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Ir I a, - a ver IDe a n ,

IÚ

8-
SeJa empregarem haverá repercussões incalculáveis

, ,

did P 't I
r. líti d CRITICAS À PORTUGAL com a União Indiana fazen-. NOVA· DELHI, 2jtugueses empregarem calculavels entre a po- preen 1 os por or u- sua ma po 1 ica e a_re- do o caso de Goa o �astilho

(U, P,) - Em nota en- a fôrça contra os pací- pulaçâo da India, in- .gal, para abusar da 0- pressão contra elemen- E' inegável _ prossegue de guerra no mundo As

tregue à Legação de' Iicos "Satyagranis" cIusive por parte dos: pinião mundial, tendo tos patriotas, partidá- a n?ta - o fato" de que o
I te"ndências b:li:ist�s do C?o'I

.e _ , A" f"
.

d
.. _ governo portugues recusa- verno portugues sao apoia-_P�rtugal, em N�va,De- I (nacIOnalIstas): como habitantes ,de Goa, jem Vl�t� ugir a res- rIos. a_ umao co� a

s� a reconhecer. a exlstên das pel�s dirigentes amer�'.lhi, O Govêrno indiano ameaçaram faze-lo, ha- IPonsablhdade das con- India, nao enganarao a
c�a de um movlln�nto'ma- canos, mter�ssados nas r.l'

adverte que' se os por-
I verá repercussões in- "Se os esforços em- sequências naturais de ninguém", cIÇdo �mt favo: .q,� Ihbd:la'daedne q�ezast dat� r�llnads eGna p'0SI." .

� .

e a m egraçao a n I, - çao es ra eglCa .

e oa.
• tre os habitantes 'de Goa, o Toda a imprensa portu-, qual a repressão sisternáti guesa comenta veemente'

IOmail anti,oDi.. ca e deliberada das autorl mente essa posição dos co,

r rio de S. Catarina dades lusas não conseguiu munistas "traidores da Pá,

,sUI!rimir. tria", vendo nisso o sinal de
"O govêrno indiano opõe, conivência entre a políticaAno Xl.I finalmente, à atitude das de Moscou e a de Nehru.

autoridades portuguesas, a· VOLUNTÁRIOS
N. 11.954 poiadas, ao que se diz, na O sr. N. G. Goray, líder

fôrça, a' atitude pacifica e do Partido Socialista India
não violenta dos '''Satyagra- no e organizador da "fôrça
nis", que o povo, goanense de libertação de Goa", de,
prefere adotar para con' clarou que mais de 150 vo-

quistar sua liberdade". luntários haviam se alista'
POSIÇÃO DOS .do para entrar em Goa sob
COMUNISTAS a sua direção, no dia 15 de

O Partido Comunista agôsto, o que constituiria,
Português, que vive na assinalou, o primeiro passo

Védada a propaganda,ruidosa ��;����::!:o!:::L;�� ��E�:i�:;Et.;��;::,::'
. '

A) E advertência essa que atin' dições, através de reporta' tem as providências que candidatos, individual�entL p�ht�ca p��tugues� em r�;� dentes de diferentes Esta-no�;O�n;en�V�list�i�uida � ge, diretamente, os candida-
I
gens., couberem". ! após o competente regístro.rtção a Umao Indiana, dos da India, deverão reu-

"
,- .

IS' "b' t A respeito dos lugares Fínalísando, o Tribunal feito perante a Justiça E- Govêrno de Salazar, escre- nir-se amanhã em Balgaum,imprensa o Tribuna upe-' tos que vem a usivamene",

f d '
,� ,,'.

1 dver 't'l' d
.,

I t onde pode ser fel'ta, as mes- Superior Eleitoral ainda leítoral", de' conformidade' ve o panfleto, recusa'se a na ronteira o territorioríor Eleitora a verte que u I isan o, prmcipa men e ..�

f "I bas Instruções relativas à
I
no centro da cidade, de ef3- mas Instruções determinam adverte que a "propaganda com o art. 7.0, letra C,. das negociações paci icas e, em' português, para, e a orar o

1 1
. I t

.

1 t d d que
"

a propaganda por al- sómente e' facultada a,os aludidas Instruções. preende uma politica de for. seu programa de ação ,- a':<propaganda e eitora 'pres', ric en es e ensur ece o.re.s. 'fI'f 1 tofalantés ou amplífícado- I .

,
o

ça e de aumento do con ite crescentou Goray.crevem que "nâo é tolera- alto' a antes, nas prOXIl;l1I� '"

da propaganda que pertur dades de hospitais, consul- des de voz, não é permitida

E' I
·

I s b I'·do'S FERMObe e sossego alheio, com gri- tórios, escritórios, etc.;: corí' nas proxhriidades. das sedes X' remis a
.

a so VI· EN. . .

.

-,ai'ia, algazarra ou abusos' forme vem O JOR��L res- do Poder Executivo eLe'
".

de instrumentos sonoros", saltando em suas ultimas e' g�slat�vo, das CamaI�as L�' I .,' O sr Otávio Ma,o'dabeira.gislatívas, dos 'I'ribunais
. ," IS.................a...........................

Judiciais, das escolas, bi- I
. JUIZ DE .FORA, � (V. Foram absolvi?os .os cm.c� i RIO,'2

-

(V. A). - Notí·! vinte dias acar.nad?; resta"

I· A. .

.

.

S
-

u lo bliotecas públicas e tea- A) - Terminou o Julga' reus e os demais por maio cias de Salvador, dizem que belecendose inteiramente.e'.' reu . e a .

tros". A mesma nota ainda!menta do processo em que ria-de .votos. O. julgament�,' lo sr. Otavio Mangabeira, ex' Proceres Iibertadores, par'
informa que quaisquer re�' achavam envolvidas pessoas que foi dos mais lon?os ja governador da Bahia,- so- tido ao qual se acha filiado

E·
,

G
· ·

J' a' clamacões com relação a' acusadas de atividades sub- h�vidos naquele Tnbunal: freu ,nova crise de angina, agora, o antigo parlamentarm uaramlrlm e aragu rais abusos devem ser diri' versivas de carater comu- durou éerca de 20 horas, tendó sido colocado em ten- udenista, têm acompanhado,.

.

" �'idas ao Tribunal Regional nista, na Auditoria de Guer' fimçionando no 'processo oi' da de' oxigenio. o ex'presi" constantemente, a marchaEleitoral, "a quem compe' ra da 4a. Região Militar. to a�vogados. (! Con�elho dente da UDN está no Ho- ,da doença do sr. Otavio.

EspecIal de. Justiça fOI for' tel Eahia onde reside, e Mangabeira.
Verdadeiro Tesouro mado �l? maior� �nt�ni.o n��_ t�m �6dido re,:eber ,a,.·.. ' '... "

,

, de DlIvelra Cunha, pIesl::; vlsita dos seus amlgQ!! ;e :Oonsel'bo uV8c011.,Xlcft,ras de o-oro' por,a
-

..café ,d:et;lte; _c��i��és.Osvald9 Du�, �:n�anheit:os;';"qU'ê tê�"en·,. .," �.'" ..."
DA .

�.iI
'.

, '.,
,

�_ ".... '. ,... • ,: art�"Cbrr�I��aTb':'S]",SalR,. .el1moi--f) haU e:CdÍ"!'edore� do .lÍo'·da 1108ICO,':<' \_.cAI�O, 2 (U.P.)'� Um ,P.;;:��s d:. dllJa1t�a

!P�I''}:ãtJ·
'-ln Rotí1:lõn e AroldCl edifício A cidade de Salva-'-' U

_ .:._\
tesQllto �compreéhdenc1o -7P;" rqm::'�o-�'sca:q:tJs �'lo �over-,.' VIendes Fagunc;les,' com .ori· dor acómpanha com emo' _xícaras de ca:f� ,de OU1'O, � �o,;.�a2:ao pel,a qual, o tesou-

ntação jurídica do juiz au' ção o notíciario da marcha VENEZA 2 (U. P.) _ At' 1,\' t "0 os f'o' 1'0 que acaba de ser desco" ,

FI' L 'd 01" , "
' ,ou lOS OUJe os pr�CI s. I

r-. dltor avlO uçan e 1 da CrIse que e conSIderadad b t P l'·· 1 berto tornar'se-a proprleda' : " 380 -sessão do Conselh.o E-csco er o..no a aclO c o
'. . Velra. O'rave e e a segunda vez quet:

,.
. M 1 d de do Estado eglpclO. '" .

.
.

d UNESCO
an IgO pr�nclpe, O.lame

o sr. Otavio MangabeIra a xecutlvo a en-Aly Ibrahlm.' sltua?o �m 'O Pr-ele.•·'·o de No'.va 'O.rle.aos sofre. Em 1949, quando 'go- çerrou os seus' trabalhos,Zemale'k, bmrro reSIdencIal
,

. vernador do Estado teve.Jesta capl'tal '

que duraràm duas semanas.:_[
.

.

crise igual a esta e ficouO "Slukpal Akhbar" jor'- v,'ra" ao R·:nal que anuncia o fato, es' . tI, 'O--·.·P-r--e·s
..

·I·�den�te·":'d··-"'J'a�U"""""'.D"""""""'N.. �.creve que o principe Moha';::}W'I med_f.ly Ibrahim era dos RIO, 2 (V. A) -

Estálconstituída
,de cinco pesoEm coniptmhia do m«;r.nbros mai.s �ícos da fa-� sendo esperad�) nest� �api- soa�. O sr. Morrisson rece' não gostou do protestodr· Sa'1llo Ranlos, seu tmha real egípCIa. tal a 2.0 de agosto pr,oxlfno, bera, durante sua perma-

.'
.

O' sr. Delepess Morrisson, I nência po Rjo, várias home- RIO, 2 (V. A) -

Porta', da
. UDN pernambúcana,_companheiro de chapa Fagir.am com prefeito d� Nova Orleans, ,nagens pela sua cola�oraç�o vozes udenistas informa' face à censura dd Diretó.

naAliança Soc�al Tra- que se fara acompanhar de t destacada na aprOXlmaçao ram que o sr. Artur Santos, i río Nacional' ao sr. João
h· I'h' t

.

NA'" sua esposa e uma comítiva
I
entre o Bl'asil e a América presidente da UDN, não, eleofas, por ter aceito a es'

.

a IS a, o sr. ereu O cIrco ,do Norte.- gostou da nota' de protesto colha de seu nome, feita pe-Ramos esteve sábado e
RIO, 2 (V. A) ;_ Infor- la maioria inconteste da

domingo últimos em mam de Belo HQrizonte que P'o'rlooo''ese.,s
.

mao' I·'esla.m'..'. se convenção para disputar a

G
' ,

J o sr: Ivan Sou_?:a, residente
,

governança c;lo Estado. NãouaramIrlm e ara-
gostou e vai tratar do as-na localidade de Governa'gqá .. Festivamente re" dor Valadares, pediu provi- "

-
..

- sunto 'na Câmara dos' De"
b'd d'd t dências à Delegacia de Vi-.

. con'lra a agressao putados, tão logo recebace lOS, 'os can 1 a; o�
em

.

carater oficial, o pro-a'I';I'anc'I'sta"s- foram alv'o gilância Geral para a loca: RIO, 2 (V. A.) Os .' dão se postou na frente do dores. Um representante do
t t d R 'f.'

.'

I lização �de uma irmã menor portugueses radicados no Real Gabinete de Leitura, I clero português e numero'
es o que. vem e eCI e,de grandes�e esponta·A .'

que, em companhl'a de ,ou- R' d J' l'
.

L" d C
_

'l'd d d
.

' assinado, inclusive por 14.
. -

10 e anelro rea lzaram na rua UlZ e amoes, ou' sas persona I a es e naclO'
d' t d d P fdneas manifesta"'õCs de tra jovem deixou aquela ci- onteln..,.extarordinária mani- �indo:se sucessivos discur- nalidade lusa, condenaram Aepu ablo,� LO . latr. I, o �a.

�
d d h d

-

f
_

d
_

. .

E d
_ d' , ssem ela egls alva.'t' A d t' 't d

a e ,acompan an o um estaçao e patrlOtlsmo, sos. ntre os ora ores que a agressao e que seu paIS __��.slmpa Ia e apreç.o. por e que es a ln egra o circo. de cavalinhos. As jo- protestando de público cQn-' profligaram com veemenda foí vítima, e concitaram os O· T .

.

parte das populações na causa.. oposicionista, ven.s seguiram Sandro Pro- tra a India; que invadiu re' a atitude do governo índia- portuguêses do Brasil a per-
" empo�s dois prósperos-mu- dia a dia mais fortaleci- seberg, artista do ci�co que ,.centemente aldeias e cida-j:no, desta:aram-se �lguns. manecerem alerta. e dispos-

. _

_

, , , ., .

d '. encerrou sua temporada em des portuguesas em terras representantes da Camara' I tos a defender os l).1teresses Prevlsao do Tempo, até��1!!os, que lhes OUVl- a no Estado,. Governador �aladares,
.

do Oriente. Grande;- multi· dos I?eputados e de Verea- de Portugal, às 14 horas do dia 3 .•.;� �.� � � ,.-"'--"' ,.,_,._" ,·� c- � � ·

-�����..:;.��� �" .. � -...... .. T B ne-
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. ��po - om .com�'O sr. Herc�lio Luz �lho, ou. quem su�s ve'i;es fa�, 1-D. P"
�- .

t 'I,
O candidato de Sã_o Bento sera o qu�ixoso sr. �r.an- bulosldade. NevoeIro.

