
Oficiais Generais �da
RIO, tO (V, A,,) .; A.propósito da reun-ião realizada' ante-ontem no gabinete do ministro da Aeronáutica, sob a

presidência .dc titular da mesma past a, briuadeiro Nero Moura.' a imprensa' recebeu a seguinte nota oficial: "Os
oficiais generais d� Fôrça Aéreá'Brasi feira, reunidossob a presidência dom inistro da Aeronáutica,' identificados
com os' sentimentos de sua corporacê o e animados do firme propósito de\co nfr'ibuir pará que as dil'igências para
apuração dos responséveis pelo essessinio do major �ubens Florentino .Vaz atinjam' plenamente osseus fins, re
afirmam a sua confiijnça em que os poderes públicos usarão de toda a sue austeridade e valimento não só para

, a identificação dos autores morais e materiais do bárbaro atentado" mas ta mbém para que os culpados não se

possam' valer de qualquer privilégio para exirnir�s� da p�ni,ção da justiça"
. ,

'

-------------------------------------------------------

dos Aeronáutica

. � ,

{ONSEQUENCIAS
DAS ENCHENTES'
ISTAMBUL, 10 (U. P.)

.
- Dezoite pessoas mor"

reram em consequência das
cheias que atingiram a 'pro"
vincia de Balikesir, na Tur
quia ocidental, êste fim de
semana, segundo noticias
da imprensa. 'I'éme-se que
muitas·mais tenham. desa
parecido. E' grande a per- .

da de gadq e as plantações
em 4 localidades foram pre-

, . judicadas pela chuvaradas.'
.�-�� ,

i,�om,;!s s��::a�l:.'; it P1õRÊfXPlilsO'SÃO . MARINHO,_lO (V.
A XLI A) - O padre Antonio

ii.
no

.

I
Baubazzi proreitor do CoIe"

I gio de São Marinho, foi ob- .

Ntr 11.961 jéto de medida de expul
são por parte das autorida-
des da,Republica. -,

O Padre Baubazzi, que é
acusado de haver ofendido

o sr. presidente!da. RépÚblieif"'-- 1���r���:9�{�� lt��l€gr;����;:I�
.. '. d·,·sso·lv··eu sua uuarda�pessoal, em face da susp·eila �ti�?;:�;:d�::.;t?o� ���:�?l;;:�:':i::�:�:

"

. � .

.

var sua capacidade civil se- da Republica de São Marl-

RIO, 10 (V . .1\.) - O ge- pública.. tendo' em ;�is�a a s� ,ao brutal at:ntado 0<;01" rão feitos� a partir ele hoje, mesma, o:àenada pelo �he" gundo a lei brasileira. nho é formado por elemen-

neral.Caiado de· Castro che- grave suspeita que no mo- rido nesta capital, na ma- alternadamente, por ele- fe d_? naçao. Logo que tive- E' .nessê sentido o despa- tos da extrema esqirerda.
"

f . da Casa Militar da' pi'e- mente atinge a suá guarda- drugada de quinta-feira úl- mentes da Polícia e das AOS- ram conhecimento da medi- cho exarado no seu reque- : .

s�dência da. EepúbUcâ,: a .. pessoal, .deliberou dissolvê- tima, dia 5 do corrente. Os sas Fôrças Armadas. dida, .passaram a arrumar rimento de naturalização .o�()'_'()--'()""'o�(j'

nunciou esta tarde 'que o la, dando assim mais ;uma serviços de segurança pes- sua,s bagagens, de .regresso pelo diretor da Divisão de

"seilllO'r pre�idente. da Re: demonstração de su� repul-
I soaI do chefe da Nação se- AR:RUMANDO �S BA-� para os lugares onde estão Assuntos Políticos do Mi- FAl,�CEU O GEN,

.

'., ,,'��q��s. ',,� .. ������é��s::��;oe;:�;i�: �.����.-��••:����.�
.

.pnrtú'oal·'arop·Dl�à,Jn�:ia ,;;': ,·l ;���l!�ã�t�::���:��Ê Af:.rs�d�SO ���:�����;��;
"

.
.1" surpresa a. dissolução da I,

'

BRIDLINGTON, Ingla- las; personalidade de relevo
,�;, ',-

t

•• ,· 'exa'm' e', I do C8"O,' 'doas Colonll..as �:rr��;�e ���;;�am D�v�:� ��l�:�t��li��r p:í�.a vida

iii)
,

FALECEU O PROF I

.

não identificados que dis- O coronel Carlos Rojas
'LISBOA 10 (U.P.) '-,AMEAÇADE INVÁSÃO

. lipertação" do outro' lado da t·A·USTREGrSILO .FllH·0 ..

'" ;',:';, pa�ar.fip,��ys canhô:s'con- Pinillas, que era irmão do

Portugal p�opôs à Indía que DE GOA... ,.lO!!'II'*,,�
.•�' \ fro�teira, para in�a?ir .este' [ (; ,tr?;,e�te povoado. Nao .hou, presidente da República

sejam convidadas 3 nações NOVA GOA, 10 (U. P.) antigo .fogo de, cristíanismo . RIO, 10 (V. A) - Fale" que' jantava com' o pai, ô ve 'feridos, mas duas casas general Gustavo Rojas Pi�
para enviar. observadores a _.A Go� portuguesa, .da na .lndla.· ".. '. ceu.às 20 horas de 7 do cor" � escritor e neurologista An- ficaram avariadas, O Minis' nillas, roi encarregado de

fim de serem efetuadas in- qual se diz, salvou-se. por I D,entr:e. estas forças' eXl�' rente vítima de enfarto do! tonio Austregésilo, na Praia tério da Aeronautica infor- Negócios da Colombia em·

vestigações "in loco" sôbre um mila?re �as �orças mva- .' te� _:néilS de trezen.tos mil miocárdio, no momento em do. Flamengo n.. 122, 'o prof.1mou primeiro tratarse �e. Madri e inspetor dos Servi- .

a disputa a respeito das co- soras, ha dois seculos, d�" cristãos de. Goa, cujos ante; "-.r�� Antonio Austregésilo Filho, um a,vlao da RAF e mais ços Consulares colombianos

lonias portuguesas da India. pende a�o:a de forças. mais p�ss�do� �Ju�aram. a. env�ar ASSISTE�NrlA AOS Idiavre���oUclednatdeededeNe�UerdoII.cOI�niaa,.1
tarde desfez a af.I,·rmaçã�..... no estrangeiro.

O ministro do Exterior de substancIaIs . para fa�r riusslOnarlOS a Indla, .q fIm li Q

CO E ff

Portugàr; Paulo Cunha, de" frente à a�eaça de. uma �e f�zer conversões ao, c:_is- rtAG.ElADO'S' eDI.mstreI�tloCoFeddâerParle.feItura do' .

B Rl URA �AMBI:AL PAR.A A
c1arou hoje aos j()rnalistas marc�a ?esde a I�dla, a hamsmo. A�ora, o� C_:lstaos r .

que tal proposta' _oferecia qual, admlte�s:, sera efetua" pa�sam de cmco·mII�oes. .

I , O corpo foi traslada�o PARANA' - SANTA CATARINA
nova' opórtunidadee para da a 15 de agosto. P()rtu?al €' as naçoes �ab' PORTO ALEGRE, 10 (V .. para a sede da AcademIa

resoluçã.o p
.. a.·cific..

a da .a�tual O �overnado1"geral por' no-a.menc..

anas que ap,�OIam A) - Desde que se veri-· Nacional de Medicina da
� PIB d G d ficou' a.última. ,enchente" em 1 t' t f' ttensão as duas nações, o que tugues, au o ernar o "oa consl. eram" q�e, e uma . qua o ex m o aZIa par e, e

G d d d 1 t g a la a batalha consequencias. das .fortes d d
'

f'
.

t
.

,

de o.utra maneira ,poderia " ue es, eu ,voz
. � .a .er a . u�rra s nt

_

c . e on e sam o ere ro as
,

t 1 t t d I chuvas quecai sobre esta 16 h d d'
.

tlevar a "muito derrame de as ropas e aos pO,lclals, pa- con ra as pre ensoes a n-,
.

oras o. la seguIn e

ra que �echassem qualquer dia, de fusão do territério· capIt.al'. a Cruz. Vermelha para o cemitério de São.
intento de um �'exército de com a República da India. BrasIleIra .vem mantendo João Batista.
.� -�--.,.,..- ...... .-;....... - • - _ •• _ • -- - - - w .1'" " um serviço de assistencia �()'_'()�()4IIIiII1'()---()�O-(,

EFETIVAÇÃO DOS EXTRANUMERÁ.RIOS l�:i:!::e�����d��e!�:n��e�� O tempo
ção dos tertitorios que ·Por-· RiO; 10 (V. 'A.) - O pre'- sensalistas são equiparados tes, recolhendo-os em suas Previsão do tempo até às

tugal p,ossui há mais de 400 sidehte da Republica san- aos
.

funcionário.s efetivos' casas quando possivel. A! 14 horas do dia 11.
,

anos. As autoridades por- 'cionou 'a lei' do Congresso desde que contem ou ven' Prefeitura MuníCiapl ·colo-· Tempo - Bom. NevoeIro
..

.

,

1 "f· h'
.

d d' '1 d' Temperatura - Em decIl-
tuguesas deeram a voz' de Nacional que regu a a 'e e" am a. contar cmco anos i e coU Iversos velCU os a

. LS-. nio. .

LOS ANGELES, 10 (U;. à "CIO", resolveu por una"
alarme ás forças de defesa

.

serviços'. Os demais dispo..c posição da Cruz Vermelha Ventos - Do qUl1drant2 P.) - O congresso 'do Sin� nimidade, que os membros
das pos:;essões, dada a pro" tivação dos '€xtranumera- sitivo,s foram vetados" inc1u' Brasileira para ·melhor a- Sul, fre�c,os. '. dicato dos Jofnalistas Nor' do Partido Comunista não

.

d .

l' P 1 t'
.

'b d'
-

't d' t'
.

d Temperaturas - Extre ..

XII?O' .quan o, .se comem?ra nos mansa, Istas. e o a:: r Slve o queyrol e a. a .mlssao
'

..

en Imen.o ao servlOço e
mas de ontem: Máxi'ma' 1'7,4. te-Americanos (American poderão mais fazer parte

a mdependencla 'da Indla. I go 1.°, os extranumeranos de mensahstas e dlanstas. '

socorro.·', ..

.

. Mínima 10,6;.
.

Newspaper Guild), filiado do seu sindicato. .

.

�>.-.<>�)..-.(>4IIII!IIM>.-.<)�>�)._.o�(,.._.().._.(�)�)-()....().-.()._.()._.().....()....()....()�()....C)._.()._.C)4i.....().._.(l.....()._.()._.()._.C)._.()....(O A 1Quem leu ontem, na Oazeta, as malcriações, os impro-

C
.'.11-' bâlhos do Senado", . .

reso ução aprovada pe"

périos e .?,s, insultos �e()soais endereçados �o sr. ,Nerê�l R.�- . o....-'.m O rapa'r IgO I ur.rcscentava:
lo Congresso déclara' que

mos pelo fIlhote do governador, percebeu de ImedIato o "Falo, ig·l�:llin1.lnte: em nome da bancada da U. D. "qualquer pessoa que for"

desespero que o domina.
.

.

N., crcdenciado pc lo ilustre líder, Senador Ferreira de membro do Partido Comu-
O molecote se irrita porque. ·entre o- alcance das suas Souza e nada tenho a acrescentar ao que declarei dê nista ou qualquer pessoa

" RUBENS DE ARRUDA .RAMOS .

pec1rada� e o alvo, a distância e 'cada vez maior. inicio quanto ao respeito por todos votado ao Presiden- que apOIe constantemente
Para a opinião pública, todavia, não está sendo inútil Por sôbre isso, o meninote não devêra dar público avi- te' incomparável que, há cinco anoS, vem dando exem- a política' e as manobras do

o seu frenesi. O rapazelho, aos poucps, vai-se identificando. so de que os seus dois professores, várias vezes }lor êle }lló ele impecabilidade na direção dos trabalhos da Ca" Partido Comunista ou .or-

De comêço, J:l1al !;aído ças.pagodeiras exótic!ts, demonstrou- alertados 'do juízo errado que faziam do sr. Nel'êu RamQs,
. sa". ganizações subversivas do

Se mentalm.ente: um fátuof reeitad,or. de frases postiças, não 'lhe deram 'a mais mínima importância. Essas palavra:!;, bem sabemos, cortam e liquidam, o ra.- mesmo genero, não será ado
'sem linli� 'de água no estudo, livre e desembal'açado �le to- E tanto isso é certo que,. .depois de ouvir as frivolidade:;; parigo sem talento � sem compostura, que se dispôs a citar mitida a fazer parte do Sin°
da e qualquer bagagem própria. A c,riação. da sua ,figu1'a de raivosas do discipulo mal éducado, o senador Ferreira d,e nomes, para externar veladas censuras até mesmo ao cata- dicato'�.

.

líder, foi,��eita, por : l�m processo osmótico, numa. 'das !sa1as, Souza,' ilustre líder da U. D. N., proclamav·a no Senado, ho": rineuse cujo nome sempre envolvemos no mais afetuoso
do PaláCio;' sob os m!:travilhados olhares paternos. menageando Nerêu Ramos:

.

respeito: S. Eminênciá, D. Jaime, éardial Câmara. Aos
-_._-•••- -_••••-•••- -"'.

Agora, além de outras marcas de precariedade moral, "Não o vembs no sell'pôsto como adversârio; nunca olhos do criançote falto de chá em 'pequeno, o insigne Prin- MONUMENTO AO
confessa 'até que, ainda estudante, já se dava ao feio vicio ericontram�s; na Presidên-cia' da Casa, o Chefe do Par- . cipe da Igreja é um' espírito ingênuo, que se deixa. ludi-
da maledicência jU1;1to aos' mestres, participandO, assim, tido adverso; tem-se, mesmo, a hnpressão de que, ao briar

-

por aparências e, sendo por demais bondoso, acaba I'MIGRANTEdaqueÜt classe de 'gÍlris -intl'igant-es e' caluniadore�, que transpôr .os umbrais do Senlido, V. Exa. deixa lá fora POl; agrll-ciar ateus que opõem sérias restrições ao nosso
..

, '.

constit�em verdàdCIros pro,blemas sociais nas escolas. toda é qualquer ligação partidária, todá .

e qll,alquer clero; RIO, 10 (V. A.) -' O
Dlz o .llloçoilo que, a respeite "(10 sr. Nerêll Ramos, por preocupaçãó do seu grupo, ·para ser, como vem sendo De tais disparates de irresponsável, não recua o rapa- presidente da Hepública

várias ;vezes fez sentir ,ao. Dep., Ferreira de Souza e ao Se- . com brilhantismo" com segurança, com hombridade, zola atrevidaço, que entende que a eleição paterna para (, :concordou com a solicita-'
nador Hamilton NOgtreira, seus mes'tres e amigos, o engano com ,dignidade e patriotismo, o verdadeiro Presidente g'ovêrno do Estado lhe deu direitos sôbre a honra e a digni- ç�o da Comissão Executiva
que co�etiam. -'

,-

,',
.

db Senado"!
' .

.

-

. dade de todos, e que Santa Catarina é uma terra de nin- d<? JVIo.nurpento ao Imigran-
O Criançote"c�it�tes.se depoimento; atesta antes de tudo O sr. senador Hamilton Nogueira deixou também pa- guem, sem passado e sem presente, entregue COl�O brirl- te' que lhe' foi encaminhada'

que ig�orava até':a"pQsição' dos m(!stres 'e,amigos, aos quais ten;t'e que o aluno impertinente nurtc:l. pesou lia sua ojli- .quedo de bebê às suas manhas, aos seus divertimentos 'e pelo ministro da Educação .

.

. torturava co'm seus :e'nrêdos e mexericos. 'E;"que Ferreira de 'nião, formada ao contato'diário com o sr. Nel'êu Ramos. E, às suas cretinices. .

