "Big-

ser desfeita. Disse s. s. que o sargento rêincluído nas fi- Se houvesse, no caso, deéisão contra lei 'expressa e btiry Bay" Contudo sua

lei_ras das quais fora expulso, não poderia ter a partici- jU1"isprtLdência firmadlk, como diz o' sr. Wanderley' Jú' chegada' hóje ainda é pro'
pação na fraude no pleito de Turvo por um dos motivos nior, a suprema instância teria 'decidido' como decidiu?! .blemática.
da exclusão, porque a anulação' do referido pleito fôra Alude,. finalmente, o deputado udenista, com empe'
posterior à referida exclusão. para servir ao fim determinado: a anulação do ato ex' nho de escândalo, a uma perícia que teria, desapareçido. l.o--_()....o...o...o....cQO argumento nem engenhoso é. O sargento não foi clusivo, an�es que o sargento falasse! Ó .sr: Bornhausen) Desaparecido de onde? Dos autos, já o disse oficialmente
excluído !,>or causa ode participação na vergonhosa frau' ou se prestou para a farsa como inOcente útil, ,ou - co' o Tribunal, não o foi. A única perícia legitimamente de' O : RISU' DA CIDADE...

de eleitoral. Por' essa· razão, o govêrno não'o excluiria, mo é certo -. premido pelas injunções de correligioná' terminada e regularmente processada por técnicos 'do
mas', por certo, até 'o promove'ria. O que se disse e o que rios do sul, cómprometidos no crime eleitoral de Turvo, competente Instituto, consta � processo.

.

se sabe, por aqui,"é que' êle foi reincluído por saber de' . assumiu a responsabilidade de fazer � ato imoral. A acusação que o sr. Wanderley Júnior fez, repetin.
mais a respeito do processo fraudulento e ·dos crimino' O chefe do executivo, assim, não pode ser excluidó do'a aliás, esbarra com a circunstância de que essa perí�
SOs-que o praticaram -

'

.

de comparsa dO'deprimente episódio da falsificação elei· cia, só podéria ser junta aos· autos por despacho·do·dr:
Ninguem (gnora,' por aqui, que o sr. Afonso Guizzo toraI das urnas de Turvo. Adão Bernardes, juiz que presidiu aO inquérito e cujabateu�se valentemente· por essa reinclúsão ilegal,'arbi, Essa a verdade, p�r mais dolorosa que seja para éI insuspeição, se "porventuTa não de.corresse da sua reco'

trária e �frontosa_ aos brios de uma milicia tradicional- primeira autoridade e para a nossa cultura tàmbém. D(! nhecida integridade móral, decorrel'Íá, no caso, de haver
mente digna e' secularmente conceituada no respeito do tudo, cabe êste r�sumo: o ·sr. Irineu Bornhausen, para votado cohtra a anulação daSllrnas do Turvo... .poVo."ca:tatinense: "_. cobrir -com. o silêncio a ver�onheira eleitoral de Turvo, Ainda mais:, apuramos que essa Jal perícia, que o

,,',nJla:r�:JQllÇa}.-; de qualquer jeito.;. e�sa reinclusão ile' reintegrou ilegalmente um elemento e�cluído da.. Polícia sr. Wa�derley Júnior diz te:r sido feita por ilustre e in'
gitim�, 01,W�ll;l.,9i,c[>l1ismo foi ao cúmlíló de negar ao Co' por inoapaéidade moral, provocando, com is_so, justa re' suspeito magistrq..da, deveria ser t1ma visitlria no local,n:ªnc!p daPõÚCia a competência da éxpulsão de e-lemen' pulsa.'r motivando a prisão d� vários oficiais. determinacJ.a pelo próprio juiz acusado e que, por i.sso,tos"fn"di.gtfÓl'clá f�rda. Jurisths apalh�çadós descõbriram, xxx

• seria juridioameilte tão imprestável quanto o mais ser'

'pai-{dssó, 'qiú!' ó Comando da Polícià Militar catarinense Revoltado contra o ato moralizador ao egrégio Tri- vida dos papeis.
.

não ér;a alto çomando e ,aí chegaram à'conélusão de' que bunal Regional Eleitoral, que' anulou o pleito de Turvo, xxx
somente �Q,sr;./ge.rieral <:omandante d� 5a. Região pode· o sr. Wanderléy Júnior' contra êle se insurge, ipsurgin' Q caso de'Turvo e da reinclusão do sargellto, comoria excluir os faltosos à dignidade da Corporação. barri' dO'se assim, também, conh;a a decisão do c'olendG Tribu' se vê, estão interligados, formando mais um borrão ne
ga-verde. Essa exegese não. pegou. Transferiram, então, nal Superior Eleitoral, que não conheceu do recurso ude- gro no govêrno cambaleante que aí está, desacreditado
a competência pal'� o _goverl1�dor, num p�sse d� lTIágica ..

nista, proclamªpgo,. Ilº, eel1ta.1}10, �j:�,atidã.Q ju,,rítlica, do. do .po:vq. PQJ:" oêJ·· . traído calabarescamenie.
."10;"

• e
•

DIRETOR

IRubens de
Arruda Ramos

IERE.TE IDominlos F.
de Aquino •

PLUTOCRATAS E QUE ESTÁ ABERTO
OS PRINCIPIOS CRISTÃOS E COM-OS

Nl

de, que lutara por seus prín-

Equíparades OS exlranume
,

rárles da União

bàii:n provocou �ma violen

ta reação em todo Portugal.

RIO, 21 (V. "A) O tranumerários mensalistas
Congresso 'remeteu ao pre- da União e autarquias, que
sidhente da República na, contam ou'venham a contar
tarde de ante-ontem, o pro- cinco �nos de serviço' públi
[eto 2E!. le� que. eql!ipara, aos _c.:o;..._O ..p.ra?0 para o pronun
Iunclbtrâríos efetivos, os ei- eiamerrto do "chefe do go'

vêrno terminará dia nove.

"Se eu fôr eleito, a U.D ..N.
perderá um corriligionário
para que' o Estado ganhe
um Governador" ..
Essa foi mais uma das

mirabola�es promessas que
o sr. Bornhausen fez ao po·
vo como candidato.

popular.
Mas, o pior da atualida

de, não é o fato de o go.
vernador Irineu transfor
mar'se em cupincha elei:
toraI. O pior são os seus a'

tos discriminatórios, no e

xercício do cargo' de Chefe
d'Estado.

jornais perguntar porque os de que, amanhã, os seus

prefeitos' pessedistas não fa- 'correligionários sejam trata'
zem isto e mais ;Y,1)filo,

I dos com' a justiça que. ele
quando sabem que Jio e: tratoú os adversários, ne

mais aquslo deve ser feito! gando-lhes todos os direi'
com o' dinheiro .das cotas. tos, ate me�mo aqueles que,
O sr. Bornhausen tem ra.,. expressos em leí e com data

zão em fazer esforços inau' imperativa, em sendo nega
ditos para que a U. D. N. dos, sacrificam cada vez

não perca o poder. O, que I mais o povo e o desenvolvi
mais o atormenta é o medo menta de Santa' Catarina,

._--_._-------

O' «II. M_
ainda

.�. Bigbury Bay),
não chegou

- Para que. isso?

. t

- E' para assar a cal�ne
de la. que a Prefeitura
arranjou para pôr no

·mercado!!!

,

..
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópolis, Domingo, 1° de Agôsto de 1954 O· ESTADO

Indicador Profissional
CLINICA DE.; OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E

GARGANTA
-do -

M
�

E D I C "0 5,
-

I Dr. FaDscto Brasil r
o E S T A D o Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta

. do Hospital, de Florianópolis
'

,

RA WLADYSLAVA i ESPECIALISTA EM DO-. ADMINISTRAf:AO A clínica está montada com os mais modernosN1ÁRIO DE �ARMO,' DR. ALFREDO D,.
ENÇAS DE CREANÇAS. ;Redação'e Oficinas� à rUI! Aparelhos para tratamento das doençasda especialidadeCANTIÇAO - CHEREM W. MUSSI CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento. das Sinusites sem operação)

.. -' MÉDICO - 1 e CONSULTAS: Da� 10 às Tel.. 3022 - Cx, Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites e

I CURSO NACIONAL DE D t RUBENS A d N' G )rUNlçA DE CRIANÇAS
DOENÇAS MENTAIS DR. ANTÔNIO DIB 12 horas.

Ire orR:AM'OS.' inflamações o artz e arganta
. A D U L TOS IONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

Doenças Internas Ex-diretor do Hospital . MUSSI
'

Gerente: DOMINGOS F. D� para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de
jORAÇÃO� - FIGApo Colônia Sant'Ana.

- MÉDICOS - Cons. e Residência: 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E'.U muitos
RJ,NS - INTESTIN'OS -Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. Representantes: casos são evitadas as operações das Amigdalas'I'ratamento moderno da tais. .

GERAL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das FaringitesImpotência Sexual. .

I t Lt '

fl
-

d O ld )SIFILIS Serviço comp e o e espe- ra, c.a, e in amaçoes os UVi os
Consultório - Rua Tira- Rua 'I'iradentes n. 9. cializado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)

dentes, 9. Consultas das 15 às 19, SENHORAS, com modernos A 'D V O G A DOS - fiO andar. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de
HORARIO: horas. I métodos de diagnósticos e I Tel.: 22-5924 Rio de (OCULOS)

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

. jLAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico de
,

' Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA - HIS'fE- DR. JOSÉ MEDEI-
.

Reprejor Ltda. '. lesões dos Olhos)Tel.: Cons. - 3.415 - Res. 54 Estreito R F li d O' li
.-, i:J. RO - SALPINGOGRAFIA KOS VIEIRA ua e Ire e iveira, n. INFRA VERMELHO,-. 2.276 - Florianópolis. 'fEL 6245 ,.-.

- METABOLISMO BASAL
_ ADVOGADO _

21 - 6° andar. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
DR. ROMEU BASTOS DR.

-

MÁRIO WEN- Radioterapiap or �ondas Caixa Postal 150 _ Itajaí
Tel.: 32-9873 - São Paulo Pulmão e Esofago

curtas-Eletrocoagulação

-I S t C t 'na' ASSINA'r�JRAS' Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaPIRES DHAUSEN Raios Ultra Violeta e Infra
..

-- an a a ar!. -

Na Capital I Belo Horizonte
- MÉDICO _.:. CLíNICA MÉDICA DE Vermelho. DR MÁRIO LAU- Ano G�'$ 170,00. Residência - Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365 '

Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultórlo: Rua ��a�ano;
•

RINDO
Semestre .. .. Cr$ 90,00 Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tardeSão Francísco de Assis e na Consultório � Rua João n. 1, 1° andar - Edifício do No Interior

, das 2 horas em diante no ConsultórioSanta Casa do Rio de 'Pinto, 10 - Tel. M. 769. Montepio, '�'T', Ano Cr$ '200;00

IJaneiro Consultas: DasA às 6 ho- Emár;o: Das 9 às 12 ho-
DR- CLAUDIO Isemestr·e ...• Cr$ 110,00

CLINICA MÉDICA raso ras - Dr. MUSSI. Anúncios mediante con-

·CARDIOLOGIA Residência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra. BORGES tráto.' .

i DOENÇAS DO APARELH0 DIGESTIVO _

Júnior, 45. Tel. 2.812. MU8SI. I ADVOGADOS Os originais, mesmo não! ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA-Consultório: Rua Vito:r -

.

I
Residê.rcia : Avenida Trom-, Fôro em geral, Recursos publicados, não serão deyol-" DERMA;OLOGICA E CLINICA GERAL ,

Meireles, 22 Te!.. 2675. OLH0S - OUVIDOS �

powsky, :;4.,
I
perante o Supremo Tribunal vídos I Dr Miguel Nunes Ferrel·raHorários: Segundas, Quar- NARIZ E GARGA:NTA

,
.. Federal e Tribunal Federal 'A_ direção não se. respo�-

,
•

"tas e Sexta feiras:
DR JÚLIO DOIN 1---

de Recursos. • s�blhza pelos. conceIt?s emi-
CONS. _ A' RUA VICTOR MEIRELLES N0 18,' 10Das 16 às 18horas.'

DR NEWTON
ESCRITóRIOS tidos nos artigos asslnados.

ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.I VIEIRA . Florianópolis - Edificio
RES DUARTE SCHUT L oRes.idê�ciil: Ru� Felipe ,

,

. D'AVILA são Jorge, rua Trajano, 12
��..-- ..... - -."..".,.,.

�
,.;_ E ,N 38 - FONE: 3.140

Schmídt, 23.- 2 andar, I E
.

u t Olh s URGIA GERAL -10 andar - sala 1. Inform6'çÕeS• specia IS a em: o - CIR,
..' . .apto 1 _. Tel, 3.002.

Ouvidos _ Nariz e Gar- Doenças de Senhoras _-
_ lho de Janeíro - Edífício

uteís Dr. Ylmar- l'orre-'8Proctologia - Eletricidade Borba. Gato, Avenida Antô • ..,DR. WALMOR ZO- ganta. \
.

, Médica nio Cárlos 207 - sala 1008. '.

CLINICA MEDICA
MER GARCIA. Receita de óculos.

ConSúltórió: Rua Vitor O leitor encontrarã, nes- CONSULTAS das 10 - 13 horas
DIiIplomado pela Faculdade Infra-Vermelho: Meireles n. 28 - Tetefone: DR.. CLARNO G. ta coluna" informações que Rua Tiradente 9 - Fon!! 3415
Nacional . de Medicina da Ultra-Sonoterapia - Ne- 3307.