_t�m. tO.d
a a !azao em. afIrmar .q-n� os cand2da!o$ m,ms,ll OIS.' r'oV''e I O.S. ,CISC.O Mascarenhas. e nan o sr. Alfredo Dlener, por Igual Temperatura .e,� e�evaçaoS(!1lsatos estao rentL?tc2ando." .

,-
.

•••. deSIstente. '. . Ventos � VarlavelS, freso
. CQmete, no entanto, duplo .erro -. a �"ªo e <;le . .

"
, O sr. José Waldomiro da Silva, de Joaçaba, a ter que coso

aritmética., ao escrever ue i o está acon�cen .. no por alguns meses, no rabo ,de ·fogt'/;ete da. Secretaria ,de �deixar a prefeitura, deixará a 'candidatura. Igual ge§..to Temperaturas extremas,P. S .. D.
.

Viação a ser candidato a deputado federaLSé, há, por terá o sr. Arnaldo Bittencol,l.rt, também candidato esta'" de hoje:
mandaria que confessasse que o fato se e, tas alturas dos acontecimentos, um posto de sacrifí- 'dual, de Tubarão. Máxima - 27,2.verifica p' 'samente na U. D, N., como se' verá. .

, verdadeiro presente grego, é Q de alguem assuIilir· Além dessa dúzia de bom senso, outros ainda estão "'i Mínima -:- 16,6 .

. S. D.,. prestando merecida homenagem a di.. a responsabilidades pélos buracos e atoleiros, chama. para decidir', como o sr. Artur Müller, de Jaraguá, es' O RISO
.

DA CIDADE..,'� os d'Os :seus valores, incluiu"lhes os nomes ria sua cna· dos est1'fldas no govêrno bornhauseano. Entre a candi' premido entre os srs. Jorge Làcerda .e Lauro Loyola, e
pa, muito e,mbora eles. já hOt).vessem manifestado, quer datu a.. e o abacaxí, o bom senso do sr. Aroldo Carvalho os srs. Ghizzo e ,Barros Lemos, que sabem q1!t.. um co' �l, ft

•

nP
.

�

perante a direção partidária, quer publicamente, na con- preferi�escascar este a "disputar aquela, muito embora merá o Out1'O e o outro comerá o um. ���;- ",venção regional, o desejo de não disputaremrcargos ele' seu pai se�J'o;prefeito de um dos municípios do Norte, A prova mais provada de bom senso, todavia, deu-a Jtivos. Dessa inclusão,' pelas razões apontadas, é prova o
.

Não é se 'redo para ninguem que, ainda na chapa o irmão do ·sr. Hercílio Luz, o ilustre catarinel}se dr. l
'

,\,'
fato Je;a relação de candidatos à Assembléia contar com, federal, os. sr , Arnaldo Bittencourt e Afonso Ghizzo Abelardo Luz, que militando sempre nas fileiras

.

dos
55 n0mes, quando, por lei, deveria ser de apenas 52, ou não concorre �o ao pleito. 'atuais udenistas, desta vez preferiu a legenda do P.S.P..
seja o número de vagas (�) e mais o terçb (13) per

.'

'0 sr. Fr nci,sco Gottardi é outro que não disputará Do exposto ressalta que"os argumentos com qtl-e�mitido em lei. á Assemblé*J pelo munic-ípio de Rio do Sul. Por duas pretendem ferir o P.S.D:; se valem, ferem a U.D,N. ria'
,

' As desistências verificadas, assim, já eram do ,co' vez,e.,
s

derrotOU:'f:r.�agorosamente o irmão do governad9r,' própria veia da saúde, porque é nesse partido que há
nhecimehto do �artido, e do seu órgão máximo ·no Esta' que, será o candida

.

O sr. SiewerU, seu substituto, verdadeira dança de candidatos, os quais, a tres por um,do, a Convenção, quel apesar de ouvir dos próprios re· deverá ser, se j,á o não q_� nomeado tabelião, e desistirá 'estão largando a carga pelo frete.nunciantes a declàra.ção de que haviam decidido não para o ma,no Waldemar '��mhausen. O jornalista, ou alguem por êle', que teve a genial
concorrer ao pleito, resolveú dar'lhes consàgradora pro� " O sr. Henrique Meyer�ilho, de Joinville, é outro idéia de discutir com renúncias, esqueceu'se de usar os

'

v.a de apreço, sufragando-lhes os nómes. ,de bom senso. ,Já desistiu. O sr. Fernando Melo não se' dedos para contar os desistentes da sua grei. Com i.ssoNa chapa udenista é que se verifica a ob_servação rá candidato estadual. O sr. l\II�isés Furtado está arr.an· meteu dois prove,i.tos no mesmo saco: escreveu um arti'

d"1.'. D.' �:i��:;o�;,:;:��a Iist� da g. D,N: i "
..,51', I.��ne��;�b:����;�.e��,S;!:�u:'o����;::��: �.h� ! ��;���d��n!.��il.��:.' �o��m jS;.f�� �

... :.e. l.�.:ll� �:����l�
Ar�ifÇl Carva ho que achou mms negocIO peg 12SÍl10 mvadlU a zona de vo.taçao. ."

'ifi
o governo udelllsta a pp . ,�? ,,:w,_;a

-,

A�

em re �r Ir a

DQ lO

OI:ETOR ...,Rubens de'
IArruda Ramol

IERENTE I'�Dominlol F.,
.

.- d. Aquino •

Clt 1...

E. adverte

ram a palavra vibrante
e cheia de'fé na reden·
ç�o política e átlmhiis

, tl'ativa. de Santa- Caias
,rina. .;"

Os nomes dos iltisb:es
políticos fÓl�am· viva
',mente aclamad.os pelo
povo de Guaramirim e
de Jaraguá, num entu
siasmo que é a prova

é isso? Correndo
desse jeito! Você

parece candidato
U. p. N,!!!

até

da
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-

Indicador Profissíoual

Dâplomado pela Faculdade
Nacional' de Medicina da
Universidade do Brasil

Ex-interno por concurso da
Maternidade-Escola

(Serviço- do Prof. Octávio
Rodrigues Lima)

Ex-interno do Serviço de
Cirurgia do Hospital

l. A. P. E. T. C. do Rio de
Janeiro

MédicG do Hospital de
Caridade .

DOÉNÇAS DE SENHORAS
- PARTOS-�P�RAÇOES
Cons: Rua João Pinto n. 16,

das 16,.00 às 18,00
horas.
Pela "manhã atende
diàriamente no Hos

pital de Caridade.
Residência:

Rua: General Bittencour.t

n.l0l.

Telefone: 2.692.

DR· I. LOBATO
FILHO

-·Lavando com Sabão

Y>irgem ES1Jeciali��de-
da Cla. WBTZEL INDOSTRIIL-J8Ioville. (m�rcJY �8glstrada)

,

.
��,�q�o,m�za--s�fe����� dl�belro '.

.,. "'.

�rty'

CLtNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E
GARGANTA
- do-

Dr. Ylmar Corrêa
CL1NICA MEDICA

CONSULTAS das 10 - 13 horas
Rua Tiradente 9 - 'Fone 3415

Santus

11/8
24/8
,5/9

._.. __ .s.__....... _. __�.

BAR E SORVETERIA

�MERICANA

Vende-se o Bar e Sorve

teria Americana sito à Rua

Saldanha. Marinho n. 13,
Edifício Machado. Tratar

no local com o sr. Uml:Íerto•

o( _

Machado, o qual explicar
___.-;.__

c motivo' da veriaa.. .�".'
�......�.... ,

-

,
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NO 'LAR' E �NA SOCIEDADE

ESTELA E' NIZE.
ALVARENGA PEIxOTO

Eu vi a linda Estela, e namorado
Fiz logo eterno voto de querê-Ia;
Mas ví depois a Nize, e a, achei tão bela

. Que merece igualmente () meu cuidado,

A. qual escolherei, se neste estado
,Não posso distinguir Nize de Estela
Se Nize vir aqui, morro por .ela;
Se Estela agóra vir, fico, abrasado:

Mas, ah! que aquela me despreza amante,
Pois sabe que estou 'prêso eni outros braços,
E esta não me quer por inconstante.

Vem, Cupido, soltar-me destes laços:
Faze de dois semblantes um semblante,
Ou divide o meu peito em dois pedaços!'
I. -,--0---

"
,

oite - do -Charme,
DO Lux 'Holel �

,

FESTA DA ELEGANCIA

Dia 7 de agôsto, 'às 22 horas
'Jantar, dansante ,

Eleição da MISS CHARME

Show artístico

CARMELO PRISCO

Conjunto ORLANDO DUTRA.
Reservas de' mesas na Portaria do Hotel, pessoal,

Orquestras:

mente. _

Não se permitirá a, entrada de pessôas sem reserva
de mesa.

----'x:----

ANIVERSARIOS sr. Moacir Iguatemi da Silo
veira
- sra Remildá Franzoni

Dliveira; esposa do �r. Jo
celino de Oliveira
- menino Henrique, fi·

lho do sr. Henrique de Bem
- menina Marilda, filha

da .exma.: viúva
-

Clotilde
Perrone Machado
- sta. Evangelia, filha do

sr. Jôão Kotzias, comercio

an!e nesta praça.

Cap. De��on L-: P. Antunes

Transcorre, hoje, o aní

velsário natalício dó Capi
tâ1J Delson - Lanter Peret

Antunes, brilhante Oficial
, d� Infantaria do Exército

Nacional, presentemente em

�lerviço no 14 B. C.'
.Ofícial distinto, eavalheí-

t'de
fina educação, o ani'

..ls�riante conquistou nes-

capital 'um vasto circulo '

amizades pelas suas ele' COLICAS 1'radas e apreciáveis quali I ',,' •dades de carater e de cora'

ção, aliadas a uma vasta
cultura .geral, sendo ainda
muitíssimo estimado no

seio' da 'classe a que serve

devotadámente, não só pe
los seus colégas e' superio'
res, como pelos subordina-
,dos.

.

Muitas serão, por certo,
as homenagens qúe serão
tributàdas ao distinto ani'

versariante por tão grata
eféméride, às quais, praze'
rosamente O ESTADO .se

associa,
,

formulando' votõs
de muitas ,'felicidades.

C6l1ea. de' e.tamago
C6l1ea. de flgado "

,

C6l1ea. do. Inte.tlnol "

C6l1ea. de rln.· C611eal uterínai
ALIVIO IMEDIATO COM

GOlAS
HEROICAS

-cas do mez são' suavisados 8·a· P
/

óu mesmo eliminados com I OI Dia.. rogresso e Problemas
os preparados à base de (4��arus de Oliveira) de crescimento, Há uma

AS APLICAÇÕES DA clorofila. ..' I GOIana foi traçada com grande indústria á espera

CDOROFILA EM ESTE' Segundo experiencias rea- "estudos meticulosos, Foram de poder instalar-se para

TICA
-, lisadas em hospitais che- evitadós alguns erros téc' operar na' futurosa - -zona

gou-se a conclusão Ele que
I

nicos que teve 'a construcão dique um Ia tera nas
em mais de oitenta PQr cen- 'de B. Horizonte, de;cob�r- proximidades, O Distrito Fe
to dos casos os resultados

I

tos só com o decorrer do deral. Procura'se resolver o

'Relataremos na cronica s�o ,s�tisfatorios. As) expe- ,tempo. Ruas, certas,' cortan- problema, ampliando a usí
,

_ EM 1845, EM RECIFE de hoje algumas das apli- rl:nclas dsobre a clorofila do unias ás outras em linha na atual e surgindo em cs-
,

(PERNAMBUCO), FALE- cações da clorofila em es'
nao :e ;e uZira_m, aliás, soo ; reta. Há grandes edifícios choeira Dourada, de ma'

CEU O VISCONDE DE tetica, sobretudo em rela' �ent � as _qudst�esdsobre a

I
mostrando a- febre de pro' nancial fantástico, uma das

, GOIÂNIA' (BERNADQ ção aos problemas da cica-
cica nsaçao e eri as e co· gresso que toma a caçula maiores usinas elétricas do

.ross DA GAMA), QUE trisação das feridas, e dos mo bas� de preparados

pa'"
brasileira, E notamos fato mundo. Com isto não mais

TOMOU PARTE NAS LU, odores corporais.
'

J
ra com ater os odores cor- interessante, devido á va' -se poderá prever e-conter a

TAS DA INDEPEND-P.\N'· Ninguem ignora que todo porais, pois "tambem .vem I'loriz,ação fantástica dos ter- 1
_

d
.c. d .J

evo uçao a capital goiâna.
CIA E INTEGROU O corte da pele mais ou me-

sen o usaaa eomo veiculo renos - há=terras que fo

CÉLEBRE GABINETE DÉ nos profundo deixa sempre
de P_rO?uto� índustríaís pa'l ra� doadas p�lo_Govêrno e

7 DE ABRIL; �,. uma marca. Inúmeras têm ra,el�mmaç�? dos odores dO'_1 h�Je valem milhões de cru-:

_ em 185'7, Joi criada a sido as substancias experi-
mestícos tais co�o os en' i zeiros

- foram reservados

c�marca de Jardim, no Cea- montadas afim -de ajudar a con�rados nas cozinhas, ba' quase todos os lotes de es

ra; cícatrísação, 'pois dela mui, nheíros, etc., ' I quina, que na maioria não

_
--em 1866, o dr. Manuel ,to d��Írder,��"Ô"�spê2tbf�fi: �;;Aguarde:nQs os aconte�i�. estão construidos ainda, es

de Freitas, 10 vlce-presldgn nal gg.e.,!esl.!Jt�á5�o i�ç�-, :�� pOIS_ teremos .muíto -perando pelo futuro quenão

te do Piauí, assume o go- mente, de determmada fe- em. �eve, c�m toda certeza, se pode prever. -

vêrno da provincia;
,

rida. Recentes estudos com' mUl�a� novidades
.

sobre � Tivemos noção exata da I

_ em_1857, travou-se o! parativos entre a sulfaníla- clorofila, o maravilhoso pi- luta em prol da construção.
combate de Arroio-Hondo, Imida, penicilina e clorofila, gmento verde da natureza, ,d,a_�idade, por 'filme que as' I

em que o brigadeiro Andra- mostraram que nos feri" pa_ra empregarmos as.pro- .sístímos, em companhia do
- prias pal 'd les oue

'
,

de Neves, perseguiu uma mentos em que se emprega:
, da avras aque es que Governador Pedro Ludovi'

1
.

d' t" b d' 1
a estu aram

- I
d'l

.

li
co una paraguaia o major va cura IVO a ase e co' 'NOTA'

.