O, auxílio solicitado é de
Souza, [ao seu tempo� não;foL dep.utado, / m'as senador e, saudand.o:-o da tribuna -do .Palácio Mo.nroe, em nome: tia O .que afaIt� de educação tem daelo a êsse moço, a Cr$ 5.500.000,00 e destina"
'mais, líder da U. D, N, na. Câmara Alta.

I
imprensa, dellOisde ex.p.rimil: ao p.reClarp presidente yiélií, cOl'rig-il;;í, ensiu:tnilo-() a conhecer, alg'nm (1ia., 0' flue, se ao início das obras dá

Desconhecer até os mestres só e comum nos g'uri'lotes "o scu acatafnento l>ela correção impecável 'com que, para os ':povos, :rcpl't\serltam aqllele.1 que lhes C1Ji':\.!"'.:><m a.s cripta e· conserv�ção do
useiros e ve�eiro§ na' vaiÜação. eC rias gazetas. neste ano, (1950) como nos anteriores, dirigiu os tr:1.�

, forças morais.

;,.,"

PROMOCAO DE:
,

GENERAIS
RIO, 10' (V.A.) - O .pre

sidente . da' Republica as'

sinou decreto na pasta' da

Guerra, promovendo, ao

posto de general de divisão

os Generais-de Brigada, Iná
cio José Verissimo e Fer
nando Tavora.

"

DI�TDR
EO' o:

"iRubens ,de 'I
Arruda R.mol .,

.
�REN!E, .,

Dcm�nlo� F. t,
, e1e , Aquino ,

---

--Florianópolis, Quarta-feira, 11 de ·A'ôsto. de
.-.:.."._

,Edi9ão de hoje - 8 páginas
-----------------------

1954 Clt li"

sange e á guerra". O gover'
no da India; <;hefiado pelo
primeiro. ministro' Jawahar'
lal Nehru, des�ja a .restitui'

R�O, 10 (V. A) - Ao

I
cambial solicitada pelo Mi

presidente da República, ó nistério da Viação, para a

Conselho da Superinten' quisição de peças e sobres"
.

salentes destinadas às loco"--
deI:\cia da Moeda e do Cré- motivas 'elétricas da Rede
dito levou a notificação de Viação 'Paraná-' Santa Cata" .

haver concedido cobertura rina.

NAO PODERÃO FAZER PARTE DO
SINDICATO DOS JORNALISTAS

.. :

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Quarta-feira, 11 de Agôsto de 1954 o I:STAIl9

\
�

-

..

�

Profissional
CLINICA D� OLHOS - OUVIDOS :.._ NARIZ E

GARGANTA'
- do..-

� t�

M E', D /1 C o 5 ' IDr. faost.. Brasilf'

T. "A I ESPE,CIALISTA EM DO-
i ADMINISTRAÇÃO

.

RIO DE �ARMOII DR. ALFREDO IDRA. ,�ADYSLAV ENÇAS DE CREANÇAS.1Redação e Ofícjnas, à' rua

CAM����O ; CHEREM

I �:' �USSI cg�;�'i::A;�:lO à, T��n��;ei'�.;:f;:�t�I,'��9':..lNICA DE CRIANÇAS I CURSO NA�CIONAL' DE 'DR i.,",ilí:�,'jTO-NIO DIB 12 h Diretor: RUBENS A.I A D U L TOS DO:,:NÇAS MENTAIS. I • �·J.l ioras,
RAMOS.

Doenças Internas Ex-diretor do

HosPltalj "MUSSI '

Gerente: DOMINGOS F. DE
bRAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana.

_ MitDICOS _ Cons. e Residência: 7 de AQUINO.
RINS - INTESTINOS Doenças nervosas é men-

CIR-URGIA-CUNICA Setembro n. 13. 'Represtlntantes:
Tratamento moderno da tais.

GERAL-PARTOS Representáçóes A. S. L'a-
SIFILIS Impotência Sexual.

Serviço completo e espe- ra, Ltc'a.
Consultório - Rua Tira- Rua 'I'iradentes n. 9.

c ializado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40
entes, 9.

,

Consultas das 15 às 19
SE:NHORAS, com modernos A D V O G A DOS - fiO. andar.

HORARIO: noras. Imétodos de diagnósticos e I Tel.:' 22-5924
Das 13 às 16 horas. FONE: 3415.'

. lo·atamento.

I .
Janeiro.

"

Res.:- Ru� Santos saralva'lSULPOSCOPIA _ HISTE- DR. JOSE MEDEI- Reprejor Ltda,'el.: Cons. - 3.415 - Res.
<>4:- Estreito. RO _ SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA ' Rua Felipe de Oliveira, n.- 2.276 - Florianópolis. 'lEL. - 6245. 1_ ME'l'.ABOLISMO BASALI, �' ,21 _ 60. andar.----------'- ""

GADO
� ... Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de" ._ ADVO -

Tel.: 32-987:(:- São. Paulo�R ROMEU BASTOS DR" MÁRIO' WEN- Radíoterapiap or _ondas Caixa Postal 150 _ Itajai Pulmão e Esofagop;.a.. \. '

,< eurtas-E.Jetrocoagulaçao

�-I S t' f'. t
.

a
ASSINATURAS Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaPIRES '

DHAUSEN Raios Ultra _Yioleta e. Infra ,�an a '-la arm -, Na Capital 'Belo Horizonte- MÉDICO -

'

CLtNICA MÉDICA DE Vermelho., 'DR. MÁRIO LAU- Ano , ... , .. :�GI.'$ 170,00 Residência _ Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365Com prática '0'0 Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultório: Rua Trajano, I NO'
Semestre .... <' Cr$ 90,00 Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tarde�ão F'rancisco de Assis e na Consultório - Rua João n. 1, lO. andar - Edifício do RI D No Interior das 2 horas em diante no Consultório .Santa Casa do Rio de Pinto, ro - Te!. M. 769. Montepio. e Ano Cr$

200'00!
'

, .
,Janeiro "Consulta's: Das 4 às 6 ho-' Horár.o : Das 9 às 12 ho-

DR- CLAUDIO Isemestre .. .; Cr$ 110,00 '

'

CLINICA, MÉDICA raso ras - Dr. MUSSI. Anúncios mediante con-.
,CARDIOLOGI,A ' Residêncta : Rua \ Esteves '

Das 15 às 18 horas - Dra.
�

BORGES, .

tráto.
'

I' DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO --.Júnior, 45.' Tei. 2.812. I MUSSI.
�

I ADVOGADOS Os originais, mesmo não ULCERAS DO �STOMAGO E DUODENO, ALERGIA�Consultório; Rua '{itc. .

,

'

'I Residê.ic ia: Aven ida 'I'rom-] Fõro em geral, Recursos publicado', não 'serão devol- DERMA:OLOGICA E CLINICA GERAI:..Meireles, 22 Te!. 2675., OLHoS - OUVIDOS -

powsky, 84. I
,jerante o Supremo Tribunal vídos. . I Dr Mluuel Nunes Ferr'e'I'ra-' .Horários: Segundas,' Quar-

�

NARIZ E, GARGANTA I
_ Federal e 'Tribunal Federal A_ �iJ;'eção não se. respo�� I .tas e Sexta feiras:, DR JÚLIO DOIN ·1- de Recursos. s�blhza pelos. conc�lt�s e�,�: CONS. _ A' RUA VICTOR, MEIRELLES N0 18, 10Das 16 às 18 horas. .• -'

DR. NEWTON
I ESCRITÓRIOS tidos nos art1il'j}s aSB nad

ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.Residência: Rua Felipe I VIEIRA Florfanôpolís - Edifício
_ - - - M .. .. .. __ ...................... RES. _ DU,ARTE SCHUTEL NO. 38 _ FONE: 3,140D'ÁVILA São Jorge, rua Trajan"'o, 12 'Schrnídt, 23 - 20. andar, I EspeciaÚsta em: Olhos _ CIRURGIA GERAL _ 10 andar _ sala 1. 'Informaçõesapto 1 - Te!. 3.002.

I

Ouvidos Nariz e Gar- Doenças de Senhoras Rio de Janei,ro ---'ltdificio
utetsProctolegía - Eletricidade Borba Gato, Avenida Antô-DR. WALMOR ZO- ganta.

Médica nío Carlos 207 _ sala 1008.
MER GARCIA, Receita de óculos.

. I '

Consultôrio : Rua Vitor Ó leitor encontrará; Del-
I F ld d Iníra-Vermelho, Meireles 11. 28 - Tetefone: DR. CLARNO G. ta coluna, informações queDiplomado pe a acu a e

M dicí d Ultra-Sonoterapia - Ne- 3307. GALLETTI necessita, diAriamente e deNacional de e reina a
,

•

O C I F E I·
Universidade do. Brasil bulizações, Consultas: Das 15 horas - A,DVOÇA1)O

..

'- imediato: I,: s· r., ar os ,... nge slng'Ex-interno por concurso da Equipo de Oto-Ríno em diante, Rua Vitor MeireHes, 60.
Maternidade-Escola

(único no Estado)
Residência: Fone, 3.422 FONE: 2.468:

-

JORNAIS Telefon., Médico dos Hospitais Americanos e da Força'(Serviço. do Prof. Octávio Rua:
.

Blumenal JÍ. 71; - Florianópolis - O Eetado ...•...••• S.022
. Expedicionária BrasileiraRodrigues Lima)

" Rua - Vitor Meireles ,
.

'

A Gazeta ......•.•• 2.6511 MÉDICO _ OPERADOR _ PARTEIRO .Ex-interno do Serviço de n. 22. DR. DIB CREREM
Diário da Tarde ••. 3.Q79 Doenças de Senhoras e Crianças --:- Partos _ OpéraçõesCirurgia do Hospital Ho�ário -.9 ,ás 12 horas ADVOGADO i Diária da ManhA ... 2.463 O Mais Moderno e eficiente Tratamento e OperaçõesI. A. P. E. T. C� dô Rio de -= 16 ás 18 hpr�s.· I

Causas cíve,s,,�omeréia�s;' .A Verdade ......•.. 2.010 das doença! de SenhorasJaneiro
, FONE � 2.675 lhi !!Dprel1sa Of�ciBI 2.688 Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-'M 'd' d H ít I d '

)t

•

criminais e trafa istas, (
rtosPITAIS",.

.

turas, zumbidos 'de ouvido, neurastenia, irrftabilidade, "

e 'CG é:dda'::'!' a e
Res idência r , T.av.... ·

• '

Coli,u]ta',' popJI4re�� . "D. Cuidap.: insônia, impotêncià o frígrdez sexual eu. ambos os se-
'' Urussangú 2. _.:.'

.

R N I M'
{- d' t17 d ) 2'-1�DOENÇAS DE SENHORAS uar unes acha o", I (RToT'e .or '....... ...... xos _ Tratamento pré-nupcial' e pré-nataJ. '

- PARTOS-OPERAÇOES ' Apt. 102. "
. (esq: Tir�dezites),. - sobra- i (Pnrtarta) ,2.038 Operações especializdas . do ouvido, nariz,' garganta,Cons: Rua João Pinto n. 16. DR. VIDAL

_

do - sala 3. I Nerêu Ramce ,' :l.831 sinusites, .polípos, desvios do septo (nariz) Iabío partidedas 16,00 às 18,00 ,Militar . .. . . . . . . .. 1.157
_ Operações de hernias, apendicites, ovário, útero,horas. CLíNICA DE CRJANÇAS

São Sebastíâo (Casa hemorroides, adenoides, hidrocéles, varlcoceles ePela manhã atende CONSULTÓRIO - F.li-
de : Saúde) 3.153

varizes, elefantiazes.diàriamente no Hos- pe Schmídt, 38. '

D: H ,l4'g Kechele Maternidade Doutor C I R U R G I A E'M G E. R A Lpítalde Caridade. CONSULTAS Das 4 r. ans -loJ 00 Carlos Ccrrêa ... 1.121 I'ratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,Residência: às 6 horas. � CIRURGIÃO DA CASA DE SAUDE SÃO SEBASTIÃO CHAMADAS UR-
,

'hemorroides com 6 inj'enções, sem dôrRua: General Bittencourt Residência: Tenente su.' Laureado com a medalha de ouro pela Faculdade GENTES
'I· S 3 3 OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)

... 1 de ·Medicina do Paraná. ..
'

.

I Corp.o
de BombE.r08 • 1 Tratamento e Operações do estômago, fígado, vesícula e

n. 101.
I veira, 130

__ : O:__ • ServJç� Luz (ReeIB- .( intestino _. Tubagem duodenal.Telefoue: 2.6!!2, .

FONE - 3.165. I Prêmio "Vicio' do Amaral de Clinica Obstiteca da m.�oe,)......... 3.404 Tratamento da Sífilis pelo processo Am.,icauo, maLo
-

I' F ld d d M di.. I
PolicIa (Sala Cúmla-

I
' moderno em 3 ou 15 dias .DR.· ARMANDO VA- !DK ANTONIO MO- acu a e e e c,'" .

.

'á,!oJ .... : .... : 1.018 récn;" única no mundo pa" o t".tarue�lo do Hemau- ..
. LÉRIO DE ASSIS I NIZ DE ARAGÃO 'Com estágio na, Clínica Cirúz:_gica da Faculdade, PolíCIa (Gab. D�le.. gioma (mancl�as de�v. inho) no rosto ou n.o carpo, com.- MltDICO -

I de Medicina da Universidade de Sao Paulo. I &,ado) ....•..... 2.594
�

. 100% de cura. .Dos Serviç3S de Clínica In-. CIRURGIA TREUMATO· Viagens de aperfeiçoamento aos hospitais de
I
C(_)MPANHIAS n. l1eceita de óculos _ Tratamento e operação das doenças. fantU da Assistência Mun.i� I "LOGIA :vlontevidéo e Buenos Aires.

.

I'
TRANSPORT. dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, 'ESTRABISMO,cipal e Ho�pital de Caridade: Ortopedia CIRURGIA GERAL _ PARTOS � DOENÇAS, nE AllREO

ETC.CLíNICA' �f.:DICA DE I: Consultório: João Pinto, �

.

SENHORAS' TAC _ 3.700 I\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DACRIANÇAS E ADULTOS' 18.
'

Operações de: Aparelho digestivo, _ Estômago, Cruz�lro do Sul •.••. 2.500 NOITE
.

- Alergia, - 'I' Das 15 às 17 diàriamente. intestinos reto anus etc., vias biliares (vesícula) �

I
Panslr .•....•..••• 3.553 Consutório: Rua Deodoro, 35 ._ Tel: 2784 ,Consultório: Rlia Nunes Menos aos ,Sábados Aparelho' gênit�-urinário masculÍJ;lO e !emin!.n�, rins Va�i.. • _ ...

�....... 2.3251 Residê�cü,: R�à Bocaiúva, 210
,

Machado, 7 - Consultas d-as

IRes.: Bocaiuva 135. bexiga, próstata útero, ovário.s, operaço.es pl.astIcas. A

LÓl(),e Alreo .....•.. 2.402
�

-,�'.
�-

M-
_ "____

,--::� ,

15 às 18 horas. , Fone: - 2.714. ,��

.

Cirurgião da glandula tireOIde. CIrurgIa dr can- Real, ,' .••...••. :... 2.358! Navlo- otor «Carl HoeDck�e:)\' cResidência: Rua Marechal
'

cer. TraumaJologia.
,

. Scandmlival. •. . . .. 2.500
Guilh"me, .'- Fon�: 3783: DR. H E NR IQUE Atende das 8 às 10 e das 16 às 18 horas na Ca· HOT�S

2.021· RAPIDEZ _ CONFORTO _ SEGURANÇA
.

PRISCO PARAISO . sa de Saúde Sã0 Sebastião, das 10 às, �2, e_)4 �s 16 .ho: Lux . . . . . . . . . . . . ••

Z.27� Viagens entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIROras a rua Fernando Machado nr. 6, (Pr�dlO do InstItu- MBl'eatic: .......••.
-.147 Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se-'

MÉDICO,
t' D D' I Moellmann)

�
.

Metropol . . . . . . . •• ...