.... GALLETTI necessita, diàriamente e de

O C I-��-'-F---E----I--.-"'------EX���:�r:�d::: ::n�:::;l da bu��:i!:sde Oto-Ríno emCili:i:�s: Das 15 horas
Ru:����:t�l?es�O. imediato: Ir. 8"'.OS1... nue slnuMaternidade-Escola Residência: Fone, 3.422 FONE: 2.468.' JORNAIS Telefon� Médico dos Hospitais Americanos e da Força(único no Estado)(Serviço do Prol: Octávio -Rua: Blumenal n. 71.. - Florianópolis - O Estado 3.022 Expedicionária BrasileiraRua - Vitor Meireles

2 65- MÉDICO OP A O
'Rodrigues Lima) A Gazeta.......... . u - ER D R - PARTEIRO

-

Ex-interno do Serviço de n. 22. DR. DIB CREREM Diário da Tarde . �. 3.579! Doenças de Senhoras e Crianças - Partos _:_ OperaçõesClrurgia do Hospital Horário - 9 ás 12 horas ADVOGADO IDiária da ManhA ." 2.463. O Mais Moderno e eficiente Tratamento e Operações(. A. P. E. T. C. do Rio de
_ 16 ás 18 horas. Causas Cíveis, comerciais, I

A Verdade......... 2.010 das doenças de Senhoras
Janeiro

FONE' _ 2.675 I Imprensa Oficial .' 2.688 Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-criminais e trabalhistas.Médícc do Hospital de .

, HOSPITAIS turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidade,Caridade Residência: Travessa Consultas populC1:res I D� Caridade: insônia, impotência e frigidez sexual em ambos os se-DOENÇAS DE SENHORAS Urussaugu 2. - Rua Nunes Machado, 17 (Provedor) 2.314 xos - Tratamento pré-nupcial é pré-natal,
- PARTOS-OPERAÇOES Apt. 102.

(esq. 'Tiradentes) - sobra- (Portaria) 2.036 Operações especialízdas ,do .ouvido, -náríz, garganta,Cons: Rua João Pinto n. 16, DR. VIDAL do _ sala 3. I
Nerêu Ramca . � ..•.. :.813571 sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) .Iabío partidodas 16,.00' às 18,00 .

Militar . . . . . . . . . .....
� Operações de hernias, apendicites, ovário,. utero,horas.

"

,

CLíNICA DE CR1ANÇAS São Sebastião (Casa hemorroides, adenoides, hidrocéles, varicoceles ePela manhã' atende ' CONS'QLTóRIO - Feli- de Saúde) 3.153 varizes, elefantiazes.diàrfamente no Hos- pe S.chmidt, 38: D H J4'g K h I"e Maternidade Doutor C I R U R G I A E M G E R A L
'pital, de Caridade. CONSULTAS - nas 4. f. aos LI on, ec e

.
.

Carlos Co�rta ... 1.121 Tratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,Residência: às 6 horas. I CIRURGIÃO DA CASA Dt: SAUDE SÃO
I SEFBASITdl�O I r�i���:S' UR- . hemorroidas com 6 injenções, sem dôr

.

Rua: General Bittencourt Residência: Tenente Sil- . Laureado com a medalha Ide ouro pe a acu a e
'B b 'i

OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papei)I "

I
Corpo de omne ros '

�.3131
Tratamento e Operações do estômago, fígado, vesicula en. 101.

I veira, 130 de Medicina do Paraná.
. O.__ Serviço Luz (Recla- intestino' _ Tubagem duodenal. .

Telefone: 2.692. FONE � 3.165. Prêinio "Victor do A�a�ai de Clinica Obstiteca da
P �.Il�õe(s� I" C· ��..

2.404 Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, mais
DR ARMANDO VA

--

Faculdade de Medicina II
o

ár!o)
a a" •

I moderno, em 3 ou 15 dias.
.

- DR- ANTÔNIO MO- aar ru . . . . . . . . .. 2.038 Técnica única no mundo para o tratamento do Heman-LÉRIO DE ASSIS NIZ DE ARAGÃO Com estágio na Clínica Cirúrgica da Faculdade' Polícia (Gab. Dt:le· gioma (manchas de vinho) no rosto, ou no corpo, com
- MÉDICO de Medicina da Universidade de São Paulo. ! gado) . .. . .. .... 2.5!H 100% de cura.

Dos Servíçes .de Clínica In-, CIRURGIA TREUMATO. V·' de aperfeiçoamento aos hospitais de COMPANHIAS UE Receita de óculos - T:ratamento.e operação das doençasfantil da Assistência Muni- LOGIA Monte��â:�se Buenos Aires. TRANSPORTE dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,cipaI e Hospital de Caridade' Ortopedia CIRURGIA GERAL _ PARTOS _ DOENÇAS DE AÉREO ETC.
,CLtNICA MÉDICA DE J Consultório: João Pinto, ,SENHORAS TAC ; 3.7ao .l\.TENDE A 'QUALQUER HORA DO DIA E DA

, CRIANÇAS E'.ADULTOS 18. Operações de: Aparelho digestivo - Estômago, Cl'uz�iro do Sul 2.500 NOITE
- Alergfa -

Das 15 às 17 diàriamente. intestinos, reto, anus etc., vias biliares (v�s�cula) .-1 Pan�lr e 3.553 Consutório: .Rua Deodoro" 35 .:_ Tel: 2784,
Consultório: Rua Nunes Menos aos Sábados Aparelho gênito-urinário masculino e _femm�n�, nns Varl� ,..... �::�;! ResidêIici�: Rua Bocaiúva, 210

,

Machado, 7 - Consultas das Res.: Bocaiuva 135. bexiga, próstata útero, ovário.s, operaço.es pl.astIcas. A

Lófde A�reo .

N· M I C I H15 às 18 horas. Fone: - 2.714. . Cirurgião da glandula tireoide. Cirurgia do can- Real 2.358

aVIo o Dr « ar ' oeocke>..'Residência: Rua Marechal
cer. Traumatologia. Scandlnavas 2.500, _. .,

Guilherme, 5 - Fone: 3783, DR. H E N R I QUE Atende das 8 às io e das 16 às 18 hora,s na Ca- HOTtlS RAPIDEZ _ CONFORTO _ SEGURANÇA
PRISCO PARAISO sa d S 'de Sã0 Sebastião das lO às 12 e 14 as 16 ho- Lux / ;.. 2.021

Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIR'""a e au ,

'do d I tít M ti 2276 \J

MÉDICO ras a rua Fernando Machado nr. 6. (Pre 10 o ns ,1 U- ales c Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se-"

to Diagnostico Dr. Djalma Moellmann). MetroPol_ 3.147
bastião, Ilha Bela" Ubatuba, sendo nestes quatro últí-Operações -. Doenças La Porta . . . . . . . .. 3.32] •

t dDoenças do apare'ho respi-, v
C i li 443 mos apenas para movimen o e passageíros.

t'
'. de Senhoras - Clínica de !Jtc que ...........•

.

As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba nãoraOrlO' Central .•......•.. Z.MU .

d'
-,

h ,.

d h d RTUBERCULOSE
' Adultos.

337] pre1u zceruo :o orano e c ega a no 10 (Ida) e

1 T I
l!ltlJtrela .

.. .
.

SANTOS (Volta)RADIOGRAFIA ERADIOS- . Curso de

Es.pecialisaç�o Dr. Jose' avares., racema ldeal -, �.659
ITINERÁRIO DO N/M' "CARL HOEPCKE" PARA OCOPIA DOS ·PULMõES. no Hospital dos Servidons BSTREITO

M:E:S DE AGÔSTO DE 1954
. Cirurgia do Torax 1 Estado

.

WrOLE'STIAS NERVOSAS E MENrAIS _ CLINICA Disque ... ,....... -66
Formado· pela Facúldadeao..

ALNac!onal de Mediciná, Tisiô- (SerViço ..lI) �rof. Mula-
'

GER

logista e Tisiocirurgião' do' I
no ue Andrade) /

Hospital Nerêu Ramos Consultas _ Pela manhã

DR- I. LüBATO
FILHO

Curso de especialização pela
:S" . .N. T .. .,Ex�iMe-r..!lo:�,e Ex-as
sistente de Cirurgia do Prof.
(fgO' !PihheÍ'ió Guhnarãés

(Rio}.
Cons: Felipe Schmidt, 38

- Fone 3801.
Atende em !Íon marcada.
Res: Rua São Jo,rge 30�

Fóne 2395.

\
IDA VOLT{\

Florianópolis ltajaí Rio de Janeiro Santos
2/8 4/8 10/8 11/8
15/8 17/8 23/8 24/8
28/8 30/8 4/9 5/9

I

, � Iscola�p,lma ria
I, Adventista
I I

Matrículas AbeTtu
,

I CJrsos: Primário. Ad
missão.

I' Rqa Visconde de Ouro

Preto, 75.

Do Serviço Nacional de Doenças Mentais.

Chefe do Ambulatório de Higiene Mental.
.

Psiquiatra do Hospital - Colônia Sant'Ana.

Convulsoterapia pelo eletrochoque e car- I

diazo!. Insulinotérapia. Malarioterapia. Psico-

te�apía.
. "

CONSULTAS: Terças e Quintas das 15 as

17 horas. Sabado (manhã)
Rua Anita Garibaldi, esquina de General

Bittencourt.
RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Te!. 2901

no Hf'spital de Caridade.
.

A tarde, das, 15,30hs.
em diante no consultório,
á Rua Nunes Machado 17,
Esq1l,na de Til'adentes. �l'&t
.2:766.
Residência - La Porta 1Hotel.

Horário de Saída:
de Florianópolis às 24,00 horas'
do Rio de Janeiro às 16,00' horas

Para mais informações dirijam-se à
•

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212

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

Lavando com Sabão

Y>irgem· Especialid�de
. da _ Cla: WBTZEL INDES�R·IAL-J8iDville. (m�rca !8Dlstrada)

economiza-se tempo e dlohelro

BAR E SORVETE:RIA
AMERICANA

Vende_-se o Bar e Sorve

teria American� sito à Rua
Saldanha Marinho n. 13,

, Edifício Machado. Tratar-

I,' Po' local com o sr. Umberto

t Machado, o q�al explic�rá
, (, motivo da venda,

----�--------�����--���-- =�--��

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

COMO ESCOLHER E A

PLICAR O PÓ DE AR
ROZ?

-

DR. PIRES.
A -escolha de um Ró de

arroz é de grande impor
tancia para a beleza femi"
nina. sobretudo tendo-se em

conta a imensa variedade
de produtos de tal natureza.

,

São tantos os existentes
no comercio que a seleção
torna-se difícil.
Existem muitas qualida

des que o pó de arroz deve

possuir na sua composição,
mas para não complicar a

preferencia na eleição de

urna marca, iremos relatar

apenas as propriedades
principais que devem orí
entar a escolha.

x

I
. Em' primeiro logar deve

•

d Ch
.

I
apresentar-se homogéneo e

Mo' I'te '

o' arme uniforme ou melhor, es-
"

I I corregadiço e sem aspere'

DO 'Lux Bólel zas. EDITAL' DE CONVOCAÇÃO
Essa questão de leveza éj De ordem do sr. Presidente, e de confor-

importante e muitas vezes' midade com o artigo 36 dos Estatutos, convo
decide, por si só, a seleção
de um produto. Antígamen- co, pelo presente EDITAL, todos os senhores
te era dificil obter-se que sócios do CLUBE 15 DE OUTUBRO, para',
um pó dé arroz fôsse extre- assembléia geral extraordinária, a realizar-se
mamente leve mas hoje em

dia isso é possível pois ha no próximo dia 1.0 de agosto, domingo, às 9
aparelhos modernos que (nove) horas, na Séde-Social, a fim de tratar
promovem uma perfeita e

dautomatica pulverisação e a seguinte
homogeínísação da materia ORDEM DO DIA: .

-prima empregada., Construção da Séde PrópriaEm segundo lagar o po de
_' ',' J

arroz deve ser bem absor-. - ,,-'c -', NaQ.lhav;��.d(}_ njumero legal, far-se-á a

vente e possuir bon:�poder 3ess-ãQ'eo�q:uàlql.\l€r número, meia hora após,
_ de cobertura, propnedades -'

.� d' _

x�--.-,
" essas que' são obtidas com' �m .segun a convocaçao.

�al, t I?lfetort d� E.�c�la In
os ingredientes que entram 'Florianópolis, 26 de julho de 19'54

SRA. CARLÔS DA COSo u�r��a.n�a�daat���a; nda sua fbabrictaçdão, saognbreetsul'a" Ary Wolf de Castro -- 1.0 Secretário
. '

, , o o car ona oem' '
.

TA PEREIRA - Ten. Fernando VIegas; I id d
'

o
A' t J' d C e o OXI o e zmc .

-- sr. nos o . e ar" I, ,

-

,

Aniversaria-se', 'hoje, a valho Costa, alto funcioná", Finalmente temos a ques-
exma. sra. d. Arrianda Hars" rio do Tesouro do Estado; tã d f me que deve

d
'

.

d C ao o per u ,

tmann Pereira, .esposa o - sr. Heitor a osta. t t em qualiser suave an o -

sr. Prof. Carlos da' Costa Moellmann; dade como em quantidade,
Pereira, diretor da Bíblio- - jovem Vânia Paulo

afim de não irritar a pele.
teca Pública do Estado e fi" Coelho; Ha atualmente no comercio
gura de real-destaque nos - menina 'Olivia, filha
meios culturais do Estado e do sr. Silvio P. de Freitas marcas que pObssuem;na su:a

h J"I'Z 'de' Direito composição. sur stancías ,
VI-

da País, Noron a, IA

sando este ou aquele caso

ria�t!:u�::ta���: ��i:�:� no!a;::� Dalva, filha do. ����;�i���X:::esa paó�ã�s;�; p
,

t·d' T
'

b 1"·"1 O' 'I· Concorre
A

Dc'a,a de Venda�: �;��a�:do���u���!�l�� ';:s;ente Antônio Nunes Pi-

�e�����.a�: c��à�õ:Ui�or� ar I o ra a IdS a, riSI eira
.

,

.

"

eatarinense, ver-se-á cerca- malmente exigidas pela bio' PARA DEPUTADO ESTADUAL Aceitamos proposta, por escrito, até 30-9-54, para
da de carinhosas manifesta- FAZEM ANOS, AMANHÃ Iogia da pele para que a pe- TELUO VIEIRA R'IBEIRO

venda dos seguintes materiais, usados, no estado onde

ções de apreço e regosijo. netração de um produto pos- 1."" e como se encontram, para pagamento à vista, respei-
Assocíando-se'às homena- - jovem Cássio. Augusto

sa se verificar são com tado ao preço base:
gens que serão prestadas à Mazzoli; pletamente falhas em se p'a' tI-C· açao a) -=- 1 caminhão "INTERNATIONAL", motor CRD -

distinta aniversariante O - menina Iara-Regina, tratando de um pó de arroz r· 1p , 23.334.568, tipo K-5, ano 1941 - Base .