. I
co e, o lustre jorna ísta

Rojas; refila, o efeito cicatrisante
t

. -=- Os .n.ossos ler I Joaquim Câmara Filho, di'
_ em 1887, o conselheiro era muito mais rapido após

ores poderão solicitar qual' retor de "O Popular", jor-I
Manuel 'José Gomes Rebelo los testes comparativos que

quer, conselho sobre o tra- I nal que tem a idade da ci-
, I

f
tamento da pIb 1

' '

Horta,-ex-presidente de Mi- oram feitos na pele de um "

di
e e e ca e os dade e que com ela progre

nas Gerais e antigo deputa' mesmo individuo, �� me, ICO especi�lista Dr.' diu também possuindc ofi·

do provincial, falece, na cio Tambem nos animais fo- R�resd a :ua.México, 31 - � cinas modernas dignas de

dade de Santa Barbara; ram realizadas as mesmas I 10. e anelr9, bastando louvor. O filme mostr6u
_ em 1944, foi desig,na<!,o I ex�eriencias. e os resultados I,��vlar,i

o presente artigo: d,
esde o corte

da,
s árvores,

pelo Interventor Federal obtIdos confIrmaram o que
ste ornaI e o endereço para abrir espaço á cidade

neste Estádo, para élaborar já", se tinna ?bservado com completo para a resposta. 'que
-

nasceria (A madeira @
a consolidà:ção da Legisla- os sêres humanos. 1 ,serviu para as :Qrimeiras

'

ção de Terras de Santa Ca- A clorofila, como' todos casas) à terraplagem, até

tarina, o sr. Desemb,argador sabem, é extraida das celu- os dias atuais. Não se pode
Henrique da Silva 'Fontes' las vegetais e não é mais crer, -á, distânc.ia, no mila'

,

do que, o pigmento verde gre de crescimen0
\

que se'

Andié Nilo ,Tadasco natural que dá essa 'cÔr tão DESENTUPIR O NARIZ COM. operou com Goiâna. Só ven-

car�cteristicas ás folhas e ou

'

do. Parece ter havido �m
tras partes da plantas. mágico que desse toque
Ao lado do poder cicatri' com sua varinha de condão.

Está sendo aguardado com

sante que acabamos de re' -E, se êste mágico existiu foi o m�is vivo interesse o Fes-

latar, tambem a clorofila Pedr.o Ludovico, conta�do, tival de Folclore promovi'
está sendo usada larga- certamente com uma plêla-

'

mente como um dos
'

mais de de ho'mens de boa vonta' do pela Comissão Nacional

�ficazes eliminadores dos ! d� e de valente determina' de Folclore e pela Comis-
odores corporais Já exis' çao. _

P 1

Item
muitos prepàrados den' Conta a cidade com 70.000

sao au ista de Folclore,

trificios que a estão utili' hapitantes e tem o seu de' que se realizará sob os aus'

, .zando na sua formulá e vl- QUANDO um resfriado entope senvolvimento tolhido pela' picios da C
. _'

sando combater o
'

u h seunariz,bastaaspirarolnalador d
.

l' I
omlssao ,do IV

l;"t O t
"

d
ma _a' Vick. Seu nariz se desentope ins-

escassez e' energIa
-

e etri'
C

-

,.

I O. U ros pro utos sao tantaneamente! Leve-o no bOlso.._ ca. Também há nela crise; entenarlO.

labricB:ªos para uso interi' ,Use-o quando e onde quiser. :1
;n0, sob a forma de

P,Hulas, I

a_
, uASJ!IRE,•• ,E� \

drageas ou comprimidos, e,' R!'- CU'todos. el�s cofu o pr�posito' '[ii: ;'

de ehmmar emanaçoes de' '

-_,
_,_

_

;
sagradaveis dos pés' e do '

�
,

corpo, provindas quer da 'DOsLA.ORATÓRIOsDEVICICYAPORUI

transpiração excessiva co'

mo de exercicios violentos, CASA MISCELANIA distri
longas caminhadas, etc.
Tambem certos odores que
algumas senhoras apresen
tam em determinadas epo'

Hoje no

Passado
3 DE AGOSTO

3

A data de hoje" recordã'
nos que:

� em 1645, travou-se a

Batalha do monte das Tabe

cas, situada hoje no muni

cípio de Vitória, o primeiro
.combate dos insurgentes
pernambucanos, comanda'
dos por Fernando Vieira,
contra os holandeses, que
foram derrotados;
, --':, em 1818, foi concedido
ao marquês de Barbacena
(general Caldeira Brant), e

outros, o previleigio para a

introdução e emprego de
barcas a vapor nos rios e

costas da Bahia;
.; em 1836, no Rio de Ja'

neiro, faleceu o-Visconde da

Laguna, Tenente·general
Carlos Frederico Lecor;
- em 1842, tomada de

Lagoa Santa, Minas Gerais,
pelo coronel .da guarda na

-cional Manuel Antônio Pa'

checo;
,

Conselhos de Beleza Diário da' Metr�'pole
(Colaboração especial pa

ra O ESTADO)

Dr. Pires

AGUA
- INfiUSA
(lRANAOQ
Apenhva
TÓnica
forlificante

Festival ,de
Folclore'

S. PAULO, 31 (V. A.)

Sr. Henrique De Bem Serviço Nacional de 'Malária
,

'

Ajencão
Em Araranguá, onde re

side, vê transcorrer, nésta'

dàta,. o seu aniversário
natàilcio, o nosso presado
conterrâneo sr. Henrique
Jóã1fLde Bem, prestimoso e

atiVá Representante Co'
mercial.
Pelas suà''3 elevadas qua- '---:-----�--_._------------

lidades de carater o aniver"
sariante é muito relaciona' ,

do na sociedade catarinen'

e, motivo pelo qual muitás
erão as homenagens que
he' prestarão seus vasto
i1'culo de amigos e admira
oreS.

, O ESTADO se associan�
,o formula votos de muitas

elicidades.

Chama'se a atenção dos, interessados para
o E�ital de ,Conc�r:ência:Pública, que q Serviço
�aclOnal de Malarla esta fazendo publicar nos

dIas 2" 3, 12 e 13 do corrente mês no Diário Ofi·
cial do Esta�o, paril vendá de 10 jeeps Willys -

-

ano 1948. '

, -

� F�rticip&ÇãO
DarCI XaVIer Fprtunato e Odete Vidal Fortunato

part�cipa� aos parentes, e pessoàs '�Í'fliga o násciment�
de sua fIlha, LILIAN, ocorrido dia 26 dó corrente na

'o Sangue "é a- Vida
ELiXIR tU

INOFENSIVO AV ORGANISMO.
.�GRADAVEL COMO UM LICOR

REUMATISMO! SIFILISl
Tome o popular depurativo compnsto di

- Hermofenil e plantas medicinais dE aU(

:�lor depurativo� Aprovado
I
pelo D. N, S

'. como medicação auxiliar no tratameu WI.ií
ti d aSifilis e Remnadsmo ,da me!ma'

origem.
-

AZEM ANOS, HOJE: 8es.laurante Napoli
RUA Marechal Deodoro 50.

- menina Lidia-Marla,
Hhinha do sr. Afonso M.
ardoso da Veiga, funcio',

, ário federal
- sr. Plácido ,Alves, ofi·

1 ::Id;����o c:�:o::, ::: Partido,' Tralíalhisla BrBsileiro
� ·den!l,.e;a���a;r:�ra I

PARA;. DEPUTADO ESTADUA,L'
�$f. ,Almi: Baixo EL - O' ,lEI A R EIRO
- sra. Lidla Etelvirtá de I , "', ,',' "IN!! ", .-

1> '

"

: ·�,,�t'�-io��t ...
lipéIÍ'a Silveira, esposa do '-'-'----.,;.:".--- ii1i--'----....:;;_-,,,---�----

Em Làges, no' sul ,do Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores, viaJantes.

,

--

bl·\dora dos Rádios R.C.A.,
Vitor;, Valvulas e Discos.
Rua Conselheiro Mafra.

AVENTURA-S, DO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Associa�ão ·0. Colegial, Campe� ,do' ',Toru'eio' Início'
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A TEMPORADA OFICIAL DO. FUTEBOL, AMADOR FOI INICIADA SA'BADO, A' TARDE, COM A REALIZAÇÃO DO TOR- :�: :t
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: �+ , ' .. ..

�t .f. BI-CAMPEÃO DO ANO PASSADO 'QUE DERROTOU NA PARTIDA DECISIVA O 'ONZE' DOS POSTALISTAS. PARABENS .:"+ +:.
+t· .t. A' TURMA DO COLE'GIO CATARINENSE POR MAIS ESTE RETUMBANTE FEITO' NO SETOR AMADORISTA., +·l +:.
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Na -tarde de domingo 10 brilhou como nas suas"

.jrrosseguiu _ o Campeonato grandes partidas, prátican
r ' -

Citadino de Profissionais, d� 'defesas que, assombra

defrontando-se as esquadras ram a "hinchada". Os mé

"do Paula Ramos e do Clube dio Jair e Nenem, conside

Atlético Guaraní, aquele rados os maiores esteios do

vice-líder e- êste terceiro co' conjunto decepcionaram. O >

locado. juntamente com o ataque é fraco e ante'Ol'1'
,

,

dois a zéro fala eloquente'
mente da supremácia do

clube dos Carioní que, des

OS TENTOS

ta forma conseguiu manter-

rão no próximo dia 15 na veitou um escanteio batido

Vila de .Henrique Lage. O 90r Jacó para impulsionar
time' orientado física e téc- ) balão. de, cabeça, vencen

nicamente ',pelá professor Io a perícia de Lelo Este

Impotente o Guaraní ante o maior volume de

jogo do grêmio da "estrêla solitária"
2 x ,O, o escore construido por Valério e

Jacó, ambos no 2.0 tempo -- Aprecia
ção individual '-- Quadros -- Arbi-.

tragem -- Preliminar -- Renda.

I salientou'se
uma barreira

./

•

i vo'

Nerí que

difícil

é des, Nerí e Walmor; Renê do marcador (lx1) a par'
em ValéríoeTací; Wilson, Alí. tida disputada entre os con-

qualquer' jogo, apesar da pio, Ciróca, Barata e Jacó juntos de aspirantes.
sua pouca idade. O arquei- GUARANI - LeIo, Pa-

ro Alcides esteve pouco em' pico e Erasmo; Nilo, Jair e RENDA

penhado dada á fraquesa da Nenem; Victor, Jqim�, Pito' ,Cr$ 5.030,00 eis a arreca-

vanguarda adversária. Con- la, Ari e Anastácio. dação de domingo.
tudo defendeu com segu-

ARBITRAGEM

Houve-se bem na arbitra'

I gem o sr. Oswaldo Meira.
'I

,OS QUADROS, IPAULA RAMOS .- Alei-

o
_ Triangular Interna'

,
-,

cional disputado .entre FIa'

A SELEÇÃO DA

RODADA

Lelo, Nerí e Erasmo: Ní-

mengo, Fluminense e La

Coruna, da Espanh.a, decio
que, cremos, não lhe faltará t t didiu-s� domingo como o pré' corren es, por pon os per l' .

Assim sendo, 'a Conféae- o apoio das nossas autorida- dos': ,I. "lio entre os clássicos rivais
ração Brasileira de I?espoi-' des e dos bons esportistas;

do futebol carioca, vencen
tos Universitários (CBDU), do nosso Estado. Embóra

, ' do à rubro'negro por 5 a 2.
ria, notadamente o trio fi·. arco. programou para a Capital nas Olimpiadas anteriores,
nal a empregar 'o máximo Aos 22 minutos verificou Paulista, a realização

'

dos : �enh.a o nosso Est�do parti'

para não ver dlletarse .o J segundo e último gol, seus XII Jogos Universitá- cipado modestamente, tem

marcador: O '''qn2Je'', mesmo Num ataque bem tramado,- rios Brasileiros, no período a FCDU possibilidade de se

sem o concurso de dois va' Valério centrou a Barata, o de 12 a 19 de setembro, fazer representar com brio

lores de qualidade - E'dio qual vendo Jacó bem colo' quando estarão empenhados : lhantismo em São Paulo,
has diversas modalidades de

Avaí. tem nada conseguiu de po- selecionad� c��rinense me-,l�a�s completos extremas rança. Walmor, �ací, Renê,
-Embora acusasse uni ren-' sitivo frente à forte ,reta" rece com Justiça ser apon- dirieta do Estado. .Barata.jJacó, Alípio e Ciró-

, \

'dimento técnico reduzido, 9 guarda do' tricolor ?raian()'. tado como a figura máxima 10 rapaz fez das suas no CH atuaram a contento.

encontro entre os dois tri- Apenas Pitola e o extrema em campo. Secundando-o, gramado, driblando e ser

colores ofereceu alguns . a' direita Victor se houveram
.