1 B b b
to Diagnos ICO r. Ja ma .

La Forta ...•..... S.32,1 bastião, I ha ela', U atu a, sendo nestes quatro' últi.Operações- - Doenças
.

dde S'enhoras - Clini'ca de Clldque .....•..••. 3.449 mosAapenaszpara mSovSlmbento e 'passageliros.'

2.6'4 ,s esça. as em; . e astião, [,ha, Be a, Ubatúba não rCeatraI .....
,

.. - • . .

d h' d hEstrela . .. .. . ... .. 3.371 preju icarão o orario e c egada no RIO ([�a) e

�.6591 SANTOS (Volta) ,

,

'Ideal'
ITINERARIO DO ,NIM "CARL HOEPCKE" PARA OESTREITO ,

Di-qu'" ft6 MES DE AGOSTO DE 1954"'" .., • • • • • • • • • • • v I IDA V O L T A

-----, Florianópolis [taja{ Rio de ,Janeiro

I 10/8 ,

Escola"primaria �t� ',;��: 2!;�
i . J.!!2!,,1�
I .C -:rsos: Prrmário. Ad

I mIssao.

I
Rua V�scond. d� Ouro

Preto, 75.
t)

O ESTADO Chefe do Serviço de Ouvidos -- Nariz e Garganta
do Hospital de Florianópolis

A clínica está montada com os mais modernos
Aparelhos para tratamento.das doenças da especialidade
ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)
NEBULISAÇÃO' (Tratamento auxiliar das sinusites e

inflamações do Nariz e Garganta)
IONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de
Cabeça e Inflamàções da Garganta e Olhos. E'U muito ..

casos são evitadas as' operações das Amigdalas
ULTRA VIOLETA FRIO [Tratamento das Faringites

e �inflamações dos Ouvidos)
RAIOS X (Radiografias da Cabeça)

REFRATOR (Moderno Aparelho, para RECEITA deRio de
'

(OCULOS)
.

,

J LAMPADA de FENDA (Vedficação e diagnostico de
.

lesões dos,Olhos') ,

INFRA VERMELHO

J .

DR. GUERREIRO

, CLINICA MEDICA
CONSULTAS das, 10 - 13 horas
Rua Tiradente 9 - Fone 3415

Dr. Ylmar (;orrêB

DR· I. LOBATO,
FILHO

Dr. 'José Tavares ,Iracema
MOLE'STIAS NERVOSAS E �ENTAIS -:- ÇLI�ICA• .

GERAL .

.
,

�11""'
�if:L:�A�t&:<�I,� �:."

. LaV.ando co:rn Sabão
" \?irgem . Especialidade

���da CID';' WITZEL INDUSTRI1L-JuluvUle. (m�rca ,,�egistrada) .��.

- êCODomiza-se tempo e dInheiro

Doenças do aparelho respi-
ratório

.,

TUBERCULOSE I. '. .

Adultos.
RADIOGRAFIA E RAmOS- Curso', de. Especialisáç'o
COPIA DOS PULMõES .

no Hospital dos Servidor.s
Cirurgia do Torax do Estado

Formado pela Faculdade'
(S _.' "f Prof Muia-Nac::onaT de Medicina, Tisio- el VIÇO ,t) •

:6'gista e Tisiócirurgião do I
no de Andrade)

Hospital Nerêu Ramos
.

Consultas - Pela manhi
Curso. de espe-cial'i�ação pela no HC'lspital de Caridad•.
S. N. 'i'. E�-i�terno e Ex-a,s-,

A tarde das 15,30hs.
sistente de ,C.irúrgia �o Px:.0f. diante 'no consult6rio,'Ugo '. PinheIro GUlmaraes em

(Rio). á Rua Nunes Machado 17,
Con.s:�"E�,).jl!e�Sçbmidt,.88 Esqll,na de Tit'a�ent.s. 'l�.i.

- Fone ..�OI�, •

'

'''.� 2 766'
'

Atendérém baFa marcáda•..' Re·s:'.]e�ncI·a _ La P,o,/rta I
-

30 "e,
Res: Rua Sao. Jo,r&'e .

-

'1F 2395· -
.

I Hote;one.
.. \,

Do Serviço- Nacional de. Doenças Mentais.
Chefe ,do A:rp.bulatório de Higiene Mental.
Psiquiatra do Hospital - Colôn�a Sant'Ana.

Convulsoterapia pelo eletrochoque e car

diazol. In�ulinoterapia. M,alarioterapia. Psico-
terapia. -

I
'

�

àCONSULTAS: Terças e Quintas das 15 s

17 horas. Sabado (manhã)
.

.

Rua Anita Garibaldi, esquina de General
Bittencourt.,

,

RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Tel. 2901

Sa1l.tu.
11/8
24/8
'519,

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: DeodClTo - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2�212

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quarta-feira, 11 de Agôsto de 1954
'

3o ESTAOO
-----------._--.<�,------------------------------�--

� �
I

Participação
"

CLOVIS DERUIZ BEDUIN

Ven;de-áe'
Vende-se um automóvel

Passa,do
Fpolis., 2·8954. períeíte11 DE AGOSTO com 4 portas em

estado'de conservação.
Tratar na" úÍiêúià: D�-2't""

o lamberg á rua Félípe,
" H,

Schmidt. .

A data de hoje recorda-nos que:

em 1636, D. Antônio Felippe Camarão, t011l0,1

reduto holandês de Goiân�a, em I;'ernamlmc�;
em 1645: João Fernandes Vieira levantou I) seu a

campamento no Monte das Tabocas c -narchou

para Gurjau, afim de fazer [unçâé CO'l: as tropas

hahianas de Vidal de Negreiros e' Soares Moreno;

em 1710,' chegou à Barra do Rio de J,t:lciro. na

Guanabara a Esquadl'a franceza do Capitüo. Jp�,m

Françis Duclere, que veiu atacar o Brasil e foi
, repelida; f'" ,I"

•

'

em 17.44, em Portugal, nasceu o poeta To,:naz An

tônio Gonzaga; o infortunado canto" de "�.'[arílja.'
e um dos' participant.-:s da Inconfidêa,;ia' Mim'im:

,

Faleceu em 1807;
em 1827, foram criados os Cursos Jurid.cc.s no Br8-

síl, em Olinda, Pernambuco e São Paulo, sendo o

Decreto rererendado pelo grande mmlstro rlo -Irn

pérío, Visconde de São Leopoldo ('J():;� Felici:u,o

'Fernandes Pinheiro);
em 1908,' foi inaugurada' a' Exposição Nacional do

Rio de Janeiro;
em 1913, rot.assassínado, no Recli'e, Pern.unbi.co. o

'jornalista Trajano Chncon ;
,

O DIA DE 'HOJE É (;ONSAGRAUO "lOS ES':.'U

DANTES:

Parj'icipaçáo

FAZEM ANOS, HOJE

,PARA AQUELES Q\JE
IESEJAM O,·MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

André Nilo 'I'adasco
I '

-----·-·--�T---:a·�
,No 1I0VO número, I qpenas

ihoje,à vendo", '1,00'

do ','revisto I' 1--

�IVER!!! MORRER!!!

Dépende "lo sangue, o sangue é a vida!
SJ.NGUENOL ::_ Tônico dcs convalescentes, tônico
'dos desnutrldçe.

•

Contém excelentes elementos
tônicos: - Fosfato, Cálcio,
Arseniato e Vanadato de SÓ-
dio.
OS PALIDOS __:_, DEPAUPE- ..

RADOS' ._:_'" ESGOT�DOS .

MAES' QUE CRIAM - MA
GROS' .; CRIANÇAS RA
QUíTICAS. receberão a: toní

ficaçâo geral do organismo
com o'

L9.
PERFE/çnÕ SEMIGtJRL

Obje to rOU�ad8
A quem fôr oferecido üm

rádio 6 válvulas, de, automô'
vel, sem auto-falante, pede
se eomuníéar ,-a -esta reda-,

, '

ção.
'

Será recompensado.

i
.

) Com a Biblia na Mão '...--.'-___'
.
«No Cenáculo» . $(SmRI�no

BOLo' pJ!; MiLHO

INGREI,>IENifs ,",

--... QUARTA-FEIRA, II 'DE AGOSTO
I

.. "
.. ���,,'

Qlia�do ouviram-no falar da ressurreição dos mortos. :1�
'uns zombavam; outros disseram: Sôbre isto, ouvtr-te.

'emos outra vez. (Atos ri :32). Ler Atos 17 :29-31

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

gundas feiras, às 20,30 à .rua
Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar.
I ENTRADA FRANCA �\

QUARTO
Aluga-se um quarto para,

2 .moços distintos co� ou

'sem café.

Tratar à Rua Conselheiro
Mafra, 152;'
-------

ZE-MUTRETA /,

•••

DOS' LABO�ATó'RIÔS DE viCI< VÀPORUI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. Florianópolis, Quarta-feira,'11 de .Agôsto de . .1954 O. E�TADO

·A.·,'··,
.

"
\ ..

� '.

. COM A REAlIZACÃO':'DF DUAS' pÀRTrDAS�'jNO PRÓXIMO DOMIN.GO �ERA' nADO;ENCERRAMENTO:'1\OPRIMEIRO
.

TURNO. DO�CAMPEONAT0· DE',PROFISSIONÂIS DE t954� NESTA CAPITAl' sATER-St-AOFIGUEIRENSEfGUA'RANI E}"
E�1'HENRIQÜE lAGE "DtFRO'NTA'R-:SE��Ã(l,IMBIT,UBÁ E PAULA RA'MOS," 'DISP Ul�N'DO;,/�S 'HONRAS/DE '�VeN(EDOR ':

. ,-'

DAPRIMEIRA' ETAPA DO'CERTAME
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.
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"", To:, t"� ...::
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.

I. ..... :,_ I .

. Belo' Horizonte, 10 ·(V.·,
,

A), •
- A.tléfico Minei�o;

Noticias de Londres reve- 'Ijngl�,s. Uma das, . soluções .

. '.. . '. .... ".' . Siderúrgica. ·e Vila.,. Nova, .

Desesseis '·anos de.' pr ô a do foote-boll Iam que ,'.'�ind:�;nij.o{ti\(eram sugeridas pela cr.ônica espe: f . ...l-.' d')'. oram os· vence4J.lres' a· pe'
.

.

t
". ...

I toi 'lh
'

.

.

,- fim os comentárros-. acêrca ". '

.2XIS ençm comp e ou 1 eu. cialízada, e que encontrou núltíma rodada do 'turno do
.

,na data de ônterp o Bo'- Festejando o acon- da �tuação britâ�ica no re- g�ande ac�lhimentor f�i "a Campeonato ",. MineilxD.!, de

.

caiuva Esporte Clube, tecimento tão g'rato pa= cente' campeonato mundial

I
.

v: Futebol, realizada .domingo,. � da contrataçâo.. pelos : elu-
:i querida ·e gloriosa a- ra o '.':Sóceerl', barriga- de futebol, o qual vel.� ,con- I �

.

.

�

.,
Os àtletic�nos derrotaram

gremiação fundada pe:- I verde,' à diretoria- do ürmar} .sltuaçãc de ínfev, bes, de profissionais estran-
lo.incansével esportista 'grêmio, aurí-celéste.o-, riorjdade . do "assoclátíon" geiros. "

Agapito V elo s o n o I fereceu, sábado,' uma
bairro da Praia de Fó- 1 domingueira dansante nhês 'aaprectávél sorna de,

�: �p;:e:t0:ra��:�= :�: :�;:J�:�i:t\:$:', ASSOCIAÇAO,DOSCRONISTAS ESPOR- .�! ;::��:::;O?M!�l:::
d6,fóot':bp�I b,arriga- cial, no Esterito; e, ôn-' TIVOS,Df BRUSQUE �_ .

ca"por'2 � O e -pelo.rnesmo
verde recebeu. tem, homenageou seus Da Associação dos, .Cro- Presidente. - Wilson E.,.Q. escore o Vila Nova abateu

" • A'" co-irmãos Atlético, A-,\ nist�s ;Esportivos de' Brus- los Santos. . ti Democrata.'Lando (Imbituba) ...........•.. - •.. ,. 5 Em maIS de três Ius- .' , '. .: .

..i. rue, f'undada recentemente, Membros � Celso 'Í'eíxeí-
Pacheco (Fígueirense) , '," 4

r, d ,"d '·t':··l·", .; f
.

Vai; Figeuirense.efhia- recebemos o oficio' abaixo:
. ra e Pedro Tomazoni.

B t (.p.' 1 R o) 3 tros e VI a u I ao u- , I' bitt b
.

P .

I I 1'_;; '·s
' D' t

'

E tí r.< � d d'
.
ara a au a am s ..�........... ," ranI' m lU' ase au a I lUO.' r. nre oro .

spor F ./"ercoS·· e merecermos' a

E'dio
I (Paula Ramos) ............•. :.. :3 tebol de nossa terra, o R

'
..

"'. .

o do Jornal "O ESTADO" parte de Va. Sa • .todo o .aca-

E'rico (Atlético) 3, Bocaiuva e'rifr.en··to·u··· 0- ' �mos ef aI Idm,prensa e.'S-. tamen�o.. e. apoio necessariQs
.

R' d
. .

(A ') 3 t FLÓIÚANO'POLIS. t· .... o ngues
'

vaI " ' . . . . . .

3' bsta'. ·C·iu". lo's" ". sem
-

co''n'ta' " �rI a, et la pa a cO,mb· J'!ld'
m)

I
para a. lugirmos nossos obje-

Vale'rI'o'' '(Pau'la Ramos') .

. ,

,tivos, áprovel·tamos·· a port".-
.' W··· ld' "(1' b' b") .

. ... '.' . . . . . . . • ..

2
. ..'.

.

h coque e. ara sa a o, Prez.ado Senhor
...

"

a i�.. m itu a
,............... ..... ,maS':.s·ernpre 'se Quve, 2 h .

" '.
.' llictade paira' colocar a ACES

, AnâstaclO (Gu..allam) 2 , .

.. ,

',. '.' .as 2 oras e�taL, ,;pro,., Temos a satisfa�ão de, co- a sua. dispesição 'para,. tudo
.�, L' ,:-' (Atl't')' .� ,

-1

2 �om galhardm·,No ano' ':'

d
:.. '\;,' municar a Va. Sa. que, em

q.u.e c:ii.O',a r,·esp.eito..,·ao. d'es.'"n-'I.. au;r0.. e ICO) . , .

.

,

.

gr·a.ma ·a .'um·a'· 'SOIr'ee .-

d A··.· bl'" 1 _.
.. <>

',"
. . ".,

d. ." ,.. ".
. "

reumao e ss,eIp. eut .C.lera
Zac.kY. (Bpcaluva) ..••..... "",.\.•.•..... ,•• ,••.• 2, passa o

..
con

..

seguIU s.em d t '''_';;'
J... ,t.-, •. �,'

..
'i:.. d!.i '" f t d·

.. ·1
d'

'volvimento e progresso do
� } �, ' 1"'" .

.
..

'

" "2 .' "'., ....
.

� . ansan e UU1:a sO-j-Jlee i�r
.

nana, e e ua a' '110 . ia es"'orté em nossa' tEm!a.
, .

. '.
' Jaco {Pau ft Ramos) ......•.......•.... ; ,nal'or fe' l'tO que seJ"a o

.

,
.

,.' 18
..rl. t'. '.' fI· 1 'T,

l-'
,

<

P' l' (G
'"

')' ..' 2"
.

t' '
. r ". • ,41 ,corren e· mes" O e el- Cordiais Saudaçôes

'

,(:
..

'!f_.', lt«] a uar�m .: ., ,.� �... . t't 1 . d "S ".'
os prepa:r:a IVOSJ::; qu�. ta a primeira Diretoria .para

.

.' Hayley (Imblt��a) , �. l.li o,;_e . up.er -:ylce- estão' sendo' efetuados', ,di'rigir oS des.tinos desta As-
P/Associação. <los' ,Cronis.:,

.
r Fern��do U\tl�t��o) ........•.••..•••• 2 �ampeao da cIdade.. ' .

