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",:1'c?mai••nti,o Diá� j', 'rlo elê' S. Catarina, "

"Oi

Ano XLI '.
-

A,MOR ,À DI,MOCRACIA
'Nerêu julgado por seus adversários

.
.

'

Cr$:.100

" Na' hora em que se presta homenagem�. ,

.ao Senador Nerêu Ramos, quero trazer, tam-.
bém meu contigente Lembro-me que, em

1927, S. Excia. percorreu o Norte, acompa
nhado de Assis Brasil, pregando a democracia

I .

.

e procurando levantar uma nova flâmula: a
. do Partido Democrático, que seguia a orienta

ção. do saudoso, político gaucho e de Antonio
Carlos'. Tive a honra de recebê-lo no Ceará.
Na s{iã passagempor essa .região, deixou tra
ços luminosos de sua operosidade e do seu

amôf à Democraeia. E' o testemunho que pos-
sodar..

_

'

.

. (Seriàdofo,'ferJ).�J;ld�s Tavora, d�, U.D.N.) .

.

.......� � .

: Tr�,bàllliilldo'por San.a
.Catarina

.

,

N. 11.965

""". ",'

uitia' 8, 08 !DI,',: '8 mar', a �í re
.

ua ••
..

}' 'reter, Alvore,s à freofe, ;dos ;·voi.tar1os., 'Jovo ,apelo
\

Me' "ParIUgal
�: .··130M�..}�M,JiI��Ia,}4 U.P;) .,os ca?eça:;;: do moviIIl;e�t� I, .,' ' NOVA NOTA .dágua. J�,Vt%lqul'lr. pessoa

sep.:-j
qualquer Intervenção ·Civ.ll"ou

.

.

. ;"-":_' p�,t�r 1�,V��$?1,·B�tt:,os.\1�,�yf pl\denar:a,l;r( "aos yol!lntá,ri,o'( . LISBO�{ 14 (U. PJ -:- O sata �aQ,� JWe finalm�p.�e Goa militar", declarou o pi'iniê;i.ro
kt, :, 4qtSé" de ",�1:ov�triento de L�..

; � d tem
.' ";, ' gov�.r�o. p�rtugUê3, em sua voltará ':a,;;I�d�!l:'."JIª,iQ�m' os: fil.ini�tl'o 11).<Ualio. Nehru," �m

,:)
" _b'crtacão de Cl-oa.:', p�r+-ira,m'.' q,,�: a

.

o e,m ,um"a atítudé- de nota a rndía e tr
".

t
.. , ." . >

"I
.

. .

,

,_ - ..
l'

ao i lê
'

. ,.' . ,
,"2 n rego:u, �p.�. por. �g,t;I;7SPs:,q�!ffl'�no�sà .po i� .díseurso proferido dtante dos,

ontem desta ç[dade à rrente] n, . V.D J;_lma:, meSl!l0 �u� ,t��n, t:�ug:nu que s,�, ImCl_errt, .bica: e balieJgia, na lltltq!té'dq; proprietários .e
'

editores .de
de 100 votuntáríçs, n;iry.o,. � �te*�àm. q.ge\,�Jl-ílrÓntá:r' ',;"as ,negoGlaçoes .sôbre 6oa, P i)P-: não-víolêncía" �ãtt

..

âq,uerp ,à.ornais, " .. '. ., ,
..

'o' froateira de,q��..
.

.•.
'

: :,1 provocaçôes mais gF!}ves". di\.! ao govêrno indiano qúe -, .

,

"
!'

" '. i'W .' .. '
. responda "sem ambiguída- 'J U S-'J'I C' A '

;
.

:Verba:. 4.

.'

o' des" à nota portuguesa de Consignação: 2.

O'CRIME DA ROl TONELEROS EM,
'rn· dO:��; J�;�oi4 iu. P) - Prescrição e dei:adê�tia "rios. delitos •. �:,b'O';;��';:.�ão 02.

" "O ,Cíl-SO de Goa. representa ""

d
' !

..

;. I 01 - D.N.E.F.
:

, ,'. ,,::D,EZlTENS 'apenas tempestade em copo
.

.

.

.. e imprensa '
.

. �� = �:�::�c��a�:-:.o D. Teresa Cristina.

RIOi:'14 (V. 'A.) _::._ Oonsl- a responsabílídadé de Valeil- MINISTRO
.

Recentemente a Terceira 10 prescrição 'Como: sínorri- Cr$ 2.000000,00 (dois milh�es de cruzeiros) para me-

. derando ,as' últímas dílígen- te no atentado'- 'uni' casal .LUIZ GALLOTTI
Camarado Tribunal-de Jus' mo de decadencia, sinonima lhoramentos da ,Estrada de Ferro D, Teresa Cristina.

elas -realízadas pelas autorí- viu quando o sub-chefe' dá • tiça deste Di�tritQ Fede:al' que os lexicos repelem; - Justítícaçâo
.

,

. dades müítareâ - ,e· sobretu- Guarda Pessoal foi ã casa de teve oportunidade. de çOjl', 2. - IÍQ retintamente de Estrada com tarifas baixas. e a serviço' da mlneraçâo
.

dQ em'�irtu�é' aos', sucessos Soares; para dar ruga ,ao pI;:;.. firmar três sentenças,profe- prescriçao; 3. - o
-

novo carbonífera não tem renda necessária que permita malho-
,

(te' ontem, 'O .désénvolvlmento toleiro,. "Esse depoimento ridas, pelo Juiz Didier Fi' texto se refere a condena- ramentos nem- mesmo do material rodante.
, .

'4� !l.&��ssão_:.'e:prórte. q.� "rua compromete irremediávil-, ](ho, dando
.
mterpretação ção e não haveria maior he' Agripa Faria. - Leoberto Leal . ..:__ Saulo Ramos.

Ton�leyos pode: s"er .resumído mente Valente, que já esta ao art 52 da, nova Lei que resia [urldica/do que sefa- Joaqutm Ramos.
.

.

__em de!il-itens; '.
.

,_

.

preso;'" Regula a Ligerd�de de Im- Jar em "décadelWia co:rtde' "".. ,

, ,1) O c,\iin�,nºsô'-jli ,��,táÍ'ia 10) No decorrer 'Clã dia dE p�ensa (Lei 2.0ª3, d� no- n�ção"j e;'4'. - finalme��e;, , ._

p.,rç'iO"J;J.a Base A,ér!!l1,dO'Qa- l}oje,,- anunciam' aS }n�,i� - v:emb�o _ d� 1�93),,_q4_e'.a�' sempre_a lei sujeitou OS'ge' SUSPEITOS DE, ,Iodlflc21108S
" leão � Alc,in:do, ?i��ó; Nun!ls; importantes diligê:r;clas s:m d,Ispoe;.:: :;--;-,

J'A pres.cr,l" lit.�: die, lIT,lprensa á ,Ji5F�S- Pl).RATIFÕIDE I .

Y
,

'2) O_ponto me partida para todo o 'processo.
,

' I
,

'çao da aça<?,,,dos de�lt?s eriça0 especiaLpor ela':pro- G th b 14 (U'P) _
Paris, 14 (U.�.) - P�r

: à prisão de Alcindo �ria sido,
• , '

constarrtes:,:�c1.està, lei, } ocor' pria estabelecida' e não se F
o em Ut'��' .'"

t ,ta'v�z do Ferelgn Offlce
,

,
,.

'. . á' d d
" " , ' oram re IUlOS cmquen a

- .

f h
,�a dep,oimento_ do teneJite' ,,' o f '

,rera ap,Qs .s'meses a-'. a- podéria� remeter para o. Co' .

b d 'rl, _ ,I
nao qUIS az'er nen um �o'

•

:", ::Gregório, que na, Policia r�- :REPRE�ENT.ANT:E", w'" �a, �a _p�blicaçãó do
�
escrÜo digo'/Penal ,essa materia.' p�:s����r�h a. �r o :l:+Qc/a= ,n::'entári(i) .sôbre as �n.for�a-

"

":velou ,que- s'Ou'bera�do., crime _

'- ITALI""..ro,·,,'t,I. mCrImmado"e"a, da conde- Conforme se ve ocorre
p

JJ NC 0ylmk, pr_QGe ',en ,çoes relatIva a modIflcaçoes
,,, , ' ."

d t 1 f
',.

d
'" .t1.L� ,,; -

d b' d
' ,. , té ue Qva or, que o g

A

f A

t
.

:?-trave§ � um ee one�� o. 'ROM:A 14 (u'P), '; I" ,: '

, naçao, no Q ro o prazo o prescrição da ação desses l T '. '1
'

, ,',' '. _

overno rances erIa
-

; então deleg9:do de-, Ç>rd�m,' '_'.', -, ,�', -:. '?/,,�' em que fôr' fixada". I delitos' após dois meses da A
[ erne se, �a mente, que mtençao de propôr ao tra-

f I.;olíticl').. ,e,:'Soclal, Brandão f?rma:se ,qt}e. o"s�.P, �e�r-��?- ! Esse- magistrado. deu ,�p�i- data' d.�" pul;>Ücação do 'e5'
esses passagelros, que

.

se ,t!:.�o da Çomunidade Euro;;
. Eilho _" telefonema essa

.no do Exter�o,r" sr. VltOFlO ,

caç-ao exata a esse manda',
.

"t' '. o. .

d
encontram doentes, est�Jam "pela de Defesa.

�� , B d'
.

C fI' ,
' I Cri o IncrImIna o. t'f"d

j
'"

cuja ligação fóra' feita pelo a mI, on a omere, _repre m nto legal reconhecendo L b . .c
com para i o� e. - ,-'

'

.' .
' ','

'
, sentará. o" govêrnQ italiano e,

. _

"
A '. _

,.
o�o, num

_,
a rir e, ,,!-:é'- '.:.:;_.,,_:'_' ,

dlt9 �lci�do, , »;..,' ,

' • ',A", -a prescrlçao d?s tres açoes char"''de olhos os sessenta RECEBIDA FRIA
-�,�-�,--_----:....,

,

_

3) Preso.,:4.l�i:t?-�() Jetia' da- ta�s, ,��r,�')r�as_to���o�a '.
' 'que haviam sido. distribui' d�as' mal apr6veitados e�' .,' ,

:
<

-

SOLICITOU ASILO
I

,
, yo:o,_se,l'y'iç?;':....:! o:que, §lom!loS . iras o .1 -��.n �t1ano '

� ,.
_, .'- .' . ,

I das ad �eu, juizo, e aquela"�kegam u� 'e.s 0l1l'a' nD;.,es-." :<J.:�l\f,E�'.C:&,,���_�._,;;'" ,�Oo�ha ue",-14 ,-(U"P.f�' ,

,'",. 'revelaeê1es" 'feitas pe�o sHIl- �lda�e ...de ;S�o Paulo. Par DeflUI, hOJe o amverlilªrlo� C::f1:r.l� '�,&��'i'e'SSâSj;', 'i�"_" ii "I.> :,�. ,� - ,-'"
L -d

�
14 (U'P J A U

'

t" tÍlGJ. ':ti .

.-

Cb�f� d,a-,G�ãrda.�essoal: 'Cl;\� í t�r� �� ,di�f�����, cj}.i'reMe:�, " ;at�:�é�?(f$1�:I�)�&? ·:,eminiD��. d�i�õ:-� l,te�do sido '�rêlatot I :r:s�ar��l.ent�: :s�reo ���. Grã��r.:;:�h�·' {ec'ID,�� -fr'ia- 'IIQ��� ���t���;: > i�:::��s�'o�
,. ,,'

"�" leI1te,fOi.8'?'fi�J.f?i��'!t!(l:�des,;- - ...-'. "1I'",�s_ <',", p�ll�eréaJ��qsí'.�mlstr<?�UlS:de dms.'desses recu:soJ 0lmequeo�ventoleVQu.�' rireMé,aúltima'Pl1opostaso-:água,�uando o navio. zar-
c.obtlr todll.;� .!-farna� ,

'
,

•

c q�l1ot, i.Yfl�,�gregi0ISUprenro'lE>esembargadOr Jose 'Du'",' Que"a lei que' a'ssim se', viéti't!a sôbre o 'tratado de pava do pôrto tendo sido
.� 4) A demlssao do sr. Bran- TrIbunal Federal e que em d t

.

d . . ,'. .

"

'

. \.
". " ," �-,

"

'1 dão'.Filhoda D0PS: .est ria: O ",Tempo a945, �xeJceu o carg0,d'e In-
arte, e o erc.elro,o. ;sem-, l,a, �i;=tSSI� a. ;b�stíç.�:terá,�·e !paz co� a Aust-r;i:a"'CUj�',a""i;pee0In�dopo; um.r�boc�dQ.r, .

.
'

.'., -:"f•. ,\!,�: ,., t'e'rv" '. '>', ('.
bargador EU:IC? Paixao. aph�a'la;·í,., :'"'0, i. provaçaó vem se.ndo sIste- e enttegue'a'p<,>JICIa marrr

intlln.aín�nte Ug_�da, a esse". Previsáo.rdo tempo entox:, Fí'deral, em .... :mt3.j Resolvendo a' controver' "DIONY.':-SIO SI'LV IR" 'tO t t d d E I t'
" l' 1" 't' "'1

. acontecimentos, não ter,i'a si..
' ,Jatartna.: ,'_I

'
"

•

- I .

E A ma �c-amen e re ar., a a. :n I ntlFl· a qua so IC� ou a�I p.
do. '1m ato de rotin'"

. "14 horas do dia m,
'

Jurist:t dos mais notávei"
SIa s��cItada _l?:-�s .a�to�� ,a,.

• (De ",�O Jorn,al".) sua n9ta,.o Kremhm pr9I>�s 'I Tratwse QQ terceIro trlpl!'
, ..,.: 'T'empo -"-, Bom.-,. pàssantlo ."'. "�, respeIto 'de nr""scrlçao da 1 ..'

,

Ih' d 'L' 1 t d "B " d
5) O irmão de ClimériD foi

'i"
) p11célttro baá'igil.-verdc I!'OZ.U" _ .... c .r:<;,� '. '

• . í que um conse, o. e ero��l'I'. ���, é o atory �qu�' pe e,

:,{ preso, ontem, em Petrópolis
'instável, sujeitá a chuvas,

-le aito'r�rioine'noí)ai��e.� _aç��e de del}agen�la'dodI: '
xa"ores d1õ!batesse .os pro�l�silo� Os dóis:p:i�n:eil1(js o

_:_ e também teria feito reve-
Temperatura -::- EstáveL

�uâ data natalH�ia se'r::t\ chié- r�Ito de promover o pro�� .t
F'n.: M" L'IBERADO b}.emas pendentes de, solu

I fI,zeram,
a 4 .de Julho passa'

, 'Vento}; - Do' qúadrant�, .

'

. '

, "', dlmento ,penal o EgreglO Ji.Li
-

d .'

, . lações ,c��a-zes de lev�{' .ao Nort(':,. frescos. ' ,,0 a .qU� !�e .l�rf!!�te;� 5:li1bs< 'Triburtal; {in�Íl:imeinente,,: ,

NOV,It IQRQBE,\;' 14 (U: P.) ç�o. .

'. ,...

o. '

'. .

es��n1e��Js�·d��;:t;:��es:?_. deT!��:ft�::ima E:a�r�:l�
- ll1e�ecltla".>ho.l1enagDn�, recOliheceu que, Ó citadQ' - AJun,ta de' �elisotes,�' d6,: INTENSI'FICAÇÃO DA {AFEICUlTURA

,., •
mite que Alcind() �pf q,mat\\-,' o , , . iNTEOS T1UBU- ! ar�. _regula _o casp de pre� �stado de Nova York recon- '. .. ..' ..

,
.... .

dor, "cOberto por ·Clim#rw .'�:
nj)1la.. ,'15,a:

'

.. "',� ,

'

,I'NA'.IS'
,

i c�Içao, e nao de decade� SIderou a �e�t_ença e susp:e�-,. EM' ÇAN·T'A "CATARINA.' • \. ',',., ,_.
< -;, .c, ' r ma I deu ·a' prOlblçao 'que haVIa '" J '. .

.

SO�l���s,prÓiXl1p.�s·��.h�ra�, .""U:M.GRAlS'DE .GpATEMALA,·· 14 ""::"',,' Po�:mos sirítetizar asslro1mposto à. �xib:?a0 do in�e' "segli�rá,'hOje, para CU�i�i-' Após· a visi� àquela pro-

as autorldades lililitares es- EXITO"
(U. P. ), -

-:- .

A
.

J l:!. n t a a� razoes dessa, exegese: I.

...,... documentarlO 'l'he Vams- ba, 'o jornalista Ze'dar Perfei- missora· il'egião; do nosso Es-

tarão em éondiçõé� 'de reve-:'
.

.
.

'
Governativa decidiu, le' 1.0 a propria letra da !lei, hing Praix:ie", deixando sem. to, da Silva, cI1efe dº lj:scri- tado, o renomado técnico

lar todos os'aspe�to&"do éasa . Washmgton, 14 (U.P.) - var ante os tribunais. mili' ·que fala expressamentejem efeito as ebjeções.e um� par- tório 'Estadual (lo Institu\o paulista inspecionará,o� dez

� 'pteveJ;ldo-se, inclusive: nó- O presidente Syng)1lan,Rhe" tar«:;s todo's ó� delito:;;. come' prescriçãõ da ação dos t{efe' . te do mesmQ ,que rp.ostra o Brasileiro do Café' em nosso viveiros de ·múdas. de café se-

'v.as prú;õés;
.

'.' (,
..

,.,� regress�u ontem á. �o�éia, t�qos antes �� que�a do re'. rid?�( d�litos de impr�nsa, nascime��o M·um bufalo, Estado, afim -de acompanhar lecioIÍadas construid�s'··· nos
8) .Até agora, : embora., !lS' do Sul, onde, eptrevl�t��(l; .. glIDe do preSIdente A�J;>enz; ,IlPOS"dOlS 'meses dll dat� da .' o dr: João Aloisi Sobrinho, diversos . municípios do lità�

promessas feitás, .a �nipr<)m'::L 'pelos jbrnais" declarãu que , ..por "J;riembros . ,�a ,guarda piiblicação do escrito incri- chefe do Départah1epto de tal; :vále do ltajaí e Norte do

continú8:' for!l- de toda� as

'di"'1s�as.
'éonver�ações, com �-;o.J civil" dos p�rti�os, PQ,�ífiyof min��o, �ã9: sen,do po�ivel PRIMEIRO, FILHO Economia e Assistência à Ga- Estado, sob o regimê de con ...

ligêncif),s 7em,' tort}o ',910' �.as,), 'preSIdente EIsenhower. c0l}i?;, e; da�' o�gamzaçoes de 7�rll:'. aqmlbr-s� ,'- contrariando 'SANTA MONICA (Califot-, -feicultura, no estudo que re- 'vênio, estabelecido' entre o

_ de ofida!',. apeI,las.pu-Q-ÍII, tit�it�ml "um ,gl"�de ... ê�i,>t.�r,:cpmunist��i!; d' decret'o razõês-teeriicas e l,ogi��s - ni,a) 14 CU. P.) -iJamif'er'Jó- alizará sôbre as pos�ibilida- Instituto Brasileiro do Café e

ont.em, o que foI relatado p� -
.' to", .'muite embora nao .té�, !p.!'9mulgado·. !'lnte,' ont�ll1 que, o legislador, 'na 19nO' nes e Dávid selzrÜck aJ;lUnci- des do plªntio do café àmar- o Gov�rno�do Estado. Outros

los oficiais
"

da :1etonáutie1" nha� éonseguido á' aprovação .' pr;es�reve' que' t�is
; P'!ót�es�

, l;arieià � d�· terminologi.t e 'aram onte,m o naScbnento de gem dç> ,�ioJ:,rr:uguai, desd� b sim, Ó dto 'João Aloisi Sobri

�as Rot�s �ére,�s;
;,

.