Wilson demonstrou que ain' ! vindo os companheiros eo� Itrativos, agradando ao regu-: a contento, princlpalmente da poderá vir a ser um .dos
!
incrível habilidade. Nazaga •

lar público que acorreu ao este que maior trabalho deu �
....->;"'�>;'f,!ll�

-----------------�--------��--�--------�----------------- ------------------------------------------------

estádio da Praia de Fóra. lOS defensores' do pavilhão

rantes.
José Barão a:tuou, anteon- executou espetacular salto

tem, de conformidade com conseguindo agarrar a esfé-
\

as suas possibilidades reais, 'a, mas- a sorte .lhe foi ma-
.

obrigando a defesa centrá- dastra e ele, caiu dentro do

e Minela - fez bonito e e��o na extrema _dire�ta, ��1 disputas esportivas, ,os
credencía-se a ameaçar a não hesitou e mandou-lhe estudantes dos Cursos SUo

liderança do conjunto 'dírí- ,logo- a bola que o novato periores do país, represen

gido por Félix Magno. ponteiro canhoto soube a' tados por atletas de ·todos

O Guaraní teve um, de- proveitar com um bonito os Estado�. Pelo noticiário
.

'

leste descer um pontinho, com o escore de 2 a O.

em' nenhum momento da

partida encontrou VALE'RIO, O MAIORo seu

nato

EL ARAGONEZ,; O
VENCEDOR
O Grande Prêmio Brasil,

disputado ánte-ontem,. no

FEDERAÇÃO ATLE;TICA CATARINENSE

Campeonato Catarinense
. de Voleíbol de 1954

,Adultos, Feminino é

Jevenis
','

..elesl estaduais filiadas à .:.
I -..

CBDU; como principalmen-

Dia; 7. _;;_ �::fábado - 14hs.

-_Abertura do Cqngresso
15hs. - Desfile

20,00hs. - 2a. Rodada

do Campeonato
Dia 8 - Domingo _;_

9,30hs. - 3a Rodada Cam-
,.
....

.
_"

de - Secretário.
• ----=�

10, Valério e .lací; Wilson,
PRELIMINAR Alípio, Pitola, Barata e

Terminou com igualdade Jacó .

.

CONCORRENTESCLASSIFICAÇÃO DOS
.<1< ,'.'

Com o jogo de ante-ou-
I

tem passou a ser a seguin
te a classificação dos con-

ASPIRANTES,

::::q::l�::c::i:::�r;�: r�::�I��::;:,::::::,.";: Os Caíarlnenses nos Jogos
!:i�:,e�::::iç��::on::: �:;�a:,�:::d��::�::� !::. . lj,:,

"

,n{"
t '.'

·I'''V·'·:e r'S"'
,

I·tár -lOS
"

d-e' '1954de vencer. O resultado' de ramo
.

. -�.
.-

No momento em que São piadas Universitárias· ante- suas equipes militam reno- Vice-Campeões Brasileiros;
-

Santa C�tarina terá' uma
'Paulo comemora com ':b�i' I riores, como sejam a' de mados atletas de nossas a-

I Aliás, -

os preparativos' e brilhante participação, nos

o marcador funcionou lhantísmo ex��p�ional o I Curi�iba em 1948, Salvador grerniações esportivas, in' 'I treinamentos já foram iní- XII Jogos Univers�/s
, 3eu IV Centenário de {u,_.n- em 1949" Recife em 1950 e clusive diversos remadores ciados, e pelo entusiasmo Brasileiros.'

se na vice-liderança e ca' pela primeira vez aos 14 mi, .

, " dação, realizando uma .sé' l�elo Horizonte em--:-1952, a . reinante, tudo faz crêr, I N_. W,. HübeneIpacitando-se a decidir corri autos da fase cornplemen-
rie de imponentes, solenida: Federação Catarinense de '

o Imbituba o pôsto de lea- tar, por intermédio do sén \
" des, tanto cívicas como es- Desportos .Uníversitáríos, . FLAMENGO 5 X
der, na luta que sustenta' sacional Valério, que apro-

portivas, não poderiam os está envídarido todos os es' FLUMINENSE 2
universitários brasileiros fi- forços para que os seus a

car à'margem, indife�entes tletas estejam presentes aos
à grande data .dos bandeio Jogos de São Paulo, para O

esporte que aquí pratica- Hipódromo Brasileiro, foi

mos, como" sejam o futebol, vencido pelo cavalo EI_Ara

remo,
.
voleibol, b.,quetebol: I gonez, da Argentina, Pilota.,tenis e �tletismo, pois. er1 do por L. Rigoni.

sempenho muito aquem das "shoot" rasteiro que . ven' da imprensa brasi1.eira, po·'
suas possibi'lidades físicas e ceu a LeIo pela segunda' �,emos prognosticar que as,

técnicas. O quadro dirigido vez. Estava' construido a Olimpiadas Universitárias

por Newton Garcês, que marcador. Nos restantes mi- de .São Paulo, constituir-se

vinha de uma bonita exibi' nuto nadél de sensacional se ão no maior sucesso dos úl'

ção frente ao Av;:tí, quando verificou, conseguindo o timos tempos, não só pelo

conseguiu fazer o alvi-ce- Paula Ramos atingir o. final intéresse que vem desper'
tando entre todas as entida'

verdadeiro jogo, deixando- te entre os atletas, que, tem

se dominar pelo antagonis' Já analizamos acima a possibilidades dé apresen.:
ta que se mais tentos não �ondut� dos perdedores. A· tar índices técnicos que' os,

conseguiu foi aevido ao gora vamos aos vencedores. recomende� a fazerem par

magnífico trabalho do trio Cumpre-nos' salientar a per- te da Delegação Brasileira

final composto por LeIo, formence do "pivot" Valé' que dispütará os Jogos U·

Erasmo. e Papico e do mé' rio sem dúvida das melho' niversitários MundJais na

cliQ Nilo que apoiou e de.: res da sua magnífica car- Espanha, em 1955.

fendeu com segurança. Le. .reira.' O - centro'n�édio do Co'mó ern todas as Olim'

Sede: Brusque peonato
Data:

-

dias 7 e 8 de Agôsto t '14,;zohs. --- �odada Final
"

I' 20,OOhs., -. Con�resso d�
,;

. .

PROG�AMA: Encerramento, seguido de

"Soiré" na; Sop. . Espor!iva
Bandeirante e de entrega de

,

I "

Prêmios.

. Fpolis.,/27 de Julho
'\ -'

15,30hs. ,- Solenidade de 1954.
,Q-

.

Abertura do CampeQ'- Ass.) - Nívio �e Andra'

2.0 .lu�ar - FigUe�rense I
Dia 1,5 - Fig�elrense, x

. e Imbituba, 3 Guaram e' Imbituba x Paula
3.0 lugar - P. Ramos, 4 Ramos, este em Henrique
4.0 lugar - Guaraní 7 Lage, dando encerramento

,

1.0 lugar - Bocaiuva, 2

5.0 lugar _.:,.. Avaí, 8

6.0 lugar - Atlético, 9.. ,

PROFISSIONAIS

1.0 lugar - Imhituba, 2

2.0 lugar _.:,.. 1;'. Ramos, 3

3.0 lugar - Avaí 4

;_4.0 lugar Figueirense, 5

._

de

ft C 1'1 E
Agência

de

r u blicidade
-Caixa Postal, 4â

Florianópolis
Santa C-tuina

5.0 lugar - Guaraní, �
6.0 lugar - Atlético, 7

7.0' lugar - Bocaiuva, 9,

PRO'XIMOS JOGOS

Domingo
Avaí.

fAtlético x

ao 1.0 turno.

.

O MELHOR JURO -

5,%
.�

DEPOSITOS POPULARES

BANCO, AGRíCOL,A
RUA TRAJANO: 16

. fLORIAN6pOLlS' ,

QUARTO,')
Aluga-se'um ql)a;to para

2 moços distintos com ou

sem café.
\. )

Tratar à Rua Con�$lll_§'�_ J?

Mafra,' 152..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um desastre que pOderia
ter sido falai !

Por um trisnão cái ao mar, na Ponte Hercílio

Luz, um dos onibus da Viação Sta. .Catarina,

Mais outra esbarrada á noite no ponto "dos

.onibus. -- Continúa o desleixo da Empreza._

Não melhorou, como todos esperavam, o

serviço de transportes entre o Estreito e Capi
tal, feito pela Empreza Viação Santa Catarina,
agora com novos proprietários.

O serviço continúa a ser feito pelos ve

lhos onibus, verdadeiras latas velhas, que de
há muito deveriam ter sido vendidos corno so

cata· De vês em quando, os referidos veícult>s
� , -

param-no percurso, deixando os passageiros
no ,meio' do caminho.

Não ha ordem, organízaçãono- serviço.
Vêm-se motorneiros de brincadeira com con

dutores' ambos fumando em pleno serviço,
• sem o menor senso de responsabilidade.

Os onibus transitam pela ponte Hercílio
Luz com excesso de velocidade, pondo em ,pe
rigo a vida dos passageiros e desconjuntando
o soalho da ponte.

O mês de Agosto começou mal para a

Viação Santa Catarina, pois domingo último,
dia 1.0, registraram-se dois desastres 'Com oni
bus da referida Empreza. Pela manhã, um dos
velhos carros, ao atravessar a Ponte Hercíl'io
Luz, teve o eixo da direção partido, indo de
encontro a uma das colunas da ponte, �mas
sando todo o frontespício, quebrando vidros,
saindo levemente feridos alguns passageiros ..

Se o desastre acontecesse a alguns me

tros mais adiante, o .domingo seria, de grande'
�-./"tristeza para 'Flort;n'óp'Orís,'po-is lIDlas---6'&-pe;:;

sôas iriam para os fundos do canal, sem a me

;'" ;;".", l).or probabilidade-de salvação. '_' _, _'." � '�',
-'"

,

. ,..•. ,

'Por que se quebrou a barrá da direção?"
Acaso o motorneiro não ia fumando e de brin
cadeira com o condutor?

Então 60 vidas preciosas não valem,
nada?!

A' noite no ponto de onibus do lado da
Alfandega, nesta Capital, outro, coletivo da
"Santa Catarina" esbarrou com um onibus de
outra Empreza, resultando contusões nos pas-

,
'

sageiros, além de enorme susto, visto que
grande nervosismo está dominando a todos
que têm necessidade de se fazer 'transportar,
nos velhos onibus da linha dó Estreito.

Se a causa continuar como vai, sem a:

providencias que se fazem necessárias por par
te da Inspetoria de Veículos, teremos que la

_
mentar, dentre 'breve, funestos acontecimen
tos.

Seria medida providencial, instituir-se

para os que s� fazem transportar nos onibus
da Empreza "Santa Catarina", linha do Es

treito, Seguro de Vida, tal como acontece com

os passageiros de estradas de ferro, compa
nhias de aviação e outras, pois, não está segu
ro quem sê atreve a fazer o percurso diário de
Florianópolis ao Estreito em tais calhambé
quesmal dirigidos e mal orientados. Ainda é

tempo de se evitarmales maiores.
Mais vale prevenir que remediar. O susto

de domingo último, deve servir, pelo menos

como incentivo aos diretores da Empreza de
terminarem aos seus empregados, menos velo
cidade e mais,cuidado com avida alheia ...

Aviso

>�!!!!'!�,��ro�:,BEXIGA ,·It,,",:,.f,I'produzidos pelos distúrbios da bexiga.
.-sSo

.

frequéntemente a origem do

mel-estar geral. Sendo a bexiga a

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

sangue. sofre-se dores cruciantes.

devido a constante passagem de tais�
substâncias por êste delicado 6r9ão ......_.:z�����.�E.te. male. e o e••- $o; .;;;- ""-�Em vidros de 40 gerado desejo d. alivla� � �
e 100 pílulas a bexiga. devem ser com"

--=

batidos, tomando. ainda hoje. as Pílulas De Wltt, Sua' aça:o
calmante e antlsêtlca. faz·se sentir logo na bexlg-a; nos rins a

em todas as vias urinárias, . As Pllulas De Witt são fabrlcl"
das especialmente para IS doenças dos Rins e d. Bexlg.,

ftmi�OS de Orusque \
Programa-Convite

Comerriorando a passagem do ,940 aniversário da
fundação de'Brusque, serão realizadas, sob os auspícios
da Sociedade. "Amigos de Brusque", as seguintes

exposições: _

1a Exposição de ,Documentos e Fotografias rela
cionadas com a História de Brusque.

1a Exposição de Quadros e Gravuras pertencen
tes á Famílias Brusquenses.

2a Exposição Filatélica - a' cargo do Clube Fila
télico Brusquense.

A abertura das referidas Exposições dar-se'há á 4

d� Agôsto, às 20 horas, co� sol�nid�de, para cu�o ato a IDiretoria da S. A, B. tem a satisfacâo de convidar as

Autoridades Íocais e o Povo em geral,
LOCAL - Sede do Clube'Atlético "Carlos Re-

Soco

naux"; que estará franqueada aos vlsi
tantes das 9 às 22 horas, diariamente.