ESTADO respeitosamente' filhinha do sr. Irajá Gomi
comum de toilete. Cr$ 7.500,00;

formula votos de feliCida"j de;
Darci Xavier Fortunato e Odete Vidal Fortunato, b) � 1 compressor elétrico "HOIMAN", de 50 H. P.,

d Heinz Scheender: participam aos parentes e pessoas amiga o nascimento .

lusi t "ERCOLE MARELLI"es. - sr. Terminaremos a cronica mc usive mo ar , sem re"

'k de sua filha, LILIAN, ocorrido dia 26 do corrente na tóri B 'C $ 80 000
'

marc ; de hoje com alguns, canse' serva ano - ase r . ,DO;
SRA. ROMULO NOCETTI - sra. Angela Romano'

los a respeito de como deve

V·
c) - 1 compressor elétrico "INGERSOLL RAND", n.

wski, esposa do sr. L. Ro-
ser colocado o pó de arroz

.

d' 72.839 de 40 H. P., portatil, sem motor - Base
Transcorre, na data de manowski; 'no rosto. en '.

'

.

e·."se' Cr$ 20.000,00;
'_

----:-------
hoje, o aniversário. natalício - menina Maria da Gra-

O melhor meio de aplica' d) -;- 1 nível "GURLEY", luneta de r5"';-c.�riPé -

da exma. sra. d. Orlandína ça Ferreira, filhinha do' sr.
lo é por meio de uma bola Base Cr$ 1.500,00; <, .

Gonçalves Nocettí, esposa Francisco Agaípo Ferreira; de algodão, sempre renova" 1 chassi FORD reforçado, especial para ônibus, ano le)
- 1 trânsito "GURLEY", com limbo horizontar-de

dó sr .. Romalo Noeetti, co- - sra. Maria de Lourdes da. É de toda convenien,cia 1946, de 196 polegadas entre eixos, amortecedores, dian- 9", com tripé - Base Cr$ 3.000,00;
mercíárío aposentado, e fi- Horn de 'Carvalho Silveira; cada pessoa ter sua caixa de teiros e trazeiros, motor V'8 de' 10Q HP à qualquer pro' If)

- 1 teodolito "GURLEY", com limbo horizontal de
gura de projeção' na socíe- ,- Sra. Hsrondina Pam-

pó de arroz individual, soo va, pn�us 750x20 em bom estado, lataria reforçada, ótima. 6" e ver�ical de 4, 20m tri:r,é - Bas� �r$ 3.000,00;
dade catarinense. plana; , bretudo se não for possível Ver e tratar na

'

.
g) - 1 teodolito DK-1, KERN, com tripé - Base '.

A veneranda aniversari- - sr. Wi1ly Gouner;
o -emprego da bola de algo- Ind. e Com. ARNO àARTNER & CIA. LTDA. I Cr$ 15.000,00.;

ante, por tão grata efemé" - sr. Iconomos Agapito dão acima referida. Na hi- _(Agência VOLVO) - Ru� São Paulo, 501 _ J;3LU- h) --:- 1 bússola de agrimensor, sem tripé - Base .•..

ride, será cumulada de ho' Iconomos, �aPitálista;
" potese do pó ser compacto MENAU.

.
, Cr$ 250,00;

menagens pelo grànde, cir� ,;-: sr. Arl Barbato, comer (do tipo em que se, deva 2. - O material acima, pode ser visto, das 8 às 11 e das
cuIa de amizades que gran° CIarlO;

. . _ I esfregar a esponja direta" AVI-'so OP'orlu'
, "

no' 14 às 17 horas, de 2as. às 6as. feiras, em nosso

geou pelas excelsas virtudes - ,s�..Naldlr CarreIrao, Imente na pele), aí, então, é ", '.
'

Escritório.
de seu boníssimo coração, bancaria;.

" indispensavel o uso indivi" Solicito o comparecimento do Senhor DELAMARE 3. - Propostas 'em envélope fechado, com os dizeres:
às quais, respeitosamente, O - sta. Manlena Carva dual. O algodão a que' já VIEIRA, á minha casa de eletricidade em geral, á "CONCORR:f:NCIA PARA 30'9-54", dentro de
ESTADO se associa. lho;

_ . ." nos referimos anteriormen- rua CeI. Pedro Demoro, 1657, no prazo maximo de 3 outro envelope, endereçado à "SOCIEDADE
- sta. _I�one Can:p�, fIlh� te deve ser aplicado no- dias, afim de tratar de assunto do seu proprio iriteresse. 'CARBONíFERA PRÓSPERA S. A." - Caixa

SRA. TEN. RAUL TITO do sr. Orlando CampI, reSi" t suavemente e nunéa Estreito, 22 de Julho de 1954. Postal n. 9 - Criciúma - Est. Sta. Catarina.
d t It" , ros o ,.

1 d
I
en e em: aJa1;."

•.

' com força pois poderá irri- OTOMAR !30HM. Criciuma, 6 e julho de 1954.

na;:l��:aco�:e e:���" :ra�a�� filho �:��o A�W�sdo�l��� ;!�i��:i� �eca�:;�si�Sap�� :AV,E'NTURAS 00 ZE.i.MUT·R.ETA�-,
--

....-'\/-.;-:,-
,
Maria Eufrásia da Silva, es· dia; pó em determinados pontos •••

posa do llOSSO estimado con- - menino Narbal, filho dando a aparencia de man.
'...

terrâneo sr.-Tenente Raul ,da �r. Anastácio José Cás- chas.
,--

Tito da Silva, da Reserva sio; -

/

de nossa Polícia Militar e - snr,a. Augusta M. Tri
Jlessoa muito relacionada' lha, espõSa do sr. Alvaro
em a nossa capital. : Trilha.
A dama aniversariante'

as felicitações respeitosas de
O ESTADO.

5 O N E;T O
GONÇALVES . DIAS

Baixel veloz, que ao úmido elemento
A voz do nauta experto afoito eI?-trega,
Demora o curso teu, perto navega

Da terra onde me fica o pensamento,

�. -

,(' Enquanto vais cortando o salsa argento,
Desta praia feliz não se desprega
(Meus olhos, não, que amargo pranto os rega)
Minha alma, sim, e o amôr que é meti tormento.

Baixel, que vais fugindo. despiedado
Sem temor dos contrastes da procela,
Volta ao menos, qual vais tão apressado.

Encontre-a eu gentil, mimosa e bela!

E o. pranto que ora verto amargurado,
Possa eu então verter nos lábios dela!

FESTA DA ELEGANGIA

Dia 7 de agôsto, às 22 horás
.

Jantar dansante

Elêição da MISS CHARME

Shaw artístico

Orquestras: CARMELO PRISCO

Conjunto ORLANDO DUTRA
....

Reservas de mesas na Port�ria do Hotel, pessoal"
mente.

Não se permitirá a entrada de pessôas sem �serva .

de mesa.

ANIVERSARIes

FAZEM ANOS, HOJE:

CASA MISCELÃNIÃ dfstrl.
bl'\dora dos' Rádios R.C�A.

.

Vitor, Valvulas e Discos.

Ruã- COll�lÍleiro' Mafrá.- Dr, Cid Rocha Ama" i

Conselhos de
Beleza
Colaboração es,pecial pa

ra O ESTADO

NOTA: - Os' nossos
leitores poderão solicitar
qualquer conselho sobre o

tratamento da pele e cabe"
los ao medico especialista
Dr. Pirês, á" rua Mexico 31
- Rio de Janeiro, bastando
env,i,ar _, o presente

'-o artigo
dêste Jornal e o endereço
completo pàra a resposta,'

Rotary C�ub.e. de Florianopolis ,. �L -AU� b�AMA4
. Reuatâs de 29.7.54 - ...etI!4��,�,

,

.', �dítJWaIItu:..
No local e hora habituais, o companheiro Presiderr ,

te, Arnoldo Suarez Cúneo, dando início aos trabalhos '

da Sessão, convidou a todos, para, com êle, saudar o Pa-
vilhão Nacional. . '. ;'

Antônio Coelho Stipp, Diretor do Protocolo, saúda
o companheiro visitante, Hélio Rosa, do R. C. de São
Francisco do Sul, participa o aniversário da: Sra. do
companheiro Renato Ramos da Silva e diz da data il;á'
xima da Suiça, que transcorrerá no dia 10 de agosto.
Por êstes acontecimentos solicita a saudação rotária de
praxe, no que foi de pronto atendido.

A seguir, pelo companheiro Theodoro Dücker
10 Secretário - foi lido o Expediente da Secretaria.

A pedido da Presidência, o companheiro Díetrich
von Wangenhein faz uma saudação à Suiça, dirigindo'
se ao companheiro Tom Wildi, na pessoa do qual presta
se' esta homenagem.

Dando sequência, Tom Wildí agradece a homena'

gem prestada à sua terra natal e, como encarregado da
Palestra do -Dia apresenta seu trabalho, no qual evoca
Ferdinand Hodler, famoso pintor suiço.

Na Hora da Camaradagem, fazem-se ouvir diversos
companheiros com explicações sôbre assuntos de inte
rêsse do Clube, a eles afetos.

O companheiro Arnoldo Suárez Cúneo - Presí
dente - agradece o compare-cimento de rotariano visi
tante, a saudação à Suíça, a palestra e a presença dos
demais; comunica o programa para a próxima reunião

e, éomo nada mais houvesse a tratar, dá por encerrados
os trabalhos, convidando a todos para uma saudação ao

Pavilhão Nacional.

.�,v �-r�t,\

Crübê� 15 de Outubro

.

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

Um romance que é uma mensag-em poética
centre as injusti�as sociais .

Coleção ROMANCES 00 POVO
,

'

� t:ôda4a4�'
--..:;..---

Aliança Social Trabalhista
o PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

(PSD) e o PARTIDO TRABALHISTA BRA
SILEIRO (PTB), obedecendo à norma. de

'

conduta traçada pelas respectivas Convenções
Estaduais,. recomendam ao'eleitorado e ao po
vo catarinense, para senadores e deputados
federais, os seguintes nomes:

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' 'I'ietzmann
Serafim Enos Bertaso

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

o 'EMPOLGANTE COTEJO DE HOJE
,

'

-

Paula Ramos "ver- ção, sendo que a equi- espera-se, o que me- nem, Nilo e Jair; Víc- Preliminarmente,
sus" Guarani, é o ear- pe paulaína ocupa a vi- Guarani e Paula Ramos com um só pensa- +lhor conduta tiver, na' tor, f\ri, Pitola, Jaime .com início ás'13,30'ho-'
taz de hoje, no estádio ce-Iiderançn e .o "Bu- � mento: a vice-liderança -,- Quadros pró-, : cancha. , , .' .'.

e Anastácio;'
,

' 'ras; 'estarão'em_-:�ção os
'

da rua Bocaiuva, em gre" a terceira coloca- ' váveis -- Preliminar
,

" I Par� o pr�lio ',des�� I PÁULA RAMOS- -,

__
conjuntos �ecllÍtdários ,

prossegu i m e n t o ao ção ao lado do Avaí. tarde, jogarao os dOIS
'Al·d (P thé) Nique tambem prome-

Campeonato Profissio- A cartada de hoje é apontar um favorito. , tisfatório.
" quadros assim' consti-l' \

CI

�'l 1 a, eM. la, tem ofe r e c e r uma

nalista. : ' bem difícil, já que am- A peleja deverá' ser 'Quem será o vence- tuidos, salvo modifica- ry e a mor: me a, grande luta.
Ambos estão situa- bos são possuidores de equilibrada e cheia de dor? Eis uma pergun- ções: Valério e Jacy; Wil-

dos explêndidamente magníficos conjuntos; jogadas 'cl�ssicas, com' ta que não ousamos I GUARANI --, Lelo, sorr.Barata, E'dio"Alí
na táboa de classifica- não s� podendo, ainda, uni índice técnico sa- respon der. Vencerá, Erasmo e Papico; Ne- pio e Jacó.

'T.odos 'ao�estádio da
F. C. F.! •

I,

"O ti
.

"�
VO'Espo·r

......�rM�..�?w..wcw.�nw.�c��Q��Q__�O__�2 Q��a�� �� 7.7.S..S.7.7�S.a 7.7.7�.��az a...�� �� ...- -_ ..........- .�,
. ......_

.��...,'f'...,

IMINEIROS, osCAMPEÕES '

� FORTALEZA,' 30

FEDERAÇÃO ATLE'TICA CATARINENSE

Nota Oficial n. 21-54

ii�:

E' CRI'TICA�g�g:i�go FUTEBOL

lia in e In a sBOGOTA'; 30 (U. P.) - porta-voz do foot-ball pro- ,

I '

�:,::P:�.:::�:�es::: I fis�o:��cionada dedaração
.

cerão como instituiçõell des-, relata: "O Millionários e o

portivas; a contar de 15 de, Santa Fé retiram-se total-
/

agosto vindouro. Tal afirma' I

tiva, publicada hoje pelo mente das atividades des-

As 2 horas
1) -:- MORTE NAS SOM'

BRAS - Eric Von Stre-
hein.'

'

2) - Os ANJOS, E, OS
I ESPIõES ---:- Anjos Cára'
Suja.

'

3) - FLASH GORDON
NA PLANETA MARTE -
9 e 10 Eps.

Preços: 10,00,-:5,00 4) :
- SEGREDO DA

I', t "1'O "("d""') r: ILH"A ,MISTER,10"SA;'-,7 e"
, mp. ',a e' '

" ez anos.
, 8 Eps, �

,

No Programa - ·Filme
Jornal - Nac,
Preço: c-s 6,20 e 3,50.

As 3 hóras -'- Matinée' Imp. lO- (dez) anos.

RAUL ROLIEN As 8hs .