.'

i de sua ,p.rop�st:a paia. lutar ,I sos corre�ão d: �côrd� ?óm . ?QS'. efeit()s dos sobre,�ito�. uma' menina" pr��eiro fruto ,mun.icípib ,,�e; Piratu'ba,àté. nh9, "�om Ó -seu largo tirocí:..

9) Tam'Qem" Ja está, fixada I contra os: vermelhos.!; as regras do COdIgO M1'htar.. mstltutos, usasse o voc'abu:' q�. ;seu casamento. .

,
:iItapIFaz:tga... '

,
"

.
. . riio' ,do proBléma cafeeiro, es-

__()...-.<í�(I�q...(.)..... ().....().........(>.....(?...()�()...q...()....()--(O ..()....()...(l....()�:..-«�)oI...()......(,...."t�)�).�()�....()...o�).-.;().-.c)�· 'tuda:ra ainda, a: 'nossa região
, ,j\1enps' ao fedelho'.dinloma.dó" ,qQ.e :Se despeJa ,irrespoíl- I

',,_,

.

,

.

.

.,'., On�e h,a a p'IlJ'lgaç-ao �e. responder" ha �tambem o dI.. 'cafeeI',ra'p'
.'

t. . .' .'. "'." ",' o'. '

". ,,> ,
. .' .". . r . .' :. :; " .. '. ara apresen ar um·

�savelmente::pela;. lmpl'CnSa, pmdl\ndo �ue, para _

. al'areçerõ, • ;, :. ;; .' ' .1'",. , ": ' ,

, ';" ,';� ��eIto/lc �el'guntar. Comecemos, pOIS, eom �s .n�ssas per,,'. "planejamento' geral dos tra-
.

::s�r��l�lr:�:)��ed:SorS�l�:U::�nfrÚi�(�;:'sv:o���u�Oesi:: ReSPDS la's' � e': :P.er·"g'D:n<l�t
'\, :g�ln4��rhf:;(oi, due� lt,��,issü}?�': ��l t�ge�" � �e�eado/�é��e-' . :����sn�s::r::. e?,ecutados,

linh�s ...
o . .' . .

'. '.' .

,

.' _, "

'

'

,.. '1,_ '.' thst? At�hba,:,XavIer? ,'Porque o d,e�armaram, �uan�o . el� Apresentamos ao dt,. João
� DepOls de atola-h� em,·Dlep.tu;as çabeludas e .expo-lo "",; ..

_ '("', ',. : '. petha,gara-n�la,S' ,d� ,vI4J.a? O� sicarlOs que 1 o� abatet:am" Aloisi Sobrinho, ex-chefe da
ao riso "'úbli�o, o.':seu;.:'esp�;ito'::sanio de'orelha estâ'sehdo: "'''1,.',,' ",.'", ... ... '"

,.,. ',i' .;,�., I, ',numa:iniserávertto�aià"por que continuam1soltos?'Porque'
"

, • < • < ,', . . , Estação ' Éxperimentàl de
Perverso,' fazentl.o."o curIoso-, de, .muit<is. -p"cr"irunta,s.' cu.J'lt9," , Quereni também,,ll:\,be.r,': pei::t' --, interposta;, asSinatul,·.a .a: polícia{ QS .pro,t;ége?, '

',., '....
, '. ,; '.' .

.

).. j
.,. ,

- PÍnp,praina, onde conseguiu ii
respos.tlJ;S..'na,· d:?," tem de doçes .e' �ab'oroioias, para a,mbos. �. ,d.esse. moçú,' a, histor�!l.;,d.� .. ·c.a,rp.pos de concentraçã.o... onrt;e '. .' II,á po.:úc,o.s (lia,S assl�.,miu .0 ca.r.g.().. .d,e S.ecre'tário' da Se� ,., ,

.

I. ' " , notável variedade do café
A,' mlllv:ülez do .escollfio c$criba está' explorando a- pa- . teriam' sid,o mart�rizadps. seres humanos. A infâ'!llia j� f,ll '

gurança ilustt:e: jtlr:is:ta, .que ,até ,h� 'poQ.có. integrava o mais . �U1NJ)Q 'Novo; 'os' votos' de
co\iice' d,e : iu� gil.rizola va1t1.,.o,so, usa:mIo-9; c.mno inóee.nte rep'el,ida,

'

a 't�J1lPO, .cO.m:."o.)estemu,.D,h.o .a.té' dé peS$D,as-' «;l� alto tribunal, de' $IPltfl. ,çat,�i:'�.'�.á ..

'
.. '.

.'. '

" ,'.' '. ,
"

.

,

1
'- \ u,m,a:�p,.�o,ve,)�osa e:l\cursã'Ü >ao

útil'l paÍ'l1: inte!es��� iJ.lcollfes�á_veis .. Aos qu� se dã� ao 'crI:' .

ml'-is ,alt!J,:,r�JlO����i id.ad,e,,�i!-ó Cruz Verme�a ',IIi,ter�lli.c�0l, . ye� Q. talho' de .f.q,�ç�( qlIt .apêlo; a S. (�Ixa�':���.�': 'qUe nosso, Es,.tadb, e de'sejamos" a
me <le. eJigana.,r ctlanças, afas.. t!J,ndo.�as do camin"ho .d,o bl'lm

..
'

' nal,.as q�a...18" ·�.rIClalJ.Ilente vIsI�aram,,em'. companhIa' de\ l1roced.a com o' caso d� PaIm.eIra co�o JQ.I�pro.'�,·Ihdo com.
. , - .. J ,S. Soo uma feli?: permanênCia'

iii Biblial"có.digo: "da, justiça, diviriw, nÜ\I,l4a a�irar',a�_!. P�,- : reÍl�e�t!}1?'�t��':�iPlOc�áti��S d�:� ,�:,çõ�.s ����();'��hpigaS" a ?: ,��so (l� !'to,!.l�i?:, ap'�ra�ld� ..o co� o ma�II110. r�g!;lr o'e le.7 em nossa terra.
fundezas. do mar�, co.� u.ma corda ao pescoço, tendof ,na ;"confortavel p"rIS;l.O .da;:: Trmdade; �,:;ate: hOJe,' que�se con�e:- va:nclo a Jul�am:ento' qs que nele tiverem l�pbcados. Com.
ou.tra pontjt:; pe�aJ.a;:p·édr:'t.', .

,;, ::' ),ç�,_..:r,tJip llá lUn só depoImento de preso{que àli e.stiverám \1s5:0 S. Exa. tetá")pres*ado'um grande e'inestimável serv'i-

--: !� ;.;. ,.;, � :"'�"
' !

o:'; ;: ,:e; �ÜH� $� queixem de martirios� ;,;:::' .

". '. !!O :a:o E��a;�o ·.e à Justiça. E, mais, terá evitado que, de .fli�,
.' '.

;,:: 'c ti� t .

"." x,; '. , .. ,' " ,,� A 'curiosidade, no caso, também t ,podia ser 'Satisfeita, t,urO'� màs'\''com a diferença 'de agirem forrados de razão,
'" .• ,.::'. /'�� '�.' ;,'" ':.:" '

J""'"1 "....
• I" .

'"., ';-'.r.
. .

'.,-" �:..:' , ,

Quer (> filho -40 gov;ernad:or, qll ,I}uem suas yeze.s faz, 'plenamente lá':'em ,Joihville" Qnde -apa"r�cêu na ,iitipr,ensa� s�U'jam acusadores que ,mostrem .a responsabilidade: do go-
t", . 1,1, !." I I • .J .... • "'!'. . . "

. • . _, .. .',�, .. ,
'.

"
. . ' .

. .'�, \ � •

!iab'�r' q\i.eJ,l'l ,às::ia,sslndu ,o 'st..Tompoai, nu� comiclo d.e' RI)." �astar�a 9ue. o �ov;em, Bornhà;qsen, Pfoçurá$se o hoje tã:ó .

Yi'ifric;> Bornhausen naq.uela ,empr,eitada covarde e s�n7
deio. . ". ",,: c,

l.'
; 1 " '"

...

.

;, '\'.', 'seu corrilig.ionário,' o',�r. ,.·,!\1a·jOl<Ualire'· Carneiro,' que '.ali
.

gr':�l1ta •. :) ".'
'

.

'.
'.

.

-

.

,N'ã. é ao" sr: Nerêu Ítamo� que cabe a ,l'es-posta. A j-us'- reside, e por certo'muito �i�strad'� ficariíi a ,respeito' ·:de' �. � Co� a �ll.a" d'upta alitorid�de de magisttado' e de titu-'"
tfça' já Julgou ,�,:,çaso" através ih) pJ:ocess:o competente. O ; d�npneiás; p,isões exigid:J_s; etc: etc. etc.,.. ", "

.t. ",' . lar '� Segur'ança, 't i�ustre Des., Nels9n Guirilarã€l"s, t;e:rp. "o,,
iri!luérito pOliCl,al-:n'obhitlmeüte coube,.� à: polícia, à,. época' .... Se,.ó, ingênuo testa;-d�-f�.�ro da� {erguntas de �egunda

.

(!irei ';0 de vetar a' lmpunidadê daquele crime' monstruoso.
-sob as ordens ,do':d),;.; 'OsWà.lllo Bulcão. Viana.., Secretário ela intenção' .ct;mhecesse igualmente �lguhs episódios das 'fa- Cone\,mos em suá ação.'. ,

.

"
,)..

,"

Ségurunça':P�bH�:i.. ':Fo�a:�;�lI�,iliilre$_ de J<lusàção perante' Í'nig;er�dás; ��stras.;neFas, durante a, .. gu,erra, 'ri�o faria in-.'
j, .,'"

"

x.
'.

� "",
o,

' ,.

o :��'Q.ri, qu�:ndo c1P: "juIgarn�nfô). dô:" �c1i��,d�';i �,ém de outros,", .sin�açge.s'� estulta� e, 1)oç���s. .

,�: ":\' �"" ,;' �

�
." \ "(

\
' i" ,'

..
"

'.�.

I, os srs. Pl'ofessor:«ts Rf!pp.Juniot e nay:�r Filho. A s�jitença :/" �a�taria, ppr c�rto, saber!'qu" a maior firma da Capi- ',; Vári','�<; proc�s&P;, d�' TiJ��as, jai�nvigualmente engá�'
toJ ll-preciatla tia). inst_â"�c:i:.� ter�ipativk ,cóDi tantas e t�o .. tal, f.ó�, 'i��I?,fda :naqll;�la ,re!*,���" B"astaril!' �sso ll�ra,(I;ue ./:0 :yétado,�� 0\ e'If;��éretáriot'baseâdo não, sabe"mos; em q�e,�eii .

púras fóntes de:'i.mfornt�ça"ó;' por' que 'pergqntam a �stra- menmote tlterei se,n.tIsse a<,��t:�1i.,ge:tq que }he aduba.a ���- oi>' àyo�u �'��'éutós .'no a�quivo, .para livrar crinÜ'nosos
nl)os? Por qu� .,obrit.!lm'; (>-·)ia:charelzinho a fazer jmlaga- sa cinzenta. '., 'l �, , ,,; ( ,'.', '(!or�fliw�t�,s ��:'�ção da: Jil�tiça. ,Nova oportunidad,e' se
çÕ'es que nerilmm a'dvog.,a,tlo, subséfev:eria s�IÍ1 atestar a Há, J'lo artigo á qJ,lC reviiIanios�, ou't.ras 'inquiriçõés ,que, a'IJ,r�, q,�i.ni., alo 'jj;(�""J titplar 'para evitar' que o futuro con'"

propria ign�r.ân�ja� '?o,r' (lJ,ué' éxibem�,âssiní a bl;lrrice, tl!l, por vagas" reticenciosas, para merecerem �tenção, devem dc�té, �O,� g.�vêrn,,�;,Bo�hausen, até a �obertura de delitos-
uih profissional; n0'va:to, ,c.o�p��",ete'nd�:nie o ·futuro? ser_prec;Ísàdas, às cl�r;l.s, 'em todos os SeUS termos: Não fl,� �Q,FJ,ln$: , .

-.', ., ;','
Não terá o sr. 'Paulo,BornhauSen uma voz amiga e'sincera

/.
carao' sem résposta., " :� 'P,P.t: 9,lle�,e$,$'1J, Rl;'Pteç�o.? ,Prestar auxílio a criminosos,

lJ�a '�Jie eXi!liq.\le pot"'que a' jii��içà.; �ail(ia pÔr �ernétuo i A, s&\éréia de quem as escreve, sob o pseudonim9, do ",t;��1wJlfOS 'à ,BB-uei!Ji,:rn,ão é ,crime?

silencio quandô absolye? �odre rapaz!' _�!!l" tIo go,:ernaf,lor, aéabará identific'ada. ! ,', .: �, Nl)� "i:.m�ooillª�\�'-410ntinua�á. ,

EM�NDA·N. 2.817

'.

casaremos, Udeni.l-
da� Você fará éssà opé

i .t�ção na vasíéuia, para
'. tirar as pedras.
- E daí?
- Daí? Nós v�n.demos, as

pedras para o govêrno·e
ficamos rico'fii!!

'

.. ,' ...."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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':D if1.".: 1
: C�INICÂ 'Dl" OLHOS - OUVIDOS � NARIZ E

·1ndieado r',", '<i 'rO�l$el,()}llal"'" J,Dtt .'GOERRÊ,IRO
M E· :'0' I'· c o' s·" 'I'Dr. Paustc;.·Brasflr . -o ,�hef�'.;do.s�r��ç�.de O�Vido�.'�:���,ê:�a.rga�ta·• T. ; _

•

,

•

• .do Hospital dà: Fl�rIanopolis;.�.·;",,/I'A'RI.O D.E LARMO I DR� ÀLFREDO ·DRA.WLADYSLAVA I ESPE�ALISTA EM DO
i 'A�MINI��8AÇÃ? ,

A clínica está montada "�.oni ?s mais, mod�r�o�,;
.

LU.

r W•. MU'S'S'f'
,i ENÇA .... DE CREAl\j'ÇAS'I�ed(lçao, e. Otícínas,', a rua. Aparelhos para tratamento das doenças da especíalídadeCANTIÇÃO ,', CHE�EM

I CLINICA. GERAL .' Conselheiro MafrQ, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação}..

- i\mDIco -
' !

.
e CONSUI:..TAS: Das 10 às Te}. 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das. sinusites. eCLíNICA DE CRIANÇAS i CURSO NACIONAL DE

IDR. ANTÔNIO DIB
. Diretor: RUBENS A. inflamações "do Narlzs e

'

(,}:arg�nta)' " ,A D U L TOS DOÉNÇAS MENTAIS 12 horas.
.

RAMOS.
. . IONISAÇAO MEDICAMENTOSA' (Moderno, l:iPIi!�lho'

Doenças Internas Ex-diretor
.

do Hospital MUSSI I Geren te : .DOMINGOS F. D� para Ionisar Medicamentos (Tratamento de, dores deJORAÇÃO - FIGADO Colônia Sant'Ana. .

- MÉDICOS - ',,'.. Cons. é Residência: 7 de AQUINO. '

.Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos, Em muitosRINS - INTESTINOS' . Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLíNICA" Setembro n. 13. Representantes: casos são evitadas as operações 'das Amigdalas . .:Tratamento moderno da tais.
, . , : .. ' GERAL-PARTOS "

Representações A.. S. La- 'ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringi��SIFILlS Impotência Sexual,
Serviço completo e espe- ra, Ltc'a, '

_

.

e inflamações dos Ouvidos): .

,.; Consultório c--, Ruli Tira- Rua,' 'I'i.raden tea n.,9.
cializado das DOENÇAS DE .'

.'
Rua Senador Dantas', 40. _. ,.,;: ;".� ··.RAIOS X . (Radíografias pa;Çabeça)dentes, 9. .

h:
Consultas. das 15 às I 19 SENH.oRAS, com mod.ernQ�· A,D V cO C,A D O"S ;.:.....:.: .Il'o;:�ripkr: '.: ,,'.,< :REFRATOR" (Moderno 'Aparelho para RECEITA de

.

HORÁRIO: oras. Imétodo's' 'dá diagnósticos e I
' ". Te!;: 22-5924 RIO de

.'

-Óc
'

•• ',. ", (OÇlTLO�) .' .. c .Das 13 às 16noras. FONE: 3415.
, '. 'tratamentt;�' _',

'

e c "., ':'" ", i' .'. ',Janeiro. . .'. g..AMPA1;>A de FENDA'·(�Tedfi�açã? ê;,fii�$�os�iço/4�Te!.: Cons."- 3:4�5 .:_ �eS.
Res.: Rua Sa�tos S�r-alva, ·SÚLP'OSC0PIÁ··'.:.:_ ,lÍIS'rE�' .aR� ",JOSE �ED�I�;, I R�Pl·��O!;yPa.. 'í:;"( ')". <".''1 'i ,,'i,I' ,lesões,.dps, 01p�s) .' f,' • ':..,.- 2.276:"'::' Florianópolis:' ,54 "7- "Estreito. _,

t: .' ". '.

RÓ ":__' �AtPINGOGR4�I.Á',,' 'ROS V:IEIR.A," ,
' ...

�. ", Rua F�l�p.e a�J1hv�Irl�,.n�. ,,:e ,;;,"; '.''' INFRA:.yERJv.r.E;L�O,., ,I .. '

.'. :'.'�" ;:i;". TEL. --:- 6245. .

..,
-: ME.TABO�I;:;MO BASAL .,; ADVOGáDOi � " ,�l :-;�o anda.r.' .'

_' ...
'

.- Gra�de:�r,a,tlc,a na,)���H��,da de
.. Forpo�J!}str.anho�:d�,.DR. ROMEU BASTOS DR, MÁRIO WEN- ,R��IOtera.p,lap" o.r .p�d�s. Gai:xa Postal 150'_:_ Itaja! , .. :eL. 32-98�v - Sao ;eapl� '. i': ., "�·Pu..l�a(t:.� Esofago <'. ',,� '. ': .., .. \ \.:;

PIRES '.: DHA.rrSEN curtas-Eletrocoagulaçao .

�'I
. � Santa Catarina _:_

.. ASSINAT�RAS .

. Consult6rio: Víscóridê"dé 'Ouro Preto 2 [Altosda Casa.\... Raios Ultra Víoleta e Infra .' '. ' Na' Capital . I ' '. Belo Horizonte :_�.- 'MÉDICO � CLíNICA MÉDICA D;E Vermelho:. ' :DR. ,MÁRIO LAU- ,Aro,.;: G�'$ 176,00 i.Residência _ Felipe S'crur;:iq�, {p3. Telefone 2:365Com prática" no Hospital APULT�S. E CRIANÇA� .. Consultório: Rua �:a�ano, I ;

.' RIN'DO
.' I Semestre

� �r.. 90,00, C,?nsultas -;-. ,J?�l�:, lIlan4�!;'Il�j Hospital•.�;�� ��:rde .;�São Francisco de Assis e J;)a Consultório - Rua Joao n.l 10 andar - Edífícío do
+"... No Interior " "das 2 horas em'diante'(né Consultôríé' .... -.

.

Santa Casa do Ríode Pinto.r Iü - Tel.·.M. 769. \Mo�tePio ".
"

.: 'e"".' Ano Cr$ 200,00 .' '�.' �', ti.
.

.

. ,Janeiro' Consultas: Das 4 às .6 ho-
. Eü>rár;Q:, Das 9 às 12 ho-.

. DR; CLAUDIO I Seme�tre, o ,�r$.' 110,00 . '" .;;". ",.'.";
.

_

';
'

CLINICA MÉDICA raso ras - Dr. MUSSI. ". Anúncíos mediante con-
,

.

.CARDIOLOGIA F..esidência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra. 'BORGES tráio. .
.

. ,... '. PÇJENÇAS . DO . APARELHO '.

Dlq�STI:vq _.,'
Clt" Ii V'to 'Júnior, 45. Te!. 2 ..812. MUSSI.

.