'do . ...
.' .... , sociacãO no pedodo Social de

tas Esportivos de Brusqlle

HerclllO, (Atletlco). . ......•... ",' .•
1 '. . . ,e

.' e ef?perar-se, .um 18-7-'1'954 a 1'<0-7-1'9'55 '·.a (a) Antônio Heil ..

'F) 1
W ,. Presidente .•

Dan!r �,igu:-il'ense. .. ...... � .. .. .... '. 'Há anos que
\

o çha- gr�nde êxisto. .

.

qual ficou assim· constitur- (a.)' Cyri,l Gevaerd,.Car!;!ca .(lIl;ll;lltuba) .

";" ..••.••. � •••• '.' . 1, 'd b ·d·· .'..... b· d .

.Néde (Avaí)' c ..•· '-..; 1 ma o clu e aI ,nossa Em ora com atrazo a. Secretário
< .,

1
,.

.
. Presidente - Antonio Heil Agr.a4ecen.do a gentilezaBolão (Ava�) ..-....... .. � ••. ,'.'

..

'

Marinha Q.. e '. GU,erra endereçamos á dir:etó,.. "Vice-PresiLÍelíte - Adl�er- da comunicação," enviamos,

:nManatra '«AAv.�)l) ,'
'.. 11. V' e In sendo üirigido ria do;Si'inpatico. grê;.. bal Schaefer

.

aos cOlegás'. brusquenses, {mE:
ua,r e vaI. . . . . . . . • • • • • . . • . • • • • • • I

." .

S t'·,· c·
G'd (A' ') 1

.

t l'
A'

t
.

b
'. ecre ano - . yro. Gevu-. em tão' bôa hora fundaram

.,UI o �al .. , ..........•.. ; ,.•

'

com In e Igencm e e- .rp.�o oquense os maIS I erd. "
. a sua ,entidade de '�l1t,,:-,t', os

Saul '(Aval) : �,
1 nacidade. pelo 'capitão calo�osos çump:vimen- Tesoureiro - En.io Laus. nossps mais arden:J-,,;;; \'o�o�

Cabano (Irpbltu.ba) 1 '. .' ..
.

'. ' .' d Conseiho Fiscal:
NeRem (Guaraní) '

,
;. 1 de fragata Feh:x VIeIra tos, com'v<;>tos e pros- de felicidades.

Jair .(Bocaiuva i.: '...... 1 de . Azevedo Netto< o peridades.
.. .

_"!"'-
.,

__--_ . _

Ernani (Imb�tuba). .. : :.. 1
. 1

'., t't' . 'e. 1 LB'
.. . ..

E ;_
-'

Oscar (Bocamva) ó ,1 qua .J;:l se .conSl UIU : u� ve. oçaIpva s

N; .O·VAVI·.T�R·I·A·, D·.O '0:PER'A'RIO· ·'S'Q".BD,.\, .LCChina (Bocaiuva.) ; .. �';... 1 numa ,das figuras ·-de porte.'Clube!, V
Adíliq (Bocaiuva) .. :................. 1

,

-

. O A'.,,'ME'RIC',A ,'.RECORDISTA DE TENTOS POR JOGO ,..

"

----.......--:"-, .....

B.arata (Pfjülà Ramos), com 3 gols
.

NEGATIVOS J
.

rense,' Zíáder Lins, foi der,.

,V'ITO'·R.I.A::"P'.LA',.M'
..
··

E:":N'G'"U IS'·TA" ". '
Óp'er�rio;

.

at'ú::tl . 'líder do rotada dÓmipg()'�lo' C6i:-iti-campeonato da L. J. F. .
.. , ." .... '''.'

. SO.BR.·E '0' '.'A··M·,.:.. ·f'":RI·C.Â',
.Confirmando. aquele espe ba; pelo'escore mí-nimo;�pêr-.'

....

t:J.cular triunfo qe' � f' O no\ dendo destarte ó -t't '1
. .'.' d

'

t O
" .' , , lUO e

.

.
' campeona o, o perano VOj-' .' ,

Bubi (Bocah,lva) :: . � , : .. 11 No 'Maracanã, domiIl!!!)

I
Garcia, Tomires, ,e ,Pa'11o; festejos do 'se,i 4ü') á:liversá-' tou a: vitoriar�se,' se be'.n (íue invicto, e pa§s�ndo ;ad-ivi-

Socini . (Atlético) : : ; .. /. 10, �m partida 'amistosa,.' joga- S"el:viÍho, Dequinha e Jàd.í.r'.,; .rio de, funda,;;,·a,·.') Anj,\rl':a 'pelo apertado escore de 2:x dir com o Ferroviárió':a li- ,

Alcides' (Paula Ramos) :......... • .••.. :.:. 71 cam 'Flamengoe A_mérica. u,oel, Rube?s, Gen�Il.1.'). }�(': F. C., entãp, <:Uh'lltor:.,. '. na 1, nesse. amistos(il, que atraiu. .

Miltinho (Imbituba) .• ; .. :.................. 'i, �riiu:ifànM O' rut,�'o·-r.l�;g';·(il,. hit!{z e. Zagajo (Ev.ar;3�.') i� tárele elo dia 10 o valoroso, grande assistência ao está- derança do C.ampeonatq Pa-
LeIo. (Guaraní) : " . ,., . � .. , •. 5' pelo .escore de :2 x O, àUhhan-

.

J\rtilheÍl'bs; .
GeuuinJ ' e· 'esquadrão do'Clube" Atlético ZÜó americano:

". .

ranaense de Futebel.· Ainda
T t' '(A ') 4' do.' a. " seguinte. forn.Ul. ',�ãô' Rubens.
a U·:·. vaI '.' ., - ..

,
.. ,. - -:

Asdrubal" {Figueirense). .

'

•... , • • . .• •• .4',
.

'. .

.

'., ',' ': "

.. ,
' .'.

.

M f (F'
.

)'
. '4.' ••••••.•••o•••••••••.�.•,,�•••.••••••••�••....•••••�.a ra

. 19uelrense, .•. .- . - '. '.' .

Aldo' (Bócaiuva)' '.., ','" 3' JUI'ZES "QtiK(.Â1?i�ÂRAM ,'. ','. ' ,;'
Adolfillho '. (Avaí) .. , . .' � . - . . . . . . • . .

. 1 Oswaldo' Silveir'a, 7 vezes
.

·PENALIDADES MAXIMAS .JoãO' Sebastião da Silva, 3 vezes'
Erasmo, do .Guaraní, no jogo contra o Bocaiuva: Oswaldo Ramos, 3 v�;zes

desperdiçada. ,

.

. Osvaldo Meira,' 2 .vezes
Orlando;:, do. Figueirense, no jogo cqntra o Imhitu�

. Gerson DeÍrÍilria,' 2 vezes
ba: desperdiçada.' Fta:hClscQ Prazeres. 'Fvez ;,

,PacheC0�"l dor Figufi:!ireBse., no jogo contra o .Imbitu- .

"Sàúl Oliveira, 1 vei: .'

'

ba: . desperdiçada.: ". .

'.

.

CLAsSIFICAÇÃO ..

Valério, do Paula Ra'mos, no jogo contra o Av�í: . \ .
.

convertida em' gol. .' "
1° lugar - Imbituba 'com 2' pOhto.s perdidos.

. J..a�io" do Atlético, nr;> jd�o contra, o Figueirense:
.

20 lúgar :: Pfl.ula Ramos. �oln.3 J)ontos perdidos.
convertida .em gol. .". .

. ..
)

�

..
'. \

.

-. '_t_

i'
;.r: .".. "." \-

Julinho, do Figueirense, no jogo: contra o Avaí: .3°' ugar .-:- Avaí' €' Figueirense com 5 pontos per-
desperdiçada.' ,. , didos. .., .. = .."" , __ ...

Zacky; ,do Bocàiúvá, no jeg0.,contr� Q Atl�tico-: con- >
'4°' Jugar -'- dua�aní; .com· 6; pontos "perclidos.,'

vert.id-a em gol. F�.
..

', •• :: "'o

.tI'
'

,.;-;�': .

�
.. ���." , I.:�· ;5�. �:lugar ::r--;:' AtléticQ_��' coTri -8:,·poril6s.;perdidoã·� ".�.

Guído., do Av?í,. no J'ogo contra o G�lilraní. convelP- 6° lugar :._ Bocaiuva, corri 9 pont,os perdidos.
'.

'. .
.

.

ASPIF{ANTESr
-
':_'. \ ".

.

tida em gol, -

'. . \' .' .:. ,.', ..' .

,
.

,

Giovani; do Atlético, nci jogq,' contra. p Avaí:. .. des- .

1.0' lugar - Bo'Caiuva; c�� 2 J:>optgs:.p,erdidos (
per.diçada. .

' 2.0 lugaT .-,- Imbítub;:l ê ,lfigueirénl3� !,!d� 3 p.p.
EXPULSOES :' com 3 ,p.p.: "

"

' -,. ",�.: \_:., .,
..

t .

:: �./ . " ',,' .

.

'Trilha, do' 'Figueirense, �o jogo cOntr'a' o Imbitub� 3..0: lugar - :paul� :ijalil'lP�l' com 4 '1p:,p ..;, ,.

Frederico' (2 vezes) do Atlético, "nos jogos contr\a o 4.0�ilbgar --\ GUÍlrapf; bórw 7 'ipontds ,p·erdi�os .

. Bocaiuva e o Gu';:t:rarií. . ..' '<. ,é' 5.0; ;lugar -\ )Ayãíj, éóffi' 8 pontes lp'�rdidos.
". Adilio,' dQ Bocaiuva, no jogo contrá o Atlético'

<' .. , " 6.°' .lllgár ._:_ -,.t\.tlé·ÜGo, com H iponíos.i;>erdidos. ;

. Manara, do Avaí,·no jogo eot).trá: o Atl'étic'l. .;(, �
..

l".: "';' RESTANTES JQGO$�.DO TURNO;' ;,

Du.arte,: d6 Avaí;' no jogo cbntra o Atlético. . '.' Úi� '15 ,:, ,Fig��irense x Guaraní 'e' Imbituba {>:
\
---.._;

Cazuza, do At�ético, no jogo contra b Avaí. '

.

::flall!a :R�mos (em· Henrique Lage).
'

I

NÚMEROS DOCAMPEONATOUE
·PROFISSIONAIS

I
.

COMPLETOU, ÔNTE�L ,0 'BOCAIUVA,
ESPQRTE ClU�E,.: DESESSEIS,' ANOS· ;,"

EXISTENCIAJOGOS REALIZADOS

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

Figueirense 2 x. Atlético. 1
.' <

Imbituba 1 x Guaraní . O
Avaí O x Figueirense O
Atlético 3 x Bocaiuva 1
Paula Ramos 3 X Figueirense 1
Atlético O x Guaraní O
Avaí;;l x Bocaiuva O
Imbituba 3 x Atlético 2
Bocaiuva 2 x Pa:tila Ramos 2
Avaí 2. x Guarani 2

,

Figueirense 1 x Bocaiuva ,Q
Imbituba' 2 x Avai 1
Paula Ral1?-OS 2 x Guaraní O
Atlético 1 x Avaí 1

ARTILHEIROS

.

...
'.

. Pavão, do Guaraní a favor do, B.0caillva
,,' Éd�ga, do· Bocaiuva, a favor do Atlético

.

ARQUEIROS VASADOS

....... '1
1

.

J9INVILLE-' (Do Corres- Liga Joinvilense de 'Fntebol,
.

, ," .

·pondente) -.Teve lugar, do- tendo se sagrado campe:':o" "V''�.·n·.·:..J,'" ·,·e·'·' .....5·'\a:t,
.

�ingoi dia l.o no estádio. �o . .... U .t
São Luiz A..·C., o Tornei" o va'loro"so" co'n]: nt"o' '0 Bo'"

.

" ,.'-" ".
v U c, ... \ 1 q()rmitó:t.i6 pata crial1-

Início da, Divisão Extra da Vista)):: C. ' , ,.,
.. .,

..

ça com 6 peç'as, '.��n!1o,2:c·a-
_- -.--,...._

',
__

..
_,__ o:.- ........;.;._;_�, �a�:·'{:pent��d�i�a,. 1 'c�nli-;,

'zeiro, ,1" criado ••• mudo, 1

guarda rotipa, toc,io' laq��a-
I ',�. ., : '·a.. .

I ·do ',côr' de,' r.osà e"l:Hn pçrfei-
to estado.

.·c

;' �'

.Rua -'D: Jáiin'e Câmara
n. 6."

I SUGtRE A.IMPRENSA BRHANICA A'
IMPORTACÃO, DE J.OGADORES, .

.". ,.

.

ESTRANGEIROS

'.

TOI<NEIO-INICIO DA DIVISÃO
IXTRADAL J.Di'"

.

:
!'

CÂM'PÉ0NATO· .

. , .: . '

i' MIN'EIROl,:; ..
,

os rapazes do Amé�ica �i
neíropor ax O" rendendo o

clássico do futebol monta:.. ,

o FIGUEIRENSE�.
,

{ENCEWi,EM'ITAJÁI: :,
.

A equipe titula.r' , dO�' Fi- .

gueireIJ.se" qU,e. no 'próximo
�domingb enfrentará j Ó\la�,
raní na rodad'a de encerra-·.
mehto do·' primeir�' tl.l�no, '

excursionou á' cidade de ha
jaí, domingo �último, onãú
enfrentou .e venceu o l�SqUJ.
drão da,.Associaçao', De.srlOl'- .

tiva Inco, pelo escore dE:
4 x.I. ," , �

CAMPEO'NATO e ..
PARANAENSf,"
A equipe' do;Agua Verde, .'

orientada técnica�énte pe-
'

10 'antigo coach do' Figuei'

. I

---- .

pelo �ertame jogaram Bl'oco' ,.

Morg-enau .' e _ Guarani de.
Ponta .Grossa, .vencendo f' .0

primeiro �or.· 3 x' 2.
"",'

.

,VI·ot'I�O�\ .

,Yeride-se ·p�r':· preço de
ocasião, 'um ;viblino' Ílovo,
marCjl JANilNE.

.... .' c'

Vêr e: tiata�'�� Ba�'Café
'jCinelândiaP, em: fr�nte . ao

í "Cilie' São Jo·�é.
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Quarta-feira, 11 de Agôsto de 1954

BUENOS ·AIRES - (APLA) - Há alguns anos,
na poética cidade italiana de Cernobbio, situada junto
ao-lago, para 'onde os novelistas 'e dramaturgos do sécu
lo passado enviavam os namorados, um boxeador assas-

-

.

sinou um polonês. As faculdades psíquicas do .assassino

estavam alteradas pelas murraças recebidas no. ring; co
mo trataram de demonstrar os médicos .legístas diante
do tribunal.i-Mas o tribunal condenou-o a trinta anos de
reclusão. QUInze anos mais tarde, uma grave enfermi

.dade evidenciou. que o. homem não podia cumprir o

total da penal, e o presidente çla república concedeu
lhe' indulto, enviando-o para morrer junto ao lago de

águas azuladas.
,

Os velhos amigos, a população, inteína, ,a opinião
pública se enterneceram diante do caso. Como· costu

ma dizer-se, a sociedade o perdoavas , Que,. era o que

lJa�: perdoava" não ,o sei; .. perdoava haver- êle perdido
a razão sob as .luvas de,'outro baxeador

,
que lhe dera

murros na cabeça 'para divertir a sociedade'[.

Mas o ex-presidário,. que voltara à, casa para morrer,

não se decidia a isso. -Os 'três meses da 'prazo concedi

dos pelos médicos já tinham transcorrido; havia su

. perado e continuava superando aqueles meses suple'
:,� mentares que lhe concedia Deus, no café, 'nos-campos

. PARA DEP:UJADO ESTADUAL
·

" de,' esportes, nos passeios de boje, e esses'. divertimentos
T I R RIBrlRO"

��II1éçàram a -fastidíar a caridosa- sociedade, que lhe .

. f,l�O V fI A','
.