Encerramento - As 20 horas do dia 9 de agôsto.
Importante - A Diretoria da S. A.B. solícitaa coo

peração. de todas as pessôas que
/.

possuam material adequado às Expo
sições, o qual deverá ser entregue
até 31 de Julho na RELOJOARIA
GEVAERD.

- 1860 - -4 DE AGÕSTO - 1954-

Preceito da Dia
,.r

(;
PORTADORES DE GER

MES

�úitas pessoas, en�-pJ"'na._., '.cl
sa�de �raze� no corpo o,s ., ��ofl:l\e _

m,us"-dlVe�sos germes, em" 'lJ'dls '

t Ce,'"
es��do 'd� ,poderem, trans- \ \ III \ 9-'0$'0 ,pmitirse. E o que ocorre com \ • o 0
1·- o o .

quem teve certas doenças • ;, : '

I febre - tífica ou disenteria,
por exemplo, - e que por
muito tempo elimina os mi
cróbios pelas fézés e urinas,
podendo, ainda, com as

mãos, poluídas, propagar a

doença. Para prevencão
contra tais "portadores

�

de
germes", impõe-se' a lava- .

gem das mãos com água e

sabão antes das refeições.
,

Inclua em seus hábitos
lavar as mãos antes de

-

ingerir qualquer,' ali
mento. - SNES.

t·

,fLIXIR Df H��UfIRA

Rejuvenescimento
das Glàndulas

S
·

exuals

fferv'es,e�te
,

Se3uro {
,SI.tav'e

Um Produto IRIITOL.MYIRSEntre l1S mais recentes

descobertas salienta-se o

processo de rejuvenesci
mento glandular, cujo tra

tamento vinha sendo moti

vo de acuradas pesquisas.
De tais estudos chegou: o

prof. Voronof a sua sensa

cionai descoberta que tan

tos 'benefícios tem trazido
'à humanidade. Aproveitan
do os

I

estudos gerais e in

troduzindo o resultado das

RAUL ROULIEN
f

fi seu grande COlljo�llo Artistico

,H O J E
-

�

�(Zéro SUl Amôr»

í SOCIAIS
IACADEMICO PAULO DI

BERNARDI PIRES
Regressou ontem, via aé-

, rea, á Capital da República,
onde foi ultimar os estudos
preparatórios para ingres
'sal' na Faculdade de Medi"
cina, o nosso ' estudioso
conterrâneo academico Pau
lo D, Bernardi Pires, o

qual estivera passando as

férias escolares com os seus

Cl�-J..". � Fa�macêutico João
Di Bern�).� e Exma, Se"
nhora.
C);_.()....()�().....()_')

São 'JQsé
. ......_

As 3% - 7% - 9 17zll"s.
Pierre FRESNAY em:

DEUS NECESSITA- DE
-HOMENS

No programa:

Esporte na Tela. Nac.

Preços:' 10,00 - 5,00
!mp. até 10 (dez) anos.

3 FASCINANTES ÁTOS 1J.I.<;--r.m.�RIQUE POWGETTI

Amanhã-Despedida daCompanhia
FORMIDA'VEL!. .. - SENSACIONAL! ...

"MOSAICO"
delRoulien

DINHEIRO 12"1 t z
V. Sa. tendo para empres

tar sobre hipoteca de pré'
dios ou tendo necessidade
de empréstimos com as

mesmas garantias.,
,' ..,.,..

-

Dirija-se a o . Appio á Rua.
Santos Saraiva n. 185
ESTREITO.

Mais uma brilhante apre"
sentação do Artista do Bra
sil.

I
RAUL ROULIEN e SEU
:GRANDE CONJUNTO '

ARTISTICO
com a fascinante peça em

3 atos:
"ZE'RO EM AMOR"
Preços: 10 Platéia nume

rada - Cr$ 30,00
2° Platéia sem numero

- Cr$ 25,00.
Imp .. até 14 anos.

OFFSET-Chefe de Impressão
Empreza Gráfica do Rio de Janeiro precisa de um

um competente' Impressor de Máquinas OFFSET" com

capacidade de direção, para assumir a Chefia de sua

Secção de Impressão. Ofertas para F. Botelho - Av.
MEM DE SA', n. 261 -' Rio de Janeiro, informando
idade, nacionalidade, estado civil, empregos anteriores
e pretensões: �f'Pb

MEE!RL-
N8FilCRÓ SEM IGVRI.
.- . _',

«:

últimas pesquisas, foi ela

borada, a fórmula de JU

VIGOLD - a qual reune

Atenção
BOA COLOCAÇÃO PARA MOÇA

Precisirse de moca com conhe-cimentbs de Conta'
todos os conhecimentos sô- bilidade, Correspotuiêncui Comercial e apta ·aos demais

A Delegacia Florestal Regional do' Ministério da bre o assunto. JUVIGOLD, serviços de eecrüôrio. Exiçe-se referências. Candidatas
Agricultura recomenda aos' srs, proprietários de terras - rejuvenesce o "Turgor interessadas que,iram se dirigir por c'a?"ta à Caixa Pos
nos Municípios de 'Florianópolis, Palhoça São José, ai- Vitae" proporcionando a re- tal 139. Dando nome completo e endereço.
guaçú, Tijucas, Nova Trento e Porto Belo, que constí- -

d f
- ORDENADO INICIAL - Cr$ 1.100,00.

tuem o 10 DisfriÍo Florestal e onde entrará em ação a
cuperaçao as unçoes or- -----.�--------�---

Pelícía Flórestal, que não procedam derrubadas de gânícas, dando euforia e de, PJ·lolo-'s -- Prl·,va.dcsmato ou 'queimadas de pasto e coivaras, sem solicitar
I sembaraço

de movimentos.
,

antecipadamente a neeessaria licença da autoridades JUVIGOLD tem indicação Admitem-se Pilotos portadores de licença de Piloto
competente, como dispõe o Código Florestal em seus em ambos os sexos. Nas' Privado; que possuam mais de 150 horas de vôo, para
artigos 22 e 23.

,
' far ' .

<' dr
.

. ingressarem' num Curso de Preparação para obtenção
P

.,'

1 'd di
..

- , macias e rogarias ou
d C tei C

.

1 D'" SUCURSAL dara maiores exc arecimentos evem mgir-se a 'I . '.
a �r eIra, omercIa.. irrjamse a

, ,

e

séde da D. F. R., á rua Santos Dumont, n. 6 - pe a caixa postal, 4.306 "Serviços .Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda', a Rua FELI-
FLORIANO'POLIS. RIO. 'PE SCHMIDT N. 40.

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTEZIA

E EFICIENCIA "1')>>1"_�i:c·1fiilIi
As 8hs.

Dan DAILEY - Joanne
DRU em:

O HOMEM DO DIA
No programa.
Cine Jornal. Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até' 14 anos.

TERRENO
As 7 e 9hs.
Sessões das Moças

Elena VARZI - Antonella
;LUALDI em:

,E' PRIMAVERA

Vende-se um terreno com

a '�rea de 588 metros qua-

drados, á' rua Victor Kon
der (antiga Blumeriau).

No Programa:
Tratar com Francisco Noticias da Semana

Büchele Barreto á rua 24 Nac.

d M' 433, Estreito. Preços: 3,50 - 2,00 - l,oe.e' aD n.
Imp. até 14 anos.

I
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E O I TA L. \E ·,0 I T A I.;..
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TIJUCASJUIZO OE DIREITO DA COMARCA DE PALHOÇA

Kua Deodoro
Rua Ten�nte

Viagem - ço.m. s�gurilnça .

� e rapidez.,. .

sO NOS· CONFORTAVEISA MICRO-ONIBUS . DO

RAPIDO �(SUL-BRASILEIRO)
Florianópolis -- Itajaf ;_ Joinvillet - Curitiba

-

Agência:

...TEM.
'.' 'li,;,;;. ••

.. ,
.

VENDE-SE
1

i Vende-se
j

Uma casa à Avenida Mauro Ramos, 137....
Tratar /com o' ·sr. A. Madeira.
Rua Trajano, 31, Sobrado.

1 chassi FORD reforçado, especial para ônibus, ano
1946 de 196 polegadas entre eixos, amortecedores, dian-,

,

teiros e trazeiros, mataI' V-8 de 100 HP à qualquer' pro'
va, pneus 750x20 em bom estado, lataria reforçada, ótima.

Vêr e tratar na

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

(Agência VOLVO) - Rua _S.ão Paulo, 50L- BLU-:
AP·-

'.

�iIiiNi�,
•.:i"'�·ll.04"""'l. iL· ••d•• >'"

",0'

ClltlltIU
.

, rW;�.\'IiQiUlWt

FACI T
um

énquante
instrumento que calcula

.o,senhor 'pensa
e

Todas as 4 operacões de· aritmética
NOS SEUS CINCO

PEÇA UMA DEMONSTRAÇÃO SEM COMPROMIS,
SO AOS REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA

O ESTADO DE SANTA CATARINA
. CASA FERNA NDO LTDA

"A MAIOR ORGANIZÁÇÃO EM- MA'QUINAS
E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO'J;UOS DO ES'

TADO_ DE SANTA CATARINA" - COM
ASSISTÊNCIA TE'CNICA

RUA: SALDANHA MARINHO, N. 2 -
TELEFONE 3.878 - TELEGRAMAS "CANAN"

- CAIXA POSTAL - 467 -
FLORIANO'POLIS - SANTA CATARINA

CobaIas
b-umào8S
DENVER, Colorado, E.

U.,'31 (U."P) - Um gru-

O doutor José Martins Guedes Pinto, Juiz de Direi-
Edital de interessados ausentes é, desconhecidos, com o

to da Comarca de Palhoça, do Estado de Santa Catarina,
prazo de trinta dias

na forma da lei, etc. O doutor Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito da
Faz saber aos que o presente edital virem ou dêle

Comarca de Tijucas, do Estado de Sant� Catarina, na

conhecimento tiverem que, p�r parte. de Ado�fo, ��h1, forma da lei, etc, .

por seu procurador, o dr. Jose �<:_abald, lhe foi dlngl�a Faz saber a todos quantos interessar possa apre'
a petição do teor seguinte: Petição. E�mo. sr. dr. JUlZ.

sente edital de citação, com o prazo de trinta dias, vi'
de Direito da Comarca de Palhoça. DIZ A�olfo Kuhl,

rem ou dêle conhecimento tiverem, que por parte de

brasil�iro� casado,- lavra?�r,. residente em RlO do Pon
Narciso -Çim e s/mulher, lhe foi dirigida a petição do

-

che, distrito �e Sao ,BomfaclO, �est�. comarca, po� se,u teor seguinte: "Exmo. sr. dr. Juiz de Direit� da C:0n:ar:,advogado abaixo.assinado, o segUl?�e. 1 --: P�r escritura ca. Narciso. Cim e s/rnulher Maria Margarida Clpna�lpública, lavrada nas n()téils ,d? carton? do distrito de, Que- _ Cim, o primeiro comerciante e � segunda pr��s,sora pu'
çava, desta comarca, ad9-Ulrm o s�phcante, de �ana L�- blica, naturais dêste Estado, residente e domiciliados no

r�ntina d� Jesus, tambem conhe�lda p�r Mana Ambro: lugar "Rio do Braço", distrttode Sã.o João�atista, des

Sl�, a antiga �osse qlfe .esta mantu;_ha sobre terreno des
ta' Comarca, por seu pr<:_çuradór adl�..?te assinado, �uecrito na escrrtura . pública que a este acompanha. 2 -:- 'rem mover a presente açao de usocapiao em que .expoem

Maria ,�ol'entina de Jesus, também conhecida �or Mana I e requerem a v. 'excia. o seguinte: I - Os s�plicantesAmbrósia, ocupou desde 1913 o terreno mencionado na
são posseiros de um terreno, situado no refendo lugar

escritura, aí, construindo ranchos, formando. ,chá�aras e
"Rio do Braço" com trinta (30) metros de frentes e do�slavouras e no qual viveu 37 anos, sem que jamais fosse mil e duzentos ditos de fundos, ou sejam sessenta e seis

molestada ou .sofresse. 0pos,ição alg�ma. 3 - �m. 1949, mil (66.000) metros quadrados, fazendo. fre,�tes ao Sul
pretendendo fixar residência em Rio-Novo, distrito de

na confluência do Rio do Braço com ORlO 'PI]UCaS e fun
Queçava, vendeu sua posse, pela importância de