I ADVOGADOS' Os originais, mes�o n·ão: ULCERAS DO ESTOMAGO EDU:.ODENO,;A,�;ERq�A�Mei�:l:�, ;;l�el. '�:75. � ;r

OLHOS _ 'OUVIDOS Residê"lcia: Aven�dJl. Trom- i Fôro, em geral; Re�ursos' p�db1icados, não serã� �evol.. ·

DDERMMA:OLOGII�AN;
E

. O�lNICAF'GEJl?7� '. ,>:
Horários: Seguri�as, Quai'� 'NARiZ E GARG�TA

r;owsky, �4. ���ae��� oe S;��:��IT��bd��:: .Vl�'i�ire��ão não ·se. respo�- r.
'

loue :�:: unes·" ·,errelra:. ",tas e Sexta feiras:
D.R. J,n.LIO

·

;
DO.IN '1'-

de Recursos.. s�blhza pel()s.concelt�s em1-
CONS. _ A"RuA VICTOR MEIRELLES N0 18,' ,l0'Das í6 às 18 hor�.. .'é.ê

'. ESCRITÓRIOS tLdos nos artigos assmados.
ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS ...-.DIARIAMENTE/', .

Residência: Rua Felipe . J < VIF;IRA,c •. DR. NEWTON Florianópolis - �dificio ""... .: __ ........._... ........_'_ RES .
.:_ DUARTE 'SCHUJrEL 'N0 38 _ FONlt: '3:_Schmidt, 23 - 2° andar,

Especialista e�:' o'Úlos": CIR����I�:RAL ;S�odo::��r:�a ;��J��.O, 12

Inlo'rmaçõ�s _:.. ··ft •
. .t; , . ,," ._- \

'

apto 1- Te!. 3.002.
Ouvidos - Nariz. �.GB+- Doenças\ d� Senhoras Rio.<LeJa'ne:i,ro-:-:-Edific�o,. · u.e··J-s Dr. Y"lm''�r"'*,,'o;r"re-a'P'roctologia - Eletricidade Bor'Qa Gato. Avenida, Anto,� / ," lu"" .

';
_",DR. WALMOR' ZO;.·: ganta:. Médica' nio C�rlos, 207 ...;_ B�la 1008;

.' .... ,: CLINIÇA MEDICA
.'

MER GARCIA Heceita de· óculos.
Consultório: Rua Vítor.; ,

. . .

'
.

. O leitor enco.ntrar� nes.. CONSULTAS das 10 ....... :13,horas
Diplomado pela F�culdade ·Infra-Vermelho. Meireles n. 28 - Tetefon�:. DR.� CLARNO

..
,G. ta coluna,. informações ,qu�. 'Rua ,,1iradeilte.'9 :�;E:PllE� 3415.

N���::�i::deM::�::1I da bu���:���:nOlerapia
'- Ne-

�3��nsullas: Das 15 hONis ,
.
��!!*�-

.

;':::�'::' di�.men...
e d;

..J)C.:Dr:C'arl·o.....-s-.'-·-.F-.·-.-E..,..,·,...n...-:-u-e'__,...I-s-.....,·.'-il-.-U�(-,-"..
-

....,"".Ex-�nterno por concurso da Eq\lipo de Oto-Rino em' diante,. " Rua Vitor Meirelles, 60.. .

..

. .
. Maternidade.Escola.·

. {único no Estado) Residência: Fone, 3.422 . FONE: 2.468. i:
JORNAIS ,. Telifone ;i> Médico dos �ospitais A.tiler�can<q(e da"��':r9iça' "�<:;;.�(Serviço do Prof. Octávio Rua: BlumenaÍ.n. 7i. - Flol'Ían6po�is ,';"". <> Estado >� S;022· '; E;xpedicionária Brasiléirá,' : : '.

. . o.,'. ,-',Rodrigues Lima) .'.: Rua _:. Vitor, Meireles A Gazeta :.' ...•. ,;.:,'2.p,5�� ;, j; • MÉDICO _. OPEáADOR .:_ PÁRTEiRO "; '. "
..

'

Ex-interno do Serviço de' n. 22. . .

DR. DIB CREREM
� Diário. da Tàrtle· .. ·;·/.�,�1S DQen�as ..�.é. $eJ?:ho�,as�. ��ian,ça�.7' ::p'af-t�� :;:,:�Op�J::�ç�e{l.Cirurgia do Hospital,.' Horário - 9.ás 12 horas

.

ADVOGADO .

I Diá�io da .�a��"."':·"::f4,6� .0 MaIS Mocl�rll(;> -e I'!ftc�ente, Trat�entp .. e.,;.Qperaçoes .:.I. A. P. E. T. ,C�' do Rio de
� 16 á� Ú'horas< :; C.au.·s�� civ.eis, �o.mercia.is, 'A Verdade ..

'i'
.'.;'.. .010 :;'., .•

'

. __j"dàs .Qo·ep.ç�s d4i! ��!ilioràS �, ':", .1. .,; ""
.

. : Janeiro' ;:'
.

lUJ 'llmp1�nsa ·O�jc "1':.,•.• ":2.�88 C9lic�s, !\Qres .branças,i.rregul�idàde$ 'mentriIae!l,).iol1�::.l� _

'

MédicG do Hospital de i. FONE - 2,67� . qximinais e traba fstas. .

HOSPITAIS ..
' ':' ttirâs, zumbioos' de. ouvido, neurâs�pi�,' iXritabilidJlde, i, .

. Carjdade. Residência: Tr-avessa ,: Consultas populares .ii. ri. ;Cuidade: .. " ",", insôiiia,' iínpotência e frigidez sexual em ámbos. QS se- .DOENÇAS DE SENHORAf;l Urussàngu ,2.,7.'. . Rüa Nunes MachadO, '17 'tProvedor) .•... ·.:.;J�314... !; xos _ Tratamento. ·pré-nupq,ial.:e ,.pr�nãüll..,;, ..

' ,';�- PARTOS-OPERAÇõES Apt. 102..
' ('

.... (:��q. Tirâden,té�) - �obra- (Portaria) ... ; .... ·2�016 Ope,raçóes .espe9�ªlizdâS dO·'.<fll,l,vidó',: har�;', gargah:,ta"i '(Cons: Rua João Pinto n. 16" DR. VIDAL. . 'do :...;_ sâI�·3. ; �. ,. , I ���êu Ram�' •. " �.
21.831 s�usHes..��lipQs, �esVi�s ·d6"'�ep:t<? �narit)::, t��io pa;rti�Q:i ,.,-das 16�00 às 18,00

...
"

. MIlItar ... ;....... 1.157
-,' Operaçoes de hetmas; . aIl�ndlçlt�s; ov:arl.O,· .. 1,lter.(i)�, :', ,.horas.

" CLíNICA, DE CR1AbJC;AS .

sã� Sebastião '(Call. '."'" pemorroides, adenoidesi"" hldrocéles, varicoce.}�s. ,8;- '.,'
.Pela. maphã atende CONSULTÓRIO --rF.li-. 'de Sa1Íde) .. ;. ;i.,� '1.1521 ,. , '.

"
. varizeS, élefantiazes. " �

...,.. \.
.

':!:::a:;:e�:r::ta!�S- 'P�C���;iT�S' ,�. DU'4
•

.. ··Or.,.,· J''O'·Sá ,Iavarês '(rueÔla. "lII�':.:,��:rr:U�;:��l "'álame;': �:',!2,Id! v!;!;!.G lf.!a� �arléosa.;."J'. Residência: ..
.

I
.'.

., . ti-
". '..,' ÇHAM-�Q,A$ UR� .,.' '. heínorroldes com 6 IrtJençoes, sem dôr.' ".: '" ;:' :

.

Rua: GeneralBittencourt àS:e�����ia: Tenente sil� MbLE;'��I.t\S ,��:aV0S1\S E 1VJ.E:N'�AIS ..;... CLINICA,: �G:ENT�S· '. �""';.' .. ':,
.'

O�ERAÇÕES E TRATAMENTO DÀ:,TIROIDE (Papo):'.' ,

.

I
.' >.

. ••
, .•

' GERAL,
,

,," ,; Corp.o de:, Bom�i�oe

S;3��I!r�t��elH�;:e.o�e!:ações'i;lO 'estôroago,'fíga�o,;.:�es�cula;"'e.i1.n. 101.' 'l)�eira 130 . '. . >C.' .
<

. . ServIço Luz (R�cla•.. '. } :".1.-,
.

lntestmo' -:: Tubag�m 'duod�iiaV)""'" .. :: "',Telefone:' .'2.692�
.

FONE _.'3:165. �
"

'}.- ". < "Do Sé�viço Nacitinal'de' Doenças . Ment�i'S," .
" '

'm,ações), � .. ; .. ; ..• ". ;. 2.404 'Tràtamento da: Sífg�s j?�tº ...P�9ci.�sso .' Amel-icmo/J.' 'm:aiS "'".
• ".,' i" , .

'�; c�pf�.. �<:> .i\:rp�u��tóri9' de AH�gie�e ,Mel;ltal. ..' . Policia (Sala Cbmia- :.�l;. \., ;;
" ... ,; "'ipoderno, em 3 ou 15 dias. ,.',: <,.DR. ARMANDO VA- DR· ANTÔNIO' MO.:; PSlqúla<fra do-Hospltal T. Coloma Sant Ana. .

8afio). . � .•. ,:2.018 Técnica única no, 'fn1.indO para d tratainêntô;'d({;a�an;..: '"LERIO PE ASSIS NIZ, j),E\':AR1\GAO
' .

'.

'CoilYuls6t�rapiªT.. �p�I�·,. eletrochoque e caf-· ' •. Policfa' (Gab. :Dele- ..... gio�La (m.á.h�;((í'é vinho) no.' t:O�tb Óti,!'Ii�.í,�)'.��P.�:;'�P,·..hf:J,,': ;';- M'ÉDICO -
.. �,<.',;

..
.

,
.

• ':. ·diaz.ol. lrisúJlribte��ap��.:·,lVIalarioterapia. Psi�o-" arado).�" 2.594. .;; ; '..'.... 100% de cura.""
. "" ,,�. '.

" .-Dos Se·r.�.iç
"

·

...CIl'nl··ca.. ·Io" "

. ,,"
'

.. ' c .'. ", . ,: � ·terapia• ." ':;-!...<:.: ", .
.' . �.:;:;r .. ,' '. ., ,'.

I CQMPANH..
IA.S D_•.

·..

"\ .Reqeita de o.'cu. lQS -.Tr...atamento: e�onPcra:ção das'dóê.�ç'ks.'.'''· ,.: .....�...'. CIRU.RGIA TRÉ'(jMATO�" .
. ; .

,.. ; 'S"
.

'. 'T" . l

Q" •

ta d 15 às'". ""-',fantH da� '�êia(,Muni;' .. '. •...
,.:. L'.OG.·.IA ."

'

..

'

CONSULTA : .. e.rças o .

um s. as
,

.' ,. TRANSPORT. .

... dos; olhos: PTIRIGIO, C-ATAR�TAS;, ;':ESTRABISMO, :.,.�. '. q'" . . . "'. 17.'hõiq,S..Sabadó.':(manhã) ,� ..
'

AtREO .'
"

.

.... "" 'ETC' c ;, ;. ,I i< i:, •
. cipal e. HO��ita�;d.�Ça�idad� .. :; ::,! 'Ói-topedia�·." '

.. Rüa; ..An:ita'!Garibald�, esquina, ·de· General . 'Í'AC. I..700 :,I\TÉNbE.· A·QU.'ALQ'VER H,'um.A'.' 'D:O'" D'IA ::E··'.'.D·.:.'.·A·'.·· I. �
..."

.. '.CLíNICA'��É.nIC:A\; DE .

Cónsuítór.io,; ,JC?ao., Pinto, ".! ó •

J..'l.

;;��r:�;�;1i'. '18;�ft;��fiX���te.· 'F"a;B'ril�m'�a':;kc'�I"a�'\ ·s·�uaaBnoclruua·va·li3�nTell.o2�n&I·I'O·/.,ª��;�i�:m::�·: :·'··���.!'N· ;a'�v"��I_tOd��cM'i�'o:l:o:r�:�c�:a� !�I'{:�H\�lo,'e2�D84'.,'c"k:-e:'�!:��,,�esiâ�rtcia: Rua �arechiil�·.' :�.
,

..,;:_:, li".. ...' .'. i.'
.

.

.

"
.
':,

. Séandinfi,vall "';":, �:5�0..'. .

,
"

.

-

.'

<. " .'. .. .1:'" .'
.

o, :"!
...

'GUilherme, 5 - Fone: ·318? .I;>R. 1H E N RJ QUE ."
,

'.'
.

'.' .

"

. HOT�IS .; . 21' . RAPIDEZ"_ COl'{FOItlJ),: �
. .'SE<HJll�\N.Ç�" .:

.
. , . ...

.':�p''R'IS'CO·' �'''RAIS'0,'+ .... ':.': J. ·"/\'·"V· I· 'SO' Lux. • ...

�
••

�.< �. �.�; 22.027,6' Viagens entre' r.�QRIAN():pQ!Ja'ê ,.R,I,Ç> DE ,JANEIRO: '." .'.\DR I· 'F 'O·BAr.,O
.

'. F',C1
. � '. • \..... Male.Ue. . . ..

E '1 ".

"d' ;. ,
.. , ','

I
.

, S· "', .

.... � .- L.!" ; '.I.'
"

'. ,.e
.

M�DICO
','

.

.._

.'

'

,:,', "

'

•.
'

. ',', : '- ',. r ... '. '. <, '. .

'.....,........
3.147 ._s�;a as ':tnter�e .laI;las··'tmi:.· taj�u;

. an;t()s,' �ão"S,��' .,.

,

'.

F"IL'.lI··O
"

,

',I ';;"� .
"
". . :. Lévamós. ao' conhecimento de·.'nossos dlstmtos fregue- Me�ropol"

."1 bastIao, Ilha Bela, .,Ubatuba,- sendo nestes quatro últi.:\ �
,Operaçoes ........ Do.nças . .

'.

R La Forta •... 0..... ....... .

t d ,-... .." , � '.Do.enças do .apare�ho r,�spi� ..
í' .'. I

zes, e amigós que mud�IÍlos'IOposoo estabeleCimento "FA -

Cad ue ...... :.; .... à.�t �o� ape.aq_s para. movnneIl 0._ � p�ssagelros.,... ',,�'
. . tório.' de penhoras - Glinica de

AC'IA StO ANTONIO" pal'à' á' r.ua l"elipe' Scbplidt n. 43 ;. .. tq l' fi'
.

.'

�
"

••. ' 1.61-' '

' ,i' �s e�cal�, em S. 'S.ebastlao.,. Ilh'a Bela; Ubntuba nao
..

' ··tJl . ,.... '. Ad lt M., '.,.' " ,_, ...,,',: ,.."eu ra, "":'J, �
••

" .�. pre1'Udlcarao o horáno de chegadrz no RIO (Itl4)'e _.
, ;.;.TUBER�l!LOSE. .' tt,os :" '. '.'10 _:aol'ad.odO';�APSeHo,téJ·C.ac�llue.. " ', : :". :Setr,'j ; • .".�.�.,!.+· ..S:l7'1 [ .: c'

'

.. ,SANTOS (V'Óita)'" .�. \:'. ::.);.,\".,>RADIOGRAFIA: E R'ADIOS- .

Curso. d� E�pec� ç .' Ágrad1tcciulO a; h�ra ..
de·� éoptinua'rmos" á mereêer" � léleaC

,

'.6�9 !TINlERAÍÚO\DO N/M.. liCARL,HOEPCK�j pÂnA�!{r";> '.".COP!A DpS PULMÕ�Sl" .. ��: HospItal dos Servidor.s
:,confiança estamos rio no\\o.Iof/al á disposição de noss'a,' ESTIlE,I�().. ,.,e " "', ", .; 'MliiWJ)E AGOSTO DE 1�54 "'�'i�;:, .:.:

", ','o \"Clrurglado,Torax '" 'do Estado L, " ','
'.' .

," '. " .•.. Oi8Q1;I.e ..••.•....••• '8
IDA ,!:;�,'1 i .• '·f.•"".,: . 'y O· 'Ti'iT"�A" .... :.. "'.',." ';FO:rmado;q'.�·.. pela ".FacuIQade ,'

.. _"
.

.' distinta freguezia., ", .'.... .,' 'J.e "
. -. -'. .. ..• C', "', ."''':.i•. ''�· .-,,;f';.' ''''.:i,: \,' '.Nacionald� :Medicina"Ti.�io�'

'

(Servlç�.

..1i) Prof..Mula- I'LANTÁO ..:...,; Sabádo·....;., tarde-'..''7;H:a��sto c. .;' .' '': '. ,,:�, Ú �;cJria'lióPóÚs, (�:: )ta;�r,'; ,'"Ri��'d�;Janeiro. �l!-ntus i<'
l.ogista',e 'i'i�i'ociJ!urgião' gOIHO d� And,rad.), "

.
.

. D,�niingo;;- t�rde � 15,.agôsto .' ,: .�E/.m."','11,'.'.·r·... '.:e·..d.··�.':J...
·a....1.:',,: ""1,.. !5./8 ..'.

lO/.8 ,,·,;;·,,'11/8, v, ,'.
,Hospital'Nerêu Ra�os o', i·, Consultas � Pela manhl :'. .

.' .'

/ ). ii U
,

. i7l�' .23/8. :'. ".,',f. ".24/8\ ... ;
.

Curso de especiaFZ!içãQ ..pela "�q' Hf'spital d� Caria.d.�·
... ! i

.... Y,.
,

. .,.,.,........ ,

Precisa-se .de. "uma em- .,,28/8.
.iy. 30(.8, '.' .4/9 ':; :. \ ")"'5Yt9 "lc:.S. N. T. Ex�inter:no e Ex-a,s� ., 'À tarde' das ·15 30hJ;

" '. ;.' li I.
<>. .,.',

'... .," .'.\!"""
'

sistente de Cirurgia· do .Prof..... d' t', nSuit6rló ' '; .'

. .;, pregada para trabalhar �;in
. : Horário de S�da: '. I '(\i' "'-{ " :'

Ugo Pinheiro Gui.inarãe�.:In .lan. e nq co
." li

ii
a'A'ti''C'Od GDt�ITOlPOFULARI"t'

I

PôttoAlegre: Paga,se. Àem. ',; de Florian6polis' às 24,00 horas(Rio)�'
.

.u Rua Nun�s l\1:achad9- 17," I li . e I\_I�U li , di '. • ; .

". ...• � do Rio de -Janeiro às 1600 horasCons: Felipe SchiDidt, 88 Esqu,na de Tlrad.nt••. Te;.· I"�
�

.

�.ACRiCDLA" I I I. T,ratar.; .,á :', Rua, Felipe
para. mais informações dirij_am-se' à W' """'''.

.
- Fone 3801. � "2'.'766. !.... " ';',fi.. "., 16'

." Schmidt.'n .. 1l.9.-, 'TELE'·I.FO"','E·.MPR�S·A NACIONAL�DENAVEGAÇAO'HOEPCD'" ., . )' j'
�

'. RMOJ��. .' " - .c.
'.'ó':Aterde em hol'& marc�da., . Residência - Líi" pórt"I··.

. I' '. '. 'rLonl'A;"'{�POLIS _ Sio.!('Ôlõ.rlnõ. ,

. NE: 3.t:7i.' .... l. ,,: Rua: De.odol."o _ Caixa Postal Ii. 92 - Telef�ne: 2.212
...Res·:.RuaSão Jo,r,e SO....,..' 1" "'. "" T I' 11.1

.",
,', '

'. ";' '., .. '/. :',i

.i!,Fone 2395.' ..

.

, ., Bote.. . J
• ,,' ( .. ', ,.

,.
.. .�:,'I'

� �
...

t'." "';. i. 1_ � • > ,-,1

.

