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'Ano XLI OS que nos acusaram, de assacar infâmi-

M. 11�968 as e mentiras contra o govêrno do Estado, des
mintam, se puderem: '

1°. - que as cotas rodoviárias, recebi
das da União em abril, para se

rem imediatamente entregues aos

municipios, sómente foram pagas
às comunas cujos prefeitos per
tencem ao partido dominante"
sendo criminosamente retidas as

destiriadas aos municípios gover
nados por pessedistas.
que <;ts cotas estaduais, a serem

pagas no primeiro semestre aos

municípios, já o foram, por adian
tamento, aos prefeitos uderiistas

e, estão trancadas para os prefei
tos pessedistas.

Esse assalto a vários municipios e 'essa ati

tude discriminatória do govêrno Bornhausen,
constituem improbidade na administração cri
me de responsabilidadeprevisto no art. 54, n°.
V, da Constituição do Estado.
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. O adicional ao· extranumerário aposentado
'Aprovada pelo Presidente da República a exposição
sobre aquelá gratificação adicional _

'

'

.

Rio, 18, {v. AJ - o pre- da regulamentação do sala- .família. as normas a que se

I
,concessão da vantagem e mo dissemos mereceram a

sidente da República apro- rio,-família, que, está sendo �ef:re o, parágra�o s?pra, re- para o seu �onsequente pa-! a?rovação do chefe do Go

vou exposição de motivos do objeto de estudos pelo Con- lahvas a competencla para a gamento. TalS normas, co-, verno.

diretor do DASP relativa à selho de Administração do
concessão de gràtificação a- Pessoal; que funciona junto
dicional por tempo de ser- ao DASP, cabendo no entan�
víco a extranumerário men- to, a: expedição de normas

saÍista aposentado sem" ter transitórias enquanto .não

alcançado' o benefício da es- chegam a têrmo, aqueles es-

tabilidade. tudos.

O processo se origina 'do Assim, acha o diretor do

Ministério da Edu�ação e DASP que o dirigente do ór

Cultura, e refere-se a servi- gão de pessoal respectivo 'é a

dor aposentado e� 28 de a- autoridade competente para

bril de 1943, em data ante" a aludida concessão, pois
.

rior à vigência da atul Cons-, dispõe dos elementos índís

tituicn.o, recebendo os .pro- .pensáveís à apuração do

ventos de sua aposentadoría tempo de' serviço. Quanto ao'

pelo IPASE. orgão pagador é de oplníâo
Antes da vigência do 'de- o DASP que deverá ser' a

ereto n. 34.395, de 28-10-53, Diretoria, dá Despesa Públí

que regulamentou o art. 252 ca, que é órgão ao qual com-
item II Estatuto dos Fun- pete o' pagamento do salário

cíonártos ,Públicos, o ínteres- família dos ativos e inativos.

sado, .como todos os servido- Concluindo, opina o dire

res de suá categoria, sem os tor do DASP para que sejam
benefícios da estabílídade, aprovadas até a expedição,
não fazia jús à concessão do regulamento do salário

da mencionada gratificação, ..-r•••-•••••-••••

pois o decreto n. 31.922, de CAFÉ FILHO VISI-
15-12-52, que regulamentou TARÁ ,OS EE UU.
a' conc,:ssão daqu:la vanta-

RIO, 18 {V. AJ _ O go-

g:m,. �o a co�fefla aos fun- vêrno norte-americano, por \

Clon�r�o� eretívos aos dos I intermédio da ,sua represen-'
T.el�fltOl�lOS e ::os extranum�- tacão diplomática no Rio
ranos da Umao e dos terrí- de Janeiro, convidou o sr.
tóríos amparados pelo art. Café Filho a visitar os Esta-
23 do Ato das Disposições dos ,Unidos. A Oficialização
Constitucionais Tránsitórias� do convíte-resuítou-de son
Com a expedição do decreto dagens feitas há algunr'tem
citado (no 34.395), 'foi esten- po Pelo ItamaratL
(lida aos .mensalístas entre O vice-presidente da Re-
outres vantagens, a gratifi- pública deverá viajar na se-