L

havia perdoado I com a condiçção de que não se apro- �_:���L.",,__,: �i'
veitasse .exagenadarnente .de seu perdão.. , Houve os

que

.

começaram a .consíderar "escandalosó" que, con

tinuasse vivendo' e que 'usasse a liberdade, como qual
quer homem livre.

.

Alguem falou de "fazer cessar o escândalo",
,.

e for

mou-Se logo uma corrente contrária ao pobre homem:

conseguiu-se que lhe fôsse proibido frequentar nos ca
,

fés' e, os,camp05l�aii.'�spõ:rt�, e que se impedisse que, êle
-

m�culass_e co� ,�ua presença as águas d� lago; foi in

timado a reÜr�r-se para suai casa a partir' de' certa hora

da tarde e a não sair antes de certa hora .da manhã.
,Em .. outras. palavras, em consideração ao atraso da mor

te, que havia prometido a máxima pontualidade, se

lhe ordenava, não esperar a visitante coberta de véus

negros' na rua, �as' oculto em sua Casa.

Os velhos amigos que \quase� o haviam estrangula
do, c0V! abraços meteram friamente ás mãos nos' bolsos,
e a opinião pública declarou, formalmente, que se o

presidente da república lhe havia concedido graça em

• . vista�;de sua 'morte iminente, êle, obstinando'se a. viver.
mais que o combínado.:havia Ilagulado a boa fé .do prí-

,

melro magistrado e; por conseguinte, a de todo o páís.
.

É a democracia que triunfa, por sôbre tudo O' que I

prescreve a constituição. Em tempos menos civilizados,
.. ,' o condenado à morte gozava de' recursos infinitos:
.:

'se 'rebentasse a corda de 'que estava suspenso, se o ver

dugo não o decapitasse ao primeiro golpe, se uma ves

tal "e encontrasse a caminho do suplício, se o rei se

divertisse. com alguma frase engenhosa
.

sua, com uma

máxima filosófica anunciada' por êlé,' uma resposta fe-
'.

. .

liz ou li solução de alguma adivinhação que lhe fosse

proposta. Hoje, à graça soberana passa a segundo pla-
· no ante a censura e a ação moderadora da opinião pú
blica.

, \-.� Aproximando-se a época

A
·

S 01.�
do preparo de terras para a

_.
.

V.
" 1· . ,"

"

�fiA"
lavoura ou a limpeza de pas-
tos, em que se observa o

emprego indescriminado e
abusivo do fô�'o, cumpre

A DIRETORIA DE OBRAS PÚBLICAS - Serviço de lembrar as inconveniências

Luz e Fôrça;' , .
de tal processo e as medidas

, que devem ser tomadas pa-
em face de diversos acidentes provocados por faixas fi- ra evitar o incêndio de áreas

.aelas em Postes dêste ..Serviço, causando ínterrupçêes no, vizinhas, Em virtude do rô
.ornecímento 'da energia elétrica, . �o destruir grande parte da

em face da posslbíltdade ele desastres com consequên- matéria orgânica que com

preende a camada superfi-
cias .graves por parte.ríe.pessoas encarregadas da fixa- cíal do sólo, enrraquecendo- Os pedidos de autoríaacv.

.ão de rerenídas faixas e cartazes quando em Postes dêste O' e expondo-O' aos processos para proceder' queinl:i.lL:J.
,3erviço nas proximidades dos condutores de energia elé- de erosão, uma área de cul- devem ser solicitados :L ilc

.tura _ ou um campo de cria- legacia Florestal Regional tio
çâo, aão deve ser queimado Ministério da A�Tir.ültl.'�·;"
anualmente, i situado à rua Santo,> Da-

NO' caso de limpeza de pas- mont, 6 - Florianó!5;)li'l.
de tos, talvez se possa recO'men-' A derrúncía de ínrratores

dar a queima de 5 em 5 a- deve ser, igualmente, enca
nos, Para o emprego do fôgo mínhada ao mesmo en.Iare
nas atividades rurais, exige- (;0.

',' Está ocorrendo; em ponto maior, o que acontece en

tre o que recebe a esmola e O' benfeitor. tste lhe dá

uma moeda, com a co�dição de' que a "gaste bem".

Gastar ibem quer dizer comprar um pão; se a gasta
,

I'O•••II.�.., •·•..........0.comprando manteiga, incorre num abuso de confiança,
;

.atraiçoa a intenção do esmoler. 'Se logo é surpreendido Lástima, porém, que ,esse caminho dificilmente le
,�·ao abandonar-se aos paraisos artificiais do fumo ou do ve a um exemplo:
: álcool, o benfeitorvse sentefurtado diretamente, e não - O ônde.. aprendeu você a envernizar+cadeiras?
· são. raros os casos em que o falso .necessítado é apon- - pergunta o que oferece o. trabalho.
'.' .tado, ,com uma' d'enúnc�a à polícia, à vingança pública. - Na cadeia .

....�, Lembro-me·,de"um gracioso desenho' de, um,humo- .-- On'de aprendeu a bordar, a cozinhar a cuidar àe

,rista" itáliallo nas�id(), e�'Bolanha 'e que viveu em Pa- crianças?
.

.

'�:ris;".chamado.·Manfredini. Representava um :velho men-.
- Na cpsa de réeducação de menores abandona-

digo e ':um,a idesa ,e auste�a senhdra, que levava um das. " I

"guard:a-chuva grat:lde" um vestido compostp de elemen- ;A êstes- diál0.gos terminam com a fórmula co
.'

tos heterogêneos e,'um chapéu que ,ostantava uma ale- mum: Tomarei 'Dota de. s�u endereço, no primeiro dos
"gre,'miscelânea de passarinhos, floresl e outros ingre- casos, e "tenho outra mO'ça em vista" no: segundO'. Ape
'. díentes.· sal' de toda a obra de reg�neração levada a efeito nos

-- Que fez com· os dez 'c�ntâvos que· lhe dei on- estabelecimentos especializados, o homém não tem ou ...

tem?, '- perguntava a caridosa dama com o cenho f,ran- tro recurso senão o de ocultar seu nom� e seu passado
zido. e a mulher o de buscar trabalho livre no qual não te�

.

-- Fui janta� com'a �Belle 'Otero, depO'is '-levei-a ao pha �ecessidade do estima nem da valentia d� parte do
teatro de Úper<;l e fiz �inda umas compras: que aceita suá colaboração.

, x x x Regener:ar um de.liquente não é tudo, se, não re-

Fala��e muit� em "regeneração" do indivíduo, ho- genera a opinião que se formou no público. O' respeito'
mem ou 'mulher, que cometeu um deslise, das raparigas des�a hobre ação' rl7generadora. '.' .

,

que cairam reiteradas vezes na armadilho qu"e lhes es- - ,SaiqlOs do cárcere - dizia-me, em Paris, um

tende a insídia e (:) ego,ismo do homem, nos tentáculos homem que conheci durante uma visita ao "Santé" _

que agita morbidamente a hldra da grande cidade. com os bó'lsos cheios de endereços de senhoras carido-
A �uropa' esta chei�' de ,estabelecimentos especiali- sas e de graves benfeitores; que em suas visita,s a pri-

, ,z��ós 'ne..ssa, o�ra. �� _"tecú���ação" d� �ndivíduo _

mo- são rtos haviam�dito que.'nos dirigissemos a êles. Mas,,'ralmente enfermo, onde medlCos e' p�acologos: com sua ,quando entramos, em uma casa, vemos qu�
.

seus olha
ciência e piedo:;as I'l�mhoras -com o exemplo de· sua in- res se pos�m sôbre os, objetos que há l1�S rn6veis, e

controlá��l 'v�:rtude esÚidam .aos meios . de restituir, à quando tiram' uma pequena nota s'eus dedos, se afer
sociedade seres' moralmente curados. Conferências edi- ram à car�eira. �Em su�s conferências garantiam' que

ti�antes�'são prQnunciadas�, visitas de ,protetoras, quarte- sairíamos purificados de tôda oculpa e de tôdil ten-
I

, t�s de corçlas .. ,coIlíl música de Handel que 'elevam o es- 'ciência malsã e que a sociedade nos estenderia a l
pirito às esferas sup�riore's, o ensino de um �fício 'para mão... I

que '-'quando retO'rnarem ao seiO' da sociedade". possam Estender-nos-á a mão para acompanhar-nos _

.

ao

seguir o caminho reto. i. mesmo local de que acabamos de sair.

Caridade
DE PI'l'IGRILLI �

,RITZ

- 3a. DIMENSÃO ,

((METROSCO_PICS)�
"NÃO SERÃO COBRADOS ALUGUEISDOS

.

OCULOS ESPECIAIS"
-:0:

NO MESMO PROGRAMA:
-.-.- "CAMPO :pE, BATALHA" --o
HUMPHREY BOGj\RT - J,UN� ALLYSON

, , ,

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

Partido Trabalhista Brasileiro

.ríca,
avisa não ser permitido a fixação de faixas e cartazes

no Posteamento dêste Serviço,
Dlretoría de Obras Públicas, em ,FlorianópO'lis, !)

.gõsto de 1954,

'1

CADILlAC-.1950
VENDE:S.E r-on c-s 311o.oofl,flo

Tratar à rua José do Vale Pereira s/n. (Ouarta
a direita), próximo ao Coqueiros Praia Clube.

:�

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAX IMO

EM CORTEZIA

E EFICIENCIA

"

t;;rJ1o,

�ER'
PEHF�/ÇRÕ 'sE'" IGVAI.

CAMPANHA CONTRA O FOGO
Agência

de

se a observância do Códir;r
Florestal, de acôrdo com
seus díspositlvos, que preso
crevem os cuidados a serr=u

obedecidos e prevêm penali
dades aos transgressores,
O art. 22 alínea "a", prol

be a todos os proprietários'
deitar fôgo em campos ou

vegetações de cobertura da
terras, sem a necessária J,i
cenca de autoridade üor.-s
tal.

- r u blicidade
CaIU Postal••b
Florlan6polia
Santa c.tarlDa

, FOTOGRAFIAS
,CASAMENTOS - BATIZADOS - ANIVERSÁRIOS I
t- . REPORTAGENS EM GERAL IIFOTOGRAFO DE "O ESTADO"
R. C. Mafra 160 - Jornal O Estado - Tel. 3022 I

I
L
IVENDE-SE

, Urna casa à Avenida Mauro Ramos, 137.
.,'

T:ratar com o sr. A. Madeira.
Rua Trajano, 31, Sobrado.

�--------------------�----'--------------------------------�---'------

í'''', oq,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quarta-feira, 11 de 'Agôsto de 1954

.Cenéurse 'de 'Admissão
à . Esc'ola de sargentos ,: das Armas

De ordem do. Exmo. General, Ç30mandante desta -.:
Guarnição, levo ao conhecimento deis interessados que

S J
SCOTT BRADY

dia trinta do corrente mês expira o prazo para entrad�,
. ão osé O PORTO DEe�OVA

,� dós requerimentos d�$ ca�didatQs â rnatrícula no Curso', ,JOSEPH COTTEN_,
YORK

"* de Formação daquela Escbla. '
'
'+

TEREZA WRIGHT em:
Cont: De, Seriado:

(H��.iLton Alves). rizam pelas atitudes ele', ORGAHISADO I Qualquer esclàrecímento será pr'e,stado no Quartel ARMADILHA DE AÇO
FLASH GORDON NO '.

1tsse pandemônio que se l gantes e pelos gestos nobres, E.;" General da I. D. 5a. à Avenida Hercílio Luz 137 _ Nesta. .

'No Programa: : EPLANETA MARTE 13/14'

N- d Ih
' Esporte na' Tela Nac.

: ps.
verifica nas peripécias íni- ao evemos o ar para; # EDITADO Florianópolis, 7 de �agôsto de .1.954.

'

No Programa:
-

ciais do, pleito de 3 de �utu- tráz, c�ntemp}aÍldo 'os de �/ ' Preços 10,00 -'- 5,00. Ftlme JomalNac. '

bro, quando, parece, nao se pioráveis equivocos. Olhe- POR EDIWAL OBERG Capitão, Ajudante. Geral Q.'
.
Imp, até 18 anos.

f
'

,
,

G I D 5a Preços: 6,20 �,50.
faz clara é inteligente dis mo.s para rente, unidos pe' '11�Tl'(lr/).''''(j.,,,/uTlrn 'I

.. . . '.

I
"

14

tinção entre a quantidade e lo ideal comum de convo
l/VKRLt:.r.:;/( )!U'/J<t:.::J II. IA .'Ir! ,.

mp.catê ] =-. '

qualidade dos homens que cal' os melhores e os que fwf�!1s!.N�f��� I V.'"e',""n-d 'e'
':,

"I!';"s''." .'e'
"

.

� � " erwtl �ri &�',.
vão concorrer às eleições, justificam o nossa sufrágio

1 "
' •

g ')1 Itl �-,
muitos dos quais apresen- e a nossa preferência. Os

'

:
As $ e 8 hor,as; �: _I =.'218." .

'

-tam o engodo e a mistifica- Armando Calil andam por

I
__

DONALD O CONOR . - ,...... H •

ção como principais creden- aí aguardando o nosso cha-
'

1 chassi FORD reforçado; especial para ônibus, ano GEORGE SANDERS', VE-l \. As 8hs.
' ,

ciais - êsse pandemônio, mado, o nosso grito de me-

V d
\ 1946, de 196, polegadas entre eixos, amortecedores, dian- �A �LLEN, .

, Sessões Popular . .

diziamos, poderá ser, inais s�ric:órdia. E êles nos ajuda- en e-se teiros e trazeiros, motor V-8 de' .100 HP à qualquer, pro- ,SUA.,EXCELENCIA A JEAN BENNETT - LIN':'
uma vez, fatal à coletivida rao a vencer a batalha da va, pneus 750x20 em bom estado, lataria reforçada, ótima.' EMBAIXATRIZ DA DARNELL - PAUL

de, pois prenuncia dia.s de fome e da �iseria, da corrp: ; Vêr e tratarná.
' '. . -:

.

. (Technicolor) DOUGLAS em:

grossas e perigosas borras- ção e _do oprobio, Um terreno à rua 'Souza Ind. e Com. ARNO GARTNER & CIA. LTDA. No Programa:, O ULTIMO JOGO,

caso Cada pCl.V'O - ,é o co- E nao esqueç�m.o.s de que
1
Dutra no Estreito. '

, (Agência VOLVO) - Rua São Paulo, 501 _ BLU- Cinelandia Jornal Nac. No 'Programa:
nhecido e exato chavão � a,.sorte d�. coletividade es-,

Tratar com Fragoso na MENAU.
' .

.

'!,
Preços: 7,60 3,50., Noticias da Semana .Nae.

tem o govêrno que merece. tá nas maos da coletivida Firma Hoepcke (Navega-
.

i' Censura Livre Preços: 3,50 2,00.
.

.

O eleitorado catarinense,' de.'
' ção).· ,/

_' . -'_. . Imp. até 14 anos.

��gI:������gd�:�� Hospital de Caridade-' AeglDr�al.sds'aecd·iem7�ndtl.·aO' ;'31 IA;r�D!Iguer-se deve procurar a . .'; _, ..

.",
" "CORNELL WILDE-

bilit
-

d
.

O movimento de assistêncía aos índígentes durante os O fílh t d CONSTANCE SMITH'
rea 11 açao, eve emergIr -n c c 'do

. ,

h
.

1
'

. .
S lOS, genros, nora e ne as e - , '

das á
turvas nelas ouai ,l1�"es c maio, jun o e JU ho do corrente ano, fOI o segum-, CLE'LIA NUNES PIRES CALDEIRA

.