�-
• t···

.,,: ;,' :.� �\; ,". "�";I'
"

:�

. '.L�v�ridÔ�co��Sabão
"

."'

'" · �ir,g·�m.,::�5,p��iali��d.e.,.
'

da '. Cla�";�HTZlt,'JIDIISTRlAL.,.;;.Jolnvl,le. (m�rca, �(lUlstrada),
f -Z""'�se 'tempo e d'loheJro ,.

.

., .
. :;,�Hn,�:...i;·.I_������O�·B '.

__�_ ��--��7�·�.�I������������rn;j,�,.�r,ml�p--':_---':__::"'---"";'yr:!""'l":-r.,...,-:-t.-'�M-h".;;:::.,.�.-r.,-':':\ "i : ."� �
.

,. �
-----------------�

j,.J�j��:�tf; .. -;'lI.\'i ���;�:�! \'�,'-·:h_.· í·.·.rh

,I,'

',C,

'

...j

. \ ; ,.�

·L '. ,\.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..

'�;':' .. '

Flbrianópolis, Domingo, 15 de Agôsto de 1954,

"r<�:";;t\':�"';h>�\�,J,O;,;,>��LA�:,:>; E�", NA:J ,S,PCIEDADE
STREL,A,},:MA:T'OT1N�; ,'c' "i",., d� :�o��c��· ii�;�:�i��,�Costa,
'.

'" i'; Y;BERNARDO.. ;:lDE·OIJ:.VE.RA"", .. >; t
! --'sra. El�á SÜva Camar-

" , ' . ,
» go, esposa do Cap. 'Celino'Neg�ó��' �1�O� "belíssimos;, . ��SgadoS; : �/ ' ','

Camargo, da Polícia Mili·
, Co�� os :ga iÍguia,: vívos, p��etrantes, �, ',; Úlr;' ','

: ,'" jN� )p��! ;""';' se�enos" meigos, ':'" mas iradós"
/ "

.

- sr, Alípio Vieira
!, , ,Fodem,' rpildir rochedos é diama:n�es. "',' "

.
; ,........, sra. Décia Callado Caro

'Táni'Jj�in Iiegrds' cabélos ondêantes'[','.:
' "

'c' i ": r�irão;}�spó;a :40 sr, já'ime'
,

'Bôéâp'�.'q�,�íia, l'ãbi,OS.'nacarados, , ,
"

.jCarreírão "

. .', '.' ,

,�. Vva: ,Alípüi Ferreir"aÀI��s' d��tes; de mármore talhados
da Silva

,Ó�"b��Ç�s ;ão'�,'�s'seJos �fegantes.
.
_ sra. Francisca Sá espo'

)' :';j,E., o.��po. tnteíro ; as faces purpurínas, sa do' sr. Alexandre' Sá
i-: i :E'- uma matutina estrêla, - Vva. Adelaride da La-

,,:;--' FulgUrando 'entre as névoas matutinas. pa Tomaz i·

- sra. Maria da ' Glória
R" um'à: 'déu�a de Rüll'en sôbre a tela,

. Campos parofaJlisT.�m � morte é ,o amõr- sob as retinas .. :' '.:._ sta. Nelzi Maria da
'.�:<��,;tenlló a vidª .nos olhares dela! Silva

_�-,,,,.x
".

' !",'", '.�' sta, Maria da Glória'
"''-'1'',' "B O'D"A S D E, p, R A T ,A Gonçalves

_

'(iÍ'rtossQ'preZàdo conterrâneo: sr" Frede,r�co Manoel. da' FAZEM ANOS; AMANHA.

�vâ�;IÍ'ilho: 'diligente funCionário .da Fit:rp.a' Carlos Hoep., I -:- sr. �dwal�� Melo "I
cke�)'�! s'liá' �xJllâ: 'é�pos� d, A.ndreza Gonçalves �a Silva, c -hIUenf.llnha Zdell� dosD�e� ,

',., -, t, .... o< ,y":",',, "�,o
,.

". '. un a, 1. a o sr. arlO

cOll}e��5!1;n.:, pOJ�" ,,1;1,0. fl-�atamento da sociedade local,' o I Cunha ' ' "

25°t,it;liv�sãrio,'d�,seu enlace , matrímnníal.. v. """ I,:...... stà. Maria .. do Carmo
P�r!>tião�:sign:ificàtivo motivo' mandam celebrar, hoje, Costa ' rÓ, \;,

às ;�i'hótáS;' na Capela do Asilo de .Orfãos, míssa.iem ação I .,.,.. Prof, Alfredo Zímmer-
de gr\L'ç�s::' >;, � .-:, . ,'.

_ m�sr'- Abei�rd�"A�dr�d�; !são,' fllhos ao" distinto casal" residente à RuI,!. Irmao _:_ "sta, Màfía Luiz' dos tt
\JOa�uiPt"Il': �3; ,,�� srs. �fr. Fredeiico Manoel da Silva; Neto, Santos' '.

'

"i,'

runcíonárío público, estadoal: Braz -Silva, cursando atual- --- ata. Iolanda Gandra
mente o 2.0 ano clássico do Instituto de Educação ,. "Dias ,- sr. José Camilo da Silo

Velho''','!:r' exma, sra. d. Maria de Lourdes da Silva., Fa- va : , , ,

,

gundi.es',' ti�sa,"d" 'com o sr. Erna�,i Fagundes, ::r.eSidente em -;- sta. Maria Izabel, filha
.
.,. do sr. João 'P. de Oliveira'JOi�V��:�: e. oméIlill�' Á,ntonio ',José da Silva.

_ sr, Bento Carionl
'

o distiIlt�� casal, �uito ,reladonado nesta cidade,' ver- _:_ sr. Urgel: Rodrígeus
se-á cercado lie carinhosas manírestações de apreço pelo

I
Nunes'· ,

largo, círculo. de amizades. ,que.. .desfruta. , "
.

"
'. -, sra. Edwiges "I'orres

"O ESTADO" congratulando-se, ;formula os .melhores de Oliveira, esposa do Ma:-
"

.'
..

'
. .' " ". ," . . .. . jor Otávio de Oliveira;

, votos,'d.e,fehclÇlafles;(extenslvos a exma. famllia. '" , ,

.�� < .:
'

v.

.1.
� -,

" ·;;-i.

/

, :'; .".1 :. �', � . .'

- .. \

. ,._'.".'

,(ons�lhos
"

de Beleza
® !!!f.?�!-.!-
MATRIZ:Av. do Café,240 (Moóca)
Tel.: 3,3-5111 � (_a.i.xa Po�tal 8.217
SÃO PAULO'· Estado de São Pa!Jlo

,

* Eis um ,e;pressivo atestado do ��ogre:'s� ': •.•..'

industrial do Brasil: inaugurod� 'no fim de 1952;
.

"

o moderníssimo fábrica de ARNO S. A:, sem' . "

similar no continente, jó, se mostro. jnsuficiente.. -\_"
'poro 'atender às swas"necessl adé qde ex�àn�ã,o ,

- que' sUp'eraram tôdoSí r Por ISSO,
um grandf'édilíeio estó selldo .<;Icrescentodo, ' ,':'
em ritmo acelerado;,às instalações de,
ARNO S. A.'- p';ra permitir.lhe' 'a�o'mpauha�
o· vertiginoso p�ogresso de nosso paísl '

..;_,: ,,'\

•• '(iCoHtl:idr�çao'especial para "O ;tl:STAPO")· ,

. !tk, ,: 'i' >" CREMES pARA é ROSTO. .

.�
.

�::;�\ '����s'��-' pr����:s' de' '�:leza' cOh�e�!�:'i,�:Scre-
��ilJles�.o'cupam.·.e·i>rlmeiro;I:Ugár, p�is, s�o ,de .�so fr�q�en_te,

mesmo';diáriô".E!" necessar-lO' empreg&-los p_a_ra. proteger, ,a

pelé contra o sol; frio ou mt)smo 'Cf)l�O siI�pl�s, adetente,s do
.pó dearro.z;' ;,"';. ",.' : .' ,

"1 Há ainda muitos deles:, que s�o hiílicadôs : para outras
finalídades;t3iis,;gej-am os' cremes: de limpeza,' nutrientes;

.

emolientes, refrescantes' bu ainda �s,que ,pertencem ao g,rw·

po dósdnedié'arirentosos. "':.' '.
'

.

,

.

Para que um creme seja .bom é nec�ss�FiQ, que �ua cQ;rn- Cumprindo,,' d,eterminaçã'q'
posição"se aprQxirne. ,o. mais possíyel das secreções natur�is dos estat,utôs' desta :associf[·
da pele, da qu�lidad�·desta.e .de seu estado 'seco,'l,lUmido ou :.:..:. uci modê'lú elegante ça<», comunico' aos srs. cir-
gorduroso..AI�m. ,disso. os, cremes :não, devem . dificultar a p�rà sei' executado �m sêda, êulistas, que foi fixada', a
respiração da cutis. ne� iInp,edir a� secreções que dela ema- pesada. Mangas ,tres quar- data de 23 do corrente mês,

.

nam) como. 'leIam Q' seb() e o suorl' tos, e transpasse na .frente. para a realização, em nossa'
,Também,.é rÍ:ecess�i-iQ que. a:epiqerrnEl 0[3 a'bsorva, e l?a- Os, .pl,mhos e ;,li!,S bo.rdas. do sede a rua General Bitten'

ra ;que iliso ��; 9bsci;y� fo pr;ecúio conter '�ô' mã.'ximo, �u�stan,,:' transpasse arrematados com .court - 79, da Assembléíà
cias ,aquos;:l.s,,:Fin.al,m,epte,ó,s cremes não devem sofrei' pro-' pliss'ê - (APLA)

, "

Geral Ordinária em que se-

cessos c1..e ft\r��I?Jaçã9 :ne� COl:lt�r perfumes' fortes oU desa-,
"

, . .

, ,

rá eleita e empossada a nó,:
, gradã:veis. . :' ,', :: ,. ".i"" , .. ,: � i

' ,".",' '

\ ••••,;".;.....- ....;.....-•••-......-.--�.-.;..-.... va., Diretoriá" deste Cíl'éulÇJ,
, ,Feli2jm�nte.. a indÚ.stria ,cosmética já está bem apare-

"('. '" // '
_ , " ..

' ,'" ',.' ..
' "�o .

para o bie.nio de 195� -1956.
lhad:a' e nãú é,düiÇU.-"eh.tq�trar Í1ô:'éôffiêrciO' cremes'que(re--'

V 'd Outrosstm, cpmumco que
una� todas es�fJ,� gual�dàdes. Regl'� .gerllJ ,é aconselhável

.en. .ei:.e.e.'.o h
..

orMi.ó para.' i,n.ício' da r.e:o uso dé dois c.' l'eme,s,uln. pa,ra .0,' dia'o�t�,Q para fJ, noite. O . iii f d A bl d
que se:usa dur�nt� <> diá, tem o o�j'e.tlvii;;;,(f�'l>r:<)��ç,ão, sobre,.' Veriá,e:ise�: auJ��6yel 2;�1 s:rá :,�se�s ���30 n�otal� i'
-tudo contra as vâtià;çõês' da temPer�P41,'a:- ê:�etvêt:tanibém, " ", .. '.

d', ," .,

"C,om 4: 'portas ,. em .' 'p''e,if.eito independente o numero
como aderente dó pó de arroz e ao: 'ruge;',' ,Já .0 q�e se.',em- . _

.

' ,'" " .

oititlérvEl"!:tráls''''ara:-a' Ilmneza. tirando da pé�e a' .·..s··,1a,.,élb,: de 'conservaMo.' de '�ssociados presentes. '
'

prega a n t' T·"" . , c. . :s- Florianópolis, 14 de a-
sua tendência para a' descamaçã� êi'servincto ,ao mesmo Tratar' na' Oficina' Dê" gosto:de 1954
tempO:'p'�rà;Iui�tklâ, O�:'érçIFes 1?10dem,;��r,.fabricado� para .. ,'.

. i,' , ":' •

José Sobierajski _10 Se'
as diversas .espé,cie.s de,

..
pele, que�!., sejam normais, secas" ou á" .,rua FelipeJ, . .

� ��gordurosas. Côh1:Õ;é'cohd�çã,c;>�ind�spensáv�l'que o crem.e se

adapte à qualidade do r<>stó>�� 'que vai ser aplicadO é ne-
., "

l. c�ssãJ,'J.p,.ª,gt�s.�de tudPI,.o,�onli1eQiinento:do tipo:de pele que ' :; ;�
a P�S'Ü)â. pdss�é:<E' �ógipo que assi�>,slifa,pois'o'Pí-ódut(l'que , ':," .. ' ".'

"

,'. "�'.', "

se, yai,�s�<?�9�r_ deve,cOl;te: �x�tament�,_.os elet'ne�tos
..
'9ue,;. I'A' 'ç'Ai �'II-: C"I"'S'l'; ',"por várias razoes, faItam a epIderme de quem 'VaI uSllr"lo.; f r '

, ;
,

,

Mas não é d�fícit saber-se a� Els�écie:,cte';'cutls 'que se-tem/" "',
" .' :

,

Uma pele norJIlal apresenta-se, lli�a,' üriidâ e bnde nao hã
," <"," ,..., .'

, ,

au�énto nem dlmln:uiçãó de 'séê:r�ção sUdoripará ou sebbr- 9 TRA'rAMENTO pE
r�ic'!(."Qúando':ela,. éasperll ao co*actci,e se,ap�e,senta ru- ,<l3ELE,�.t\ D9S S1j:�S
gasa,,: temo!! uma pele ,seca. O tip'p gorduroso, áíiás,�) mais, ,.

fáci1' de ser éncontrado, evidencia-se por se mostrar como

sé fossé 'uma súpel'fiele' untada com �llI;mt�iga' ,e' de�xarid0,
escolfrer )teios, P9ro�' que se ,acham" dilatados, uma., esp,écie
de, óieq'qúe torna I;l. pele, justam�nte, lustr;osl\" :H;á' 'ainda
uma: 'outtá' qualidaéle; de' peíe' ou seja a mixta qúe se carac

teriza!l::)pr;ser,goro.osa.·e.rn deterrpinados pontos do rosto e'
.

.. • .•
I

I .

seca ou, normal em outras p!j.rtes.,

NC:lTÀ: bs noss-os ieItores poderão solicitar qualquer'
conselho sôbre o tratamento da ,�ele e cabelos ao médico (

especiAlista' J)r. Pires, ,l!" Ru� Méx.ico, 31 - Rio de Janeiro, Conserva, e dá aos seios,
ba�Úi.ndó 'enviar o'Í:ú"esente à.rti�o, dêste jornal e o endereço firmeza,' p�rfeição e en-

completo para a resposta.
"

c'a 1;1 t o. PRATICO;. ,DIS
'.' ,:.'

"". ,'i,' ",-'-,-'-(1-- CR;ETO; EfICIENl'E ' ..

FA� ÀNOS' 'HÓJÊL '. do
i
sr. Orlando. Teixeira,. Garantia absoluta; .compro·

, :r, ., , \,
: , ,'c','" ,e "". chefe dá secção de Linoti· -vada em famosos' institutos

_;.; 'menino A'rinancl'o lVa' r pe 'da ImRren�a. Oficia,! do de ,beleza. Nas.drogs. farms:
1,'

,

F l"h 'f'lh E t d"'''; '. '.' "
,

' .
'

e p'erfs..,Pelo� r�erríbolc6',';.' aé�.-
.

erio de .A$�is... i .0,., lOS a o;, ,..
, . .'

'
.

.

do d�.'Ài�iu;:d()' Vál�i'o de 'meninó' Alberto, filho .do reo," Cr$ .60,00, C.'Posta16.
Assis" ,'" "" ."" '. ',' sr. Cassimiró 'José 'Grãi:ns Neyer, RIO.

'

-jovem lfe'rnando Viej;,' ,;.!...: jovem Darcy Pacheco Nas farms. e :Ilrogs.1q-

ra,���J;lad?���il,h'?'i ..do.�!i�� .

; ,; J�v�� 'Cárlós::AIBé�to> ��is. De�i'- CÓ��idal 'pá�a
doso conterraneo AntOnIO Ba:roQ,Sa"Pmto;" .,

"

... naellse.:' � Ru'aM�;�1haJ.

Vieira Machado ,� ; í' '; >c;- ,#�)'dgt�n"F,t1riâs, . LF: rl�'ódo'ro; 407"":' Fone "924
- 'sn:t:a.- :{\1-ipia. <flos., San' llotipls!a. ,çla I�prensa Ofi�' .. ::

tos Teixeira, digna' esposa ciàl do Estado' ,
.

,

..:.:... Curitíba.

- t'
'

.

.�, Escrlt6rio em PÔRTO, AL�GRE: hvenida Alberto Bins, 383,

JANEJ,RO .; PÔRTO ÀLEGRE'. RECIFE\;.. CAMPINAS - SANTOS· RIBEIRÃO PR�TÓ'"
\

Bodas de Prata
.". Frederico Manoel da SÜvà �eto:; Mari'a ae LQurdies'

'. da Silva Fagundes, Braz :Silva e Antonio José da' Silva,
"convidam a' todos .os parentes e pe'�soas' de suas, ;,rela'
, � ções, para assistirem à missa em ação de

. graças ,q':le,.,.

mandarão celebrar np dia 15 do, corrente", porn,ingo,
,as, 8 ho;ras na Capela do Asílio dos Orfí'ís, pel�'passag�m. '

do 25° aniversário de casamento 'de seus pàis Frederico·
'da Silva Filho e Andreza Gonçalves da Silv

..
a.

'

r Florianópolis 13 de agosto de 1954. _:.... '\

CLASSIC·
"

17RUBIS'

EM TODAS,

_'A.;_S_lO_'A_L,.,;.I;l_ER;_I..;�...S_ _:___;;..,;_;.i..,;;......;.-==�...;__-"---:::::-:::-';:::::::;;::;:;:-::::-�",Vogd Publicidade
\., \., ;:1· � 'h·

.

JOAO BApTISTA LUFT cabe2eiril' da nossa· filhinhá'
Elizabeth,'por ,3 dias e nai'

,e senhora cumprem o.dever res inteiras; sem afastar'se

\.. VENDE-�E POR Cr$ 3�O.OOO,00'
.

com grande satisfação, tqr- até pas�ado definitiy�me,nte
, .T�atar à :-ua Jose do Vale PereIra s/no (Quarta casa

I nar púbuéo seu reccinhecf lo p.eri?o de ·vid�. Tal,' soFa dIreIta), proximo ao Coqueiros Praia Clube. mehto ao Dr. Ylmar .

Cor' danedade, e confpreensao

Bast"8 sabe'r ler: e' escrever Irê;em'haver mantido, a�- !=��ea�:,ud�sm����e:ut��,�!��
. '.

.
"', .

.

.

." ,
.' tes, :c,ontácto ,de, amizade � dendo e 9nerando de. grati�

.
'para

.

.

Com a ,familia, � eh!lmado Idão seus cl�eptes, definiti:,
aspírar a um futuro brilhante fazê�do I para atender a caso !!�ge�' vame'\1te. '.. ,..' ...

POR CORRESPONDíl:NCIA o seu t:, o Dr. Ylmar Correa na? I ,A�rad�c:mJ tambe�, �e�·.
Curso 'Ginásial (Artigo 91� dt> �ecreto-l�i .4.244).

.

so se fez credor pela habl' I' ta oportumdade" aos VISI:-

li�ade. p'rofi.ssional, .'.como'·1 nhos solicitos
..
e aos amigos_Peçam informaçÕes ao _

e muIto maIS, "pelo

mexce-I
que nos acompanharam nos

I.N.C.A. - PRAÍA' DE BOTAFOGO, 526 - RIO dive-l carinho e atenção momentos. de. angústia pas"
, (Recorte e remeta-nos, êste anlÍItcio - 2034) constante que o manteve à s!ldos. .',

.