E seu famoso conjunto ar 1) - ,OURQ DOS PIRA·
tistico. (Livre). TAS - John Payne -

As 8 30hs. Henda Flemming,' ,

BOTAFOGO, VASCO E ,BANGU' JOGAM .'., I 2) - A MARCA DO

HOJE NO EXTERIOR MaI� uma brI�hante apre- ,CRIME -:- Penny Edwards.
, '

.. ,. .r. s�ntaçao do Artista d,? Bra- No Programa:
Ramos n. 46, a diretoria do re. ' Botafogo, Vasco e Bangu I

éombate ao MlhonarlO,"t,em SI1. . '

N' ti d S
-

_

'

," , I
o IClaSI a emana

Sôbre a presidência .do jogarão hoje no exterior. O Bogotá e o alvi-rubro joga:' ,RAUL ROULIEN e sua NilC., "

.

'
"

I
'

,

-. grande companhia. Preces: '62 35'
jovem Aldo Belarmino ,da, alvi-negro estara em Mede-' '

,

C' b 'Ih te oe
reços. , o - , O

, , om a rI, an e peça em Imp. até 14 anos

Silva, presentes, 'tendo a
lin frente ao Nacional; o rá em Lima 'com o Uníver- 2 atosr -Ó,

•

f d' quadro cruzmaltino' dará! sitário ASSEGURE SUA
--Dia 7 '- la. RODADA: 1.0 Secretário - Edgard nõtares iguras os Srs. .

MULHER n n
às 15,00 hs. - S. E. Cru FO;�"';:c,etá"o _ Naldy �o�:�'::::::���:,a�� SÃO PA������RICA, NO

'

T'�;;:;E 1� :��!��::: :_"111... ··

,zeiro- do Sul x G. E. OHm' Silveira' ni Manara, Walter Clímaco, Em pagamento- do, .passe times do São Paulo, c�m- rada � c-s ,30,00 As 2 horas
pico JUVENIS 1 T

.

J
- Mozart de F Mendes' Del' d R lf"

-

I dA'
20 Platéia, sem numero Matinada ';'_, .Shorts _-

'.0 . esoureíro oao L •
, , o craque anu o, Joga- ,peao pau ista e o' mérica

,
.:......., Cr$ 25,00. Jornais - Desenhos,' etc.às' �6,00 hs. -:-' Lira. Tê, Andrade da Silva' cír F'. da Silveira; Adír - 'B. -

rãe, hoje; no' Pacaem:bú, o� i do Rio. Imp., até 14 anos. '

:Preços; Cr$ 3;50 e 2,00.

;�:��;� S. Ginástica -

q�� �:::,eiro ,-- Joa- ti:��,:a�am;!:;:, I:;:;� .....' :C' S l�l1I!1·de�v:os;�:�ios::��s
Cl�b�7�0�h:. B�:e:::niS ���;�LH:;���lva. Cé :�o:: .;;::��::te:lO�:: pj�.I.��"' �O .I �) _ tb���; QUE A'�o���:':':�::::

"

ADULTOS lio Soares; Célio Monn, .Jo: eis dotes morais e íntelectu-
l A.af!S'- TERRA PAROU '(T hní I ), ,

,

sé Câma�'a da Silva" Manoel ais do homenageado, no ,'4/" , f' .:

,."",,�� 7i��O'''''?AA-iDlA'�'i\1;�",.,',: Michael'Hennis - Patri- No pro;�arr:�� ar

2a. RODADA: Hemetêrio Martins, Hermí- que foi mufto' feliz.
,

UVlUUlIC' 'lU
da Nea. Cinel&ntlia Jornal- Nac.

/ '- �
,

2) - A FAMILIA DO Preços: 7,bo _ 3,50
'

, ' .

nio da Silva Neto, Joã<? Má- Logo, ã seguir falara� ,'( '. ," � _ 'nO� VAPCJO� GENIO Imp. até 10 anos.
às 19,30 -ns. - G. E.' rio Zomer, José Zomer So- Walter Clím:aco, Walmiro '-� \,t

"t
(Technicolor)

Olimpic.D x "Lira Tênis Clu:- brinho e 'Ari Silva. Telemberg e Adi B. da Sil-

�M,JID'".:.- r,f Pa��ânne Train -:
Debra

�-':�'t,',':rlm'• ,be - JUVENIS Ag,adecendo a publica' va, inaltecendo o seu "aba- � ,. '.. Ii:.,. .

.
No p,og>'ama.

•
_

••
, '2030 h S E B Ilh 'f t d "t' '.' - "" Cine Jornal.Nac.�-, '-,c-""
as , s. - . . an:- ção do presente" de,ixo os I

o a ren e a esouraqa
""

� "l' 350
, "---�� Preços 7,60 - As 2�hprasdeirante x Lira T.. Cll)be _:.

meus protestos de estima e do alvi-anil, sel}dp todos .

Livre - Crianças maio- 1) ,_:_ -OS A.NJOS E, OS
FEMININO aprêço. 'I �lUito apaludidos. Após foi

I' res de 5 anos poder�o en' ESPIõES - Anjos de Cara '

Edgard Forktamp ,

servido aos prentes um lin-

V tra�s'6 3/4 e 8'3/4 horas
Suja' :

dia 8 - 3a. RODADA: Presidente - do bôlo, tendo em cima o

I 'iagem, com segurança FEITIÇO BRANCO N�)�L���HM�ORR�ON
i

Recebemos' e agradece- emblema do clube, que jun'
.

, ' e, rapl'dez" (Technicolor)' 9 e 10 Eps. ,
'

Robert Mitchum - Suenn 3.) - SEGREDO DA, .às 9,00 hs. - Lira Tênis mos o seguintes ofício: to com vinho, :Frizant� e Haywaid. ' "

Clube x G. E. Olimpico _ Vermouth completou a, fes'
80 NOS� CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO ,No Programa _ O Espor' �L�p�. MISTERIOSA

- '7 e '

ADULTOS '81'UIO'O 4�S,UL�B'RASIL'EIRO},�',' te na Tela___: Nac _'
"

No programa:.l<\. "Florianópolis, 28 de ju- ta. C P C $ 7' 6
.

3 5,reços: 'r "

, o e , o. J
"

,,' ,

às 10,00 hs. �S. E. Cru' lho de 1954. Ao finalizar, o sr. presi- Flürianópolis - Itaj:;1f - Joinville -'Curitiba Imp. até 14 anos.
Fihne Jornal - Nac. '

Preços: 6,20 _' 3,50
zeiro do Sul: x C. A Bae' Sr., Diretor Esportivo de dente desta a,gremiaçã?, em '

/ � ,-}�:»,
Imp.� ate" 10 an'os.

"Age'"nCl-a B.ua Deodoro 'csquina:da
"O ESTADO'" nome' da diretoria' ofertou ': Rua Tenente 'Silveira� � AS 8 horas

Richard Greene" __ Leo'

'As 10 hora's rlora Amar' ,

C.olossal Matinadâ _ O CAPITÃO SCARLET1"

Shorts:_ Jornais --De", �(Technicolor) •

. No, program,a: '

senhos, etc. '

Preços: Cr$ 3,50 e 2,00 I' CinelândiaJornal� Nàc.'
-,- Livre. Criânça_� maiores Preçqs:' Cr$ 6,20 e ,3,50.
de 5 anos poderão entrar. Iinp. ate 14 a'nos.

'

, .

1'--,---.-""---I��

.·VENDE-SE

(V.

Resoluções do Conselho Fpolis., 27 de 'Julho
1954.

A) - Terminou o Campeode
nato Brasileiro Juvenil de

Técnico:

'( ) N" d A d Basquetebol, com a vitória
,ass. - IVlO e n ra'

"

d' "s ' .
.

. dos mineiros que derrota'
e - ecretano. .

,

PI' C "Ih T"
ram os paulistas na partida

e o onse o eClllCO:
'

decisiva, por 50 a 39, recuo
(ass.) - E'rico Straetz

Publicar, Tabela doa

Campeonato Catarinense de

Voleibol de 1954
perando C; título, sem uma

única derrota. -Os .paulístas vespertino "E� Espectador",

(ass.)--- Osvaldo Meira. obtiveram o vicecampeo-
"inclui uma Informação- se'

VISTO - (ass.) - Os- nato e os cearenses .o 3,0 gundo texto de declaração
ministrada por autorizado Iissional."

mar Cunha, Presidente. lugar.

portivas e deixam nas mãos

do governo a, solução do

problema do Ioot-ball 'pro'

Jor.Local: do Certame
ÉRUSQUE.
Data: dias 7 e 8 de A

gosto d� 1954

CONCORRENES:

de Joinville - SOCo Gi· FLAMENGO X FLUMINENSE, NO
MARACANÃnástica e Soco Esport, Cru-

VENDAVAL PREMIA OS ESFORÇOS DE
,

SEUS DIRIGENTES
zeiro do Sul Flamengo x Fluminense,

I
tenções' dos torcedores bra

.

este'
.

o

, encon�ro amistoso si!eir�s e que será _efetua'
que esta 'polarizando as a-

I
do ,hoJe no Maracana.

,

'

'de Blumenau - Grêmio

Esportivo q�í�pico
-de F-p�lis'-7 Lira Tênis Na noite de 22'7-5,4, em Vendaval Esporte Clube,
Clube,' .....

\
sessão solene, 'reuniu-se em para homenagear o jovem

de Jaraguá - Clube' A- sua sede social, à rua Vidal Victor j(raus, 1.0 tesourei-

tlético Baependy
Ses, E.

Bandeirante, ESPORTE CLUBE
'TREZE DE MAIO

pendy - ADULTOS

'Agência
,de'

,
'ao �omenageado .uma ri

, quíssima medalha de ouro,Nesta.4a. RODADA:

n C IlE I
, /

Tenho .o grato :prazer de tendo gravada as seguintes
às 14,00 hs. �,Lil'a Tê- levar, ao seu conhecimento palavras "Honra, ao Méri�

nis Clube x S. E. C. do Sul que, em eleição realizada tto"; debaixo de graildE7 .0-,

- JUVENIS pelo Esporte Clube "Treze vaç�o. As�im ficou encerr,a': '

\.

às 15;00 hs. - Coe. E.' de Maio", no dia 19 do da mais uma noitada festi'

Bandeirante x Soco Ginás- mês correilte,- foj eleita pa' va, que foi corôada de com

tica - FEMININO ra governar Os ctéstinos do pleto êxito. Por estas colu'

às 16,00 hs. -. Grêmio E. Clu1be, no _período 54-55 a nas félici�3mos, embora tar-

Olimpico x q. A Baependy Diretoria abaixo: diamente, à direçãb, dó

_ ADULTOS Presidente Leocádio Vendaval, na pessôa do sr.

às 17,00. hs. - S. E.-Cru- Edrreto Aldo B. da Silva por tão

Publicidade'
I

,C.lia Pôstal, 4ô

Florianópolis
Santa C...tllrina

,_,.,., Albi bela rece,pção.Tênis Vice-Presidente

Pereira M. �orges

', ...

.. "

São José
As 2, 4, 6, 8 e 10 horas
Roberto Nitchum - SUo

san Hayward em:

'FEITIÇO BRANCO
(Technícolor) ,

.

No programa:
'

ESI?0rte. na Tela. Nac.

-

.

[2 ,I T Z,

Uma Casa à Avenida Mauro Ramos� 137.
I '

-
. .,' -

" Tratar com o sr. A. Madeira.
.... . -' ,. , ... ', 'e.....� ," .

.

Rua Trajano, 31, Sobrado.

.""Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HOJE E 'AMANHÃ
·�NO PASSADO,

.

'. 10" DE AGÔSTO
. A data de, hoje recorda-nos que:

, .:

.-..;.. em 1624,' um destacamento holandês que -escol
tava o. comandante do Forte de São Felippe de

Itapagípe, foi .atacado nas visinhanças do. mes'
mo, em Monserrate, sendo derrotado pelo Ca

pitão. Manuel Gonçalves;
em 1625, abandonando trincheiras e seus alia'

dos, os indios, os holandeses, que até então esta'

vam na Bahia da -Traição, embarcaram, com a

Esquadra do' Almirante Bondewyn Hendriks-
, ,

zoon;
, /�

em 1640, o. Mestre de Campo Coronel Luiz Bar
balho atacou e tomou, depois de renhido com-

bate, um entrincheiramento holandês, 'no Rio

Real;
,

em 1645" foram executados em Recife, aponta
dos como cumplices na insurreição contra o do.'
mínio holandês, os brasileiros Gonçalves Cabral
e Tomás Pais;'
em 1734, uma expedição. sob o comando de Ma
nuel Rodrigues Carvalho, sob o comando de
Manuel Rodrigues Carvalho, desceu o Paraguai,
tendo, .partído de.Cuiabá, indo. derrotar a dos

o

Gu'arc\lrús e "Pataguás, ficando cativos 292 in

dios; ", .

em 1822, D. Pedro. dirige o. célebre "Manifesto. .

aos povos do Brasil". Este manifesto. foi redigido
por Gonçalves Ledo. "Não' se ouça entre nós
'o.utro grito. que não seja Independência!";
em 1823, entrou em Caxias, no. Maranhão, o e'

xército libertador;
em 1831, na ru� que hoje tem o. seu no.me, em

em Florianópolis, nasceu. o célebre pintor Vitor
Meirerlles de Lima, que veiu a falecer em 22 de

fevereiro de 1903;
.

em 1867, Caxias realiza a ocupação de 'I'uiu

Cuê, na 'guerra'do Paraguai;
,

.

em 1890 faleceu no. Maranhão o. literato. Jacin-
to. A. d� Almeida.

'

, "

--0.---

2 DE AGÔSTO
A data de hoje recorda-nos que:

em 1625 partiu da Bahia a armada de D. Fradi
�.' .J

que de 'I'oledo, que havia libertado. a Capital do.

Brasil, do domínio. holandês;
em 1635, chegou à Alagoas, com os restos do.
"exército de Pernambuco, o. General Matias de "

Albuquerque;
,

em 1645;' por ordem de Fernandes Vieira, foi

capturado. próximo. ao Monte das Tabocas, o. je
suita Manuel de 'Morais, que se fizera calvinis
ta e casara mais de uma vez. Era natural de São.