Ó TESOURO DO CONDOR
as aguas urva.s p� as qUaIS te: Consultas, 3.549; 'Curativos, 3.822; Operacões, 326; On- _

'I

Inavegou aventureiramente, .

las Curtas, 24'1; Raios Infra-Vermelho, 178;' Raios Ultra- agradecem, de coraçao, a todos aq';leles que os acor�p�- �E OURO

deve desprender-se das a- Violeta, 30; Corrente Elétrica 38' Metabolismo Basal 16'
nharam no d?loroso transe .por que passarilm e convi- I (Techmcolor) _.

marras negras que l�e too, Eletrocardiograma, 5; RadiuIT�, 7;' Broncoscopia, 5; T�ba� I dam oOs ?arentes e pesso�s· q�igas a assistirem à missa N?· Prog�ama:
lhem os passos e agir. de I ,,;em-Duodenal, 5; Radioterapia, 178; Oxígenoterapía, 25; Ide

7 _dIa.] que mandam celebrar no altar do Sagrado Cinelandia Jornal Nac:

maneira superior �
assim Ànestesia para -Gazes, 51; Eletrocoagulação, 33; Bisturi- Coração de J,esus, na Catedral Metropolitana, no dia 11 Preços: ,7,60 3,50

,

que faça val;r.a força de elétrico, G; Transfusão de Sangue, 23; Inhalações com pe-
do corrente. as 8 horas.' , Imp. ate 14 anos.

seu voto, 'o umco

rec.urso l�.icilina, ,67; Raios X, 356; Exames de Laboratório, 560; I.
r

, : ",'"

que lhe resta .para comba- Fórmulas, 1:1.065; e Injeções, 12.605.
.

ter os que, donos do poder, i ' :,.__ .

,
, L

'�el��::�ia�cO:�;et�!��: I' Prec I-5a' 5e
I "

com o mandato que' lhes, .., r;:::==============J'
foi ,conferido. Nêste ins-I ' .'

,

tante em que as, grandes "
'

1
." .

'
., ,

'd 1" . bren
De Escnturano para o cargo de Caíxa-Indíspensável

p,o�tas a po ítica.se a rem
'i ser bom dactilografo. ,

.

fàcilmente para todos, ove- Os interessados deverão .apresentar-se munidos 'd
lhas de todos os rebanhos, Carteira Profissional e Certificado de Reservista à RU:
é preciso que nos demore Silva Jardim n, 180,
mos numa meditação: a de '

que o nosso destino estáem
nossas próprias mãos. Sur
ge mais uma excepcional
chance para o eleitorado se

eximir de seus _grandes I MARIA _?;0t'l::ER GARCIA \ ·1êrros e pecados. Nao deve- I Convida as pessõas de suas relações para a S. Miss I

�os jogar ,fóra essa oJ)ortu- ! (iUe seri _çelebrada. na CateJl'al Metropolitana, no próxinio
nidade. Que a nossa cons- I dlct _13 do corrente,. erf1 sufrá�io do 2° aniversário do fale�

ciência, no momento de vo- I c:illlC'fÜO ele seu filho.
'

tar, nos ajude' a escolher os .
DR. ARISTIDES BARREIRA,

que podem, ,realm�nte, re-, 11)elo que, antecipadamente, manifesta a sua, gratidão.
presentar-nos nas casas le-' '------. -----,'-.- -_ -----:---'.,-� .. --

gislativ!1s. c,." I _ ..__.. .,.....-

Senhores, nem êste J01'- I'nal nem tampouco o comen- ,

tarista são simpáticos a lou- !
vaminhas imerecidas. No'
entanto, para citar um fato
que' testémunha um crime,
uma falta ' imperdóavel da

"

coletividade, recordamos
\

que, nas l!lrnas de 3 de ou··

Pt·tubro de 1950,. o nome do ar lCl·'pa'ra.a-'osr. Armando Calil, homem 'l-'
.

Y
qve é"p,dr' todas as suas vir- GERMANO JOSÉ DA ADALMIRO MARTINS

tudes, nos Hias que correm, LUZ
'

um oasis'num deserto de - e -

mediocridades, foi pret.eri- LAURA AZEVEDO DA
.

do por 'outros cujo negati- \ LUZ
vismo e enépcia estão .com- i Participam o contrato d€
prova�os peta sua ação bi, casamelfto de sua filha EH,

, sonha' e ordinária. Diante com o .. sr. ADALMIRO
do agieimerado de falsos re- , MARTINS.

presentant.es do povo e sàl
vadores dó Estado, cho'ra-
mos 'a ausênCia, alí no PaO ,

'lácio da Assembléia Legis-
I
�ua' José Mendes, n. 80

lativa, de Ínuito.s Armando ..

CaIH, homens que· se valo- I Fpolis'." 25 de julho de

,

f,stou apto pa,.o. aceitar
çoat oue» t,.oõolho de de
senho: A,.tistico' por-a clichê1!. .Ós

de p"9!:..9f1c;.ndq tOfTlel"ciaL, Polili
�.' lo�cg1"ol�ast;uesenhos

-

. pos,,. "'.

r
6

R.

MISSA

O ESl'ADO
-----�-�--�,'--

,.,'

R()BERT MICHUM
SUSAN HAYWARD
FEITIÇO BRANCO
(Techinícolor)
No Programa:
Atual. Atlantída Nac.
Peços: 6,20' 3,50.
Imp. até lA·anos.

" ...........-�--.

• TOIIJI r .RO,"QUlTEI r

f:lnIO. n(OSOTlO,O
, .,.,'(SlLVIIRA)
'GRAN'�E TÓN',cb

�EX AL�EN"�m:i' ,

O ..
ULTIMO' MOSQUETEI<

,

"'<RO-

y'iage�
,

COm: :,�egurilnça'
'

" ";
'e rapidez" ..:" ".'

80 NOS CONFORTAVEI8,,�IGRO-ONIBUS, D,Q
.. ,

;RA?lnO :\(SUL�BRAsltEI'RO) ,

"

":':'
I ." "..", .

• � "

'. .' •
_ ',!

.

I' �'.
.

",

"FlorianópQ.li�::�.,ItajaJ -: Joipvill� -.

,�':..... .�- ".:

Soe.' d,e -Cul4urâ 'Mu�',ical;"

';,
- "Temos a :grat<;\ ,satis- P'd D

,

'" "

" reSI ente ...,..., � " r.' Felix
fação de, comunicar a VV:, S h' '. ..

1
.

.
,

,
c mIege oW" ' ,

. "

SS, que, nesta data, foi rI. V' P 'd
.' ",

"S éE.'
.

Ice- reSI ente -' r." -

e�possada a nová ''Direto-
waldo Mosim�ui'n ',!, ,

da ql\e segerá. os d.estinos I l' S
.

'

'. S E
�'",

Rua Santos Saraiva, sln.
'

, .._". .0 ecretarlO - r. Q-

,
' - d.esta Sociedàde parà o pe- ga'r'd T'"a' 'ss'o" ""S:ch'n"eI'der'"

,

1954.
. "",J ,,��A�l� dodo de 195�--l955, eleita 2.0 S€'cretário � Dr. "Clo-

'1·
I BANCOJeG.f�.'tiln� POPULAR

li,
:

, I � AGRI�OlA ,

I I

f' Rv..a. �rt.(11f)MrI 16 " '.' ,

'I' "
, -0''''''''' .

fLORlANOPOLIS - 51ó.,e�ró.rln6. '

\
,
I

Participa o contrato de
casamento com a srta. ELf
LUZ.

EU ,e ADALMIRO
Confirmam

'I \

;,.

i"

, gan'da 2;Sr. Francisco Mie.

güel dá' Sílva" ",'.; ,

,:."). I'

, ! " ,: Dlstdbulcior,
Diretor' de

.

\
'i'_"

:::-' .?f" -.:rQ�é
.cunha,
Diretor de

__:; Dr� Paulo,Tavares "

.

úiretor Sessão,'Juhior � A'" I'.'"íga'
'

se'
,

,

'\ '

"

"

Tenente E�nesto L. Sôáres" '.'
'

" " "U
.,._, '.' "" �," ' <, • ,

,

l'

Sem outro o'bjeHvc) pâr� ..
,

,,�Casa,l)ova,;confortáveL :praia Clube�. 322, CoqÍie'r:'
ros. Aluguel Cr$ 2.00Ó;i:)0, rÍl:en��is, c�ritrato" e ,'fiador."::;
Veridem'se ós m6véi&A�, e.s�ritÓri�, ���;l de j�nt�r� dor5'
mitério de imbuia, maciça, grupo �?tofa"cÍo, rádi�:vltf>bla;!

.. '.� ..
C.'RAMOS' S/A"

, T.' "Co'm�re.�:,;;:,_ 'Trlui8�orlea
t ," Ruil' Joio, Pinto•• 'fpo,U.

,I

,o, a,SSllnto, subscreverrio:nos.
. " "

At��ci�sam��te
Edgard T. Schneid�r

1.0 Secretário", ,

máquina Singer.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lISTADO Florianópolis, Quarta-feira, 11 de Agôsto de 1954
--'=, "", " , ,

���������������������������������������������-����-===�������=7,�����-����������----����---=-----------------------"

�C I TA � F A C I T
,c,�

DE DIREITO DA os 'requeridos juros -de 1% .AM

IRA VARA DA ao mês, sendo certo que o.

RCA DE FLORIA- recebimento das � presta"
LIS ções atrazadas, por parte da

requerente, constituirá me

de Citação com o ra concessoã diga conces-

de trinta diás. são, sem alterar ou modifi

car, por qualquer forma o'

O Doutor Adão Ber- contrato. VI) Sem prejuizo
rdes, Juiz de Direi" de outras estipulações, abri"
da 18 Vara da CO" garam-se, mais uma vez, os

arca de Florianópolis, requer-idos a pagar are"

stado de 'Santa Cata" querente, mais dez por cen-

ína, na forma da lei; to) 10% sobre o total da

tc , . . divida, a titulo da pena con

saber aos que apre' vencional, se o pagamento
edital de citação com do emprestimo tivesse de

zo'((e trinta (30) dias" ser reclamado em qualquer
,
ou dêle conhecimen- processo judicial, ou outro

erem' que, por parte
'

de forma administrativa ou

ÍXA· ECONOMICA �ontenciosa. XII) Converr
RAL D E SANTA cionaram, finalmente, que o

ARINA, lhe foi dirir, contrato 'seria .rescindido,
'a petição do têor se" assim considerado para ser,

te;� - Exmo. Sr. Dr. desde logo, exigivel o paga"

"

de ,�ireito da la V�ra menta da �ivida, .e quais"
a Comarca. A Caixa quer, cfUanhas devida que,
omica Federal de San- em virtude das' diversas

. tl4:�a �om sede e fô- clausúla�
: cQntratu.ais, te"

est&"CapItal, por. seu' nham sido acrescldas ao,

,I;)gado abaixo"assinado !principal, índependentemen
cumento. n. 1) .

v,:!m pr?" J te, do :praz? con�trat�als, te
executIvo hlpotecarlO nham sido acrescida ao

tra Eugenio Bossle JU" principal, independentemen"
e sua mulher D. Ma" te de prazo contratual ou

Puccini Bossle, resíden' de aviso ou de notifacação
iE1" domiciliados em Ima" judicial, se ocorresse imo

, Municipio do mesmo pontualidade no pagamerr
e, pelos seguintes fatos to das prestações '. ou de

azões, - 1) Por éscri'tu: qualquer quantia devida
ublica de 19 de março por fôrça do contrato as"

o, 19 de novembro de sinado .VIII) Apesar de J
lavrada nas notas .do convidados varias vezes,

D
I

'(.10 do 2° Oficio da CO" por carta e até por edital am ,C A 5 A L IVRAR IA LI ER
): de Florianópolis, nes- plamente divulgado na 'imo
I tado (documento n? prensa desta Capital deixa" Vende"se uma, de madei LIVROS PARA CONCURSOS DO DASP, AUTAR-

2 evidamente registrada ram os requeridos de pagar QUIAS E BANCO DO BRA5IL
as 89 verso, do livro .as prestações devidas, es" ra, grande, com 420 mts2

VALDEMIRO R. VIDAL - Guia do Can-
o Registro de Irnoveis tando em atrazo desde o

terreno, na Rua Moura, em didato ao Concurso p/Oficial administrativo 40
marca de Laguna, sob mês de agosto de 1950, .

C $ Servo Pub;· Federal e Autarquias .. . . . . . . • . . . 150,00
° 476 d 20 d - Barreiros, por. r . . . . . . .

b 1 d d P
,

n
"

e e no" além de nao terem pagos os JOA,O S. PIMENTA - Conta i i a e u-

ro de 1948, tomou-se impostos, e demais obriga- :0.000,00. lslica , '1 20,00'
aixa Ecônomica Federal ções (seguros etc) eonstan Negócio urgente. rVETE CAMARGO - Direito Constitu-
Santa Catarina, credora te na nota promissoria di" cional : " ". . . . . . 20,00
Eugenio Bossle Junior go nota demostratíva anexa" Informações com' o . Sr.

AMANDO ASSIS _ Noções de Seguro
a mulher D. Maria PU" da a esta, como documento Jovel Lemos, .na ,banca. de Social .

i Bossle, da quantia de n03 e documentos numeras. Café São TENOR10 ALBUQUEHQUE - Noções
- jornais anexa ao

$ 57.000,00 mediante a IX)' Nestas condições, sao de Estatística : .

a �a hipotecaria do se" os requeridos devedores a Cristóvão.
'

TENÓRIO .ALBUQUERQUE - Geografia
inte' ímovel sito- na _çjda-. requerente a [mportanciá de -

) do Brasil 0

•••

'

.

�\Jmarui SC. a) um t,er"" "Cr$"90.925,6Q:·��l.a )�elui- 31 de março de 1954 {ass) , 'fENÓfÜO DE ALBUQUERQUE - Testes

no/�com a area de.450m2. dos o saldo, em data-é}e"-S WiJ�ar. -Dias, Advogado ,TENÓRlO ALBUQUERQUE -.,.. Correção
f t xtensão d t

.'

d 1950 do' Capí- inscrito' na orâem -des Ad-. ,I F
.

'.
m ren e; - na e

, e agos o' e , .' 'E e.:� ranses / .

15 metros, á rua Anta" tal, no, valor de Cr$.: ..... vogados do Br.asll'S.��. s�� TENOR1tJ:i.'AhBUQUE-RqpE _:_ Correção
�ittencourt Cap�nema 50.31060, 41 amort;zações n. 199

',
Em a dítapetiçâo foi de Cartas : _ � : .

des: ;_.;. na extensao de em atrazo no valor de. proferido o seguinte despa" TENÓRIO ALBUQUERQUE - Redação
met�os,'extremando com Cr$ 30.885,30, imposto, se-' dia; - A Como .

requer. Oficial . .

terrenos de Torraca & Bos" guros, taxas e comissões no Fpolis, 5 de abril de 1954. TENÓRIO ALBUQUE11QUE - Exercício
�e, lado N; - na extensão valor de Cr$ , multas (as) Manoel Barbosa, de de Português .. " .

'de trinta metros) extremarr de mora sobre as presta" Lacerda. Petição de folhas TENÓRIO ALBUQUERQUE - Liçõesf
o com a Rua Marechal ções atrazadas, no valor de tri�ta e d�is ', Exmo. �r. Dr. Práticas- de Português : .

eodoro, Lado S; - na ex" Cr$ 1.463,70 juros de mora JU1Z de Direito da 1
.' V,ara FABIO MELO .,_ Correspondência' Bancá-

ensão de trinta metros, ex- sobre os impostos e seguros da CAomCarca EdeAFlorIanoFPo- ria ' ; .. '

.

remando com os requeri" pagos, no valor de Cr$ .... liso "aixa conomica. e- M. VIEIRA DE· MELLO - Português
os. b) um predío de AI" muta contratual; no valor deral de Santa Catarina, para o Banco do Brasil .

enaris, um pavimento, uso de_Cr$ 8.266,00 conforme por se.u basta�te procura",
'

.