,,;'
'

tADltLAC-1950

AVENTUR:AS· 00
. ZE-,MUTRETA,

I
I

•••
�. .'

f,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Domingo, 15' de Agôstó de 1954
.-

, , Es'p,o
...__ ���i·�.rd..,�'A__..��..�..aa..� � � ��III..III III III III III.w .

"O "Est·ado rt i vo'�
,.,

; I�

/

dade, se não correspondeu em técnica, todavia agradou'
pela sucessão de emoções 'haj a vista a ardorosa e titânica

NEW 'YORK, ,14 (U. P�,
- Archie Moore, denfen

.

deu na noite de 4a feira, o
seu titulo, contra Haroldo
Johnson, de.Filadelfía, nu-:
ma luta .de J..5! roundas n6:
Madison . Square Garden.

..

Calcula-se que S.OOO· pes';
soas' assistiram ao encontro- (
Como nas quatro lutas an-

-v.

teriores, Johnson foi um lu,
.

tador que impressionou pe-
la sua grande rapidez.
Moore sustentô� o titulo,
apesar da bravura do 'ád�

,

.. @ prfmeiré, em seu último compromisso conseguiu le- versário': do quarto assalto t'

• var a melhor sôbre o Bocaiuva pelo escore mínímo, en- em diante o campeão atuou'

OT!fl � r E OINVlll[
..........---

EM BRUSQUE: AVAÍ I TÊNIS DE.' MESA 'qu'�nto que' o segundo não' conseguiu ,passar, pelo Paula com mais decisão.iapesar de
N

.

1�.t\J D J
"

[ X CARLOS RENAUX,.
'

Confrontaram-se, domin- Ra.mos, cilind'o.vencido por 2 x O, numa partida em que o em alguns momentos John-
._�

son. ter realizado perigosas,
\

(í'U'i.i, �1"orre,sp:ond"eníe) . Avaí x Carlos Renaux,' f�o, lia $eR·de da yniãoOBe?;-: trlCoJlor d�cepClonou completamente,
, .

b d"" .arremetídas, �n,dp, ínclu-
� � - - .

C' t
.' . ícente ecreatíva , pera-. ogara o "Bugre" uma grande cartada, sa en o-se r » lh I d 1eIS o o ejo que sensaclO-. "d .

" '
. srve, ?,me, �r .go pe _.,

a : u· ,

1· 'bl' d B na, em parti a amistosa; que uma nova derrota colocará o clube em condições des- ia 'n,'o 'oitavo róund, .Nó 14'na Iza o pu lCO e rusque, '

.

� que terá sua disputa na
.a ,se S�:Il. ap �0-qJalU ap'jls favoráveis para a obtenção dó título. .round, aos . 56 segundos;' o

t d d h
.

"
. quipes da Associação Espor- -

it d dar e e .oje, I ti "U'
,-

"'0 ,." Fala-se que o Plgueírerrse atuará eompleto, tendo já campeao.-aprover an o-se' o'
I '

O " . " _.
Iva nIao. perarIa, e.o' . ,

Finalmente, domingo último,' teve lugar o tão espera- s azzurras, mesmo;e Clube "Atléticô' Catarínen- regressado das férias universitárias Justino, Betlnho, Da�' cansaço .que Ja começava o

do e 'sensacíonal- confronto entre os poderosos esquadrões conhecendo a grande potên- .se" I

' "
, invadir, seu contendor. des-

nyr e Héleie, Ainda domingo último o, conjunto dirigido '

cia do' pelotão brusquense I
.

, de o ,120
-

round, atingiu
do Caxias F. C. e América F. C., encerrando o turno do'

li de Sagrou-se vencedor o ter- por-jzídro Costa conseguiu derrotar, em -Joinville: 'o pode- Johnson 'com uma direitaesperam rea Izar uma e
t t ti

'

, "d ·t·Campeonato da la, Divisão da Liga Joinvílense de Futebol. d
.

t
-

d _
cei o represen a IVO o ri- roso esq,uadrão da A. D. Inco por 4 x 2, demonstrando que no queixo, derrotando-o. Osuas gran es a uaçoes, er I 1 d C ti t

' '

rotando o Campeão do Es- : batei o on Idnen e, 9-u� a- está em excelente forma física e técnica 'píua ri mateh árbitro interrompeu a: lúta
t d

' a eu seus a versario pe- dando a ·vitória ao campeão '1. '

a o,
1 d 50 24 50 desta tarde no campo da rua Boeaíuva. '

.

.

os escores e x e x
.em face da ímpossíbílidade

VIT'0-RIA DO VO- 44 Para, o confronto de logo mais os quadros provavel-
. de s�u contendor prosseguir _

LANTE 6 X O Integraram o trio vence- ncnte obedecerão ás formações seguíntes: lutando. 'Isso antes mesmo

, , :,' dor: Capitão Perét, Sgt. GUARANI - LeIo, Fàusto e Papico; Nilo, Jair e 'Ne- da clássica'contagem.Em homenagem ao "Dia Garcia e Medeiros.
-

iem ; Victor, Jaime, Pitola, Ari e Anastació.' :'
'

do Chauffeur", realizou-se, I No tor�eio individual, cou-Depois ele um transcurso visivelmente equilibrado, F!GU'EIRENSE - Mafra (Asdrubal), Trilha e Helcio;anteôntem, no estádio da

I'
be ao Capitão Perét, repre-

o rua Bocaiuva, ' urna peleja sentante do Clube
' Atléti- . \.nibaf,· Julinho e Laudares; Justino (Álemão),' Betínhd,

C., entre os conjunstes do Vo--, co Cata!I'i�ense, as honras .\le11'ele5, Danyr e Pacheco.

como o poderia ter sido para o América F. C., lante e do 1. V. T. P., .ven- : de: campeao, A preliminar, entre os quadros suplentes, será Iníeía-

Vitoriou-se, pois, o Caxias F. C., depois de tantos anos cendo o primeiro pela elás- I De parabens, pois, o Clu- ,Ia ,ás 13,30 horas e o jogo principal ás 15,30 horas.
tica contªgem de 6 x O. � be ��lético Ca:tarinense. I

I ....�;.,..-OI 'r!lJjiif:C...�:,-;'" , '.
. ,

FIGUEIRENSE E GUARAN'I FARÃO AS DElíCIAS DOS, FlORIANOPOLlTANOS,' ENQUANTO QUr EM HENRIQUE LAGE
JOGARÃO IMBITUBA E PAULA RAMOS, EM DISPUTA DA LlDE'RANtA, JA' OUE·A DIFERENCÁ QUE SEPARA O 11-·

,
_

DER DO VJéE-lIDRER E' DE APENAS U-M' PONtO'"
·

.

I ARCHIE MOORE,
,CONSERVOU, O'; TI;.,

.TULO
•

"

Chega, hoje, ao seu termino o primei;o turno dó cam-/ Os dois prélios programados por certo deverão agra-

peonato Citadino da Divisão de Profissionais que reune os

I dar, prin�iPalinente o. que, ,serã' .e�etu�do �ór� da metrô
seis clubes da Capital e mats o Imbituba, da vila -tubaro- I pole barriga-verde, pois sera deCISIVO a conquista da van-

nense de Henríque' Lage (ex-Imbituba).· guarda do' turno. '

"

FIGUEIRENSE X GUARANI

Nesta ,Ca-pi'tal bater-se-ão Figueirense, e Clube Atléti

co Guarani.

VITO'RIA DO CAXIAS
,

o maior "clássico" <do futebol catarinense 'na atualí-
I

luta que rubros e alvi-negros feriram em busca do tríun

'fo, deixando em "suspense" a enorme legião de torcedores

que afluiram ao magestoso estádio americano.

Hop'pc; Euzéqio; Periquito, Juarez, Didi e Vi.

AME'RICA - Simões, Nazico e Oscar; Cocada, Uru-

Realiza'se, hoje, no Ma'
. 'rac�mã, o torneio'micio ,.ao

O jogo mais atraente da rodada e talvez do turnq será Càmpeon�to Carrioca de:
disputado em Henrique Lage e, serã,o protagonistas as es- .Futebol, estando' assim ela'
quad'ras do Imbituba, líder COlll 2 pontos perdidos e· do borad_o o programa:
Pau�a Ramos, vice-líder, com .( pontos perdidos.'

.' l° jogo ...:._ ,Inicio às 12
hOfàs -:- Cii�to do Rio x

Ola,ria.-.· ,I .'

ao jOgo - Po;r'tJ,lguesa x

BaI?-gú .' j'
3° jogo -:- Bonsucesso x

Madureira
.

4° jogo --São Cristóvão
x América
"i>°J'ogo

.

...;. 'Fh-!-m,ill�nse x
Te, on.de o entusiasmo encontrará hoje o seu élimax. Cal-

" Vencedor do 1°jdgp, ' ; .

,�ula-se que a' renda ba:ter� todo� os recórdes naquela pro-
"

60 jogo -:- Vasco, :x Ven-
cfi;!dor do 2!> jogo

,
7°· jogo � 'Botafogl) :x·

Nery e Waimor; Minela, Vencedor .do 3°"jogO '. ,�

,So jogo· - 'Flamengo x

Vencedor do 40 jogo ,

,9° logo - Vencedor do 5°
x Vencedor do, 6°

..� o........................... 10° jogo Vencedor do
7° x Vencedor do 8° .

-� 11° jogo (final) - Ven�

ft� .tE' ". O '� cedor do 90 jogo x Vence" ,

.....iii.
"'""'" e

.

III
dor dólO· jogo.

" /. "A".. .. .-.
.

*- DU1IAIf1E. TO/HHIIA, .iJ.VAI FUTEBOL

/l"·�·' nOS."A/)�JOS
.. "1J�_�LUBE

. �.��Dt.rfI.�,. '��r::m�o;:::: ,

'"
" »., ,"

" •. J sià�nte do Aval. Futeb�l')
,

• j ( s,
�; Clube ,convoco. todos' os 50'

�--�--�----�--------

Expres'o Fldr(�hópot ,$,_
ANDRADE. & KOERICH realizar-se dia is do córren'

Transporte de cargas é,m geral entre Florianópolis, '.

' .,

,.

Curitiba e' São Paulo '.
_. te as 19,30 ,horas na s�de

". Com viagen!! diretas e permanentes' social do Clube a rua Nu-'
Matriz: - FLORIANO'POLIS

Rua Conselheiro' Mafra, 135 ,nes Mqchado'n°,'17;pa,ra ,de'.
Fone: 2534 ..::_ Caixa Postal, 435 liberarem sobre ,a seguiflteEnd, Tele,gr.: SANDRADE "

,Agên,cia -

. CURITIBA
.. prde� do .,dia:

.

•

Avenida 7 de' Setembro 3320/24 ' 10) ;Eleição do, Conselho
Fone: 847 -(LiI)ha ,.Par.al�la) , I ri l'b

.

,.

End. Telegr.: SANTlDRA ,e I

. e�atlvo,: ;
AgênCia: - SÃO PAULO . ,

. FeIta., a primeIra chama-
Avenida do Estad,o 1666/1678 Fone: 137':30-91.' ,Ida não se constatáitdo nÚIne"

, ..

Eml. Telegr.: SANDRADE_ '

I
' ,',

. Ag'ências no Rio de Janeird \8' em' Belo Horizonte
ro �gal, ,far-se-á o�tra tr.in·

com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprisa' tá miÍlUtos' ap6s; o que se-rá',
de Transportes �inas -Gerái. SIA.)' ':reso1Yido, com. quaJq}ler l'rlÍ"

/ I'
.

.

PAULA RAMOS. X IMBITU:JIA

DISPUTA-SEi HOJE)
O ,TORNEIO�INÍCIO

CARIOCA.,

onde as ações de ambos os contendores se igualaram,
r

"plac�rd" finar registrou 1 x o para C1 Caxias F.

sem vencer seu mais velho rivàl, com a bela "chance" que
.

, ,

o "insidir" Didi I'nagnificámente soube aproveitar; ao fi-
... �............ ........ _

n6.lisar, espetacularmente, aos 13 �inutos do período der�

rad�iro, em senSaCiÇlna-I'''bi�i-cleta'', um ataque do seu
, FO.�O--G'R'A'FI.AS'conjunto. ,

' . <
" .1.. < '., .-

-

,

Não há se negar, todavia, que a vitória do C'a,c!as tem' CASAMENTOS, � BÂTIZl\DO'S' �"'ANIVERSAfUOS
méritos, sobréttíd0 ao. se eoJ'!siderar. que ó ArBérica F.' C '. REPORTAGENS' EM GERAL
�e reabilitou amplamente dos seus últinws insucessps, ae FOTOGRAFO: DE "O>' ESTADO" ,

se empregarem todos os seus defensores com invulga� ar"" R. C: Mafra 160 - Jornal O Estado - Tel. 3022
dorosidadê e entusiaSlno, ofel�ecendo, com issó, tenaz luta

-.

e

O jogo deverá ser, âisput::td'o palmo"a palmo,' empe

'lhando-se os· dois' quadros .numà"lufa·' empolgante como
I. ',".,

poucàs vezes, .presenciou � povo daquela :ordeira localidade.-

aQ seü gran'de adversário, o qual era apontado como favo

lIito pela fôrça do seu esquadrão!
As duas equipc;o formaram assim: ,.

CAXIAS :- Pucini, Ayala e Ivo; Joel, Gunga-I?in

. ,

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

Os paulaínos seguem anÍmados e com confiança lias

mas possibilidades para o 'ê;Ónfronto de hóje. Par� iitcen�
tivá-'los ao tri.llnfo grande número �e adeptos do popular
)Iube tricolor da Praia de Fóra- seguirá para Henrique 'La-

gualo e Ibrahim; Alceu, EucHdes, Gaivota, Renê e Izidoro

Excelente foi a renda, atingindo à grande sôma de' ,.

Cr$ 4'1.270,00.
Na preliminar, venceram tambem os aspirantes 'do

\

Caxias F. C.

'Apitou a peleja' prinCipal o JUIZ uruguaiQ Julio SaI-
o.'

J

samandl, cedido pela Federação Paranaense de Futebol,
que teve atuação regular.

Ern:h'ora� b préli0 não oferecesse di:fictildades' discipli-

�:ressista vila.

Os próváveis quadJ,'os:
PAULA RAMOS - Brognoli,

" Valério t:_ ;Jacy; Wilson, Alípio, Bitinho, :Barata e Jacó;

Partido Tra'balhisla Brasileiro IMBITUBA - Miltinho, Marco e Mário; Gerson, Oséas
� Tião; IIarl�y, Ernani, Giovani; Gerald� e ;LaÍldinh�.

.

(

.......................,.
,

.hant� ."Show" de', música, canto e "ballet" sob' a direção ImagmfICa da' s�nhor.á,. Lieselotte Niemeyer.
intervenção dós presidentes dos clubes interessados, indo,' IA seguir se' desenrolaram as dansas animadas pel.a
assim, a peleja, até o final, sem sem incidEmtes e sendo

.
_

_ .
orquestra "Narabá", local e a' célebre e alegre banda mu-

cordada pela bela demonstraçao de carater esnortwo que .

I "F
. '" d

",

S- B" t d 's ISICa UrIosa e ao en o ou.

,deram os prcliantes; abraçando-se, após o apito finaliza-
A d d ··t b

.

·t a'

I
gra ecen o o conVI e, que rece emos, felIcI amos

elOI' fio grande choque! .' ,
'

.
" . v,

.
'

\
operosa dIretçma da novel soc�edade que esta, disposta a

,

construir notável séde social' e esportiva, que será orgu-
PARA jdíNVltL'E'JO MAIOR TITULO DO VOLEIIJOL

Ilho
desta cidade!

No Campeonato Estadual de Voleibol" realizado, do-

mingo passado, na· progressista cidade de Brusque, o va- CAXIAS X CORITIBA
loroso e' forte "'six" représentativo da S. E. Cruzeiro do 1
Sul 10grou trazer, pàtã Joiriville o maior título do certame 'I Em pagamento do passe do dianteiro Reis, ex-defen
ao vettcer coni brilhantismo. o Campeonato' masculino· sor do Bangú A,C, do Rio e últhhamente, no Caxias F. C.
derrotando na peleja final o valente éonjunto do Lii'a Te- desta cidade, êste clube énfrentará q�inta-feira à noite,
nis Clube de 'Florianópolis por 2 x 1 (8lX,15, 15x8 e 15x4), no seu estádio, sob a l�z dos' refletoreJ, o forte." esquadrão '

assim sagranCilo-se �i-Campeão Catarinen!e. do Coritllha F. C. que, ainda, domingo último venceu o

Celso - Teod0r0 - Hercílio -' Clemente - Mario e Agua-Verdé,E. C. líder do certame paranaense.
. ,

Manoló: titillares;' Adison, Olindo; Hóppe, Alvare e B�na-

naréS, pela bôa conduta dos "players" litigllntes, ê�se, ár

bitro, entretanto, quasi empanou o brilho'�o 'má-ior emba
te cata:t;�nense, Pois, na fase -inicial' vinha: agindo de ma

neira a irritar os 'jogadores, com gestos e cênas desneces

sárias,. o que, felizmente nUô repeliu na "etapa final, pela

PARA DEPurADO ES'TADUAL

TElMO VIEIRA RIBEIRO

,
.

neira 'foi a equipe vencedora..

Também, no campeonato feminine, Joinville se houve '

com brilhantismo conquistando o vice-campeonato.
No certame de juvenis, a equipe da S. E. Cruzeiro do

Sul classifÍ(�ou-se no 1.0 lugar, p'orém, no desempate por
'"

OPERA'RIO E CAXIAS NA LID.ERANÇA

� �io�-. quites' p�ra. a 'Âs
'sembléia Geral Ordinária a

'."

pontos, ficou fio 3.0

Com O préli,o Caxias x Am�rica, ficou éncerrado do

mingo o Turno do Campeon;lto Principal da L. J, F., cuja
classificação dos coqcorrentes, é a seg,uinte:'

.

1.0 lugar.,..,. Op'erário e Caxias �om 1 ponto perdido;'
2.0 lugar - América com 5 p.p.
3.0 lugar - São, Luiz com 6 p.p.BAILE DO UNiAO-PALMEIRAS

Nos salões da' Sociedade HarmonY,a-Lira, realizou-se;

�bàdo à noite, o grandiosó baile da Sociedade União-Pal�

meiras, festej'ando a fusão dessas tradicionais sociedades

social e esportiva joinvilenses.
Abrindo a es131êndida n0itadà social, teve lugar

4.0 lugar - Atlético Sãô Francisco com 7 p.p.
.5,0 lugar - Ipiranga com 10 p.p,

•

A próxima "rodada", a··p.r�meira do returno, marca os

,seguintes jogos: Operário' x,'Ilil1ranga � nesta cidade e."
'. ,

Atlético x América em São F-ra'nclsco '
\

�

.,... -,"' • �\ ,;.. -i-

mero.

bri- ,�. -

',o CURlTIU

TO"'..... .,.. CIitIU....u.. .�
ruzClLUlA,PB95U_ '<. � . .......__.� �,

',Flo.riânÇipolis, 10' de �gos·
to de 1954.

'A' 'DIRETORIA
4·

" Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O PRELÚDIO. DO ÁTOMO E O
- .'

NOSSO D'ESTINO"
WALTER SANTOS

Qut!:nd,o' a'quele moço tlmído, aparentando 26 anos de

idade .desembarcou tio. Pôrto de,New York procedente da
. . .\,." ' ..

,

Alemanha, nos ides de '1933, e expôs a uma revista espe-
'cia,lizada e posteríormente: ao presidente �oosevelt, "a

mais famosa '_uaçãQ'_clentiliictl,q,e -nossos tempoa", a nossa

,� a vida do planeta, tem estado 'Pór 'um tio.
.

Estes signos E-MC2i desdobrados e 'apUcados represen
tam o mais tremendo poder de guerra, são eles que torne

cem os. elementos (la Dombà -

Atômíca;
.