Paulo, onde nasceu em 1586 e faleceu em 1651;
em 1829, o Marechal de Campo. Felísberto Cal
deira BrantPontes (Marquez de Barbacena) re-}
presento.u o. Imperador D. Pedro. I no seu con

sórcio. com D. Amélia, em Munich;
em 1875, surgiu o. primeiro. número do jornal
"Gazeta de Notícias", no. Rio. de Janeiro;
em 1914, a Alemanha apresentou seu "ultima'

,

tum" à Bélgica.
'

André Nilo Tadasco

PRISAO DE VENTRE
PlLULAS DO ABBADE MOSS'

As vertigens, rosto quente, faltá lIe ar:

vômitos, tonteíras e dores de cabeça, I'
" maior parte das veaes são. devidas ao

mau funcionamento do. aparelho. diges·
tívo e consequente Prisão. de Ventre
As Pílulas do. Abbade Mo.ss sãe índíea
das no. tratamento. da Prisão. de Ven
tre e suas manifestações e as Angio.co.

lites Li<jenciadaa pela Saude �ublica, as PUulas do. Ab·
bade Mo.ss não. usadas por milhares de peasoas, Faça o

.

Diário da Met,r()pole
Goiânia�c�mo nasceu

ÀfiUÁ
, INfitESA
CR.I\NADQ
Apenhva
Tomca
for!ificante

Têm.o praze:r de partici-
par aos parentes e pessôas
de suas relações o contrato
de casamento de seus fi-

lhos:

LIA e DÁLTON
Fpolis., 24.7-54

.um

enquanto'
Iastruerente que calcula

o senhor pensa

L

Tad'Bslas 4 . Qpera�õ.es de aritlnéJice
oS::' - NOS 'SEUS CINCO DEDOS

PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO SEM COMPROMIS
SO AOS REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA

O ESTADO DE SANTA CATARINA
'

.

CASA FERNA NDO LTDA·
.

'

"A MAIOR" ORGANIZAÇÃO EM MA 'QUINAS '/

'E EQÚIPAMENTOS PARA ESCRITO'RIOS DO ES-
o

'. TADO DE SANTA CATARINA" - COM
A:SSIST:E:NCIA TE'CNICA

"

.

RUA': SALDANHA MARINHO, N. 2 -

TELEFONE 3.878 - TELEGRAMAS "CANA:r'r
.-- .: "_ eAIXA POSTAL'.,.,.,.. 467 -

'

.:FLORI.ANO'POLIS - SANTA '�ATARINA

. ,

AUX. TRAT. SfFILlS

Resfriou-se·'? \

TERRENOo "Satosín" é excelente

para combater as conse

quêncías dos resfriai:ios: Vende-se um terreno com

irritações dos bronquics, a área de 588 metros qua
tosses, catarros. Peça ao seu drados, á rua Victor Kon
farmacêutico "Satosin ', in- í der (antiga Blumenau},
dicado, nas traqueobron- .

T t F'.

'

. ra ar com ranClSCO
. quites e suas manifesta-

ções. Sedativo. da tosse ii Büchele Barreto. á rua, 24

- ----�_........_---'---_._--- ----

expectorante. de Maio n. 433, Estreito.

Pílctes-Ccmercíeís.
e.I!apeJ ap sa.IOpepo.d so.lolld as-wawupV

'.

Mercante, possuidores ou não. de Certificado
IFR. Dirijam-se a Sucursal de "Serviços Aéreos
Cruzeiro. do. Sul Ltda.", à rua Felipe Schmidt
n.40.

A S. I. LA CELOPHftNf-París Senhores Candidalos
Fabrica e fO!'l�ece ' a Deputado e Vereador

IMPERMEi\VEL colando. à quente (110°) PARA SUA PROPAGANDA POLITICA EM�
,N. 7.31.68 da Nomenclatura'- AGIO da 4a. categoria PAPEL OU SEDA-NYLON PROCURE WANDYCK

, Informações para Impcrtação com . T. DA SILVA, ALTOS DO RESTAURANTE ROSA
Roberto Flogny C. L. _ Caixa do. Correio 2.JR2 -:- PRAÇA 15 DE NOVEMBRO 22-2A. ..

RIO DE JANEIRO
'

--

�....,...-------------'� "'.-�

Serviço'Nacional .de Malária
.�tencão

Chama-se a atenção dos interessados para
o Edital de Concorrência Pública, que o Serviço
Nacional .de Malária está fazendo publicar nos

__.,

dias 2, 3, 12 e 13 do. corrente mês, rÍo Diário Ofi
cial do.Estado, para venda de 10 jeeps Willys _
aná Ül4'8.'

. .

''Vende-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. ,
--'

,.
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�CO$"O
TRADICIONAL E CINTILANTE BAILE DE GALA DE ANIVERSÁRIO 5a. FEIRA .,' ÀS 22,30' HORAS 12 DE AGÕSTO DE 1954

GRANDIOSA APRESENTAÇÃO DO REN OMADO E CELEBRADO CANrOR:

C a-r los R e i n a I d i
A VOZ ROMÂNTICA DO MÉXICO, GRANDE SUCESSO' DOS TEATROS E CASSINOS DAS CAPITAIS, DA RÁDIO TUPY DO RIÔ E SÂO PAULO.
A DIRETORIA DO VETERANO, SEMPRE VISANDO A, APRESENTAÇÃO DE GRANDES NOITADAS A SEUS ASSOCIA-

DOS, VEM DE CONTRATAR O INSIGNE CANTOR MEXICANO.
NÃO PERCAM ESTA OPORTUNIDADE DE OUVIR ÊSTE ASTRO DE FAMA INTERNACIONAL.
UM BRINDE DO CLUBE, NO DIA DE SEU 82° ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO.

NÃO HAVERÁ'RESERVA DE -MESAS.

Clube 11 de Agosto
Programa Social

BRILHANTES FESTAS DO 82° ANIVER
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 2Q,30 lÍoras.

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

Cr$ 10'0,00.
'

DIA11 -- Quarta-feira -- Noite desportiva na

Federação Atlética Catarinnese. Dis-

puta de Basqute: Taças: "Lauro Li- Inhares", entre titulares e - "Antonio '

Venancio da Costa", entre juvenís do
Lira Tenis Clube e Clube Doze' Ho
ras: 19,30 horas. Entrada Franca.

DIA 12 _..: Quinta-feira -- Cintilante' Baile de
Gàla 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 -- a voz ro-
."": '

'mantica do México. Não haverá re-

servas de mesas.

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

nunéiàdo. 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 da Faculdade de Direito e a do
Clube Doze. Início ás 20 horas.
--:000:--

Eis, Senhores Associados do Clube Do
ze de Agosto, o programa especial e brilhan
tismo da Semana do 82° Aniversário do Ve-

", � .
.

terano Clube, cujas tràdições enchem de or

gulho não só aos quê a ele pertencem, como
-tambem à nossaquerida terra, berço de tan
tos vultos extraordinários. dó passado glorio-
so da gléba 'barriga-verde.

'

Prestigiar. O veterano ' Doze � conservar

as tradições Catarinenses.

.ai·1I",ct14JD�341.�� ••d•• \"'"
éUR'ITIM : ,,-�,,...,

. "'lUCRA"", PROSItII� »; '",;" ..�

éIerreoos·ta Vila Florida
" ,'., (Estreito) ,

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
LONGO PRAZO SEM JUROS

Oportunidade especial para aquisição, com grande
facilidade, de um esplendido lote na VILA FLORIDA.
Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução.
Prívíhgiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES
TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
imediata"

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NAO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-

Peça hoje mesmo informações a r

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL' BRASILEIRA
L.TDA. (SUBRAL)

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

ECITAL
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TIJUCAS
Edital de interessados ausentes e desconhecidos, com o

prazo' de trinta dias
,

O doutor Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito da
Comarca de Tijucas, do Estado de Santa Catarina, na
forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos interessar possa o pre
sente edital de citação, com o prazo de trinta dias, ví
rem .ou dêle conh.ecimento tiverem, que por parte de
Narciso Cim e s/mulher, lhe foi dirigida a petição do
teor seguinte: "Exmo. sr. dr. Juiz de Direito da Comar
ca. Narciso Cim e s/mulher Maria Margarida Cipriani
Cim, o primeiro comerciante' e a segunda professora pú-

,

blica, naturais dêste Estado, residente e domiciliados no

lugar "Rio do Braço", distrito de São João Batista, des
ta Comarca, por seu procurador adiante assinado, que:
rem mover a presente ação de usocapião em que expõem
e requerem a v. excia. o seguinte: I - Os suplicantes
são posseiros de um terreno, situado no referido lugar
"Rio do Braço" com trinta (30) metros de frentes e dois
mil e duzentos ditos de fundos, ou sejam sessenta "e seis
mil (66.000) metros quadrados, fazendo frentes ao Sul
na confluência do Rio do Braço com o Rio Tijucas e fun
dos ao Norte' no travessão geral; extremando a Leste em

terras da "Usina Tijucas" e a Oeste em ditas de herdei
ros de Antônio Andrioli. II - O dito imóvel pertenceu a

Laudelino Frederico Grimes, conforme se verifica da es

critura inclusa, cuja posse datava de mais de trinta e

cinco (35) anos e até a presente data, tanto os suplican
tes como seu referido antecessor, sempre a mantiveram
com ânimo de donos, pacífica e continuamente, sem in-

,terrupção ou oposição de outrem. III - Em vista do ex

I posto querem, os suplicantes, legitimar a sua posse sô
bre o referido imóvel, de conformidade com o que ex'

põem os artigos 550 e 552 do Código Civil. E, para o dito
fim, requerem a designação do dia, lugar e hora para ter

lugar a justificação exigida pelo artigo 451 do Código
-de Processo Civil, na qual deverão ser ouvidas as teste

munhas José 'Marcelino Franco e Antônio Andrioli, o

.primeiro serventuário público aposentado e o segundo
lavrador, ambos residentes e domiciliados em São João
Batista, �os quais comparecerão independentemente de
citação. Requerem mais que, depois da justificação, se'

jam feitas as citações dos atuais confrontantes, 'residen
tes no local do imó"iel, onde tem também seus domicí
lios, sendo a referida usina na' pessoa de seu represen
tante legal, bem como a citação do representante do Mi
nistério Público e do representante do Domínio da Uní-:
ão, por precatória, em Florianópolis, e ainda por editais
de trinta (30) dias dos interessados ausentes e desconhe
cidos, para falarem aos termos da presente ação em que
será, afinal, reconhecidos o domínio dos suplicantes sô
bre o dito imóvel; cuja sentença lhes servirá de título'
hábil para a respectiva inscrição. Dá-se à presente o. va
lor de Cr$ 2.500,00. Protesta-se provar o alegado com tes
temunhas, com documentos e vistoria, se necessária. O

- O romancista americano advogado que esta assina tem sua 'residência nesta Cida

Willi F Um o poeta
de onde recebe citação. Sôbre Os selos devidos lia-se:

.

1 Iam au er e

I Tijucas, 28 de junho de 1954. (Ass.) José Gallotti Pei-
Robert Forst, aceitaram o, xoto". Em dita petição foi exarado o seguinte despacho:
convite do Comitê de E'scri- ; "A., como pedem. Tijucas, 30-6-54. (a.) Clovis Ayres Ga-

.' . . ma, Juiz de Direito". Feita a justificação foi exarado o
tores Brasileiros, para aSSIS' seguinte despacho: "Publiquem-se editais oe façam-se as

tirem ao Congresso Interna- citações requeridas a fls ..2. Tijucas, 21-7-54. (Ass.) Clo-
.

vis Ayres Gama". E para que chegue ao conhecimentocional de Escritores, que se
de todos e ninguem possa alegar ignorância, mandou ex-

deve realizar em São Pau' pedir o presente edital que será afixado na sede dêste

lo, de 9 a 21 de agosto, _ Juízo, no lugar do costume, e, por cópia publicado uma

vez no Diário Oficial do Estado e três veres no jornal
"O ESTADO", de Florianópolis. Dado e passado nesta
cidade de Tijucas, aos vinte e quatro dias do mês de [u
lho.do ano de mil novecentos e cincoenta e quatro. E�,
(Ass.) Gercy dos Anjos, Escrivão, o dactilografei con

feríe subscrevi. (Ass.) Clovis Ayres Gama, Juiz de Di
reito. Está conforme o original afixado na sede dêste
Juízo, no lugar do costume, sôbre o qual me reporto e

Aluga-se um qvarto para dou fé. Data supra. O Escrivão: Gercy dos Anjos.

êsles sinaisPreste atencão a

e fique alerta. A re-
visão imediata da
bomba injetora, eví
tará esta situação

Diminuição de potência.
O motor não péga
(dificuldade na partida).
Fumaça preta
no cano de deséarga.
Consumo excessivo
de óleo.
Motor falhando.
Fumaça excessiva,
Paradas súbitas' do motor.

Batid"!_s no motor,

• ElEMEN70S '

·VA'LVUlAS
• PULVERIZADORES
• FILTROS • ETC.

-

CM - BUDA - AClO - SCANIA. VABIS •

MERCEDES BENZ • HANOMAG. FIAr
VOlVO • OLIVER - FNM • .oEUTZ • ETC.

la t'
PfJSTfJ fie SERVIÇ(J D_ISII
rigueR'as s. Ja. 'i'
Ruo RE PÚ 8 LICA, 577. P.ALEGRIi

Faulkner
•

en São Paulo
SAO PAULO, 30 (V. A.)

ao que anuncia o Departa
mento de Estado.

Preceito do Dia
NARIZ ENTUPIDO

QUARTO
2 moços distintos com ou

sem café.

Tratar à Rua Conselheiro

Mafra, 152.

Expresso Florianópolis
ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Florian6polis,
• Curitiba' e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

Rua Conselheiro Mafra.. 135
Fone: 2534 - Caixa Postal, 435
End. Telegr.: SANDRADE

Agência - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 84:7 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

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

EnG. Telegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
com tráfego mútuo at\ São Paulo com a Eínprêsa

de Transportes Minas Gerais SIA.)