"

residencial . devidamente fazem prova QS documentos dor mfra"ass�ado, ve�, OS MAIORES SUCESSOS DO MOMENTO:
descrito e caracterizado no anexados. X) Face ao ex- nos auto! de açao executíva l GIOVANNI GUARESCHI _:_ Don Camilo

proc ro 306 em t· t ncida ," dívida hipotecaria que neste foro- I
. do

.

essa nume pos o, es a ve ...., '. e seu pequeno mun .

que os requeridos solicita" ex-vi do art. 762 n. III do 'move contra Eugemo Bos� I GIOVANNI GUARESCHI - O regresso
ram o emprestimq á reque" Codigo Civil e dos proprios sle Junior, .muito respeito" de Dom Camilo......... .. .65,00
rente. A quantia, empresta". termos do contrato . anexq samente requerer a V·I GIOVANNI GpARESCHI, - Dom Ca,milo
da segundo as clausulas, (documento n. 2) cuja exe" Excia, a citação do mesmo e �eu rebanho 65,00
do contrato' ássinadt;>;' deve! eução' ora pede a requeren" por edit�l, para_ defe.nder-se I LIVRARIA LIDER - Rua Tenente Silveira, 35 -

ria se pag� ém 120 (cento e 'te. XI) 'Assim, a requeren-I
na refenda aç�o. V.lStO ..

CO"

',F'lorUmÓPolis,
'

'vinte) prestações mensais te, na .forma do art. 298 nu" mo o mêsmo, nao .f�l. encon" ATENDEMOS, TAMBEI]/ PELO SERVIÇO DE
sendo as primeiras - de mero VI 80 C. P. C. feita a t:-ato �m seu domlcilIo � r_:- ; REEMBOLSO POSTAL

Cr$ 753,30, e a ultima de conta do que fôr' devido, si�encla, conforme, c:rtIdao �----------------_. -- --� ,

Cr$ 75330 nelas se inclu'in" inclusive htnlorario! de ado eXIstente na precatarIa ane" farmacías 'de Plantão p.�5:.1
'

0.1docapital' e juros, a razão vogado na base de 20% So'" xa_?a aos autos .d� citada
M:ES DE AGOSTO

'

">ii:�J_"'s"C
'

,de 10% ao "ano clilculados, bre o total da divida, ex-vi, açao. Nestas condlçoes, re"
'

: ,

,'"
,

esses de ac8rdo 'com a Tabe' do art. 64 do C.P:C.C:, a quer a citação com obser- JOãc?�!��.ado. (tarde) -,F.armácia St�. A.ntônio -, Ru_aI,' .'

".".".",�"o>.,."""".:,,� �
.•. "."'""_"""':.'�l�' rico. III) Alem, de ou- serem fixados por V. EXcia .. vâ,n�ia e obediênc�a ás for-

� / fA
'.,éf'.....

' ..

"::"

tras- clausulas, conven�io" requer' sejam citados, por mah?ades I e g a 1 s,
.

proso 15 Dommgo - FarmacIa Sto� Antomo - Rua Joao "
'. '.i'i.,na��m os requeridos,

.

na precatoria, pOl1 residirem segumdo-se nos demals ter" Pinto.
, .. .

-. DUI1AIfTE TODO DIA
'

.

pré1�ita,escritura que todos tora desta Capital, maS pOl' mO!'l�do efeito até final sen°
T

.21 Sabado (tarde) .,-- Farmácla Catarmense - Rua / ,-. '

nos �Jl71FJO'S i»�!
os impostos e ta*as e quais" terem escolhido, por con" tença. Nestes Termos, P'I raJ��oD' F'" C t'

.

R T

'. " MI<L .��
queroutros"trinutos que de trato, o foro de Florianópo" Deferimento. Florianópolis,.. ommgo.- armaCla a armense - ua ra-

• D�'"R�'tt'direito, inéidissem sôbre Q lis, (Clausulas 16a dezes- 25 de Julho de 1954 ,ass) Jan02·8 S'b d t\ d F
',.

N t
.

R

'"

/. �
.

. ,'.' .
' ,

'd d Ed' T 11'· d g d d I
a a o (ar e) - armaCla o urna..... ua'

� ,?'� -

lmovel -hlpotecado serIam sels ai)'. os requerl os, e 10 ano l, a vo a o a
." "�-< � _" �

pagos pelo r�âüerente, me" acôrdo com o artigo 299 Caixa Ecônomiaca Federal TraJano.. , .
.

.. b.' :,' "-"""
,

�'" '";, � �

�;d· t
' ... /":;.... �'

'd d,"J C '..l' de S Catarina Isento de I 29 Dommgo - Farmacla Noturna - Rua TraJano. ,. !fi'Ian e a olJ!'r�çao os re" o mesmo Ot:ugo, para que .. O·'' . f t d 1 f
' '.

q'd 'b 1
'

'

d"d d' t 'd selagem Decreto"Lei 24427 serVlço noturno sera e e ua o pe as armaClas
uerl os reem O sarem as paguem a. IVl a, en ro e· .

M d S A
A' N t 't d' J

-

d f't' t 't .

t t h· b Despacho de folhas trinta e o erna, to. ;ntomo e o urna, SI ua as as ruas oao .

espezas' e1 as Jun amen e -vm e e qua ro oras, so ,
.

.

p. t T'
.

com a primeira prestação' 'a pena de penhora, ficando treis.. , Expeça_-se edital na ID_o_e_r_a_l_an_o. _

vencer"se, cabendo a r�que" citados, ademais, para todos forma pedida.
-

28 de 7 de

T
'

V·I FI ·drente a comissão de 3% soo os termo.s da presente ação, 1954. (ass) Adao Bernardes. erren'OS na' I a
.

or"1 abre os pagamentos efetu.a" até seu final, sob pena de Juiz,.d� Direita da 18 Vara. '.'
"

,', '

:

dos. IV) , Convencionaram" revelia. XII) A requerente E para que chegue ao CO"

tambem, e se obrigaram pa" atendendo aos dispositivos nhecimento de, todos! man° (Estr·'el-tO)ra com a requerente a não da lei, requer, a V. Excia. a dou expedir, o �resente edi-

dar o predio hipotecado em citação do Dr. Procurador tal, que sera afIxado, �o lo" 'MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMEN'l'O A

locação por prazo de dois Regional. da Republica, pa" ,gar do costume e Pllbhcado,." LONGO PRAZO SEM JUROS
"

anos, nem a receber anteci- ra acompanhar o presente na forma da lei. D.ado e pas" Opor!unidade especial. para aquisição,� com grande
padamente os alugueis de- proéesso.. Protestando por s�do nesta cidade de Floria- facilidade, de um esplendido lÇ>te na VILA FLORIDA.

vidos'iÍ>ell;llocação. V) COJ,l- todas as provas
.

admitidas' nópol�s, aos 5 (cinco) dias Lug�r alto e saud�vel, e toda facilidade de condução.
venci�naram, ainda, que .. no em direito e dando ·a 'esta do mes de agosto do a�o de PrivHigiada. localização, nns PROXTMIDAPES DO ES
caso de. atrazo das, pr�sta;' o valor. de Cr$ 90.925.60, mil novecentos e cinquo�n" TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
ções mensais ou de qual" requer seja a,mesma dis: fa e quatro. Eu, Hygino
quer' quantia devida por tribuida" autuada e afíriai,' Luiz Gonzaga Escrivão, o

força da citada escritura, julgada. Com 3 documen" subscrevi. (ass) Adão Ber"
a requerente não prefe" tos. Is'ente de selos, Ex"vi' ,nardes. Jui� de Direito da

risse rescindir o contrato, ,do Decreto lei n. 24A27 de 1(1,. Vara.
sobre as quantia não pagas" 19 de junho de 1934' e� leis Confere
',na data propria, pagariam consequentes. Florianópolis, Hygino Luiz Gonzaga Escritório:

i.G

,Todas as 4 operacões de aritmética,
NOS SEUS CINCO' DEDOS �!

DESTIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA cr ESTADO
DE SANTA CATARINA

{(Casa Fernando L1da.»'�
TELEFONE 3.878 - CAIXA POSTAL, 467

Rua Saldanha Marinho, n. 2,
•

,

TELEGRAMAS "CAN AN"
- Florianópolis. 7" /

20,00:

40,0(;

40,0(1
25,ó(

30,0 ... 1
30,00 ,

40,Ol

30,00

30,00

50,00

50,00

70,00

imediata.
OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES

NÃO PODEM OF.E:RECER 'AS MESMl\S VANTA-

�eça hoje mesmo informações a

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL) ,

Edilício São Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-9-2.

IClubef12 de Agosto
, "Progr�ma_ Social

BRILHANTES FESTAS DO 820 ANIVER
S.f\'IUO DE SUA FUNDAÇÃO

'DIA!1-- 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 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-

.

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

horas."
.

. I
DiA 14 -- SA'BADO -- Soirée Miss EJegân�

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. INICIO A'S 14 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 tradições enchem de or

gulho não só aos que a ele pertencem, como
tambem a nossa querida terra, berço de tan
tos 'vulto,s extraordinários do passado glorio
so da gléba barriga-verde.

Prestigiar o veterano Doze é conservar

as tradições Catarinenses.

comprar, vender
ou alugar .-<_.

PROCURE A
IMOBILIARIA PALMÍR;A LT.DA.

. Rua Trajano, n. 31 - 1° andar - salas 1 e 3.
Temos para vender Casas, terrenos e loteamentos.

Consulte sem comIl'0mísso nosso fichário. Oferecemos
além de urna casa ere'spectívo terreno à Avenida Mauro·
Ramos, n. 137, outras casas; terrenos e loteamentos na

Capital e n.o Estreito:
Para alugar, uma casa à Rua Crispim Mira, 77.
Confie a venda do seu imóvel à nossa organização e'

será bem servido.
Escritório de Contabilidade: Mantemos um serviço

be� organizado para atender todas as necessidades da.
sua escJ:ita e,manter .em ordem os seus livros.

, Procure hoje mesmo �osso'escrit6rio à Rua Trajano,
n. 31, sobrado.

Expr�sso Florianópolis
.

. ANDRADE "& KOERICH
Transporte. de cargas em geral entre Florian6polis.

Curitiba e São Paulo"
I

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
A,venida do Estado 1666/1678 Fone: 37-30-91

End. Telegr.: SANDRADE .

. Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
com tráfego. mútuo até São Paulo com a Emprisi

. de Transportes Minas Gerais SIA.)
,

J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



=-=frisões . políticas em Ituporanga ::-:r-,
•••:••••••e»•••o••••••••a•••e••••••�.e•••••• SOLTAS 'AS VíTIMAS SOB TREMENDA VAfA NA AUTORIDADE COACTORA. A·,·COllGACÃO Vi ..

'·

TORIOSA,' SE r�ECESSARIO, REqUERERÁ FÔRÇA lEDERAL'PARA"G4RANTiR .

,O PLEITO DO PRO XIMO . DIA 22·
.

f

RIO do Sul, 10 (O �sta'.· gres,Paulo Fe�ber" em d:' ,na.da ..teTe,. no ent��to, ,no-l�itórÜ1S€ú'
candidato Virgi' f do as. v�agep.s.do sr. lrineu

do) - "Ituporanga estásob -Iesa companheiros, . proVI" .. Vqs...
violências que Ja foram 110 Scheller". .

�.Bornhausen! .

tremenda tensão. A onda de denciou "habeas-corpus". I anunciadas.·
'. '

Esse telegrama é assinado i Além do poder economi

violências re:_rusdeceu, por Diante d� medid� r�queri'l A Çoligação reagirá co�- pelo D�legado do P. S. D.,' co, o govêrno �stá apelando
parte do governo, após a' da, autornl�d_e �rbltrana r�' I

tra qu�lq�€r. abus? e quaIS' dr. �lcld_es Ab�eu. ..

.

.... 1 para a vlOI�ncla. Mas nem

presença, naquela c.omuna, la�ou,� prisao .sob 'estrepI- I qu�r vlOle�clas, disposta a Ja estão, pois, fruttfícan-. esta salvara a U. D. N..

do governador. Foram pre- tosa vala de mais .de trezen- • requerer força federal Pflra .._" .,._ ��_ .....

sOS.ontem na. Barra
do !tio tas pessoas quecercavam a

I
garantir pleito.'A Coligação C'ON· ,V.ITE.dos Bugres os cidadãos Ro- cadeia. A população índíg- mantem certeza esmagadora .

..,.

meu Batista, Antônio Ba-
,

MINISTÉRIO DA AÉRONAUTICA '.
tista, Jorge . BaÚsta, José �-....JH-"'���� QUINTA ZONA AE'REA '.,

Drigo Soares pelo / simples DESTACAMÉNTO DE BASE AE'REA DE

!��ã::f:::{rr�:râ�J.5��: UM . HOMEM
.

O Comandant!'�����?����:: de Bas� Aérea de,.
Nosso chefe em Rio dos BU,. N·,.ere''':u J'ulgado pelos seus edversé riós Florianópolis, convida as autoridades civis.. militares ve

,

eclesiásticas e o povo em geral, para assistirem a missa
,

"E aqui quero render uma homenagem. de 7° dia que mandará rezar na Catedral Metropolíta-
na, ás 08,00 horas do dia 12ldo corrente em sufrágio. daSr. Presidente Nerêu Ramos: saudo V. alma do Major Aviador RUBENS FLORENTINO, yAZ,

Exa.. . assassinado na madrugada do dia 5 no Rio de Janeíro,
Saudo um homem. Fernando. Bruggemann Viegas do Amorim,

2° Tenente Aviador .:--: Ajudante.

\..

MUSEU, DA ,INCON
FIDÊNCIA

Florianópolis, Quarta-feira, 11 de Agôsto de 1954

Trabalhando, por
Santa Catarin'a

EMENDA N. 1509
Verba: 4 - Obras e Equipamentos.
Conslgnaçâo: 2 _ Obras.

, Cr$ 1.000.000,00 para a construção do prédio da Mesa

de Rendas Alfândegas de Itajaí, Santa Catarina.

Justificação
Está em trânsito na Câmara o Projeto n. 25-22-52 que

tranrorma essa Mesa de Rendas em Alfândegas. No ano

passado foi consignada uma verba de Cr$ 500.000,00 para
.esta construção,

OURO PItETO, 10 (V.
A.) - No último- mes de Basta dizer. um homem, porque nesta
Julho, o número de visitan- época de debilidade de atitudes, de espinhas
tes do Museu da Inconfi

d'
.

d lid d didencia de Ouro Preto ele' recurvas, ,e renuncia à persona 1 a e, izer

vou'se para tres mil e se�� ,quealguem é um homem constitui omais exal
centos, demonstrando o in tado dos louvores. (Palmas prolongadas no
teresse despertado pelas ,0-'.

"

.

'

bras de arte e história ne- recmto e nas galerias) .

le existente. Por �utro 1�'
.

Uni homem que, ainda que estivesse só,
do ,calcula-se em cinco mIl'.

lidã di d' tát b d
o número' de pessoas

.

que
teria a so 1 ao gran rosa as es � uas a an 0-

visitaram Ouro Preto, ofi nadas, que se perpetuam, num único gesto,
cialmente, no mes referido. como título desua imortalidade".

Ve'rb�: 4. ',' w.-.-."wf"_..............·.-.-.-.·.-.-.-.tl (José Américo.rentão Senador pela U.�D.N.)'.Consignação: 2. .

Subconsignação: 01 - 14 - 06. '" Estamos a: menos de dois
,', ,', meses da data significa-

"REINACO-ES" DO. PAUL.INHOSanta Catarina. . Uva que será o 3 de Outu-
Construção do prédio destinado à Coletoria Federal bro. '1 ,

de Erval- d'Oeste - Erval d'Oeste - Cr$ 300.000,00.
.