.

O mundo cíentíríco estacou :meio descrente, meio sur

preendido e zombou do moço alemão; este impulso durou

pouco. '
.

,

O bombardeio de Hlroshíma dessípou quaísquer dúvi
das cantrárias a .sue p'0sitividade e' a Teoria da .Relativida
de Restrita,' de 'Albert ,:Eins,tefI{, passou' fl. preocupar os po-
vos ·civ1lizadq�. ,"

.

.

""
,

Ela surgiu ,de cinco 'letras formando a,:,palàvra ATÓ:"
MO, na def1nfç!j.o de 'alguns dlcíonarístas tido:. como um

corpo índlvlzível por sue extrema pequenez, torm�ndo a

.menor quantídadeüe um eíémento que,.pode entrar numa i

composição;' .'
'

Mas esta é .uma definiçãb muito .restríta e por ela não

raremos nem vaga>�,déi� do" quê' seja necessáríamente um,

-atómo, elemento fisico .iI}qiylzivetr cq.m.póncl0: 0, €onj,tmto
'

,

maravílhoso do uníverso.•
"Urp litro de água 0,', vamos dizer", contém 56'7 septl

ínões de atómos", e mesmo assím.. ficamos aítrda. ,oo,m uma. !,
ídéía incompleta doatómo.

. .

Carl Stoermer, citado por um escritor cujo nome. foge
me a memória', feJa-mos cem mais' ,pJ;opl'ie:da!'}e.'

. 'Dii, êie,' I

considere-se 'que o mundo atual e :t�da q'u:�nto"nele' exísta.: t
se tornem 1'00 'vezes ·'rn�iÓi':e.S: os home�� pà,ssarã& Si gigan - ;
tes de 1'50 a 2f>o,.metros de altura,e cada fi:a·td'e':eabelo será
tão grosso como uma oorda-de, 1,cm: de cUâimetro. 'Imagine
se que êste novo mundo 'sorra uma ampliação de lho 've
zes,' os homens terão unia altura de 15 a 20 Klm. e cada
no de cabelo, 1 metro <'ie, diâmetF&. Sup&pha;-se um �reei- l i �

.' 'ro aumento e ainda, -um 'quarto, ambos .

na proporção de
'

1: 100. O diâmetro -do cabelo atingiria 10 Klm;:.e os micró
bios serão' mo;nstros de 100 metros .e uma bola de bilhar I

.

terá o raio da Terra. '
"

\
.

.

.,." í
·Agora, sím -,- explica êle- - o atómo de !lidrogenfo .aô-

quírírá o diâmetro de ... 1 centímetro!' ,
. I

Espantosamente, o atómo, por sua vez, é maior do que
"

o elétron míl milhões de vezes!
.

'

,', ;

,
.

Eis aí, em 's'�as devidas 'proporções a' idéia. qU!!. P.o4emOIl\!. :

ter de um atómo,
.' .

.

.E dig�-S'ê;o qu� é""a! Bôinba 'Atomlca em, confronto
,com a de Htllrogen,io?: :':. .:

'

< ,,,

Ao que sá;bé;�quantlo' da .explosão da',Bomba: Atômle�

I.

sõbre Hiroshima, morreram Instantaneamente 60.000 mil,
pessoas; 30.000 outr.Q:S"iicar�m'-ferícfal:l,·-e'·2(t,000 serreado de' <

"males, naturalmente produzidos pela radíotívídade.
,

Em Nagasaki. lançada a bomba, 20.000, míl . seres hu-'
manos tl�e'ram morte itnetftata e 15 mil· edrncíos sumíram
como, num .passo -de.rnágfoa.:

_
E compreenda-se o alcance 'dia -arma atômica, .baaean-.

do-nos ,�Jn seu tamanho: a que' causou ii'Hiroshima tantas.
ruínas, sangue, e lá:gl1im!l;S"'niio' ultrapassava as dimensões:

\ de uma, bola de 'voleibol! ,', ",

'

.
.' . '. ";', ,., "'.',

Sua potência liga-se a deslocação de' an',que lá 'atinglu I'"
760. KHn. p�r hora, continha' 20 q,uilos de-oaro, metal US!l.- :"

dó como isolante do'. urania.., .•
'

IS,to é a Bomoa Atômica, e a ide hidrogen�() o que será
J ,

então?" .

.

.

. .'
'

WHli.a,m Lawrence, redator eíentíüee do N'êw Yorl-; 'TI
mes, cnoeadopeías proporções �ortffera da 'arma, escre-

veu: é uma monstruosidade físícá!
'

O' consageado .sábío EinsteIn, .arírmou: O' aniquilamen
to da vida, na superríeíe- terrestre; será o prece de se �n"..
çar nó planeta uma Bomba de Hidrogenio; que segundo
ele, tem um poder de, cem vezes rsôbre a Bomba Ato.mica.

.

Destes d�,dos é por eles telhos p.m,ligeiro e-mal traça,.
do esboço de uma terceira guen;almundial, cuja oonflagra
ção, se surg� terá \,lma origem como centro nervoso, prin
cipios iàeológicos atadas aos sentíment9s _egoistico, dos ho- \

'. .
. '.

I
'

meus.
ó

Ree-isttados por noticiários faiados e escritos e por in-:
criveI <fue 'pareç.a, no mês'qlJe passou, o mundo teNe 24 hO

;ras de paz e maí isso ,aconteceu, ai belicosidade dos homens

',extranhou o silenc'lo da· paz:, 'Poráugal ofendido envia-nos

uma' mensagem pe sangue,.
. ; , . ".

Dlr-se-á que ,o nosso roteiro. foi previamente executa··
dO: luta,r, sofi'er -e morrer ou sà�gue' suor e lágrimas, no

dizer ,do ancião e primeirO'-ministto'i:QglêS, quando' 'em nos-'

sos dias" d�vel'iam-ós bater-'no.s por \lm .ideal de crença e, fé

. continuamente 'alirilenta'do pela .esperança num esforC;9
conjugado para a preservação 'da esp�cle e dos vl1;llosos,
troféus -arregimentados neste' S�CUI0, sem precisar a, rique- .

za multiforme acumulada, nos. see,ulos anteriores conforme,
. o' rehlto minucioso de nossos antepassados.

Quererá o HOl;nem��o secuJo-"XX pei'der tudo·oi que até

hoje adquiriu?,
'

,
'.
'. .,

.

I t'Tr�gico fInal, terá o romancé dos seres criados a seme

lpallça de um Ser superior, se o· 4ltlfu.o, .capitulo fár escrito ,�

com ruínas e gemidos,",
.

,

Os camirihos q\le �e, cruzam tla atuà:lidade le.vam-nos
. áo extermlnio em :mass'a, a destrúlç.ã'o'totat.

� ,

A luta de ideologias travadal p�los Esta:�os ,l,Tnlçlas; e' r
Rússia, comprometem a inteligên&ia humana p,elO' phl'ado,., �;.' A ,N/O S D,E
xo que 'deixa' antever, incon'ítll:eensivel sob �s vários primas .'"
por onde· se analiZ3lr o ,assún�o: a própria' sobrevivência hu-' �

, '" _
. ( ... '----:-. . ,

mana, já que a única ,paiságem 'viva, finda a .luta, s,erá do mar a dentro no embate fantástico da pororoca, de na

"ruinas, e desolação sob um céu siilencioso" e pezaÍ'osamEm- da,..de nada enfim, pOrflue o riada será então absoluto no
te aIllar.guraÇlQ. . :

"

p'laneta.·
'

Um 'sinistro,estlgma. pil:ira irônico,sôbre nossas cabe- j 'O mundo transformar-sc-á num vasto cemitério sem
,

ças;' uma' q)les�I<mcula, um dii-que-diz menos opor,tuno fa-. flores e perenemente emudeeido ...
rá explodIr a melindrosa chave �os atómos e o pano dá

i
.Essa, é a. perspectiva bastante. sombria. E1 realística 1:

cena. descerá: ,vertig�noso.. . .', _.,
'.'

'

eo\lPElrada, por todos. nos,' persistilldo a int,oler!.ncin.
Em curto tempo, as maravi1hàs que a ciência cÍ'iau, 'do, dos, homens em 'mant" acessas as cU :sidências atli�js,.

I .
.. ..

,
- .

<.

,comprimIdo de MelhoraI a, Penicilina,' do automóvel a tele- ÍlJlpigindo a 4,b11.iões de pessõaIJ l,lm, final deploraveI, con-·

visão, do disco,á.nave ajato, desáplj.rec.�rão;, e' des�parece- qUflrJlto possam,. alternativamente, 'presentear-nos côni
rão também 'e 'pava:semp.re a. to<:ante histó�ia de Romeu e l,dias mais suaves' em época mais fraterna num ambito
JuUeta, para sampre será esquecida a sen�ibilidade d.as te-' cristão de respeito mutuo e jy.Uçu, e[juit�tiya,' se a:::slú1 o

las de Rem�,ra!ldt; as, obras pri�s de Miguel �ngell)<não' Iluiaerem. ,!'
mais embelezarão 'fl.:' e-1d�de. eterna, não ,terelllQs mlliijS naj,k, ' Em· outrÇ>s termos, êssa ,angustia se aprOflmd!l, '.0 �i-,
cias da torre inclinado. de Pisá. nem navegaremós m-als naS '!lntíficar�nos, de que' (> paderio atoinlco, caso firnie-,se' (')

f
• , �. ,

\
-

.

ruas romantiGas de Veneza;! Coiínbl'a mergulhará no es- Acordo, tterna,cional de Segurança, co)oc:.ii-:-se-á :i I;crvi�

quecimento e (!.om·�ia os que porpá passar�m; New'yOl�Ic: ço �os hOmens, eJ:llpre�âdo em utIlidades inúmeras, e 'se':

,será escombros é massa informe:e a nossa suntuosa Baia ,.rá. como um màrco radiante' ,de uma civili�açào' eni.:inci-
da Guanaba�'a tõáúÜ'-se-á' um Valé soturno, deserto e cha-

.

D9.d'a ctn ii?'.no.r�nc\l1:. 1':Iem como, s6berbo 'monumento' <\«

. me�a.nte; jám,ais ouvir":se-á da s,apéd()ri� 'de Sl\lam�o â, voZ, 9�'iseclJlô úlipé.r.!!c��erf � ." \ .

o': ''-:{'i
jUsticeira; jáDl3lis falar-se-á d.s, jardins suspensos da Ba- Com visível ancHls' a socIedade '. 'inun�ü�l àcom.panhá
bilol11a. de Cêsar e' de sua& Íegiões 'dê cbp.q),ÚStadores; 'do :is conferências, dO ,Qriente e, do. Qçidente, presa de sp-

.• ._.
" '. f·.1 f �"., '. I ..•. , ., .". • .

Sena e das <;lo�e I;l�as avenidas de Paris convergimdo para; bressaltos p,elo �1:!.mp�'de.'uN�I;!;>,t:ó,'llrí:í<r�pentino:,"e ',este' nuo
o AI:co do Triunfo:'e'neIh- do magestoso �azana!l entran- �. só probJema dos',qüe \Íive'm':'mats proximo$ da fogue:ril,

j
.

\ ,..,.
',.

í :': : ., l", ·,l· .�..">' .: ,-. , .. ;.. .•
, �,

•

"

r

\.

tem espaço para- .

tudo
'e quantos 'aperfeiçoament�s !

.'

"

'.

,

•. Cong:e-Iador horizontal
Em tõda a largura do gabinete. Am
.plo espaço "paTa conservar carne,

. peixes., tegumcs,' frutas - por vários

dias. Possui 2 gávetas para' a· ,produ
ção de gêlo.

. ".

.

Mais de 30.000 lares no' Brasil; possuem &"x�:i

'refr.igeradores.fab,ncados pela" Brasrnoto�-, !

I���_ �?

co,m .�inteira satisfa�rll) ,dos �eus p�s,;uiiio.res ,9'�
- uma prova lIlcontestavel de,su:t.alta ,K$
qualidade. Baseado nA ,,;xpe,riência qu.e a ��;

B d
.,

"f' b" ti �/.

.. r�smotor�. qmTlu com: a
; fi m�açào�' e �ãO �';:i�.. elevado numero de umdade�, Brastemp e o .«

\
, � �

,

mais belo e perfe(to ref�,igeràdor que > >.�;��
as-doFl<as·de-casa possam· desejar. Pense IlO

"I�>;'
,

. � y�."

hem estar e. na economia que proporcionará :�
·.(').,à

.

ao:�eu l�r., 'Procure, o'_ ,concessionário ruais '*.< ..

, �roxlmo. e adqUIra o .eu �raste: p .. � �<Y<. .

,
.

• Amplo' combP,artimento na

• ase ','

Espaço adicional para guatqar gar

rafas, conser�as e alimentos que ilo
dem ficar fora do refrigerador, eco
nomizando ,espàço.

<:'
.• 1, ••.

P�,at,�lelra 'b,psculante
QúandÓ não em uso, permite ga

nhar mais espaço nG gabinete,' para
guardar maior número de frascos

ou vasilhames altos.

• 3 recipientes pI aJim,tJ'ntos ,

Sob o congelador - um para carne

?u peixe. Na parte infe;ior'd'q gabi
nete - dois que recebem frio úmidp,
para conservar frutas, verduras e

legumes.
,
-

"

'

PERFfLTO, SERVIÇC:J. ,DE ASSISTÊNCIA :eo,.<f)�(3�
1"4" H",,"".'i$:'�""

t'
,

,urasmo,or
.

�ÀO BEaI'lARDO DO CAMPO � EST. sAo PAULO

'C,oncesslonárJos nas' prh1cipais' cidades
"d.o Interlór do Estado' e de todo Q Brasil

,'';

.

através dQ ampla rôde de

conces�ionJrios, com tÁ,c;nicos)
habilitadoS'�peJa Bras.motor .

'.aI.
.-'------

Pa r,a ,oJI!J8dil e' 'Pris80 de VflD Ire IPrece ilo do Dia
PRISA.O, DE VENTRE

. "j
,

..,'

RILU&AS ,DO ,:ABBADE MOSS FADIGA E SAÚDE'
.

As veJ'tig'elJ;s, rosto quente" t".ita ile ar,

vômitO's. tonteirlLs e 'dO'res dê éabeça, a A fadiga concorre para en·
.

maior parte das vezes são devidas ao" fraquecer as defesas do or-'

mau';funcionamento do aparelho diges- I �anis�1o contra iis"doe�\�as
tiv:o � cons,equente PrisãO' de. Ventre. ,mfecClQsas. 'Os exerclClOS'

às fUulas do Abbade MOslI são ,indica- violentos, os excessos de pra_;
das,. no tratan;1ento da Prisio de Ven- zeres'e trabalho esgotam a

tre e',suasmáriife�tl\ções e as AngiO'�o-' resistência do corpo.

'/ lJ�s "Licenc,iad�EI pela; Saude. Publka. as Pilulas. do Ab. .
Defenda a, saúde, ('vUal1-

b�de Moss n�o Ujladas 'Per milhares de pessoas. Faça o do O' excesso de trailalho
O'U divertimenf:o. SNES.

e- nossQ/ igualmente, somos integraíltes desta batalha gi-
gantesca, 'participantes itivos dêste jogo que desmerece VEND Jf S"E:loS luzes de nósso tempo. . .

.

t... -

:PoJ,' ,.c.onvicção filOso.'fiaa;
não temos .'

intelectualmen-,
Um terreno à rua Souzá

te Ó fatalismo que as circunstâncias nos levam a dedu- Dutra' no Estreito.
,�ir pu�nto à0' futuro do mundo,. nem cremos em sua des- . Tratar com Fragoso na

trui,ção por, des�gnio E\uprenl,o" porque Seria _:_ levando em . Firma Hoepcke (Navega
c.ontinua na 6a Pàgina ; ção).

., '

_ .......�
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"O PRELÚDIO DO ÁlOMO E O,
NOSSO DESTINO"

conta a salvação de 'Noé - um acab'ar para"cm:n;eçar : a
mesmíssima história que se procurou apagar.

Porém, posto frente a frente a fogueira prestes a ar

der - pelo que se lê ,e observa' - para medir qualidades
de supremacia, cada' um de nós, ao envéz 'de tomar par
fundo em sua parcela de auxíÍio á estabilidade de càm-'
coração réaliza milagres, pois só um milagre salvÍlr-n�s-ã
preensão e justiça dentro de um críterto de amor, dado

I que;
o cérebro só arquítetíza maldades e contrariamente o

coração realiza milagres, pois só um misagre salvar-nos-á
da catástrofe final.

Mas sôbre o' ser, reina soberano a vígtlâncía do Eter:..
no; e para o mal" positivamente o l�elhor lenitivo de que'
podemos/lançar mão perdura em nossas orações! '.

.

,
Muito embora os Estados Unidos venham construín-e[,

I ,dos seus abrigos a: prova de radiações atomicá-S, sabe-s({:·.
que aquelas aderem aos móveis, aos prédios, a terra as'
plantas e sua a ação no corpo humano é das mais Iamen
taveis.

.. '.

" �

Póde causar a esterilidade, aleitar; cesar, afóra male�
píores :e de consequencias mais funestos do 'que estes.

A Bomba Atonâca, não fosse. a genialidade de um sá

bio, seria bem o invento de um louco!
Por outro lado para 'que possamos crer na possíbílí-.

dade de um entendimento entre a. Russia e, os Estado�
Unidos e termos desanuviado' -o panorama descontrolado

que nos legou a Alemanha nazista, é muito' pequena, se

volvemos. nossos' pensamentos ao que foi preciso conser-

tar-se na Coréia.
.

'

A paz lá houve' a custo de 575 conferências que dura-:
ram 2 anos ,e 17' dias, enquanto os 'ànos de guerra foram.'
3, acrescidos de trinta dias",·

.

Mas sem embargo. de tal acontecímento, nOSSa ré de-
ve continuar acessa, brilhando sempre e cada vez mais

porque "entre o céu e a terra há 'mui1h mistério de�conhe ..

cido do homem", , .

ECONOMIA absoluta

,.�. 'i".r�Qde ,CO.Nf:Ç.1RJO .

�
.; ., ,�:' -: ,j'� , <: >I >;::,,:: :;��"",,-",�:-��-.:;:o"_

.; ". �

,

..

:",
Ca ''''d'a'd'''e' .',. "';�,"".: ....

';': , .... ;.;' , ..:5',;/,,'
.

"-, .. pa ...... , �:. �>< ,_ 1�� - ',� ',;�' '1·-.:(;'tJ..

'�

100. a. J.b,QO Íi�ros.,:,,:,., '"."
1 ,

.

AQUECEDOR
\

� � l � -; .;.' '[.�
.

� � ...
. . :, ":( �

IMERSÃO e,

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de :'
.

cobre.

• Aquecimento ultra rápido,

.•:, Játo. abundante na tempe
ratura desejada;

),

< 'I

'Clube 12 de.Age;.s�.• :,:<.
L_��' '-'J

•• � f -,' � � ',' <.;, -1':.

:Programa

,_

,.
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o ESTADO

JUIZO DE .:oiREITO
.

DA antiga Rua Trincheira, e

1a VARA DA COMARCA
1

respectivo terreno com a

DE FLORIANÓPOLIS'.' I area total de 2.47,5m2 medín
Edital de Citação com 6 do seis metros e' meio' (6,5),

prazo de' 4Q PIAS deIargurána fr.ente e ex-
'o Dr. 'Adão Berriar-' trema com a rua Trinchei"

des; Juiz' deDíreitorla Ta ou estrada ',yelha que vai
Primeira Vara da'Co' para o Saco do Limões, a

.

marca de F'lorianópo'; linha de fundos mede dez
.

lis, Estado de Santa (10) metros e extrema com

Catarina na forma 'da herdeiros de Luiz Damíaní,
Ieí, etc. . . ;I de cumprimento ( frente a

:FAZ SABER aos que o fundos) o terreno mede

presente edital de, citação trinta metros (30m) extre
com o prazo

.

de .quarenta mando pelo 'Norte com pro"

(40). dias virem, ou dele priedade Judite. Américo
conhecimento' tiv�rem' que, Madalena, e pelo sul com
por parte ATTILLIO CA" propriedade da vendedora

. TARINELLI, lhe foi, diri- isto é Antonia Maria da

gida a petição. do têor
_
se- Conceição, .eonforme se ve

guinte: - Exmo. Sr. Dr. rifíca da escritura Publica,
.Juiz de Direito da. la Vara transcrita do livro :lA fls.