Sempre' que a criança a'

panha um resfriado, as ade
nóides aumentam de volu
me, obstruem o nariz e for
çam a respiração pela bôca.
O fato não tem maior im

portância se a obstruçâo de
saparece alguns dias depois.
Mas, se persiste, talvez seja
necessária a retirada das
adenóides.

Quando seu filho tiver,
'por muito tempo, difi- De 1 Caixa, Escriturários, Motoristas e Operários
culdade em respirar., devendo os interessados, apresentar-se à Rua Silva Jar�
pelo nariz, leoeo ao es' dim n. 180, munidos de' Carteira Profissional e Certifi-
pecialista. - S,NES. cado de Reservista.

/

E-slou opIo _papa. aceitar .

Quallfuer tr-abalho' de de
senho: APtistic.Ot pora cJichê�de p,.�op;ndq ol11et'ciaL, Polil;
sa, ato a/IaS

�. De senhos
-

ue oao e s IlpOS, '

PRECISA-SE
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o ESTADO Florianópolis, Domingo, 1° de Agôsto de 1954
--------------------------

o doutor José Martins Guedes Pinto, Juiz de Direi

to da Comarca de Palhoça, do Estado de' Santa Catarina,
na forma da lei, etc.

Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle

conhecimento tiverem que, por parte de Adolfo Kuhl,
por se':, procurador, o �r. José �<:abaid, lhe foi dirigi�a
a petiçao do teor seguinte: Petição, Exmo. sr. dr. JUIZ

de Direito da Comarca de Palhoça. Diz Adolfo Kuhl,
brasileiro, casado, lavrador, residente em Rio do Pon- EM nossos contatos diários estamos sempre alcan

che, distrito de São Bonifácio, desta comarca, por seu çando outras pessoas. Não podemos isolar-nos dos ou

advogado abaixo assinado, o seguinte: l- Por escritura tros. Como o orvalho cai sôbre a herva tenra, silenciosa

pública, lavrada nas notas do cartório do distrito de Que- mente, assim nossa influência torna-se visível por onde.

çava, desta-comarca, adquiriu o suplicante, de Maria Lo- passamos. ..'

rentina de Jesus, também conhecida por Maria Ambró -"�le é cristão?" perguntou um moço a respeito de

sia, a antiga posse que esta mantinha sôbre terreno des- outro. "Sim", respondi. "Nunca o ouvi falar muito a res

crito na escritura pública 'que a êste acompanha. 2 - peito de religião, mas estou certo de que êle é cristão.

Maria Lorentina de Jesus, também conhecida por Maria Por que perguntas?" (
.

Ambrósia; ocupou desde 1913 o terreno mencionado na "Bem", disse o outro, "eu, pensei que devia ser. Nós

escritura, aí, construindo ranchos, formando chácaras e trabalhamos na mesma fábrica e eu o tenho observado

lavouras e no qual viveu 37 anos, sem que jámais fosse detidamente. �le é tão diferente dos demais. Tem sem

molestada ou sofresse oposição alguma. 3 -- Em 1949, pre um sorriso nos lábios. Nunca se queixa. Faz seu tra

pretendendo fixar residência em Rio Novo, distrito de balho alegremente. Se alguém tem um problema, ou pre-

Queçava, vendeu sua posse, pela importância de cisa de auxílio êle é o primeiro a atender.' Todos o res-

Cr$ 5.400,00 a prazo, ao- sr. Adolfo Kuhl, o suplicante, peitam e falam bem dêle".

que a vem possuindo mansa e pacificamente sem inter- Como é importante nosso viver diário! O que dize

rupção nem oposição alguma, há mais de 5 anos, tornan- mos pode ter influência, mas o que somos é o que faze

do o terreno em apreço, produtivo pelo seu trabalho. 4 mos são muito mais importantes.
_ O terreno referido, conhecido por "Charqueada" com

prado pelo suplicante (escritura junta) fica situado no

lugar Rio de.Una, distrito de Paulo Lopes, próximo ao

Rio do Ponche e tem atualmente as seguintes confronta

ções: limita-se pelo norte, com terras da Companhia La'

ge, E;! ao Sul, com a "Sesmaria de Joana", terras de Eval
P'

• do Gustavo Kuhl e Companhia Lage; extremando à Les

te, com terras do fi
.

. Ivo José Cardoso e ao Oeste, no�'
vamente com a Co anhia Lage, sendo que o dito ter

reno tem, (1.100 x 500) mil Q cem braças de frente, por
quinhentas de fundos, compreendendo uma área total
de (2.928.200m2) dois milhões, novecentos e vinte e oito

mil e duzentos metros quadrados. E, como o suplicante,
por si e por seu antecessor, possuem o aludido terreno,
tal como se acha supra descrito, há mais de trinta e sete A escrita chinesa se expressa por. meio de caracte

anos, mansa 'e pacificamente, sem oposição ou embargos' res desenhados. A palavra vinde é expressa por caracte

de espécie alguma, quer, legitimar -sua posse, nos termos res. O primeiro dêles representa uma cruz. No tôpo da
do artigo 550 do Código Civil. Nestas condições, requer cruz está colocado um homem grande e pendurados nos
a v. excia., que, na forma do artigo '455 e, 456 do C. P. braços estão duas miniaturas de homem, uma de \ cada

Civil, se proceda em dia, hora e lugar préviamente desig lado.
.

nados, com ciência do órgão do M. Público, a justifica- Quapdo eu vejo a palavra vinde, esta pintura chi

ção, na forma da lei', com o depoimento das-testemunhas nesa me vem logo à mente. Faz-me lembrar d'Aquêle
abaixo arroladas, que comparecerão independentemen- que se apresentou, ao mundo com os .braços estendidos,
te de' intimação. Requer, outrossim, que feita a [ustífi dizendo: "Vinde a 'mim todos vós que estais cansados e

cação e julgada por sentença, se .digne v. excia., mandar oprimidos e eu vós aliviarei". '
-'

citar, por mandado, .os confrontantes residentes nas vi- Nos dias de barbarismo e crueldade em que me vi

zinhanças do, imóvel, bem como o dr. P. Público, e por veu, quando a. pessoa humana não merecia consideração,
precatória, o Serviço do Patrimônio da União, em Flo- aquelas mãos de proteção e esperança foram cravadas na

rianópolis, na pessoa de seu representante e, por edital cruz. Os que praticaram êste ato de-crueldade julgavam
de -trinta -dias, os.Interessados incertos e os 'ausentes, pa- que ali prendiam Jesus e sua influência. Mas a cruz do
ra contestarem a-presente ação de usocapião, no prazo- Calvário permanece até ;; .día 'de -hoje c'omo símÊÕfõ""do

. da -lei, ficando citados para todos os demais têrmos da amor de Deus. E' .o eterno desafio aos propósitos dos Im

ação, até 'final, sob pena de revelia da qual deverá ser pios.' O mundo pode ainda cantar:
reconhecido e declarado o domínio do suplicante sôbre o "Sim, na cruz, na cruz' me glorio"!
imóvel referida. Protesta-se por todos os meios de prova
em direito permitidos, inclusive pelo depoimento dos
réus, se surgiram. Dá-se a esta o valor de Cr$ 5.400,00,
para o efeito da taxa judiciária. P. Deferimento. .Palhoça, Eterno-Deus, nós te damos graças pela cruz do Cal:
6 de abril de 1954. (Ass.) José Boabaid. Testemunhas.. vário. Ela Matinúa a alertar-nos a respeito d'Aquêle que
Pedro Ambrósio, casado, residente em Rio Novo. Gus- morreu por nós, com braços estendidos sôbre a cruz. 11:le
tavo Kratz, casado, residente em Rio do Ponche. Eduar- continúa a apelar para nós: "Vinde". Ajuda-nos a ouvir
do Buener, casado, residente' em Rio do Ponche. 1im a' a sua voz e aceitá-lo e a vida nova que �le oferece. Em
dita petição foi proferido o seguinte despacho: A., à con- nome d'Êle e por seu amôr, Amém.
clusão. Palhoça, 6,4-54. (Ass.) José Martins Guedes Pin
to.Tndo os autos à conclusão, foi exarado o seguinte des
pacho: Como requer. Designe o sr, escrivão, dia, às ho
ras e lugar de costume, afim de serem inqueridas as tes-,
temunhas arroladas na inicial. Cientes e justificante por
seu procurador e o representante do Ministério Público.
Palhoça, 9-4-54. (Ass.) José Martins Guedes Pinto. Pro- .A epoca atual agitada. febril e enervante, exige do
cedida a justificação foi esta julgada por sentença do teor I homem grande força de vontade para vencer todas as

seguinte: Vistos, etc. Julgo por sentença e justificação dificuldades que se lhe deparam na ardua luta' pela Negócio urgente.
de fls. 12 a 15, em que é justificante, Adolfo Kuhl, afim' existencia. Quando um homem tem o sistema nervoso Informações com o, Sr.
de' que produza os seus devidos e legais efeitos. Custas descontrolado, quando sofre de insonia e falta de me-

f 1 1
Jovel Lemos, na banca de

a ina . P. R. 1.. Palhoça, 4-5-54. (Ass.) José Martins Gue- moria, e e não pode, de forma alguma, firmar a sua

des Pinto, Juiz de -Direito. Passada em julga a sentença vontade, candidatando-se, assim, a inteiro fracasso nó jornais anexa ao Café São

acima transcrita, foi exarado o seguinte despacho: Ci- éxercicio da sua profissão. Em tais casos torna-se im- Cristóvão.
tem-se para no prazo de dez (10) dias, contestarem o pe- pressindivel o uso de um tonico poderoso, que combata
dido constante -da petição inicial de fls. 2 e 3: pessoal- rapida e eficazmente o mal. Esse tonico só poderá ser

mente o órgão do Ministério Público; por mandado os "Gotas Mendelinas" o surpreendente restaurador do
confinantes do imóvel usucapiendo e os interessados cer- sistema nervoso, o remédio que faz maravilhas pelo seu

tos; por precatória, na comarca de Laguna, a Companhia poder curativo.
Lage de Imbituba que consta também ser confinante e Nas farms. e drogs. locais. Reembolso aéreo Cr$
na comarca da Capital o representante do Serviço do 42,00 C. Postal 6 Meyer - Rio.

'

Patrimônio da União, e por edital com o prazo de trintal'
'

(30) dias, _O� interess�dos ir.c:rtos. O edi�a! :m que con�', AGR,'ADEC IME'NTO'tara a petição, devera ser afixado no edífício da Prefei
.

+�.

.

tura Municipal e Forum desta comarca e publicado três Completamente restabelecido da geave enfermidade

(3) vezes em jorraI da comarca mais próxima que pos- de que fui acometido, e já de' regresso ao meu lar, na

sui jornal a Capital e uma (1) vez no Diário Oficial do companhia dos entes que me são caros, sinto-me na 0-

Estado, tudo na forma da lei. Ciente. dêste despacho, o brigação de vir de publico fazer meu profundo e sínce
dto procurador do [ustificante. Palhoça, 24-6-54. (Ass.) ro agradecimento a todos quantos éooperaram para a

José Martins Guedes Pinto. E para que chegue ao co- recuperação da minha saúde.
nhecimento de quem interessar possa, manda passar o Assim, dirijo a minha gratidão aos srs. Drs. Alfre

presente edital com o prazo de trinta dias, que' será pu- do Cherem, Diretor do Ambulatório do IAPC, Walmor
blicado e fixado mi forma da lei. Dado e passado nesta 'Garcia, Ney Mundi, Roldão Consoni e Isaac Lobato, to'
cidade e Comarca de Palhoça, aos 24 dias do mês de [u- dos medicas' daquela Autarquia, os quais, por sua com

nho do ano de mil novecentos e cíncoenta e quatro petência e carinh.o lograram pleno êxito na melindrosa

(1954).- Eu, (Ass.) Hélio de Oliveira, Escrivão, o dactí- intervenção; cirurgica ,
com que tiveram que atacar o

lografei e subscreví. (Ass.) José Martins Guedes Pinto, mal. .

'

Juiz de Direito. Está conforme original que afixei no 10- Outrossim, extendo .o meu, reconhecimento á Rev.
cal de costume, ao-qual me reporto e dou fé. Data supra. Irmã Etelvina; do Hospital de Caridade, bem como a to-
Hélio de Oliveira, Escrivão do Cível.

.

,das as enfermeiras e demais auxiliares da benemérita
. ,Instituição, pela solicitude com que me atenderam.

_',

J Por último, manifesto-me sensibilizado pela visita

,

dos Amigos e felicitações que recebi durante o meu in-

Correl-o's e· gra"""pos
ternamento no referido Hosp�tal. . .

.

• .1.&.& Para todos peço as bençaos de Deus. '

4raDSmS'SÃ:O�' Estreito, 27 de julho de_19.51· . - �

lU, __ ALCEMIRO AMARO DE SOUZA

.-

E O I,TA L. Com a�:
JUIZO DE DIREITO DA C.OMARCA DE PALHOÇA

Biblia
·

nalMão�

De tal maneira. brilhe a vossa luz diante dos homens,
que êles vendo as vossas boa.s obras, giorifiquem a vosso

Pai que está nos céus. ,(Mat. 5: 16). Ler Lucas 6: 39-45

.�����:;.;" ·c�.�
�

No l'<'CeuáGulo»
DOMINGO, 1° DE AGOSTO

ORAÇÃO

Ó Senhor, ajuda-nos a viver de obras mais do que
de palavras. Que vivamos de tal modo que sejamos no

tados entre os demais' como filhos teus. Em nome de nos'

':;0 Redentor, que nos ensinou a orar, dizendo: "Pai nos'
so, que estás nos céus ... ". Amém;

--0-

SEGUNDA-FEIRA, 2 DE AGOSTO

Vinde a mim, todos vós que estqis cansadôs e oprimidos
e eU' vos aliviarei. (Mat. 11: 18). Ler Mat. 11: 28-30

ORAÇÃO-

VELHOS EMOCOS
Fracos e seaís

OS MELHORES PREÇOS DA PRAQÃ NA ELE- E5"'rl-lo'rl'0 de Re!nresenlal'.o-esfRO-TÉCNICA INDÚSTRIl} E COMÉRCIO SIA..à"
'

r
'.