cação adicional por tempo gunda quinzena de outubro.
de, ,serviço de acôrdo com o

art. 4.0 alinea "h" do refe

rido decreto. Por fôrça dêsse

dispositivo - esclarece o di

retor do DASP em sua expo

sição - não há mais dúvida

quanto à concessão da van

tagem aos extranumerários
mensalistas, estáveis ou não,
cabendo tão somente fixar

qual a autoridade competen
te para a concessão e o ór

gão pagador do referido be

nefício.
Como o art. 8.0 do decreto

n. 31.922 de 1952, estabelece

que são competentes para RIO, 111 (V. A.) - Tele- 'aprovaram um voto de a

conceder aquela gratificação grama de Belo Horizonte in- plauso e de solidariedade ao

as mesmas autoridades que formá que a convenção esta- governador Juscelino Kubíst
na forma da legislação vi- dual do PSD, reunindo os di- check, a quem visitaram em

gente concederam o salário- retorios municipais, encerrou seguida. O PSD mineiro con

família vê-se que o problema a sua convenção para, a es- correrá ao pleito senatorial

está intimamente ligado ao colha de seus candidatos. com o sr. Benedito Valada

que ficar resolvido quando Os convencionais pessedistas res.

WASHINGTON, 18 (U. P.) jeto' de lei, aprovado, pelo
..,_ A Câmara de Represen- presidente Eisenhower e que

tantes aprovou, por 305 vo- coloca o Partido Comunista

tos contra dois, o novo pro- fora da lei, como organiza-

-A-C-ON-VE-NC-,ÃO�\D-O-�-D-EM-M-INA-S�'��t�-R�·�I�'��l���'
�

��:��:��:

ue,s, a-o aela em 00, res ::��:��::�l��l�i�:��rES:����
vada na última semana pelo
Senado, mas > considerada

por demais absoluta .pelo

Lei sôbre energia alomica
Aproyada pelo Congresso Americano

WASHINGTON, 18 (U., P.) ter patentes sobre os admí- operativas e empresas de ser
- A Câmara dos Represen- ninculos atomícos que ínven- viços publicas de propríeda
tantes aprovou finalnrertte a tem. Sem embargo, durante de. do governo terão, prefe
legislação solicitada pelo os cinco, primeiros anos' es- rencia na venda de energia
presidente Eisenhower para tas patentes serão ,partilha: atomica produzida pelo go

permitir a participaç'ão da

l
das pelos divérsos solicitan- verno.' O prellidente recebe

iniciativa privada no desén- tes que reunam os requisitos autorizàção ,para dar deta

volvimento da energia atô-' necessários. 'lhes a outra nações sobre as

mica e para permitii' certo Depois disto, conceder-se- carateristicas externas das

intercâmbio de segredos ato- ão os direitos de patente pe- arinas atomicas bêm como

micos 'com' os aliados dos los 17 anos de costume, re- pará en�abular negociações
EE. UU. Esta medida, ,que novaveis por outro per iodo sobre um fundo comum de

constitui a primeira modifi- identico. A lei que será pro- energia tomica pâra auxiliar

cação de importancia dá lei mulgada pelo presidente às nações pouco desenvolvi

de energia atomica de 1946, também, dispõe' que as co- das.

foi 'aprovada tranquilamente ••••••••••••••�•••••••••••••,•••••••••••••••
ontem à noite' pelo Senado
por 59 votos contra 17, em

nitido' contraste com o cer

râdo debate que se produziu
o,mês passado.,O projeto a

provado agora pelo Senado e VIENTIANE, 18 {D. PJ

pela Câmara representa uma '- Segundo as últimas infor

s�gunda transação, ajustan- macões chegadas a esta ca

da-se às disposições 'sobre pU�l, a catástrofe aérea de

patentes que foram matéria Pakse fez 51 vítimas. A tri

de disputa. Dispõe a' nov,a pulação francesa está ilesa,

'medida que as empresa,
s' que

I
bem co�o 11 passageiros.