:
� . . .. dos ao Norte no travessão geral; extremando a Leste em

Cr$ 5.400,00 a prazo, ao sr. Ad"Olf� ,Kuhl, o suph�ante, terras da "Usina Tijucas" e a Oeste em ditas de herdei'
que a vem possuindo mansa e pacificamente sem inter

ros de Antônio Andrioli, U - O dito imóvel pertenceu a

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

do o terreno em apreço, produtivo pelo seu trabalho. 41 critura inclusa cuja posse idatava de mais de trinta c
- O terreno ref,erido, conhe:ido ,p.or "Cha�que�da" com' cinco (35) anos e até a presente data; tanto os suplícan
prado pelo suplicante (escritura Junta) fica situado no

tes como seu referido antecessor, sempre a mantiveram
lugar Rio de Una, distrito de Paulo Lo�'es, próximo ao

com 'ânimo de donos, pacífica e continuamente, sem in
Rio do Ponche e tem atualmente as"segumtes c0n,f:-onta- 'terrupção ou oposição de outrem. lU � Em vis!a do e:ções: Iímita-se pelo ,�orfe, c�m terras d�_Companllla La: I posto. querem, os suplicantes, legit�mar a sua posse so:ge, e ao Sul, com a Sesmaria de Joana , terras de Eval l bre o referido imóvel, de conformidade com o que ex

do Gustavo Kuhl : Companhia �age; extremando à Les'l-põem os artigos 550 e 552, do Código Civil. E, para o dito
te, com terras do fmado I,:o Jose Cardoso e ao Oe�te, no- I

fim, requerem a designação do dia, lugar e hora par;=t �ervamente com a CompanhI� Lage, sendo que o dito ter-jlugar_a justificação exigida pelo artigo 4�1 90 Código
reno tem, (1.100 x 500) rnil e cem braças de frente, por, de Processo Civil, na 'qual deverão ser OUVIdas as teste
quinhentas de fundos, compreendendo uma área total!munhas José'Marcelino Franco'e Antônio Andrioli, o

d� (2.928.200m2)· dois milhões, novece�tQs e vinte, e oito I primeiro serventuário público ap.o:e.ntadó e o �egun�omil e duzentos metros quadrados. E, como o, suplicante, [lavrador, ambos residentes e domiciliados em Sao Joao
por si e por seu antecessor, possu;m � aludI�o terreno, i Batista, os quais comparecerão in�epen�ent��en�e de
tal como se acha s�l?ra descrito, ha ma�s _de trinta e sete I citação. Requerem mais que, depois da ]UstIflCaça�, se'

anos, ��nsa e paCIfIcamente; ,sem opOSIçao ou embargos I jam feitas as citações dos atuais confro�tantes, resld�m,de especte alguma, quer, legitimar sua posse, nos termos I
tes no local do imóvel, onde tem também seus domicí

do artigo 550 do Código Civil. Nestas condições, requer Ii lias sendo a referida usina na pessoa de seu represen
a v. excia., que, na forma do....artigo 455 e 456 do C. P. tante legal, bem como a citação do representante do Mi'
Civil, se proceda em dia; hora e lugar préviamente desíg- nistério Público e do representante do Domínio da Uni

n�dos, com ciência.do órgão do ,M. Público, a justifica- 'I ão,' por precatória, em Florlanópolis, e ainda por editais
çao,. na forma da lei, com o depOlm:nt� das testemunha� I de trinta (30) dias dos' interessados ausentes e�desconheabalx_o. a:-rola�as, que comparec�rao mdep�nden�em:� ,cidos, para falarem aos termos d� �resente aç�o eu: q�e po de sorteados do Exército
te de intimação. R�quer, outrossim, que feita a justifi 'será afinal, reconhe.cidos o rdominio dos suplicantes so

que, por motivo de conviecação e [ulgada por sentença, se digne v
",excia., mand�r bre 'o dito imóvel, cuja sentença lhes servirá de título

citar, por mandado, os confrontantes residentes nas VI- hábil para a respectiva inscrição. Dá'se à presente o va ções religiosas, recusa pres
zinhanças do imóvel, bem 'como o dr. P. Público, e por lar de Cr$ 2.500 00. Protesta'se provar o alegado com tes- tal' serviço armado, cumpriprecatória, o Serviço do Patrimônio da União, em Flo- temunhas, com'documento.s e vistoria, se neé'essáriá. O

'd t f d '. , li d 't t d't 'I
' .

'd�' C'd ra e ou ra arma ,seu .Jl.rlanopo IS, .na pes�oa e seu r�presen an e e, por e I a
I advogado que esta assin,a terp sua 'reSI enCIa ?-esta, 1 a'

'.'
roo _.� ;�:de trmta dIas, os mteressados mcertos e os qusentes, pa' de on-de recebe citação. Sôbre os selos devIdoJ._ llll-S.e.;- W'l'-paTa com a patna. Os

ra co:lte�tarem � presente ação de usocapi�o, �no prazo
i Tijucas, -28 de j'!lnho de �5.4; {Ass.Y-';J1Y$'ê'Gallotti Pei; rapazes formarão o primei'da ler, flCando citados para todos os demaIS termos da xoto". Em dita p.itiçã<Y'Íoi exar'ado o seguinte despacho: '

ação, até final, sob pena de revelia da qual deverá ser' "A., (;'Qrne-peTIem. Tijucas, 30-6-5'4. (a.) Cfovis Ayres Ga: ro grupo humano que

tenta'l�ec�mhecid9 .e declarado o domínio do sup!ic�:r:..t.:_�];e�o-l-�, Juiz de Direito". Fei�a a- justific�ç�o foi exarado o rá viver, prolongadamente,lmovel refendo. Protesta'se por todos os .}ll.e)<os ae prov-ª I seguinte despacho: "PublIquem'se edItaIS _€. façam-se a� 1 l' t
-

dd"t 't'd' l' ], 'd .

t d ..

21 7 54 (A ) Cl com uma a lmen açao e
eI? IreI o p�rml 1 o�, mc U�I:� ........pe. epOlmen o os citações requeridas -a fls. 2. TIJucas, ". sS'. .

0-
'�_ �. _

reus, se sU,rglram. D�:se-:-a-esta o valor de Cr$ 5.400,00, vis Ayres Gama". E para que chegue -ao conheCImento generos expostos a radIaçao
para o efeito ,dtttãfa judiciária. P. Deferimento. Palhoça, I de todos e-ninguem possa aLegar ignorância, mandou ex' atômica.6 de abril d..e 1954. (Ass.) José Boabaid. Testemunhas. pedir o presente edital que será afi,xado na sede dêste
Pedro Ar:9-l'5rósio, c?sado, residente em Rio Novo. Gus' Juízo, no lugar do costume, e, por cópia publicado uma
tavo Kratz, casado, residente {'m Rio do Ponche. Eduar- vez no Diário Ofidal do Estado e' três vez,es no jornal
do �uiner, casado, residente em Rio do Ponche. Em a "O ESTADo'''; çle Floria,nópolis. Dado e passado nesta
dRa petição foi proferido o seguinte despacho: A., à con- cidade de Tijucas, -aos vinte e quatro dias do mês de ju{lusão. Palhoça, 6'4:54. (Ass.) José MartÍns Guedes Pin- lho do ano de mil 'novecentos e cl.ncoenta e quatro. Eu,
to. Indo os autos à conclusão, foi exarado o seguinte des- (Ass.) Gercy dós Anjos, Esérivão, o dactilograf'ei, con'

pacho: Como requer: Designe o f�:. escrivão, dia, às ho- ferí ,é subscrev:í. (Ass.) Clovis Ayres Gama, Juiz de Di
ras e lugar de costume, afim' de serem inqueridas as tes- reito. Está -conforme� o original afixado na sede dêste Sala para Escritório de
temunhas ,atroladas na inicial. ·Ciente� e justificante por Juízo, no lugar do costume, sôbre o qual me reporto e

Advocacia 'ou Representaseu procurador e o representante do Ministério Público. <fou fé� Data supra. O Escrivão: Gf!rcy dos Anj0s.
Palhoça, 9,4,54. (Ass.) José lY,Eartins,Guedes Pinto. Pro'
cedida a justificação foi esta julgada por sentença do teor'
seguinte: Vistos, - etc.' J:ulgo por ,sentença e justific'ação

.

de fls. 12 a 15, em que é justificante, Adolfo Kuhl, -afim
de que produza o� se�s dev.idos e legais efeitos, Custas
afinal. P. R. L Palhoça, 4-5-54. (Ass.) José Martins Gue
des Pinto, Juiz de Direito. Passada em julga a sentença,
acima tr�mscrita, fo( exarado o' seguinte despacho: Ci
tem'se par:il no pr,azo de dez (10) dias, contestarem o pe'
dido constante da petição inicial de fls: 2 e 3: pessoal
mente o órgão do Minis.tél'io Público; por mandado os

confinantes do imóvel usucapiendo e os interessados cer

tos; por precatória, na comarca de Laguna, a CorlJ.panllÍa
Lage de Imbituba que consta também sér confinante e

na comarca da -Capital o representante do Serviço do
Patrimônio da União, e por edital com o prazo de trinta

(30) dias, 0S interessados ir.certos. O edital em que cons'

tara a petição, deverá s�r afixado no edifício da Prefei'
tura Municipal e Forum ..desta comarca e publicado três

(3) vezes em jornal da comarca mais próxima que poso
sui jornal a Capital e u._ma (1) vez no Diário Oficial do
Estado, tudo- na forma da lei. C�ente âêste despacho, 0

dr, procurador do justificante. Palhoça� 24,6-54. (Ass.)
José'Martins Guedes Pinto. E para que ch.egúe ao co

nhecimento de quem interessar .possa, ma,nda passar o 1
presente edital com o prazo de trinta dias, qúie será pu' I

blicado e fixado"Íla forma da, lei. Dado e passado nesta
cidade- e Comarca dê Palhoça, aos 24 dias do mês de ju'
nho do áno de -mil novecentos· 'e cincoenta e' quatro
(1954). Eu, (Ass.) Hélio de Oliveira, Escrivão, o dacti
lografei e subscreví. (Ass.) José Martins Guedes Pinto,
Juiz de Direito. Está conforme original que afixei no lo'
cal de costume, ;la qual me reporto e dou fé. Data supra.
Hélio de Oliveira, Escrivão do Cível.

esquina;da
'

Silveira•. �

j
O ministro das Relaçj5es Es' ,-

---------------------------------- ' ..-- �-------------teriores, sr. Paulo Cunha,
. é!ancelou seus planos para

visitar o Brasil em agôsto

LONDRES, 31 (U. P.)

Alula�se

ções, no centro, a Cr$ 7�0,00
mensais.

Tratar' no Edif. São Jor2
....-

ge, 10 anelar, sala 8 das 1,7

às 18 horas,

rCan'celou
a viagem

proxlmo. Disse que "a a

gressão contra a India por

tuguesa" o impede de uma

ausência
.

prolnogada do

país.

Vende-se
Vende'se uma, de madei-

ra, grande, co� 420 mts2

terreno, na Rua Moura, em

Barreiros, por Çr$, ....
'

•..

30.000,00.
Negócio urgente.

Informações com o Sr.

Joyel Lemos, na banca de

jornais anexa, ao Café São

Cristóvão.

DEDOS

•

Aliança Social Trabalhista
. o PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICQ

(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 -catàrinense, para senadores . e deputados
federais, os seguintes nomes:

PARA- SEl\TADORES
'"

- -

',,____
'�,-.- -< �"-�" �NEREU RAMOS

(suplente -- Francisco Gallotti)
SAULO-RAMOS

(suplente -- Rodrigo Lobo)
PARA DEPUTADOS FEDERAIS
Saulo Ramos -- Nerêu Ramos

Aderbal R. da Silva -- José Lerner Rodrigues
Archimedes Dantas -- Leoberto Leal
Atilio Fontana -- Orlando Brasil
Iv-o d'Aquino -- Paulo 'Carneiro

Joaquim Fiuza Ramos -- Rodolfo Tietzmann
Serafinl Enos Bertaso

.

R:

.

f.,sLou opIo papo, oe'e/tar
9ual9uer trabalho' de de,
senha: APtlsticot' paroa ciiChêsele p�ÇI�ndq OlTJ.erc iaL, PoliU
:',0, ola ai/oslo' Desenhos -

ue. odo ós "pos,

'Pilolos-CoDl·erciais
tu!aptl;) ap sa.Iopepod sOloHd as,m'mmpv
Mercante, ,Possuidores ou não de Certificado
IFR. DIrijam-se a Sucursal de "Serviços Aéreos
Cruzeiro do Sul Ltda.", à rua Felipe Schmidt
n.40. 1

Senhores CandidaloEJ
a ."De·pulado e Vereador
PARA SUA PROPAGANDA POLITICA EM

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

\

\?eDde�se
/

.

r.

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.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, T'erça-feira, 3 de Agosto de 1954
---------------------

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

Carlos Reinaldi
TRADICIONAL E

-.

A.COSTO
, ._ o.' '.'.",� ,. �" ti

A VOZ ROMÃN'rICA DO MÉXICO, GRANDE SUCESSO DOS TEATROS E CASS1NOS DAS CAPITAIS, DA· RADIO -TUPY DO RIO E SÃO PAULO.
A DIRETORIA· D.O 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 820 ANIVERSÁRIO-DE FUNDAÇÃO.

NÃO HAVERÁ RESERVA DE MESAS.

(I b· d' A
............+. � � � � � � � .. � .. � � .. � � � � ,.........+. oe-

DI·u e 12 e gOlto ;}TT.w.w.".w.�.".w.".w.".w.".".w.w.w.w.�.�., 18 eceu o ma]Of-

']C ,
Programa,Social i A GO R A t �:::!:I Pro�

li�"'0.�'- .. '� ..�.. ..�.
o N R % % MOSCOU, 31 (U. P.) -BRILHANTES FESTAS DO 82 � IVE -

'�t" EM FLORIANÓPOLIS �t� O jornal do Exército "Es-

SA'RIO DE SUA FUNDAÇAO �t�: _. TAMBÉM - ��t� trela Vermelha" anunciou,

�t� OS FAMOSOS i::� gontemd, a Amot�lthear.do mpaajoerl ,�.�-_:-:__�_'_�:;;_�_-_:.�_:'.�t�1 �t�
en. e r I la, v

,_ _

�.�; . Colcho-e'-s de Molas'"".# �.� Mikhailovich Prokhorov, de ,.�-.;.:=- -
-

� ...+. 27 anos de idade, após pro- �-�"".IIi�
;1::

FE RRA-N"'i--:::.JíiiD·�OnaW3t8" �i: �o����av:�::::i�aed�·OP:�:�
�

-�?�-
�
-

�.�
.