, y.
rua Tenente Sil�lra, 24. -- Florianópolis -- Santa' Vende-se um E.;scritório de Representações. bem no

Catarina.' -

,- I centro da cidade.' ,
'

'

-ATENDE PEDIDOS P:AR2\:O INTERIOR DO ESTADO," �ratar à ma Trajano, 33, 1° andar - sala. 4.
-

.'

.�.
.

........
"

.t-- "

•

PÓI é O segredo da roupa

GCIfI/IBnrJI3QÓfJ(lifa
,

POI lava ligeiro,
PROTEGE A LlNGERIE
E AS MÃOS TAMBÉM

sim, Da. Florentina! Póx

respeita a delicadeza dos tecidos.
e conserva a beleza das côres.

Com o maravilhoso Póx as

roupas brancas ficam mais' .

brancas, limpas e cheirosas.

Póx contém poderoso detergente
e' desengordurante que tira

tôdas as partículas de sujeira
em poucos minutos e sem

esfregar. Suave, para as mãos,
inofensivo para as cõres,
Póx é o produto ideal para
lavar. meias, nylon e roupas
em geral. Comece desde

hoje a usar Póx, para
lavar sem' trabalhar.

NO TANQUE OU NA

MÁQUINA DE LAVAR USE PÕX

..

,IX
é excelente na cozinha,

�I�" para lavar pratos,
., "4 copos, talheres ele.

Em pacotes pequenos d�
200 g. e grandes 'de I leg.

� ,I Não tem rival
.-!I�';� para limpar banheiras,
V .,A- pias, ladrilhos, pisos.

-

COMPANHIA QUíMICA "DUAS ANCORAS" - SÃO PAULO
• j

•

Alugá-se festa �e ·ImagensSala para Escritório de

ou Representa- "FESTA DE IMAGENS" masiado simples para que
assinala um dos mais altos: não desconfiasse delas), é
momentos líricos do grande

I êsse amor que foi a inspira- .

poeta de "AMO!", "ETER- ção dos seus melh.ores li
NO MOTIVO", "MEU CÉU vros anteriores" que" J. G.
INTERIOR" e tantas outras de Araujo Jorge nova:
obras marcantes da nossa mente toma como motivo,
poesia' contemporânea. desdobrando o tema em

Como diz o próprio au- cantos líricos dos mais be
tor no prefácio que, escre- .los já compostos por um

veu para a ·obra: "Festa de poeta brasileiro.
Imagens" é uma reprêsa. "FESTA DE IMAGENS"
São águas líricas represa- inclui-se; por isto, 'entre os

das no remanso de um li- grandes livros de nossa poe
vro refletindo a vida. Um sia lífica, e nêle, Araujo
pouco da vida turva que o Jorge consegue novamente
tratamento da arte e a imo- fazer vibrar as mais profun
bilidade da forma dão al- das cordas do sentimento
guma transparência e bele- humano, atingindo momen

za. Os leitores dos meus tos de extraordinária cria
primeiros livros reencontra- ção. O livro está dividido
rão aqui as mesmas águas, 'em três partes: "Festa",
as mesmas côres, a mesma "Imagens' e "Fantasia" ..
luz, a mesma música." Cada uma destas partes em

Realmente, em "FESTA que se divide a obra é um

DE IMAGENS", J. G. de livro isoladamente. Na prí
Araujo Jorge, o poeta poli- meira parte o leitor encon

morfo, cujos poemas se es- trará apenas de amor; na

praiam em ritmos os mais segunda parte, poemas de
diversos, cuja inspiração inspiração diversa, sôbre os

ampla não se contém em mais variados temas da vi
moldes ou "estilos', imprí- da; 'na terceira parte, a fan
miu ao seu verso aquela tasia do poeta se expande

, linha clássica que é a

carac-1
em cantos de excepecional

terística dos seus trabalhos beleza, compondo uma ver

iniciais. O tema do livro é "dadeíra "pastoral" sínfôní-
" t tivo" t

.

t I d d"o e erno mo IVO que em ca, in erca a a e passio-
servido de inspiração aos natas". -,

maiores poetas de todos os Por tudo isto, 'lFESTA
tempos. O amor, o amor DE IMAGENS" pode ser

no mais alto sentido, ( o considerado também um

amor de que fugia o grande dos mais altos, momentos
Rilke, temeroso das suas! dé nossas poésia contempo
facilidades traiçoeiras, 'de- rânea.
\

Advocacia

ções, no êeiitro, a Cr$ 700,90
mensais.

Tratar no Edif. São Jor-

ge, 1° andar, sala.B das 17

às 18 horas.

Vende-se
Vende-se uma, de madei

ra, grande, com 420 mts2

terreno, na Rua Moura, em

Barreiros, por Cr$
30.000,00.

Parmacias de' Plantão
ME:S DE AGOSTO

10,Domingo -- Farmácíá da Fé � Rua Felipe Sch-
midt., ..

7 sábád<;> (tarde) - Farmácia 'Mod.etn� -- Rua
João PintO'.

�

8 Domingo -- Farmácia Moderna - Rua' João Pinto.
14 Sábado (tarde) - Farmácia Sto. Antônio - Rua

João Pinto.
.

,

15 Domingo - Far�áéia Sto ..Antônio -- Rua" João
. Pinto.

-

21 Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense -- Rua
Trajano..

22 Domingo - Farmácia Catarinense -- Rua Tra
jano.

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

29 Domingo - Farmácia Noturna -- Rua T�ajano.
O �erviço noturno será, efetuadO' pelas farmácias

Moderna, Sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas João

..

Pinto e Trajano .

PARA AQUELES QUE

ilESEJAM O MAXIMO
:'. '"'

EM CORTESIA
E EFICIEr:.ÓA

'�#A
';

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PSD do Estreito TIM;.�,••
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Ala Moça 'do PSD
'ld'

'_

d 1
"Ll,JZ, LUZ, MAIS LUZ"

Eleilo o�.'��.:� irelorio isl.rila .

'7' lo'stelecêo solene, As
.i$WIi Essas foram as'últimas ola V

Instalou-se, ontem a noi- centivo aos seus correligio I Presidente � Odiilon palavras de Goethe. Disse:
.

. e �1"gol-f·l-ca.l·vas orecões c.-vl·cas.te, no. Cine Império, o nários, apelando para que Bartolomeu Vieira: as e' mergulhou na "fria �, • V
diretório do Partido Social todos. déssem o máximo do 1.0 Viôe - Major 'Domin' reoluuule do não ser", A sua Conforme haviamos anun- sentes com entusiásticos a- mas.,"
Democrático, do Sub dístrí- seus esforços pelas conquís- gos da Costa Lino Sobrinho. 'aspiração (in extremis}, de' ciado, realizou,:s€ no dia 28 pláusos,' e que teve as suas Em próximas edições pu
Jo do Estreito. ta da vitoria do Partido, nas 2 o Vice - Rodolfo Ge-. veria ser empenho (inicial) de julho último a solene últimas palavras' coroadas blicaremos os discursos dos
A reunião contou com a proximas eleições. Finali ralclo da Rosa de certos jornalistas. Um instalação-da Ala Moça do por demorada salva de pal- diversos oradores.

presença do Dr. Adalberto sando, agradeceu o compa- Secretário Geral - No' deles classificou de asneira Partido Social Democrático ---.----.

Tolentino de Carvalho, Pre' recimento de todos, congra- rivaldo de Freitas. qroeea a possibilidade de o e posse da sua diretoria.
sidente do Diretório Muni- tulando-se com o dire- 1.0 Secretário Ulisses sr. Cleofas voltar ao Minis- Antes da hora marcada já
cipal, Vereador Antonio de tório do Estreito, especial' Cunha. tério dá Agrícultura.tAsnei- a sede do P. S. D., à rua
Pádua Pereira, Presidente mente com seu Presidente ra porque?' Daqui a dois Arcipreste Paiva, estava re-

da Câmara de Vereadores, Odilon Bartolomeu Vieira. 2,0 Secretário - Francis-
meses o sr Cleofas será pleta de jovens da nossa

Dr. Wilmar Dias, Vice-Pré- O DIRETORIa co Tomáz Péres. ' derrotado em Pernambuco. Capital, na sua maioria es-

sidente do Diretório Muni' o. diretôrio do P. S. D. Tesoureiro Geral- Gual: E no dia 4 -de outubro po- tudantes de cursos superío
cipal, Dr. Armando Valérío- do Estreito, instalado 5a. berto dos Santos Senna. derá outra vez ser Ministro res. A's 20 horas precisa'
de Assis, Representante do .feira ultima, ficou assim 1.0 Tesoureiro - Alcímí- até janeiro de 1956. E o sr. mente chegou à sede do
Diretório Estadual, Coronél constituido: ro Amaro de Souza. Bornhausen e aU. D>N. ca- P.S.D. o Dr. Aderbal Ra-
Antonio de Lara Ribas e Presidentes de Houra -- 2.0 Tesoureiro - Miguel tarinenses lá estarão, no mos da Silva, que recebeu

A' P I.Dr. Alfredo Cherem, Mem- Dr. Aderbal Ramos da Sil Valentin da Silva. seu gabinete, para pedir dos presentes entusiástica Anlartíca au Ista
bros do Diretorio Munící- va e Professor Francisco Orador - Acy Cabral desculpas pelo máu jeito de manifestação. À mesa que
paI, Deputado Antonio Go- Barreiros Filho. Teive. não terem coragem-nem de dirigiu os trabalhos da me-

em Fleríanépoll"smes de Almeida Vereado' _. condená'lo nem de absolvê' morável sessão tomaram as'

res Flavio Ferra;i, Osmar "Sa-O Pedro. em Cade' -18"s" lo! Se essa hipótese não ser- sento, além do Presiden.te .
.

. :'".,:,...•y 1
Cunha, Miguel Daux e An- vir ao genial jornalista que Dr. Aderbal Ramos da --SII� A Companhia Antártica I profundamente neste Esta:
tonio Apóstolo, jovem Fran-

Programa ,das comemora'�o-es nos tacha' de asneirentos;: va, os senhores vereador I Paulista, indústria brasilei- do.
cisco Grilo, Presidente da y temos outra: a de o sr. Cleo- Ant�nio de Pád,:a Pereira, I ra de bebidas e conexas, por 1_ Para a instalação desse
Ala Moça do PSD, além de

d b
-

p·t -ã"
' fas ser eleito governador de presidente da Camara Mu' sua filial em Joinvile, inau- Entreposto em a nossa ci-

outras figuras de destaque e o]e, Da eUI ODel rUI Pernambuco, Ainda assim nicipal, vereadores Miguel gurará, hoje, às 10 horas, dade, .... recebemos amável
dos nossos meios sociais e Dedicadd. o dia de hoje ao ao dr. Antônio V. Pereira. poderá voltar a ser Minis' Daux e Osm�r Cunha, de' na Rua Silva Jardim n. 180, convite, que agradecemos
políticos. Padroeiro d'os Sentenciados, 10,35 horas - Corrida de troo O da Viação, no mo' putad_o.:Antomo Gom�s de: nesta cidade, o seu Entre- formulando os melhores vo-

Presidente da mêsa, o dr. "São Pedro em Cadeias", o 1.000 metros - Homenagem mento, é o sr. José Américo, AI?leld�, CeI. Ant?�lO de posto, integrando-se mais tos de prosperidade e êxito
Adalberto Tolentino de Car- Esperança Futeból Clube a Relojoaria D. Azul. governador da Paraíba. Co- Lara RIbas; :SecretarlO Ge-

I
.

completo.
valho, após ter declarado a' fará realizar as comemora' 10,45 horas - Corrida de: mo se vê, o sr.rCleofas pode' ral .do Pa:t��o e Dr. A,r- .

_
..--�------��-----

berta a sessão, deu I?or !n�- ções abaixo programadas: Quebra Pote - Homena' perfeitamente voltar ao caro �ando czu, a�;;essor.tec' Convençao d.o P 8·' MI-Hel·rO'·talado o novo diretório 7 30 horas _ Missa solene gem ao dr. Romeu S. Ne go, tanto-eleito, tanto derro �ICO da Assembléia Legisla-
do �streito, lendo a relação :cel�brada pelo Revmo: Pa' ves. '.

tado. "Quem disser ri con- tiva do Estado. .

��"-'
nominal de todos. os. seus dre Teodósio, com a preserr 11,00 horas '- Cabo de tário ,m�nte�'. Não se afun- Após declarar i�stalad� a *líIO:-31 (V. A.) __: 'I'en- bra,

'

Orientou o Diretório
. �embros, o .que fOI feito sob I ça de sua Excia. e Revm: Guerra - Homenagem ao dem, pOIS, os escreventes Ala Moça do Partido SO�lal tou-se em Belo Horizonte I local no sentido de expedirVIbrantes salva de palmas, sr. Arcebispo Metropolitar dr. Hélio Callado C.�ldeira. udenistas. Nã9 f�çam onda, Democrático n-esta C�Plta� :lOVO adiamento da, conven- telegramas de convocação a
da numerosa assistência I

no

.