;'d,.a .CQmarc� de Floríanópo- 2,(7 n.·1608 ano 1939. Dean
liso Attilio. Catarinelli, bra- te o .exposto, na ímpossíbílí- .

. ':si,léiro" cásado.: feerovíarío, 'date de inventariar ditos
feo;idente e domiciliado na bens': que prôpor, 'Qomo .de

" .���a�� : de Curítlba, a:,rúa fato propõe a presente ação
Fernando Amaro, '11°. 1017 de. petição d� lYrança, e,

po� seu.advogado, vem, res- requer seja c�ta40 o Dr.
peitosamente, a presença Promotor Publico, bem CO"

de V. Excia, expôr o.seguin mo os ínteresssâos ausentes
te: - 1) Que viveu em � incertos, por edital no

concobinato, durante cinco Diario Oficial d� Estaclo e
. anos, nesta cidade de Flo- .na imprensa local,' para con

riànópolís,
.

com, ETELVI" testarem se quizerem o pe
NA. FRANCISCA

.

MAR" dido digo, quízerem a ação,
QUES, já falecida; ?) Que dentro do parzoIegal findo
desta união resultóu

'

o nas- o. qual seja julgada proce"
c'imento d.e' ,uÍíl filho em dente ofato, rec6.endo"

. ::\ .... h" -':� , '
,�

.
6/7/1917 do sexo masculino, se os direitos do SuPlicante, 'Pr.·s·a-:o 'de'

O B' III·
.. �" d

.'

c'ôr pranca, que tomou' o a herança, tudo sob pena de

rasl . e o "cas'o .

as nome de ANTONIO MAR� revelia e confesso, -e, alem
Ven"re'.

'< :' ::: .. '.
"

"

. 'QUES CATHARINELLI de protestar por to!ios os I

.. ""
....

:. ".-·'C
.. ,ol.:OD·i.aS. ,Porl'udu'esas

COMO 'SE �t. do inCluso

I
meios de

.. p�oYas,.�"pe�ti-
'L." �

• , ". .

& \C.' '. -termo de nasclmento' efe- dos em duelto, �uer, amo

�tIf;$4:,:��:'/""""" ';�'
.. : ;:>. ' ,'.� ; ,'. _. tuado em. 10. 8. '1937, por da, que seJam· ouvidas as

.

(Alvarus de OliveirD;> ... �uesas q,ue sa�. u� pouco' do despacho do .. M. M;. Jpiz de testemu�has Joaquim Ca"
'. ,;,1 'Qu� resta' d,e ��t�gas. con- Direito da .la.Vjra, destà b:r:al da.SilV'l; Gabriel Ca"

Há uma revolta 'no cora- i q�llstas .. p'or,tug�esas'.na. In- Comaocca. 3) Que, acontece bral 'da Silva e José Vieira
ção do Br���,�' .ryei�9ltá. JI}�- :,d.la .. �ll,a�".s.e�??�o. a:��:� porém, ao ... procedido de Oliveira Filho. Da-se a

j:al.. contragosto que;atmge. o Daht?n.�bb,l�, n,em , mencion. .gistro não presente o valor de CR$ ..
. -. fu��o da:-sua al�a. portugal, con�eg_�ldas pela conqUlsta ficou co1;isegnatio <) fato \ do. 2.100,00. N: T., P .. D. Sôbre

, {;_f;;;����",o:s,�,ndo,:es�:oll�dO'Pela ...
ln- ,dOS ll;ntlg?S naY,eg!i.dores por-. SUPLXÇA�TE o pae .d� 'os devidos selos de petição

..

, .dia que deseJa tl-rar-Ihe ',(}o- ,tugucses que dommaram o
Ant .... M···· C th

..
" A, . •

t . FI
. ':\

,i.h . ...., . /
..

. .,.' l.l' J. '1
. ,omo arques a arl ve se o segum e '. orlano

. '";� ,lomas que lhe perteJ;lçem lla ,·mUnu0 p.e a sua cora�em. e 11'
.' ""'t'\'" • .,.

t e l' 2'7 d J Ih d ·1954.. '

,
'

, ...
t

'

..... , ".,', '.' "'i .' l' 'id" 't F' l' con
ne 1, ClrcUS ancla es a, qq . po lS, I e u o e .

"-":. , ''quase ·duzen os anos... "pe o seu es emor., o �, it h" .' t"" "(' ') C 1" ...T -
•

d
,:",
.'

.. ,' '" '1:' �('" .. ?
. -' .

'd <. '1 gitímarriente le- eve con. eClmen o por ,oca ass
.

ar 0,8 ·.LAlllurelro a,
,

\,< '. �ode p.Etr�,ped.·.�QS'··�be.no,�'�j- ,�e1i:i �te epor' tratado' que siâo da' morte,;'de seu' filho Luz. Em:....a.i.dita.·�tiçã9c foi
vIsadoS' que ·e:ve·ca er aos ga e. ' ' "

.

'd' ",2781951 "' f 'd' ,.', ""t' d' '-'
"

�:t!���r:::�:l��:��g;���:� �!�,����i��o�77���.�a.côrte; ���tr:�d;:�;'dig�" '�essalt::� ���;e�.,o�,oC:���ã�� 2���, Edil I' VELHOS E MOCOS
.

I d'
'"

d" d t t _ Nehru vai tornando a sua �ose, amda, que no as�en 7 de 1954. (��s) Adao Ber-
.

."

", a' �

"
..

que a n la m epeu en e e
.

.

, ." t' t Ô· . b'i . 'd d . J
. d' D" S· � F1 ,- r" .

'·1 . " 'politica. simpática:':ao mundo amen o e,o 1 0'0 nome. o nar ei. UlZ e u�ito. U" r'), Cfl � e S J n • '-'
n la_ razao paaI;nad,qeUeI··m�p"e:r?l.rO� ipeí�s r\ehdh'dicaçõ�� de liber- de cujos apresenta diver" bindo o. auto,s�á; conclusão Pelo pr�sente" ficam con" (J U;) t u I ��
nar se um gr .

.
A.. 't' f' J!'d

.

d d t d' , . .

A 1 d f b
'

,

MaS'/.Nehrll ;que,.�tá':.désvir.;, : qá�e;·"e.rii polític'a' an�ip�tica, gencla, pOlS, es a, .omo se. 01 prol,erl o o segumte es" voca os o os os SOC10S q1.p" epoca atua agita a. e ril e enervante, e:xlÍge do

tuando;o' espíritó leusa.to de I tie"conqui;s'ta·.pelá 'fôrça em fosse ANTONIO CATHA- pacho: Expeça�se mandado tes dêste Clube, para a As- homem grande- força de vontade. para vencer todas as

Gan(úii� leva a' questão·para. nome q-� um 'na:.c�orlalisi:no RINEL.MAR;QU:ES, �uando na forma da lel..:. 31 de 7 de sembléia Geral Ordinária a dificuldades que se lhe deparam na ardua luta pela
o ladO�aH.t�pático;,p�las R,'lã-6s, ?'�&�st�:�,-:;.:Ih�(m)Qra terfitó- na realIdade, fOl reglstrado 1954. (?ss). Ad�o . Bernar; realizar"se dia 15 do corren- existencia. Quando um homem tem o sistema nervoso

de supostos njlcioIÍ.alil)tas ';vai r1os>;�,;que' n_�o .llie couberall,.l com o nome de ANTONIO des. JUlZ de Dlreito da 1
.

te, Domingo, às 10 horas; a descontrolado, qua'2do sofre de insonia e falta de me-

. ii:lva-mi-1tdo;,,�sc áld6iàs portu-'. �peia:�llb�erta;ção}?glêsa c<;>InO MARQYE;� C A THA R I" Vara. E, �ara que chegue fim de ser procedida à elei- moria, �le não pode, de forma alguma, firmar a sua

;O,: ' " "

.: ;;)- ,1:" se ··fossê' '\ün nazista" ou 'um, NELLI. 4). Que, para. o re" ao conheclmento ' de todos ção' da nova Diretoria. vontade, candidatando-se, assim, a· inteiro fracasso no
',:<'"

."

,

.

c'oii{\Ínista ·'â�rido·.· \nostras iÍstro de nascimento de seu mandou e�pedir
.

o compe" No caso do não compare' exercicio' da sua profissão. Em tais casás torna-se im-

T'
,o'

·t" :', d'
"

,V· "S'
", tlâ;,s'ua pr�i)Ótêh'éa:-�'"

..

, ... filho, foi declarante a 'mãe' tente digo,' o prese.te edi" ci�en�o, àquela
,
hora, 1 de pressindiveLo uso de um tonico poderoso, que combata

ra ,e'
, ªS.-: Ia, , "ds 'pàv�s 'fihe! �i�eIri.. sob a do 'suplicante, já falecida,' tal, que 'será afixado no lu" dOls terços do num!j!ro tO" rapida e eficazmente o mal. Esse tonico só poderá ser

B
'; /'.� . ·till.·:as·",1."

'

bandei�lª,';.p.o.rtu�,uel)a na'Asia D. MARIA BENTA DE gar do costum� e publicado tal de sócios quites, será ,a

I
"Gotas Mendelinas" o surpreendent� restaurador do

eUlra ;UI' ,

se sent�!1r�,elize?; pro�?e�am CARVALHO �ATHAR!" na forma da �el. Dado e pa�-
Assembléia realizada ás sistema nervoso, o remédio que faz ma�avilhas pelo seu

As' ;ts:roDq�Jtê�(;" tAsttlãti- '''em paz;' tem, cai'�ctElrlstlCas NELLI, que apos o falecl- sado nesta cldade de Flor!" 1�,30 horas, com qualquer poder curativo.

C"'� . 'a' 'ou Agudas)' e próprias�! não pe(Urã� esta ,mento de E;telvina Francis" anópolis, aos doze dias. d. numero. I Nas farms. e drogs. locais. Reembolso aéreo Cr$
cas,. rODIC S . ."�' '

.•
" 'b" '. M

.

d A d t d d A D:TRETORIA 4200 C P 1'
•. '>" "

. :'\if'� ,;i�!
.

I '? '�libett�çao," q]le e,:a �u .;l�,llS-. ca
. �rques, o crlOU e ucou, mes e agos o o

_
ano e "�. ,. osta 6 Meyer - Rio.

as su�'.m� ,e�\��,.e�':il�To� são'à India de' Nehru .. �pelo auclhada pelo' suplicante mil novecentos e cincoenta

ses, It9'�\;J.tl�es,:l.�;e�Jrfados, nlenos :'que deÍI?-oc�átiçameri�' que:, sempre fornecia' os e quatro. Eu, HiJ9inio Luiz
catal'�o�),' 'assim 'como as tehouv�êse pleb�,s�ítq' !nda- meios .de 'subsistência, 5) Gonzaga, Escrivão o subs'

'k'l'ipeít, sã:(9:� :ttr01êstii&]iI, 'f!� /iáha?,,��srà,_ge�te cg,� q��!ll Q�e! seu filho �o fale�er, crevi.
.

(ass) A�ãe. BernM-
.
,.'W;' \\;"''-.;;i'ét:l''b·· '.

",' .�., 'quêreria f�car. ... , .. J :, delxou bens a m.ventarlar, des. JU1Z de Dlreito da la
atacam' o 'apá�' o respna- "" " 1 ..,,-,,,;' ;', •.

'

'd'
, ',,' p'

,

'd" '.

h "1:7'
.

. . /�:li::'; Ú;' '.>4/ "'" :�' .

'E :li'o�t:U��:,i1rl���, o, E1. ;9r- > cons��nt,es,' .e· prria'ca.1Il a
.. , �ra.

tono. e ,�e'Vem ser ,tr�Wlas tuga:];' e!;po'hdo,. ��n:t: "ao, :í�eu' de,�lJolos, .·Situada nesta at C_ere. ,

com lH�k;llJ,É)!}�çt1IIJe�,to:' etiér,; la(io';oBrasJll?elôs la:ç�fs'á.n.7' dade a' 'l'U:a;- ",�ilvà �im, ':1i;�crivCo da la Vara.
gico que �combate o màl, evi- ?uip�oS". Íl';lé' �os '>pga�i p'ela \

' '"
," ,', . ..-'

,

'd:� �i",··".'·' 'l'�' \ ;""" ....
'

. simpatiafqve'o palS de.�lem- �---'-:-"---='-""".';';""----�-_:"'_"':"'_------.....,.---
tan o c

..

omp lcaçoes . grav,es. d f' t"
.

····0'· '(1: ,., as' . ., ". :.", ',' .'. ',I.. ,": .

. ',.. , .' • o
.

mar es ru a nosel a m -. " I
'

,'(O S�\�§�J,),�f'\'�éº�t�pdo,. �le�. 'si.' �t��ileir'�i'" ',' '.
""., .�. .:.*..:..:..:..:...:.;.:�:..:..:..:...:..:..:�:..:+(..:..

mentofj ���t8S tl�OS_ e>pe,l�o- , ,,'q_ ?rà�i�,;;o ��a�ll povo, o. ��. ',""""'-
,

.

,

..

,;'. -;0."
rais, é o remédio' indica'do: BÍ'as�l c6rpo � l:l}P,l,a, �E;):Qte:-se:

A'- G'O. ' R'"":, A,':�,:","
' '.!+

procu'f'e: 'iio:-N"o\i;eti vi'd:t:o" �erido,' sente-;se revoltl\��!:, ,e, '. �:.. . +:.
"

"'.' ,
." .i � .io< ,(' •.

'.,'. está ao lad.o '. de port�gal.. � 1 ti:_'+ •''I-' ,SA�?;�tN >�a� �.�pas� ..far-· iançà ao murido o seu pro:- ��. :+
máciàs e drogarias. test,o.,._ v,ee,.�ente, sincero! . .!. • •

, ":",, '

.... EM FL'ORÍANÕPOLIS .t.

:'S'Q:F:RE: ,'O'S' A$�MA :1: -: 'TAMBEM;- :i:
GR1PES', ,�R€)N�UIT�" E ÇOQVI�y'C,H�?, ,._t. " .',OS. FAMOSÓS, .

- +!.
Se a tosse cc), atormenta ê exige do seu organismo. um ': ••�

esforço' sO!bré1íufu:arlo\ :pl'odu�indo .ânsias,' ·�:;;fb�ia�: e ru- �:.. '. ,Colcllões de' Molas .t.
tura d7 ,:a,zos 5���lar'es, ��iq�ps e �w:es no pE:ito,. evitê ti:.. , 1

• ._t.
chegar 1a::'·�sse.� ext;�m:bS,;,tq��n?o}1�g!fpl��Jc, dQ��s ,d.o '�:.+ ··r·

..

'E" 'R''R"A'N D'O" ,:.t.
REMÉDfO,'1)0 ':DR/;'REY'ÚPAt.I:E,'�s .gptas :que 4ª0 �a1t- � ,

.'.', ,.',�..., .!
.. ,

,...
:

it�i�:m�:�l;������:i��1:tsvlE'1 "," 'G�ANrIDO .' 1=
desobstrl.lÍr . as via� r!!..s.p�a!qrias, It0rma,Hz,ar a respirá� .t. _' p O ;r, ',;';"'" ..

. Itl.�ção, dando· âlívio' e '(berrí:-e:;;tar im��ato,. porqlle . o' mu- ': 5' A NOS
'.

cus é diss:ôlvidó.��U:e,n :.,t�ín 'Pro�qu.U;e; �ncontra no' �:.t. .

"

..

S'A'NT'O'S' S'.
'0,; ��.

REMÉDIOi'do DR. REYNGA'rE a su� s�lvação. ,," �:." ,.,,J.. :a. A.' ,'t!.
.

Nas drogs. e fams. locais. Reembolso aereo Cr$ 44. �:.+ ,", Pôrto 'Alegr� Á"
C. Po,'al 6,Jy!�yer - Rio.

.'. " ", ÇAS�, FUNDADA.EM; 'i.'9'Ul '�:
..: iNataptl\Crian,çâ:i��Db,t.�,· i··,���t��i�·GibG:A. "t'

pobre !!U!:s:o::�::=���;::s��rd!��:::<�!raé;l����'l:i::;> 'ESTUFAR'A GLOBo' ',.1 :�:.
ta do Natal da, Criança Pobre, ...ganizada ,pela. Juy..,.ude t", I. CAMPOS elA.'} í 1,,\,10'\ ..�
Espírita de !!lorianópol�s, e sua rec�mpensa s�rá.. .��.: e�.I·:·"" ..t.
dôbro por Deus, os donativos poderao ser envIa.os para a, ••+ JOSE' MOURA

. :
, _.

i • """ ... ,.
sede d�. JEF, edifício da Federaçao, Avemda Mauro Ramos ••+ .

+'
"

',.. ,.. .. ,.. .. ,.. .... �Á": �...... ,.. ...... ',,-�"'::"'''':
n. 305 "':";"Nesta. ,

f..++ �'H..++..++.'H.'H.'H..�.�.'+!.�.��.�.��.�

SRS. 'TORRRDORES" DE cafÉ_

I;. .r. )

·to" ,

....

....-

./ ".

, ,,/y/'
EIS,UM NOVO
FATO.R' PARA

�
SUAS. VENDAS

� t, r

Obtenha novofv'revendedore's
poro seu café, adqUirindo vários
Moinhos "LlLLA" Júnior e em"

prestando·os aos varejlst.as com, .

o condição de qw" éles adquiram
exclusivamente d,' seu

�

café em

grao. Como o consumidor pre-
fere o c.... moido no .horo, os INDÚSTRIA
vend,os ou",...�t!,.m c···.· e ,.0,' !wçr.o,.s

.

.BRASIL'EIR·A
tomb'm'l,..e.t.'.".'Um'·novo·ll�o' ''-;'.;'. ,', , "n'

v.
'de molnlio qu." fábrlco"LlLLA" MOIN'�',:�. U"I,llA':',�'

.

.• '. ","produziu principalmente poro
. .L .

. que os.tor•• fa�õ.$;,Q forneçam
r l:.�àos iJ,.às' r."Y.h�d.dqres. c,.,sfa., '

, �'.i�,"�"'� :" a
,

' ,. ,

P,?:U.9.o,.,m:�J tO 'q'uiló�' ·por.�:'e 'o'cup�' "ouço esp<ÍçQ.' Eq'ulp(;do com'
motor de �m terço de "'010,',monofá.•ICO( gosta pouca energia e

funciono +m qualquer tom "da de corrente, S,,".clte"nó s . p�aip"'cta.,,

,;.TEMÓ:�,TÂMB_�:: o.�·
.' ..: : ,

,'" .

'
.. ,.;'., :." . Molnk:os' par..

' IIr�cle proiluçao de coFI. Jorradores
.') "�o . ,e "'_vadores"p_ "ále; Balanç... + outr�s 'lÍIiiq�l�a'.

Cia. LlLLA de Máqi1inas l�D(JSTRIA E. COMÉRCIO

RubiPi'tilfini�gii, 1037 �: Caixa PlIsial 230 - São Paulo "' Bras,i
Oficinas e Fundição: Av. Guar"lh�s, '123 �,.Guarulhos - (São Paulo).

,

.

.,1.'
';,

• ,��.'