,�.� dE"
� c.� -.=..-1

� � no serviço o xercito e -==r'

�t�.
.

,�t� membro do partido com' - = � .

f.� �.� nista desde 1942, passou a -., -
-

- -=-. �_
.....

•:. GARANTIDO '�.:. maior parte de sua carreira .... a
- ::;:::..-..;:- _,,,'

.1.__anil eo ar ��
�i� - p O r -- :i· como instrutor na Acade- �.: •

�asse 6eut��:d:-ddade, nUI'f'

-{�<���"., 5 A NOS I�.� mia de Artilharia. Ele es-�' '\i \Ol\ge do .I de vdtor6 t:P!'
- -

,-- í
........ +.�. creveu mais de 20 livros sô- -_

'"re, _I ecanto oe � < ,. -_61'-'"...,� ...�7���
�.� J H' SANTOS S A

.

I � prazi'lel r 'n'''''� .,'" ,I,�.,.
..�� •• .'. .:. bre artilharia. e foi agracia- ti en�i� � tlgraOAve\ CO'" �- �iJ'�9;-::;
..�. Pôrto Alegre ��.- do com as ord-ens de Leni-

"_;:C:,�jl. ;_'!'��V��'O�leesue�"llp{���tlM�temostor.D-�',' ,:".;"+.�. CASA FUNDADA EM 1915 ��. ne, da Bandeira Vermelha
_ ... CI\U'"

o ...

+.:� ��. e outras.
'+'" À venda nas' casas: ,�---�--- JD�� +.�
%1 SÃO PAULO -LTDA. 1%
�t� �t� .�

n O R S f v;
�t� COLCHOARIA GONZAGA �t� S EA·'"
TI .

ESTUFARIA GLOBO ��: <,y� '- ,__

'Oe 2,5 a 22 H.R

�t� I. CAMPOS elA· . ��. �l:!� JOSE' MOURA
.' �:. //

....++. ++. ._ ._ ._ !++...++. � ;z3'\'�'... � � 'fi •• � �. � � • � _� � .�_�._�_�_�_�_.. �.

QUIAS E BANCO DO BRA�IL,c-
...-

I

VALDEMIRO R. VIDAL -'Guia do Can- I I
didato-ao Concurso p/Oficial administrativo do

,

Servo Pub. Federal e Autarquias .

JOÃO S. PIMENTA - Contabilidade Pú-
blica .

IVETE CAMARGO - Direito Constitu-
cional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00

AMANDO ASSIS - Noções de Seguro
Social : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00

TENORIO ALBUQUERQUE - Noções
de Estatística ;...................... 40,00

TENÚRIO ALBUQUERQUE :..... Geografia
do Brasil .................................• 40,.00

TENÚRIO DE ALBUQUERQUE - Testes 25,00
TENÚRIO ALBUQUERQUE - Correção

de Franses ,......................... 30,0,-
TENÚRIO ALBUQUERQUE - Correção

de Cartas ' ; � . . . . . . . . 30,00
TENÚRIO ALBU.QUERQUE - Redação

Oficial :

-

............•.

TENÚRIO ALBUQUERQUE - Exercício
-'--:000:-- de Português

-

.- .

Ei�, Senhores Associados do Clube Do- ' ,!ENÚRIO AL�UQUERQUE - Lições

d
Práticas de Portugues 30,00

ze e Agosto, o programa especial e brilhan- FABIO MELO - Correspondência Bancá-
tismo da Semana do 82° Aniversário do Ve- ria , '" . 50,00

M. VIEIRA DE MELLO _ Português P.) ..:_ O sr. Dao Hammars
terano Club�, cujas ,tradições enchem de or- para o Bancp do Brasil...................... 50,00
gulho não só aos que a ele pertencem, como
tambem a nossa querida terra, berço de tan- os MAIORES SUCESSOS DO MOMENTO:

tos vultos extraordiná17ios do passado glorio
so da gléba barriga-verde.

Prestigiar o veterano� Doze é conservar

as tradições Catarinenses.

farmacias de Plantão
'erretlos na Vila florida 7 Sábado

- (Estrel·tO)
I João Pinto.

,

II 8 Domingo - Farmácia -Moderaa - Rua João Pinto.
MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A 14 Sábado (tarde) - Farmácia Sto. Antônio - Rua

.

LONGO PRAZO SEM JUROS João Pinto.
-'

/'
Oportunidade especial para ,aquisição, com grande 15 Domingo - Farmácia Sto. Antônio - Rua João

facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA. Pinto.
Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução., .

21 Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua
PrivHigiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES- Trajano. "'-

TADIO DO FIGUEIRENSE, a�segurando valorização .' ,22 Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Tra-
imediata. jano.

OS TERRENOS EM .ZONAS MAIS DISTAN'fES 28 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua
NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA. Trajano.

.

Peça hoje mesmo informações a 29 Domingo - Farmácia Noturna - Rúa Trajaao.
SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA O serviço noturno será efetuado pelás farmácias

.LTDA._ (SUan,A.L). Moderna, Sto. Antônio e Noturna,' situadas às rIJas João
Escritório: Edifício São Jorge, Sala 4 - Fone: '2:1-9-2. Pinto 'e Trajano.

DIA 9 -- Segunda-feira -- Cinema -.,. Sessão
Especial para crianças, com' distri
buição para sorteio, de 6 valiosos

prêmios.
DIA 10 -- Terça-feira -- Grande Jantar de

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

Cr$ '100,00. .

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

Federação Atlética Catarinnese. Dis-

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

DIA 12 -- Quinta-feira _-- Cintilante Baile de
Gala de Aniversário. Traje a rigor.
A's 22 horas. Brilhante apresentação
de Debutantes e como atração espe
cial, apresentação do renomado' can
tor -- CARLOS RINALDI -- a voz1'0-
-mantica do México. Não haverá re

servas de mesas,
-

- .. �

DIA 13 ---Sexta-feira --'Bingo eCinema, Va
.Iiósos premios, em exposição navitri
ne da Casa Hoepcke. Filme a ser a

nunciado. Cartão -- Cr$ 100,00, às 20
.' r

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
Fran'cisco Glavam", entre

_

as Tur

mas da Faculdade de Direito e a do
Clube Doze. Inicio ás 20 horas.

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

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

Completamente restabelecido da grave enfermidade
de que :fy_i acometido, e já de regresso ao meu lar, na
companhia dos entes que me são caros, sinto-me na O'

brigação...!,le vir de publico fazer meu profundo e since
ro agra�éimento a todos quantos cooperaram para a

recuperação da minha' saúde.
Assim, dirijo a minha gratidão aos srs. Drs. Alfre

do Cherem, Diretor do Ambulatório do IAPC, Walmor
Garcia, Ney Mundi, Roldão Consoni e Isaac Lobato, to
dos' medicos daquela Autarquia, os quais, por sua com
petência e carinh.o lograram pleno êxito na melindrosa
intervenção cirurgica com que -tiveram que atacar o

mal.
-

.

Outrossim, extendo o meu reconhecimento á Rev.
Irmã Etelvina, do Hospital de Caridade, bem como li to
das as enfermeiras e demais auxiliares da benemérita
Instituição, pela solicitude com que me atenderam.

Por último, manifesto-me sensibilizado pela visita

Idos Amigos e felicitações que recebi durante o meu in
--------- ternamente no referido. Hospital. .

Para todos peço as bençãos de Deus.
.

Estreito, 27 de julho de 1954.
ALCEMIRO AMARO DE SOUZA

.----�--------------------------------

PA_" �- CO.-
1/ fAtIt.$ -

. "'�!
" "� ,

• '�"'-",1n'j�

1"\ ..
.. fiOS;70sDIA .�

Em'pregada �M,�D�"·,_/.8.�"�'..' "" -t,·:precisa-se de uma em-
_. n " '7! I

'/ '7f1 � . jpr�gada para trabalhar em • - , =-..oIIiI�
.

�

Pôrto Alegre. Paga-se bem.

Tratar á Rua Felipe
Schmidt n. 119. TELEFO

NE: 3.177.

150,00

20,00 I

40,oc

30,00.Importanle
visita 8 ONU,
NOVA IORQUE, 31

kjold, secretário �eral das INações Unidas, anunciou

que. o sr� Syngman Rhee,
presidentk da Coréia do Sul,I GIOVÂNNI GUARESCHI - Don Camilo

� seu pequeno mundo -

.

GIOVANNI GUARESCHI --- O regresso
de Dom Camilo :.

GIOVANNI GUARESCHI - Dom Camilo
e seu rebanho - 65,00

LIVRARIA LIDER - Rua Te!_lente Silveira, 35 -

Florianópolis
.

ATENDEMOS, TAMBE'n PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

70,00
visitará a ONU na próxima

65,00 terça-feira, dia 3 de agôsto.

M:e:S DE AGOSTO
(tílrde) - Farmácia Moderna - Rua

.(\ Lideres comunis
Ias deuunciados
RIO,31 (V. A.) - o pro-

motor em exercíciq na 5a,

Va�a Criminal ofereceu de

núncia. contra os lider-es co

munistas Amarilio Vascon

celos � Raquel Lôbo, presos
recentemenJie com uma sé:
rie de documentos> e panfle'
tos de teor subv-ersivos.

Distribuidor

C. RAMOS S/A

Cómercio - TranBport�
Rua Joio Pinto, I Fpol"

(U.

�Expresso Florianópolis
. ANDRADE & KOERICH

.
Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,

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

Agência: - SÃO PAULO
Avenida do Estado 1666/1678· Fone: 37-30-91
'. .'End. Telegr.: SANDRADE

Ag'ências na Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
com tr�fego mútuo até São Paulo com a Emprêsa

'ele Transportes Minas Gerais SIA.)
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"Grande e. nolàvel Partido, que sabe ser nobre no

.;; "

' Dovêrno e desl��ido n.a oposição; que não se en-

!al�!çç�_��!POder�nem ,se �covarda na pla�lcle; po�s'. n,� poder ou na 'oposição,
.':;.<i>;��"

.

. tf.es1a sempre a servlçu da Palna. .

Nã"1ii'SiaTãçaü-dã'�4Iã"MOÇ�J�����r--,-,,--o_-·----"·OC)-U°ca..t'°r
.....

a'-';'o"
.....

I·
.....

s"-a'T
veremos de levar bem lon- ,lJ.
ge o nome do Partido So
cial Democrático.
Com o apôio .de meus co- Florianópolis, Terça-feira, 3 de Agosto de-1954 Para a imensa gratidão de um jovem' que abis:

légas, farei o possível para •

coitou um cartório e leoou. um jornal à falência, a

desincumbir fiel e honra- Servíçe Secíal do' CemérC'I'O ctmdulaturo; do sr. Saulo Ramus é ridícula. '

damente o cargo que ora )l
' Gosta1�íamos de saber o juízo desse mesmo [or-

tomo posse; e com vossa a- ;Zlif��:<� SES C
na lista sõbre os candidatos que figuram na chapa da

juda, irmanados num ideal � ;.y.�
U. D. N., chamado«, com perdão das palavras, _.:lnte-

comum, podeis ficar certo, O SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO _ SESC,
rtor Ttniares; Volnei Oliveira e Ermenegildo Cor-

estaremos contribuindo com .,
bellini!

la
avisa aos comerciarias que, na próxima 4a. feira (ama- O p1'imeiro) .até hOJ'e, tem, J·'I.tsti�a lhe seJ'a [eita,

-

pequenas parce s, para o nhã), às 19,30 horas, fará realizar, no Cine Ritz, um Fes-
);.

desenvolvimento de Santa
-_ vergonha da P14óp14ia, sombra, desde ° d;a em que

" tival do consumado artista nacional ROULIEN, que ora
'

Catarina e porque na-o do
apunhalou seus compardveirosí O segundo' fo; a ma,;s

, se acha nesta Capital, dedicado à classe comerciária.
' ,

Brasil. O
V01'az piranha dos dinheiros públicos! E ° terceiro

s ingressos se encontram à disposição dos comer- t' b d d
O catarinense sabe se inr ' e� a proi i o e entmr em qualquer dependência do

ciários, no expediente das.? àS,13 horas, na. sede' do I' d P' h
'/

pôr em qualquer que seja' a SESC 'A id H '1' L 57
nstltuto o in. o, onde e1'a representante do go-

i ,a venI a erCI 10 uz n .

'

B' h
função, por esta razão San-

'
•.

verno 01 n ausen,. p01' falcatruas. praticadas!

��1t��t:�n����Te���ss���tlt l'Im,; Carlo's da SUvelralCarneiro coisa�sses, por certo, não são ridículos. São outm

cos, administrativos e cul
_..,.

O �lmirarite. Carlos da :fe�éri�e, oportunidade I�;;�.t�
turais ,

Silveira Carne.Iro,. Comarr significativa .

para que s.