12,00 horas- - Feijoada. que correm o perigo de mor- e. emp0ssa�ª a sua direto
çâo do PTB estadual. De- todos os convencionais, fi.

que 10tQU as dependências 900 horas - Café com te por asfixia menos perfu- na, o PresI�ente cedeu
.

a
nunciado o fato ao sr. João xand� em definitivo a da-

do Cine Irri�erio. dôc�s. II PARTE mosa. Si.gam o sr. Bornhau: palavr.a aos J.ovens Fr�n�Is' Goulart, êste tornou imedia' ta do �onclave para � dia 7
Em segUlda, deu a pala- i 9,.30,·horas - Corrida de 13,00 horas __:;_ Jogo entre sen: moita! O homem pode co Grillo, Jair d� Ohve�ra tas providências no sentido I de agôsto entrante confor

vr� ao .or�dor do dire- I obstáculos - ,Homenágem os 20 quadros do Esperança voltar. Dizem' mesmo que Mattos e B!az SIlva, cujos de anulár esta nova -mano me combinado no acôrdo de
torío, radialista Acy Cabral ao sr. Haroldo Villela. x Alvim Barbosa, em dispu' voltará. E daí?' Estrujirão ?isc�r�os .sao atestado. da' .

que foi fiador.
Teive, que, em curto impro 9 45 horas - Corrida de ta da Taça "Santino An- foguetes. Em vindo aqui, inteligência e honestidade

f!,..._.._:... __ ..""_ __ :._. ;-_ "' JV'o<T ;. "" , ,

viso, falou sobre a campa- 200' metros _ Homenagem drade". papará banquete. Ninguem de propósitos dos dirigentes
. nha do Partido naquele sub ao dr. Fausto Bra.sil. 15,00 horas - Jogo entre disse que ninguem traiu! da Ala Moça pessedista e,

di�trito, recordando pala" 10 00 horas - Corrida de as equipes principais do Es' Tudo como dantes, no qual" -ainda, uma excelente de'
. vras do grande chefe Nerêu 300 �etros _ Homenag�m perança F. C. x Associa:ção tel No palácio haverá dis-' monstração de fé de.mocrá
Ramos e de Aderbal Ramos ao sr. :Antônio P. Pereira. Esportiva' '-Alvim B"lrbosa, curso: "Vossa Incelência; tica. FalQu, a seg)1ir, ove'
da ·'silva,. por ocaSlao da 10 15 horas _ Corrida de em disputa da taça denomi' caráter sem jaça; espírito reador Osmar Cunha que,
Convenção Pessedista e da 40Ô �etros _ Homenagem nada "Criciuma". impoluto ... " E um ilustre em nome ,do Diretório Mu-'

insta1ação da Ala Moça, ao sr. Stuart. III PARTE jornalista, afinando a gros' nicipal, saudou a Ala Moça
respectivamente. 10 25 horas - Corrida dê 16,30 horas -' Show com sura da nossa asneira, à ho' do Partido� ,

Finalizou, o orador, 'hipo- 500 �etros _ Homenagem 'Írtistas da Capital. ra do leitão com farofa, dirá Encerrando a magnífica
tecando irrestrita solidarie' ao garçon: -Não, obtigado! sessão, falou o Sr. Dr. A,
dade aos diretorios munici'

BILHE'TES O·OMINI·Cftl.S Não como desse bicho; Só derbal' Ramos da 'Silva,
paI e €stadual, ao mesmo monto! cujo discurso foi várias ve':

tempo que concitou 0S pes' ...BUM. zes interrompido pelos pre'
sedistas do 'Estreito, a uma de 'Dib Cherem dentro de sessenta e -quatro
luta dinamica, valente e po- . O cidadão de que lhes dias, será disputado mais
sitiva, com o objetivo de ser falei semana passada, que

I
um renhido pleito eleitoral.

levantada a bandeira da vi' I d dexperir_nentara os azares d� Isto quer izer que, '. urantetória, no pleito de 3 de ou·
uma VIagem por terra ate sessenta e quatro dIas, ha-

tubro.· IItajai, sofrendo tremendos verá muito falatório, muito
Após as palavras de Acy abalos em seu deiicado e cochicho, muito diz'que-diz,

Cabral Teive, falou, em no" I'nquieto aparelho digestivo, muitos "acôrdos", muitas . ,

d D· t
.

M
"

I Floiian6polis, 27-7,1954. parec.eu incontestável, nas.me o Ire ono unlClpa, tornando'se elemento mili' confissões e, sobretudo,'mui-
D t d W'l D' Exma. Sra. Profa. Ondina democracias

.

ou em qual'�.o epu a o 1 mar las, ta�te de oposição, disse-me tas... confidências. Tal fa'
I t l't d Nunes Gonzaga. quer govêrno· que não use (

que a er ou o e eI ora o algumas palavras, antes de to significa, também,' que,
. b f d l't 1 segredo para encobrir ar

so re a rau e e �I ora, ['egressar ao RI'o de JaneI'ro em sessenta e quatro dias, o . '.. '

d d 1·
- M. D. Diretora do Depar' bitrariedades.

emor,an o'se na exp Icaçao (por avião), cUJoo resumo é,' eleitorado terá tempo de so'
de ar'o t d g tamento de Ed.uca,ção. Não posso,' pois, ter pazVIS assun os e ran' maI's ou m.onos, o que se- bra para ouvir, ler, pensar -

d
.

t f '1'
" '., de cqnciência "enquanto não

e m eresse para a .amI la
gue' e decidir. Sessenta e quatro

pessedista.· Nesta. " evitar que, por Q.usadia mi-
dias são, efetivamente, sufi' .. nha _ pénsava ser direi"

. Em seguida, o Dr. Adal•.

/
Ao Eleitorado!!! cientes para que ô eleitora-

b t T 1 t· d C A
.

f l'b'l'd d d
' Sob o título Sem comen- to, repito --: alguma funcio-

er o o en mo e' arva- maIl 1 a e os nu' do_ desmascare os lobos em
Ih of' 1 d' tários, "O ESTADO" do úl' nária possa ser suspensa.o pr erlU pa avras e m· menos assegura-nos que, pele de 'cordeiro, os lucife- .

timo dia 21, public9u um Estranhei as medidas que.
res disfarçados em anjinhos esdrúxulo' despachá exara- a Sra., Exma Diretora, to'
com asas e os meninos de do num dos m'eus requeri' moú. Estranhei'as porque
cara suja lavados com sa- mentos _ digo meus por- nenhuma funcionária foi
bonete Lifebuoy. Sessenta e

que são varios que aguar' culpada de
.
absolutamente

quatro dias são mais do que daro solução, �ilgúns deles nada. O despacho eu o co'
suficientes para que o elei' com a idade já próvecta de piei na sua vista, sob os
torado pressinta que os "ar' 6 meses - pelo ex-Seeretá' seus olhos e a despeito do
ranjos governamentais" pre- rio da Educação. seu pedido para eu pargr,
eleições, os pseudos'decre- A publicação causou pâ' alegando que, por ofício, ia
tos criando obras que ja- nico por aí, segundo fui sá' mandar-me a' famosa deci'
mais 'Serão executadas;' a b,edor já !l0,dia seg1..:linte. De sãó do ex-Secretário.
conservação de estradas nos fato, acab,ei sabendo de qp.e ,A' Sra., .Exma. DiretOl�a,
últimos dias, em esforço de� a' Sra., 'Exmâ 'Diretor?" to- por' certo :hão :vai suspen'
sesperado e a distribuição de mara diversas providências der-se a si mesma. Porque,
balinhas para a gente do in- para que o fato não se Te-. pois, as ameaças aos de'
terior, são improdutivos é petisse. Determinara, por' mais?

.

inoperantes. Sessenta e' qua" exemplo,' que fossem' fecha' S� culpa houve não pode
tro dias bastam para quê Ó das as portas 'laterais do ser dos' -outros, .,mas de
eleitorado sinta as amáveis Departamento, que dão a- quem, bem ou mal, consen'
palmadinhas às costas -e os cesso às diversões secções; tiu que. eu copiasse o despa
sorrisos "kolinosístas" '. dos pr.oibira, a'os funcioriários; cho exarado e azarado.
candidatos, mos'trando uma prestar� quaisquer iriforma'. E esse alguem foi a mais
dentadura de alvura duvi· ções às partes int�ressadas, alta autoridade do Departa
do.sa, qti�, em nome· do go� fdssem quem fos�eni, sem mento, ou seja,

.

sua Exma.
vêrno, assegurarão que "ii.'ão ordem' expressa' sua; e à' Diretora.. .' ,

farão mais o q� fizeram e meaçara - o que é muito Tenho verdadeiro pavor
farão tudo o que não fize' grave e profundamli!nto la� de ver a corda rebentar na
ram". mentável' - de

. suspensão parte mais fraca.
Em sessenta e quatro dias por 8 dias as

. funci'onátiàs' Daí porq.ue, por meio des-
o eleitorado poderá .obser- . que'me haviam possibilita' ta, outra coisa não 'faço se'

var, serenamente, tudo is' do copiar o' despacho ém fo' não avivar-Ihe � memória e
to. .co.·' ..

'

"com isso evitar a consuma'
Em sessenta e quatr.o Essas notícias me

.

abala- çao de �onstruo�a injustiça.
dias o eleitorado poderá re' ram e me aniquilaram tam'

.

Esse o serviço que, com'

parar equívocos e erros de bém. Nunca pensei que um admiração' e respeito, lhe
eleições anteriores. modesto eX'professor desse quer prestar seu êx-súbor-,
Em sessenta e quatro dias ex-h,em. dirj�!,d9., p�part'�' çlinàd,ó_', � ... ' __ ,

o eleitorado deverá pensar menta. pudesse -causar tan'· �. João Pau.lo Ferreira.
mais de uma vez, antes de ta celeuma�_qt.i;a,l'l�P. ãp,e�as '\. ,;p. i) ,,: ..

, ,'. �.
decidir o voto, para que, cúidava estar no uso dê di'
depois do pleito, não chore reito liquidb 'e cetto, cónfe�
dunimte quatro ou cinco rido por lei, de conhecer os

anos, lamentando um mo' despachos dados a' requeri
mento de vacilação e 'falta mentos seus.

tI� raciocinioê� boín sens�;f<: Esse direito sempre' me
·':'4',

Carta Aberta·

. ·Eleições .para.Prefeito
'da Capital, a 3 de outubro

RESOLUÇÃO N. 4.966
O Tribunal Regional Eleitoral, no uso das suas atri"

buições, e atendendo a que a Lei Constitucional n. 2, pu'
blicada no "Diário Oficial' do Estado" concedeu autono'
mia ao município de Florianópolis,
.', RESOLVE:

'

Fixar p data de 3 de outubro de 1954 para a realiza
ção da eleição do prefeito municipal de Florianópolis.

Sala d�s Sessões, em Florianópolis, 6 de julho de
1954.

"

.. (Ass.)

,�
.

Flávio Tavares da Cunha Me,zzo, Presidente.
Hercílio João da Silva Medei1'Os

.

Osmundo Wande,,,zey da Nóbrega
José do Patrocínio Gallotti'
Adão Bernardes

, �, Edmundo Accácio Moreira

.. : :. ::.. ;��i�tán
.

iJ..a C.o§ta ..

. :: 'Abela.rdo da Silva Gomes..

;r;

Agradecimento
Ate'ocloso oUcio do coronel
Virgluio Cordeiro de Mello

Publicamos"abaixo'a aten'
cioso ofício n. 526'SC;, de
27 de julho findo, que mui'
to nos desvaneceu:
- "I � E' com grande

prazer que venho agradecer
ao sr. Diretor e 'a ilustrada
redação dêste conceituado
periódico as amáveis ex'

pressões publicadas por o

casião das comemorações
do dia de meu naÚtlíoio.
A expontaneidade e a

sinceridade do vosso' 'gesta

me sensibilizaram profun'
damente pela. maneira fi
dalga e' elevada cortezia
com que me distinguiram e

se outro mel'ecimento não,
me atingisse" bastava para
mim o estimulo de vossas

palavras.
II - Aproveito o ensejo

para renovar .os meus pro'
testos da mais elevada' estio
ma e consideração.

(a) Virginio Cordeiro d�
Mello -'- CeI Comandante".

-

Um
.. caráter é uma vonta-
,

-

oe perfeitamente educada.
NOVARIS.

;,.

/

brilhanfes

Florianópolis, Domingo, lO de Agôsto de. 1954
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Em Curitibanos há, como' em muitas outras ci'

dades, "uma Associação de Damas de Caridade, efi
ciente, benemérita, imbuída dos 'mais altos e nobres
sentimentos oe solidariedade humana.

l
Para 'auxiliá'la, o sr. deputado Walter Tenório

Cavalcanli' apresentoü emenda ao orçamento atual,
cortando d0tação exagerada de verba secre'ta, e des'
tinando a mais que módica importância de .

Cr$ 18.000,00 para subvenção à_ institutção curitiba'
nense.

O govêrno não pagou êsse pequenino auxílio.
Vetou-o, de comêço e depois negou'o, num dos tais
asneirentos e afrontosos telegramas do sr. Férreira
de Melo, classificandu a subvenção de ilegal, de po
litiqueira, demagógica e outras ignorâriéias desse
quilate.

'Acontece que, por' mera 'coincidência, a .direção
das Damas de Caridade de Curitibanos- est,á entre'
gue a exmas. sras. cujos,maridos são, na quase una',
nimidade, udenistas notórios. E elas também. \

·Se a emenda fôsse politiqueira, o deputado es'

tava praticando 9,haraquiri.
.

O julgamento oficial, como se Vê, merece repul'
sa. A 'subvenção proposta, aprovada e roubada aos

po.bres de Curitibanos, era justa e merecida Aque
la pequena importância t�ria aplicação suPerior e

cristã. Se no caso entrasse p9liticagens, a emenda
nem seria feita por isso que ninguem, de sâ ra�ão,

. fornece armas' ao adversário.'. .

.

O deputado Cavalcanti fez justiça à AssQciação
e às dáinas udenistas que' a dirigem. O go'vêrno, q�e
rendo ferir o deputado, atingiu' a 'instituição e as

suas córreligionárias. .'
..

.

Emquánto aqui o sr. Bornhausen, afirma que
emendas como essa são demagógicas, eleitoreiras,
ilegais, etc., no Rio o sr. Wanderley Júnior apresen'
ta dezenas .delas para Iázer farol.

As daqui podiam ser pagas pelo govêrno. As do
sr; Wanderley são emendas impossívéis para o orça'
menta' da União. 'Basta- 'saber-se que somente a:Igu'
mas delas, <}o sr. Wanderley, 'se elevam a 25õ MI-

. LHõES - duzentos e cinquenta milhões de cruz�i-
'

,..
. , "-

·ros.
. I .. ,

.

.

./
.

Se 'cada deputado lograsse aprovar emendas
nessa iinportância, só de emendas o orçamento fede'
ral ficaria aumentado de cêrca d� 80 bilhões!

Essas é que são as emendas demagógicas e elei'
toréiras;'pára enganar os' pacovios.

'
- . '.' .

E não aquela dos 18 contos para uma institui'
\ ç�o be;ne��I'itar" ,"

' .

\._;-' ',);;-
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