Fiorianópolis, Domingo, Agôsto de 1954 '

'l'

, ,

Edital
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AGENTES NO INTERIOR
1,mslVlO SEM CAPITAL E SEM

NENIjUMA PRATICA
Grande Organização de Tecidos de São
Paulo, procura pessôas honestas e traba...

lhadoras para venderem CASIMIRAS, LI
NHOS e TROPICAIS, diretamente ao I con

sumidor ou' revendedor,· pelo facil sistema
de Reembolso Postal. Paga-se'ótima cernis
são 'e fornecem-se mostruários inteiramente

grátis. '- Cartas para TECIDOS MEHERO
Caixa Postal 4.020 - São Paulo,

AVISO 'CAMPANHA CONTRA O FOGO

Para

o C1'1ife da l6a. C, R. M.
avisa que, em 1955, serão in
corporados- ao Exército, os

brasileiros nascidos em 1936

Aproxímando-se a época se a observância do Código
do preparo de terras para a Florestal, de acôrdo' com.
lavoura .ou a limpeza de pas- seus dispositivos, que pres
tos, em que se observa o crevem os cuidados a serem

emprego 'indescriminado e obedecidos e prevêm penalí-
.

abusivo do fôgo, 'cumpre dades aos transgressores.
lembrar as inconveniências O art. 22 alinea "a", .proí
de tal processo e as medidas be a todos os proprietários,
que devem ser tomadas pa- deitar fôgo em campos ou

ra evitar o incêndio de áreas vegetações de CObertura, das
vizinhas. Em virtude do fô- terras, sem a necessária li
go destruir grande parte da cença de autoridade flores
matéria orgânica que com- tal.
preende a camada superfi-!
cial do sólo, enfraquecendo- Os pedidos de autorízaeâo'
o e expondo-o aos processos para Proceder quelmadrs,
de. erosão, uma área de cul-

.

devem ser solícítados. a De
tura ou um campo de cria- legacia Florestal Regional do
cão, não deve, ser queimado Ministério da Agrlculturà,
anualmente. situado à rua Santos Du
, No caso de limpeza de pas- mont, 6 - B'lorlanópalls.
tos, talvez se possa recomen- A denúncia de infratores
dar a-queima de 5 em 5 a- deve ser, igualmente, enca
nos. Para o emprego do fôgo J mínhada ao mesmo endere-
'las atividades rurais, exige- ço.

r

e os das classes
.

anteriores

que estejam em débito com

o Serviço Militar, - entre

tanto, os --: Aprendizes das
Esco 1 as Técnlco-Profissio
naís de Fábrica, Arsenais ou

Estaleiros das Forças'Arma
das, - '.e QS que. possuirem
Certificados de conclusão de
Curso dessas Escolas, - ee-·

cão dispensados' da incorpo
ração nêsse ano, desde que
seja solícítada essa provi
dência à, Chefia da i6a. C,

R. M. até o.dia Iâde Setem

bro, IM�RETERIVELMENTE
para que seja cumprido o

Plano Regional de Convoca

ção, de acôrdo com o calen
dârío estabelecido pelo Ex,

mo. Sr. Gen. cmt, da ãa. Re

gião Militar.

comprer, vender
ou alugar

PROCURE A
'

IMOBILIARIA PALMIRA LTDA.
Rua Trajano, n. 3i -:- IV andar - salas 1 e 3'.
Temos para vender Casas,. terrenos e loteamentos.

Consulte sem compromisso. 1;lOSSQ fichário. Oferecemos
Boca amarga"":'" Gases - além de uma casa e respectivo ,terreno à Avenida Mauro.
ictericia, má digestão' e Ramos, n .. 137, outras casas; terrenos e loteamentos na.

.YEN'TR·E.S.AN· Capital e no 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
bem organizado para atender todas' as necessidàdes da
sua escrita e manter em ordem os seus livros�

'Procure hoje mesmo nos�o escritório à Rua Trajano,
n. 31� sobrado .. '

Não é purgante. Não dá
cólica. Não vicia nem falha,
Nas fanns. e drogs. ll)cai�.
Reembolso. aereo Cr$ 50.

'Caixfl Postal 6, Meier'Rio.

�

'F A'CIT
um instrumento que çalcJllà'

[_:: cn\quanf�:o senhor pensa

\
_. - .-

;"'}�;rr"r r�"
""
,

1M'..:;:",�� ..,�I_� ._ , ••J

.,_1,..

. i

, ,

Todas as 4' "o'pera�ões de' 'âriimé'tice
.

'

NOS' SEUS. CIN.CO DEDOS
'

DESTIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA'O ESTADO
DE SANTA CATARINA

.,' ·1

.

{(Casa Fernando Lida.)
.

. I .

TELEFONE 3.878 - CAIXA POSTAL, 467
Rua Saldanha Marinho, n. 2
TELEGRAMAS "C A N A N"

'

..-
.

---: Florianópolis' -

1·

,
'

________________.....;;. �--��---- ''o_

'.;
,
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oip'i()'s, :,,_;'';:
"Se eu fôr eleito, a U.D.N. \ dos, o sr. Bornhausen. na as leis e as vem rasgando a tamente os prefeitos udenis- adíantadas.aos prefeitos da, deixam de ser

catarinenses., crif,icand9
o povo e, o_própfió '

perderá um correligionário' Assembléia; a 31 de janeiro torto e a direito. Só a ];>oli-I tas foram chamados a esta U. D. N .. Os da oposição não O estrabismo raivoso do go- Estado, e que não adianta eôr
para que o Estado ganhe um de 1951, prestava o co.npro- tícagern é que 6 interessá. Capital e receberam esse au- só hão as receberam, .como vernador não vê que estása- o crime á serviço da suã'gtbL
governador" dizia o sr. Bor- misso de honra, juranco: Por ela sacrifica tudó:, o bem xilio federal. Os prefeitos ainda são eng�nados, com. ����"���'
nhausen, quando il1l'.:Ha o '''Prometo manter, de- estar coletivo" as franquias pesscdístas, no entanto, até'mentiras nas repartições pu- t

' .

t,
'

,

I,
'

povo como candidato. Sendo fender, cumprir e fazer individuais, os ,direitos ex- hoje não conseguiram rece- blícas.
eleito governador fez ques-

'

cumprir a Constituição pressamente assegurados, a ber o que é devido às suas Denunciamos, daqui, êste
tão de ser eleito também Federal e a do Estado, liberdade, o decoro do 150- comunas. N� D. E. R. são in- verdadeiro roubo pratlcado

, presidente da U. D. N. Mas, observar as leis,

promo-I
vêrno. ' formados, cinicamente, peki contra os municípios, contra

se lhe faltou coragem para 'ver a felicidade púhlica Do seu fanatismo d'iscrimi"l Eng. Schmigelow de que não o povo, contra os. interesses
cumprir a promessa po.ítíca, e desempenhar () mAU! natório bastará este exem- pode_fazer o pagamento por- .colepivos, pratícudo por, um
faltou-lhe ainda espirrto 1'1.1- cargo honrado, leal e pa- ! pIo: em abril deste ano o go- que os cálculos ainda não fo- . govêrno que já perdeu até a
blico para .cu�prir o jura-

•

trió.ticamente':.
'

vêrno federal pagou ao Esta-I .ram feitos! O govêrno c,'lstá, sensibilidade moral. Grande
menta constltu:lOnal. t>cl'an-1 Esse Juramento vem sendo I do as cotas rodovíárêas do' 1° j calculando desde abril!!! Pa- I parte da terra catarinense
te o povo catarínense, repre- negado todo o instante' pelo trimestre; para serém entre- ra os prefeitos udenista as está sendo vítima desse as-
-sentado pelos seus "lcputa- governador. 'Jurou observar gues aos municípios.' Imedía- Importâncias .saem .até por .salto oficial, criminoso sob

adiantamento, todos os' pontosvde . vista. 'o.
, , Revoltados ,contra isso, 'Govêrno do Estado'está-se a

'funcionários declaram já a- propriando Indebitamente
"

bertamente que' não podem das venbas que a Uníão fot-

oubando

pagar não por causa de cál- nece acs.muníctpíos.vournpre Verba 3 -'- Serviçós e Encargós;: ;

culos -_desculpa crehna - :re,sponsabilizar o governador ' Consignação '10:' , ,

mas porque há ordem direta por essa
.. roubalheira organí - ' Bubconslghaçáo ,.04.'

' ,

'do sr, Irmeu
" Bornhausen zada",E; .. cumpre apurar, -aín-: 30 - Departamento dos Correfo'�: e. 'Telégra{iJ�, '�,.

"

'nesse -sontídó. As cotas. esta- (la, onde estão os milhões � 24 ,.::.. Santa Catarina: ) "

duais, 'tguaimente, já for\m
,
vários deles _:_:_, que o govêrno

, "D�'st!l-qU,� çr�: ,�I:lO.OQO�09 ,par;a a ,co;qs:tq.lç�O da Ai�ên
" , , ':. '

'

, fede:i'al remeteu .para:'obras ela Postal Telegráfica .de Volta 'Gande; 'Santa ·Satá-l'ind.:'··
-...,......;----.�.;_'-.-',

'

I [específic::).s no Estago ·'.e que ", ," ';.'" ! Justificação
,', ,

.

'

,

ORDEM DO MERITO foram desviadas para não
.
Hámecessídade de dotar-se Volta 'G.rande; com- 'uma

'sabemos, onde. A -Assernbléía i Agência 'Postal Telegráfica 'pelo desenvolvímento que apre-
MILITAR 'deve chamar ao plenário," senta a localidade, na.-índústría e' no comércio.' E' tarnbém'

RIO, 14 :(V. A.) - Ó pre- com 'urgê�cia, os Secretários, raedída de 'conforto para a :popul�ÇãO; cuja d��8idade é
.sldente da República assinou d'Estado . para que prestem I apreciável. .

'

.
'

.

c,, "

.decretos pa pasta da Guerra, .íntormações completas a res-
I Jo�quim Ramos: _. Agripa Faria.- _ Saulo Ramos.

p�o��vendo no Quadro Or-
I
peito desses d�sv.ilif!} crimino-

'

Leoberto ,Lea!.,
dínárío do Corpo de Gradua- sos e dessa crnmnosa r:eten-

"
'

"EME.NDA N. 2415
dos Efetlvos da Ordem do çâo das verbas destinadas, ve�bá-3 -'Serviços' e Encàrgos...

; ....
,-

Mérito Militar ·as seguintes I aos municípios. E' imperati-
/, Consignação 10., '!!.

" ••.•.

'pessoas: Ao grau de "Oficial" I vo que se ponha um freio aos Subconsignação 04.
,

' .. < ::::e�'cl �:-
,entre outros, coronéis Lu�s e�ormes prejuízos que o sr.' '. 30 '- Depar�à�e��Q dos:,"Ç�r�eiós é Te1êirafó�;-,�; -Ó,>

'Tavares da Cunha Melo, Hel- Irínéu Bornhausen esta cau- 24 --: Santa 'Cat�rma:' -: :;'\'-:"
,< f:'

.

.: �', �";':;:'
'tor Lopes Caminha, Gaspar sando

'

aos. mumcipros que, :. Para construção do prédío .para agêncía, po'stàl�tele-
Peixoto Costa.' Tenentes-co- somente por serem admínís-. 'gfáfica 'de Araranguá �.� Cr-$-. 56Ó;OQQ;;o.q.·;;· ',,' :: ,; "

'ronéis JoséBíenha�hewskL t'rados por pess.edistas, não'.,' ,,' justjfié:ic[�':<,�':<::.�7",·,� -,'.' ;·../(14J! >'

f
-

. . '. ....:-_ ,.,,'.. -: ;- �;.:i�"''''' (\.-.,::, , .� - ;.; �':;� '" :�

----....;_-----..;_-------""---..:....--------__;;._---,.--------'-----------,-.------:---�----,
.\ ." ,E' ;urg�p.t� �,:iI,l�cioé�q�:�c9.P&tr'tlça:0;'�?"predlo. dar/�I.l:e�,-

P. S. D. DO ESTREITO, Cl�"�2!q�:����:s�Tele�;:�Sa�;:�á'.prog::!�:rioc�����.�
Reunião do Sub-Diretório i�;l.uio Ramos;""

ÉMEND,1'N.21\6
',;'

.:
;::�'

.: ...·H· ..Verba.3 -'-:,' Serviços, � Enr:argos.
Consignação J{il. ", '.'

'., ,

SUbconsigI\ação 04.
" "

..,., ,:,;',. "
"'�" r�; 1 • ...1

'

� -
.� .�. - .... ' ., � ,'. � ,-. .

.,

3D, ..,.- .DeP.ltrt�m��to. dó�::CGtr�iQ1Ve Telçgrafos.·
24 - Santa éatatina�

,

.', ,'.
.

•
_ ,,. - �'-i

.

'·li;'.,
, ,Para construção de prédio para:.�.gência p·olltàl:.:tele-

gr,$,fica 'de C;uritibanos - Cr$ 5ÓO.OOO:O().
.

,
'

L,
,

o dr. João, David 'Ferreira Lima,"Diretor-presidente da Transportes Aéreos Oatarí
nense, quando pronunciava o seu belo discurso de posse como Diretor da nossa Fa

cu�dade de Direito

Geraldo da Rosa, Major Do
mingos da Costa Lino, Fran
cisco Grilo, Norivaido de

Freitas, dr. Osmar Cunha,
CeI. Antônio Lara Ribas,.
João Nevagenate �ires e por
último, o presidente Odilon
Bartolomeu Vieiral

TIro.lizou-se sexta-feira- à

noiw, em :mA. nova scCte, no
Bairro de Fátima, mais uma

rClmião do Sub-Diretório do

Prtl'ticlo Social' pemocrático,
do Estreito.
A sessão que contou com a

presença de mais de 40 cor-;

l'el!gionários, foi presidida
fli'lo sr. Odilon Bartolo.meu
Vici.J,�a, estando presentes'
a i.n c1a. os 8rs. CeI. Antônio de
Lam Ribas, dr. Osmar Cunha
c Francisco Grilo, :presidente
d:l, ,Ala Meça do PSD.

.

Usaram da palavra, para
tratar de vários assuntos de
interêsse do partido, os' srs.

Acy Cabral Teive, Rodolfp

Ficou decidido 'que, a Ala

Moça do PSD do Estreito, te- •

rIÍ diretoria própria e que sua

ins�a,lação �e , ,�e�lfica,rá ' na

próxima semana.
' '

Também ficou assentada a

instalação do Cpmitê do PSD
de Capoeiras, terça-feira pró
xima, na sede do Clube 12 de
..setembro ..

/ '

os

. :.'

-O dr. João' David Ferreira Lima, Diretor-presjdente da, Transportes Aéreos Catari

nense, quandO recebia, oficialmente, a' Direção da Faculdade de :Direito transmitida,
pelo dr. Henrique Rupp Jún iorNa proxlma segun'da-felr31 diá '16' a RADIO ANITA

G-ARIBALDI pl�ecisamente às 20,30 horas �evará ao ar

�(Fala o
. \

t

Um program,a em' que scra,o entrevistados os futuros

representantes do povo, pel'tcncente a todos os partidos.
Segunda-feira, estará no Microfone da RÁDIO ANITA

GARrl3ALDI em 1.110 Kcs. o

Flávio Ferrari. '

, Professor

"A GAZETA" Distinguindo' ,a �iência\'
brasileira, ,

. ,MISS SANTA
,CATARINÁ

, :�

::r
..

Florianópolis, Domíngo, 15 de Arõsto .de 1954,'

, TRABA,LHAN,OO POR
SANTA CAtARINA

.1' '�.�
. ':;/,,-. '",

".:)._

'"'
'

':'

j.� ,( ��

Justiflc�ão
"

E' urgente o início d;i. conitrução do prédio da.agêu;
cia dos Correios e· ;relégrafos 'dessa progressiva cidade.

Joaquim Ramos. - ,Leobcrtó �caI. - Agripa Faria: '__;,
Saulo RaJllos .. , I, !.,.

'

A caravaná goverriainentaI rumou para o sul.'De.

véspera, para o mesmo destino, haviam seruhlo d'ois,
caminhões atulhados .de pedras inaugurais.

"Ein Imarui os, excurSionistas pararam. E 'o &,over
nàClor plantou'a pririiéirn pedra ·eleitoral, ànunclando- ,

à como de um futuró posto dé saudé., Se as urnas Ipe

fore� ad'Versas; ::ipes�t' ,das 'ViOI.ê�cias. in�mi,ri?:.ye�sf�li
praticadas cOntra' � bravo e altn'o, chefe adversá,l?, o

põsto será tx:ansrerido com"pe'dta':e tudo. ,,' .i"
Em Braço. 'd:o Norte' fora� enterradas mais "dúàs

pedras: 'uma para U111 posto de saúde,".(mtra para :!im
posto' de' suino.cultura, a s.e.-r fei�o: com' verbâ.

'

feder;ii.
Eni Guatá nova peura eleitoral foi s�méada. Pes

to de Saúde, o disfarce.
Em Criciuma" mais, duas pedras:'uma, p�Í'� um

grupo do Rio l\Iaina e outra pára um posto;�"#�de
.. 'em Nova· Velleza. A Jllant:lf�;'Q, cju:n,o. s�wpre; re&,jl.q�. a

discurso p'o.l'ítico. ,"" .

.

,,' ,. ,',
..�;\c

'

.

.
\

"
!, : .

..

,,' ......

No Turvo, t,ambem outra pedrhiha serll d�da _
.' sepultura; �ara Ó g-rup.o de Erm'Ó.,' 'Nos di�i'�itrs"ds:;' di',
.õ�asHi.o," o go.vernador recoiril.enda'rá 'que',nâo: ,alud'il:Ü1.
à -fraude do :último pleito., ,

'

Em Sombrio, nova ,pedra,' émb'tú'acada. :soleme'nt��
.' .' ("' j",

Pl'omessa: posto de sa:útlé.
Jaguaruna recebeu. LÚilbém'a sua pedra:ho'''c.ami:'

'nho. Desculpa: idem. " . "'1._.:.
'

Tubarão mereceu mais: três tijolos, ,eleliorais!"
Um Vara o'forum, outro para um grupo em:Caplva;.rí e

outro' para um posto. de s_nocultura.
'

"

,', Como sobrassem varias pedras, o. sr. go:vernador
mandou guardá:..la,s em fmbi�a;" para serem 'apro
veitadas na Laguna,: on�te serãõ (servi4as 'ai'la carte,

,

em' brev�. .

.",' . ,,;.' .;;'j' ::.. f • _ '

. .

,.

Do., pro.grà�a foi excJuido Ó' pl�niio d� uma das
tais 'pedras,. destin�das a um posto eU, entre-pqsto do
Instituto 'do: �inho. K exchisão .se deq :em 'homenagem
ao sr. Erinenegildo:CorbellinÍ 'qu,e, proibido de entrar
'nas dependências' do. Instituto, não poderia assistir à
s()lenidade. ,E co.mo ele era um dos 'ex(1ursionistas,

.

houvé:'cssa. :qtedida, de. fina delicatesse!
. "

,

" '\ O '!ir. Vo.lnei, durant,e; o }lasseio, dístr�btiiu �;;�,tlOO
>mi!. (olhetQs impr.essos 'Rà;lI:uele',pp�J . qq� i'o.�\,:.-cJtuj;tdO"·

�
,
•da "Asse�bléÚl., .o. dinheitp' áa;:,ifuptessão

.

'iam\�:;r;,foi.:
-afanado dos cofres, públicos. \1' \<', ,���!,,�,!',�\ . ,

,

�,
-'

' ,

x·

,x

x
,

�' �;,�:..:),fj�J�,�:?j�j,:)'"
O, govêrno, coml1 se ve, e l1\�snio ela pl,ldra lasea-

'

,da. .. Para soterrar' iJlaugura.is, p,rê�lsa;""lde.'! inonta';';
,

'nhas. Para pavimentar_estradas necessita, ' de' cotiu:.,
lheiras. E vai aeabar na: pedra!." ,

..
'

,I ,_..
',",

"

" /

.' '.
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