C'I" b '
A expressão máxima da .dante .do 5° DIstrito Naval, eXCIa. se vela cercado de, U e

inteligência catari n e n s e, Organizador e Presidente carinhosas manifestações de -

!'

com bases sólidas e concre- do Curso de Expansão Cul- admiração e apreço, não sõ

tízadas, vê em Nerêu Ramos tural, vê transcorrer, na da' mente pela sociedade catari

seu maior representante nos ta de hoje, a do seu aniver- nense, mas' pelo seu Povo,
problemas políticos do país. sário natalício. que o tem entre os mais de-

Na administração pode' Constituir.á, assim, esta dicados amigos.
mos salientar com grande

'

Brilhante Oficial de nos'

brilho a figura de Osmar TIM sa Marinha ,'de Guerra, o

Cunha, O·batalhador incan-' • • 41 ilustre aniversariante, tão
sável para o desenvolvi' logo chegou a nossa Capital
menta de nossa terra, teve EPíSTOLA PROVERBIAL grangeou a estima e ores

) ponto máximo
.

em sua Dr. Ylmar de Almeida peito gerais, pela.lhaneza de,

carreira, sendo escolhido Correa, suas' atitudes e pela imensa

?ara Presidente da Associa' Nesta. bondade de seu coração.
ião Brasileira de Municí- Sej a carta, missiva.ati Dizer o' que tem sido e o

';ios. Não poderíamos dei' epístola, mando-lhe esta.. que tem feito à testa do Dis'

<ar de citar o nome de ou- Quero ser dos 'primeiros tritó Naval, em tão boa hô

era ilustre catarinense, que (embora a Bíblia afirme ra entregue ao seu elevado

com relevantes trabalhos' que os últimos' é que o se' tino administrativo, é des

orestados à sua terra, soube cão}, a' apertá-lo num abra- necessário pois que a popu ,

mpôr com inteligência e ;;0. A justiça" tarda, mas' [ação 'já a conhece de sobra

.ção, à vontade do povo que não ft;tlha, meu caro doutor. e o Estado de Santa Cata

) elegeu. Aderbal Ramos A que lhe dev:iam, está pa- rina não o ignora.'
:1a Silva, nome que por si �a. Pode, quitá-los. Na VER- Cavalheiro perfeito, o na'

só, já dá mostras de persa- DADE, de ontem, o dr. Her- taliciante é ainda figura

,.,
ialidade, entusiasmo e cul- cílio Pedro da Luz' Filho, destacada no cenário cultu-

O acadêmico Francisco Grúlo, presidente. da Ala Moça,
tura. ,querendo fazer uma intriga, cal do País, sendo sócio de

ao âiecurear
Poderia citar centenas de fez-lhe essa justiça, que lhe varras agremiações cultuo

catarinenses que lá fora, haviam negado' Uma mão rais, das quais podemos sa

souberam honrar com a de- lava a outm. De você disse- lientar, sem contestações, o
vida altivez o nome de SaIi' ram cobras-e lagartos, [a- Curso de Expansão'<Cultu
ta Catarina. carés e dinosauros. Você ral que aqui idealizou e ar'

Por isso temos a: justa 0- foi para a tribuna e pingou -ganizou ,e que já se encon

brigação de levar por tradi' os ii! Trocou o banco dos' tra na segunda parte do se

ção, as brilhantes carreiras reus pelo púlpito do pro' gundo ciclo. _

de homens de nossa terra, motor:E veio o silêncio. A No'laconismo desta nota

para que no cenário nacio- sua defesa esmagou. Não ti- queremos, prazerosamente

nal, Santa Catarina se eleve nha, como não teve, respos' apresentar ao Almirante

bem alta, na cultura, na ado ta. E as águas rolaram. E os Carneiro as nO'ssas felicita

ministração e no trabalho. tempos foram se indo! Qn- ções muito sinceras.'

tem veio, pela pena do dr. O
"------

Alves Hercílio Pedro da Luz Fi' TON n EÇ:A
lho, o conceito que você go'
za entre os adversários,: no'

me dos mais ilustres desta

terra, orgulho de qualquer
legenda partidária.
Esqueça-se meu caro

doutor, d�s injúrias e das
calúnias do, passado. E

guarde a confissão do jor'
nalista adversário. Por ela,
que é exat� e perfeita no,
situá-lo no meio em que

vive, falam, sem dúvida, os

que de há muito queriam
um ato de contrição, que
lhes desagravasse e que o

desagravasse.
Você não foi candidato

porque não quís. Você de'
cidira assim, há muito tem

po. Na corivenção do parti·
do, perante os representan' I Otan da Gama' Lobo

tes do P. S. D., você o dis- 'd'Eça, o brilhante Otan

se. Eles não sabiam disso?, d'Eça, faz anos hoje. A da

Sabiam! Como nos, que tan' 'ta, se transborda do seU lar

to procuramOil, demovê-lo
I

para um círculo enorme de

dessa resolução. Mas, ca:da i
amigos e, admiradores, vem

um sabe de si 'e Deus de II alegrar, com muita intensi�

todos. dade, os dêste jornal, que

Agora você está de alma tanto o querem e tanto tem

l-avada, porque o êonceito I esperado pelo término de

que usufrui entre os seus
I
suas férias e retôrno à re

correligionários correspon' � dação. E' que Otan d'Eça, Ilho
de ao conceito que usufrui no seu convívio, nas suas

entre seus adversários. Há, I atitudes, nos ângulos pelos
pois, ,a seu respeito, uma I' quais seja vista sua vida de

consagradora unanimidade, homem público, dê pensa',
O nosso juiz@ nunca va- dor, de professor, é sempre

Iriou. O dos adversários es- lo espírito nobre e superior,
.

tava errado. Foi corrigido. que conquista amizades per..:

IE' igual ao nosso.' Nada, manentes e inalienáveis.

pois, como um dia depois ' Com o nosso abraco afe-'
do outro. Abraços, abraços, tuoso, nossos votos de feH-

'abraços. _.. cidade ao companheiro!
. .. BUM, 'magnifico. I

�,,_

Transcrevemos abaixo o do é. a liberdade".
discurso' do jovem Francis- Neste conceito de -liber-

co Grillo: dade, SPINOZÁ nos sur-

- "Toda satisfação, co- preende com seu senso' filo-
-

mumente tem nome de' feH· sófico; é a sua verdadeira

cidade. garantia de honra, para os

E nest� momento, cum- mais capazes de reger um

pre-nos notar·a satisfação Estado.

que nos toma, vendo um es' E foi neste conceito de

forço imaterial, quase que liberdad:e, que me instl'l;[j

impossivel, tornar-se reali' para entregar meu verdu

dade; realidade soberba e deiro e sincero apôio, às

prazerosa que nos leva nes' fileiras do Partido Social D. Joane!
te momento,' às fileiras dis� Democrático.

ciplinadas de um exército Escolhido que fui, por! Em Brusque ond resI'-'
't

. l' d'
. . I ,e

VI arrasO. meus co e�as, a Il'lgIr a dia e éra muito estimada,
Aprumaâos num ideal Ala-Moça, neste, momento I faleceu a 31 de julho fin

firme, Um espírito a.tivo, e 30l� tomado de compl�to en' do, com a avancada idade
batalhador, vemos surgir tu.sIasmo, vendo ��caIr em de 70 anos, a ex�a. snra. d.
dentro destas hostes, o bra- mIm, a respo�sabIlrdade de Joana Alves, genitora' do
do forte da mocidade,- que oalavra e açao dos c�m�o- Deputado Braz Joaquim AI,
toma com prazer as mais nentes desta agremI.açao; ves, da bancada do PTB da
hQstís e 'sacrificadas tarefas, mas ,como a personalIdade Assembléia Legislativa.
pois estamos assim, soldan' � c�rater do catarinense �s' I O' falecimento da vene'

do nossos élos de amizade �': lmpregnad� entre nos, randa senhora causou o

en,tre os dirigentes e os co� nao tenho maIS o que fa· .

f d
_

maIS pro un o pezar na so-

mandados. zer, senao, acompanha-los ciedade daquela Cidade,
No célebre tratado políti' na luta o�bro a, ombro, paI onde a extinta éra admira

co de Spi�oza !,obre a lib.er� q_ue tenho em vos, meu.s c_?- da e querida pelas suas ele'

dad� do cIdadao, para mIm, legas, a plen� convIcçao vadas qualidades de caratel'

servIU de um estImulo sem

I
que .um Catannense não e de coração bem formado

i?u�l, para ingre�sar nesta.: preCIsa ser mandado.
sempre voltado para as cau:

fIleIras que condIZ taxatI I 94-
�.

á.
,as nóbres.

vamente com o conteudo de

I anlvera fiO
seu tratado. I

d 8
A extinta dei.xou ainda

"� fi;n últ�mo do esta' e rusque íllais os seguintes filhos:

do nao e dommar homens, Lino, Marina, Iraní, Eulá-

nem pelo terror restrin- A "Sociedade Arpigos 2. lia_e Anitâ, todos casados,

gir-lhes a ação; é - antes Brusque", vê transcorrer, além de mais de duas de'

libertá-lo dp terror ,para i amanhã,
o seu tO aniversá- zenas de netos.

que possam viver e agir i rio de organização e pro' Sell sepultamento reali

em plena segurança e gl'amaram várias solenida' zou'se domingo, às 15 ho'

sem perigo para sí e para Ides par'a o seu aniversário, ras, com grande acampa'

o seu vizinho. O fim do
I
mas para o 94° aniversário nhamento, que bem serviu

estado, repito, não é da fundação daquela Cida' para demonstrar o alto a-

transformar seres racio' de. preço da população local.

nais em brutos ou mãqui. As solenidades, que se O Major Agostinho Viei-

nas. revestirão ,de brilhantismo ra esteve presente aos fu'

E' habilitar o corpo e o invulgar, terão início às ;.0 nerais, apresentanlo condo'

espírito dos cidadaos a horas de manhã, conforme lenda à família enlutada,
funcionar melhor. E' 1e' programa que em outro lo� em nome dós Coronéis Pe'

vaI' o homem a viver pe- cal estampamos. dro Lopes Vieira, e Antonio

la e para a razão livre; e O ESTADO, âgradecendo de Lara Ribas.

para que não desperdi' a gentileza amavel do con' O ESTADO apresenta con'

cem a força em ódios e vite com que foi distingui' dolênCias a ilustre ,família

cl'raudes, .. nem se condu- q,o, formula os melhores vo° na p:essôa de seu particular

zum deslealmente. Assim, tos de franco êxito
--

nas co' 'ai-ni'go Deputado Braz J03-

verdadeiro fim do esta' mel'norações prcigral1'1adas. qufm Alves.

Aspecto dos pTesentes, na sede cJ,0 P. S. D.

O ilr. Aderbal R.' da Silva, ao proferir seu vibrante
discurso de encerl'amento

-

Excursionista
I
;

Mirim
Mais um clube de excur- 1'0 d� Assis Corrêa

sões vêm de ser fundado Vice-Henrique' Hudson
nesta, cidade. Se bem que' Verga Carvalho
:,onstituido de juvenís, pois 1.0 Secretário - Norton
que congrega meninos de 8 Candemil Pereira'
à 15 anos, é bem o atestado 2.0 Secretário - Mauro
eloquente do interesse de: Silva
monstrado pelas belezas en- 1.0 Tesoureiro
cantadoras de nossa Ilha, Luz da Costa
tão escabrosamente relega- 2.0 Tesoureiro - Valdo
da pelos desmandos dos que Luiz Vieira
a poderiam tornar um ver' Conselho Fiscal,-=- .João
dadeiro paraizo. José Vieira, Vidal José Vi'
O 'Clube Excursionista eira e Murilo Luz da Costa.

Mirim a que- nos referimos O Clube' Excursionista
foi fundado á 28 de Julho Mirim já fez algumas ex'

ú1timo
.

por um
,
grupo' de cursões, de pequeno per'

meninos. Para bem se aqui' curso em face da idade da
latar :db. interesse 'devemos seus elementos, estando pro
'atentar que, embóra .muito gramadas outras, para bre
crianças, não deixam de ve

sentir a necessidade da ar' Notic'il:mdo a organização
ganização e chegam mesmo queremos levar � sua Díre
a declarar que "não procu' toria os mais significativos
ram lucro

'

algum" e dese- votos' dé 'muitas felicidades
jam sómente admirar as be- com as demonstracõés de
lezas de nossa Ilha. nossos desejos para que
A sua primeira Diretoria continuem com tão nobre

ficou assim constituida: quão alevantados propósí-
Presidente � Hênio Lau- tos.
"ll'''' �,�. :' '" '\�<'

Ruben

,
---,� -"

,Quando o sr. gov�rnad(jr- esteve recentemente

em Jarªguá, o sr. Artur Müller, prefeito mUlllCl'
paI, teve a ge!lial decisão de at:r:,avessar um cami

nhiío na estrada, afim de interditá'la par'a uso e go
zo privativos ,do chefe d'Estado.

Os motoristas trancados pela democrática pro
vidência entenderam, de comêço, que aquele pesado
veículo' ali lhes cortand? a passagem; fôsse mais
um sinal. d� que a e;;trada estava totalmente iJnpra
ticáveI. ,Quando descobriram o verdadeiro motivo,
deu-se a me-lódia. '

- Com que, então, para que o governador ve'
nha ClameI' churrasco,. nós ficamos parados?'

- Isso é mesmo um firp.-de-mundo! Não pode�
mos trabalhar'para não estragarmos os consertos de.
última' hora na estrad�!? Muito boa! Ótima!

...;.;_ Se' aS estrq_das 'não prestam para n6s, não dê-

,
vem Pl'�st�.r, também para. quem tém a obrigação de
conserva'las.

�,

"�. E a: revolta, justá, deflagrQu: num instante' o'
caminhão-barreira foi tirado da estrada e os cami'
nhões prosseguiram" e!lquanto. hár MUne1', verme
_como um pin�entom, gritava pela Polícia!
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