O eleitorado livre e demo- A receptividade estupe nda e impressionante que
JustificaGão crata exercerá o seu dever, "1

'

S 1 T b lhista" bt d
.

d-

cercado de, todas as garan- a A iança: ocia ra a ista vem o en o no seio o

Erval d'Oeste, Município, recemcriado pelo des-}. tias constitucionais, esco- povo catarinense, vem se constituindo num permanen
membramento dó' 2.0 Distrito de Erval do Município lhendo os verdadeiros ho- te espantalho para os homens. da situação. A perspectiva
de Joaçaba, conta com grande número de estab�leci' 'meus para representá-lo d

.

d imid d d d ta
í

. condignamente' no 'Senado, ca a vez maior, a proxrrm ,a e e uma erro a mexo-,
mentos comerciais e industriais na sede e no interior de

na Câmara, na Assembléia, rável e fragorosa, tem roubado a muita gente, a tran
extensa área, motivo por que, facilitada a arrecadação e nas Câmaras Municipais, quilidade dos sonos reparadoresv .. .'.

das rendas da União, necessária se torna a construção com a intencão única de res- A medida que a perigrinaçâo pelo interior do Estado,
C 1

.

li
.'

t 'tauràJ'! e renovar forças.le- , A Rde prédio pr6prio, pois a antiga o etoria a 1 existen e
gislatívas.

. orientado superiormente por Saulo Ramos- e Nereu a'

não tem o espaço e aparelhamento necessários ao desen- O Povo consciente de San- mos, vai empolgando as hostes oposicionistas que Se a-

volvime�to dos serviços dá Exatoria. ta Catarina saberá escolher, brigarn sob a bandeira gloriosa da "Aliança", os arraiais,
Joaquim Ramos. - Agripa Faria. - Leoberto Leal. os �eus rep�esentantes, . não. situcionistas se- confundem, se embaralham se pescon-

EMENDA N 3118 maIS �e, deixando levaI;' pe-, ,

'
" 1'· -

1,'.
.

las promessaos dos 'demág-o-' cert,am, num caos que termmara com as e elçoes sa va

gos, de subúrbio. doras, de 3 de outubro. ", '
,

�ão esqueçamos que
..

a A debandada é geral. O mêdo, ante o desolador pa-I
maIOr soma de r�sponsablh- .

a u se observa nesse período pré'eleitoral crés'
dades cabe especialmente ao noram. q e

. . '. .

Eleitorado pois que a g\aran- ce assustadoramente, obng ando'os ao uso dos maIS re-
.

tia e 'o pr�gresso depel1ide da pelentes meios para evitar o debacle, desde a coação
escolha lIue fizerem. simples ao suborno repugnante desde.a intriga peço�, Casos recentes de conse�' ,.

I .,' '.

quências desairosas -para os l1:hent� ao cO,mentarlO calumoso., .' .' ",
_.

da situação não devem inti- Amda ha pouco, em comentarlO publIcado no Jor
biar '0' ân!mo �o Eleitorad? nal de Joinville", posteriormente transcrito, em "A Ga'
AJ opressoes,

.

-as p�rs�gu�- zeta" desta capita:i, o·malfadado criador do tecnicismo
çoes, os desqtandos mquah- ..' . .,' _

"d'ficáveis devem. constituir �in� plurahsta, dentrp das determmaçoes, supenores a na

Verba - 4. ., cen'tivo para que cada cida- tureza ética do bem comum, vendo que os seus correli-
Consignação '- 2. dão saiba; cumprir com o seu gionários, preocupám'se tão somente com' suas

'

situa'-
S b

. -

02 dever na hora suprema, na _' ." 1 d .". 1·' t .u conslgnaçao -:- .

significativa oportunid;ide çQe� pessoaIS no ·.sa veA-s.e quem pu. er .. reso veu: omar

j'33 -- 'Santa Catarina. '�as urnas, quando terá: ense- a ·SI a tarefa de �nte_por um�, pen�ra ao sol� assmando
Acrescente'se Cr$ 2.000.000,00 de Cr$ ... '.' . . . . . .. JO de re�ovar ,e r�.mover :'.' artigos de fonte -msptradora Ja mUlto conhecIda.

18.000.000,00 para Cr$ 2.000.000,00 para. à bar:ragem do Cada dIa que _se passa mais Não pretendíamos gastar' espaço com as imbecili'
R G· S t C t

. deve crescer a ansIa,dos que, '. à
.ia arCla em an a a arma:.

no. próiimo pleito de 3 de dades que o Pa�lmho �ornhausen pagou para ssma:.Justificação Outubro, saberão, corrigir Mas, vale o regIstro, pOIS percebe'se - com a sua· leI-
A barrage.m do Rio Garcia está iniciada ,e a sua erros passados, exercendo o tura _ a situação de desespêro que vai pelas bandas

construção a cargo do Departamento Nacional de Obras ���;!fên��a��!� Ct��a ���n� udenista�.. . _ . . .

.

. ,

e San·eamento. O Sr. Engenheiro Camilo Menezes, a. vicção ,civica; porque dos O_.despeItol a Vlsao da proxlmldade do-.Ílm mexora'

quem está afeta a direção das obras, solicitou a minha eleitos depen�e.rá a, seguran- vel da oligàrquia _tão carinhosamente sonhada, a imi'
cooperação no .gentido de aumentar às verbas consig- ça, a tranqUlhdad.e" o pro- nência da derrota e> outros fátores internos do seu par-

d O 1· f'
.

d 1 d t
.
- I

gresso, a paz esplutual da .

.

" f'
. .

A

na as no rçamento pe a msu IenCla aque as o açoes.
nossa .terra.·,· tIdo, confundem, desesperam, erem e magoam çom tan'

Joaquim Ramos..-. Agripa Faria. .

ta intensidade que obrigam-no a desejar pelas colunas
24 - SANTA CATARINA

.HOSPfDA UM JOR, dos· jornais, tôda a inveja que trás 'consigo ,e que já lhe
EMENDA N.· 30'93.... pesa demasiado. nos ombros.

.

Verba: 4.
.

': '. * •

Consignação: 2 - Obras :, D� P. R. C,, . NA'LISTA CRITICO
, Subctmsignação: '02 -::- 34 -- 24 -- Santa Catarin·a. .

Incluam'se Cr$ 2.000.000,00 para a drenag,em do. 'E, lO'.'RI.ANO'POLISRio Cafpora em Tubarão.\
.

. Justificação . . .

" Corre> o rio.Caipora pO'l' extensa zorl"'a agricultá'
vel d�.planicie do Tubarão que; fica' obstruida,' alagàn
do toda a região, e� face da vegetação aquática que ali.
abunda. A 'Câmara'Municipal, aváliando a importância
do trabalho' pela unanimidade' dos Jire.seni'es, encareceu

a iniciativa.,"�. ': .,
\ ..

Leoberto Leat - Agripa Fària.· - Joaquim Ramos. -

Saulo .Ra�os. '.

Agripa Farta .
...:...:. Leoberto Leal. � Saulo Ramos'.

Joaquim Ramos:
EMENDA N.,I5IO

Verba:' 4 - Obras e Equipamentos.
Consignação: 2 - Obras.
Cr$ 5.000.000,00 - Para a construção do prédio da

alfândega de Florianópolis, Santa Catarina..
.'

Justificação
Essa repartição funciona num prédio do Brasil co'

lonial velho, inadequadro e impróprio para o'progresso
atual do nosso sistema alfandegário.

Leobertó Leal. - Agripa Faria. - Saulo Ramos. -

Joaquim Ramos.
EMENDA N. 1502

Verba. ,---- 4.
Consignação - .02.
31 ,- D. N. E. F.
Cr$ 5.000.000,00 -' Equipamento para a Estrada de

Ferro Dona Teresa Cristina, Estado de Santa Catarina.
Essa ferrovia transporta carvão que alimenta os

altos fornos da Siderurgica NaCiónal. E antiga e quase
obsoleta, necessitando de uma reforma no seu, material
rodante.

•' Saulo Ramos.

.;fi"
'

- Agripa Faria. - Leoberto Leal .

'f:MENDA N. '2930

*

*

Fôra só a visão apavorante da "Aliança Social Trà'
balhista", e o Paulinho não estaria a vomitar imbecili:
dades, a assinar baboseiras despeitadas.

O seu dra,ma é maior, pois que o boicote a que vem

sendo' submetido por
I
seus correligionários, deveria me'

recer melhores atenções da sua parte'. Está em jôgo o

seu e�orme e incontestável prestígio de líder...
,

Melhor andaria, se buscasse- solucionar a sua pr6-
pria situação que anda tão 'caótica quanto as suas argu'
.mentações infantís, dignas de sua marcante personali-
dade: l.

rojões.
Às 8 horas - Missa na Ca

tedrál Met,ropolitana.

Encontra-se há dias nesta
Capital, te'ncto nos dado o

prazer de sua visita, o dr.
Mark Koenigil, escritor e

jornalÍsta: ctiticoradicado no

Rio de Janeiro e que fre

qüentou a Faculdade de Cri
minológia e de Ciências Po
líticas e a Faculdade de Le
tras; sendo formado pelo
Instituto' Internacional de
Fi'lmologia, pela Sorbone, de *
,Paris.

O iluster visitante apre- Não serão'comentá�ios dêsse nàípe que virão Canse'
sentará, breve,' o seu livro' guir ofuscar- a brilhante trajetória da "Aliança Social
"Milm.ologia�' que será laIl- Trabalhista".'

,

çado pelá' Editqra Iris: de .

São Paulo, devendo apar.ecer. O êxito final e- esplendoroso dessa u.nião dos parti'
em meados de Setembro. dos que representam a maioria dá opinião pública, sob a
Seu segundo livro intitula- dire

.. ção segura de Saulo e Nerêu Ramos -, é assunto jádo "Influência Social do Ci- 1 dnema", do qual uma 'cópia liqUidado e que o povo ratificará' nas e eições e 3 de
está com o �utor, será edi- outubro! "

tado brevemente pela Edito-
.

A receptividade estupenda no seio da nossa gente,
r.a Brand, do Rio.

'

d d t
-

d 't d
De sua� amável palestra

- que vem causan o essas emons raço�s espet a as
,

deduzimos que o Jornalista do 'l:Ldenismo em liquidação � àí está para comprovar a

Mark está' curioso com as nossa previsão. .
.
'. . .

observa,çõe� feitas em. a nos-
.

Orientada pelos inconfundíveis líderes Saulo e Ne'
sa

.

Capital, no setor do Ci-
rêu Ramos, a "Aliança Social Tútbal.hista". vem conse

nema, -tendo feito referên-
cias elogiosas ao Cine São guindo empolgar vivamente o" EstadQ, caminhando
José, que reputa um dos me- serena, tranquila, superiormente _;_ para a vit6ria .0
lhores 'do Sul do Brasil, es- pleíto que se' apr.oxima! ,tando' maravÜhado com o

grande esforço I ela Empreza
.

Esta é a verdade inegável e indiscutível.
Daux. O resto. .. bem, são reinações do Paulinho!,
Agradecendo a gentileza E alimentadas pelo seu inconfúndível tecniçisrp,o,

de sua v�sita pesejamos ao 'plurúlista!
.'

10 Jornalista Mark uma feliz I
I estada nesta ciadde. (Da Evolução, desta Capital)'.

.*

UNIÃOB. C. DE SANTA CATARINA
Festejos': do dia 13 de A.gõs'to . ."

Comunicacão para os fes- nida Rio Branco, �adre Ro

tejos do dia-13 de Agõsto de ma, Felipe Schmldt, Praça
1954 "Dia dos Motoristas", o 15 de Novembro, Catedral.

programa será o seguinte: Às.lS ho_ras � Posse da no�.
Às 6 horas - Salvà de 13 va dlretona.

.

'

Às 21 horas - GrandlOsa
Soirée.
A diretoria da U. B. C. S. C.

pede aos senhores propriet�,
rios de automóvel, camI

nhões, onibus, camionete etc.'
e ao povp em geral 'para a

companhar a . procissão de
São Cristóvão afim de dar
mais brilhantismo à festivi
dade.
Desde já a diretoria da U,

'B. ·C. S, C. agra.dece sensibi
lizado a todos que compare-
cerem a proCissão. \ ,

João S'avas Siridakis -

Secretário.

Às 10 hor.as - Mesa de do
, ces para os fi1hos dos sócios.

Às 16 horas' - Procissão
com a imagem de São Cristó
vão com o seguinte itinerá
rio: Catedral, Praça 15 de
Novembro, .. lado do Palácio,
Rua Tiradentes, Bulcão Via

na, Mauro Ramos, Demétri�
Ribeiro Frei Caneca, RUI

Barbosa,' voltando pela Rui

Barbosa,' Frei Caneca,
-

Bo

caiuva, Esteves Júnior, Ave-

, ,

NA FACULDADE Df DIREITO
Posse da diretoria e comemoracao

dos Cursos Jurídicos.
Hoje, às 17 horas, na Fa-. 'Professor João David I�errei

euldade de' Direito de Santa ra Lima, catedrático de Eco
Catarina, realizar-se-á' a so- nomiá e Ftnanças.
lenidade da posse da sua no- . CoinCidindo essa solenida
va diretoria. de com a gloriosa .data '. da
Recentemente eleito para criação dos Cursos Juridlcos

o alto cargo de Diretor, em- no Brasil, a Faculdade, após'
possar-se-á, nessa ocasião, o a posse da nova diretoria, re
nosso ilustre conterrâneo alisará. sessão comemorativa.

SERViÇO' . NACIONAL' DO CÂNCER
Verbes para Santa Csíarlna:

Hosp. Municipal Florianópolis 300.000,00
Rosp. N. S. Conceição r: Tubarão 150.000,00

. Rosp: N. S. Prazeres -

...Lajes " .; 150,.000,00
Hosp. Cruzeiro -::. Rio. do Sul ..•.. 250':000,00
Hd:�P;")?to. Antô�iº --'1?lumenau

.

'150·000,00

.1; .-i

. ,

:,1 .I'

Quando visita do sr. Nerêu Ramos a São
. Joagúim, por. oca�ião .dI? c()míCio da Ali�nça'Trab�..

. lhista, o prefeito local e ó presidente da Assbcia:ç�Q
Rund, nunf gesto' que lhes de.fi):1e a falta de educa'".
ção .:política,· aliciaram a�guns cupinch�s. ,e, chéfian' .

do'os, proE!.lraram pl=rturbar
..

a . propa,�and,a adv�F-'
'sária, garantida pela .. Con�tituição e e,s'sencial' áo

regime democrático. . '.';
.

Essa. atitude, . enérgicamente repelida, ,'causoll ..

·

:a J.?aior con�ternaçi;ío no seio do povoO joaqúine;ns�.
Desaproyaram-na os verdadeiros .pr6ceres da U. ,D.
N., afeitos às lutas partidárias dentro elos suPêrJIY

.

res moldes do cavalheirismo serrano, .que,'l,lão';-�u
porta a molecagem, porque· preza o nome "da sua

terra e lhe vive as tr�diÇ'Ões de nobreza e, dign-idade".'
Enquanto em outros municípios, o ·sr.:' Nerªu'

Ramos recebia e retribuia. visitas de chefes e auto"
ridades adversárias ___: o mesmo acontecendo 'c�m'
chefes e autoridades udenistas com relação a .visi-

'.

tas dê Jíderes do 1;>. S. D, -:- o prefeito;de São JO;<1'
quim,' comprometendo o decoro .do cargo, foi a. tris:'.
te éxceção. Valeu o gesto, no entanto; pela 'conde-,
nação com que foi recebido em todos os quadrantes
sadios 'da opinião pública. E essa condenação;' for
mal ,em São Joaquim, trouxe'nps á certeza de que
aquele admirável povo é sempre o mesmo: nobre,
altivo, . l�al, incapaz de uma vilania q�e lhe manche.
os sentimento! do brio e lhe afete as tradi!ões da
proverbiál hospitalidade. .�

x x

, De .iodo o Estado, o gesto infe,rior do prefeitei
.

analfabeto, s6 receb�u d4as man).festações (!le soli
dariedade:" do dr. Paulo Bornhausen e dei dr. 'Ce"'·
raldo M. Gunth.er, diretor ,d' A Voz de CQnéórdii.

Do primeiro, nada a estranhar� E' 4m rapàrigo�.
. te que sucedeu no Estado em função do cargo que
o pai .ocupa!

.

Do segundo, sabe'se que é uma ambição· em
busca de um cart6rio. .'

.

.
.

.

Os três juntos, a par da infinita pi�dàd�. que
despertam, lembram o velho didaJo latino: asinus'
asinum fricatl

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