,

desejam atuar no campo da O ,avmo , de transporte
energia atonUca podem ob- "Bristol", que caiu no rio Se- zer o ap�relho

EXPECTATIVA
BOGOTA', 18 (U. PJ - A

Bôlsa de Valores de Bogotá
observa uma atitude de ex-

pectátiva ante as baixas re

gistradas hoje no mercado

do café de Nova Iorque., Os
corretores mostram-se P,ru
dentes, porém tinham sido

registradas modificações ím-,
portantes.

CATASTROFE AÉREA,
51. vítimas em Pakse

Negros armados, desfilando pelas
ruas, provocam os brancos

LONDRES, 18 (U.):>:)
-

ta investigando a possíbílí- rém, os pugilatos contínua-
Negros e brancos travaram, dade de que o incendio haja' ram esporádicamente, no se-

dia 15 uma batalha campal, sido provocado intencional- toro
.

nas estreitas ruas do norte mente.
de Londres, em uma rara ex- O conflito Chegou a seu

plosão de violências raciais, ponto 'culminante, ontem á
e .hoje a policia patrulha-. noite, quando uns 40 negros
vá a zona, para evitar um armados com navalhas, pe-
derramamento de sangue. daços de patl e facões, des- WASHINGTON, 18 (U. P,)
As dificuldades começaram filaram pelas ruas, gritan- - Declarou o presidente Ei

na sexta-feira, em ' relação do: "Saiam, brancos, que os se'nhower, em sua entrev.ista
com a presep:ça de um pen-, mataremos a" todos".' coletiva, que se a situação APRESENTOU-SE
sionista negro em uma casa Alguns brancos aceitaram permitisse e os traba.lhos do AO REI' DA GRÉCIA
de brancos, A tensão se pro- o desafio, travando-se a ba- Congresso fossem levados a ATENAS, 18 (U. P.I _..:. O
longou até bem entrada a talha, porém a políCia inter- 'bom têrmo, pl;etendia deixar sr. Jorge Latour, ministro rlo
noite, com o irrompiniento veio rápidamente, antes qUE!" a capital americana para Brasil, apresentou à tarde
de um incendio em uma casa se registassem vítimas gra- passar as férias em Denver, de ontem, suas 'credEme!a:s
de Baynes S-treet, no subur- ves. no Colorado, no próximo sá- ao rei Paulo, ela Gr-Scia.

'

;e;��oÊ5rõ WdCÕ'íTo�aA \;:���a�da:�
«evacua,çã'o forçada»'" �

FERROVIA BRASIL-,BOLlVIA
,
Trem internacional percorre 2.500' Qullometros'

RIO, 18 (V. AO) - O mi- 'J Santos, se destinam àquele
nístro Vasco T., Leitão da genheiro Whately comuní- local.

Cunha, secretário geral do cou' que, pela primeira vez, Pailon, situado à margem
Ministério do Exterior, rece- uma composição ferroviÚia direita 'do rio Grande" dista
beu em audiência, o sr. ,Luís percorrera tôda a linha rér- 50 quilômetros ele Santa

rea de 2.500 quilômetros eles," Cruz de la Sierra, ponto ter
Alberto Whately, engenheí- de Santos até à localidade mínal da Estrada de Ferro.
ro-chéte da Corptssão Mista de Pailon, na Bolívia. Esse Brasil-Bolívia, que para ser

F:rroviária. Brasileiro-Boli-,
trem conduziu trezentos ímí- posta em tráfego, depende

viana, grantes japoneses, que, de- tão somente da conclusão da

,Nessa oportunidade, o en-' sembarcados no pôrto de ponte sôbre o mesmo rio.

Dralálico.apêlo à Justiça Eleitoral'
Diante da pressão eleitoral, já positivada até com numerosas prisões, a Co

iígaçâo de partidos de Ituporanga dirigiu à Justiça Eleitoral o- eloquente despa
cho que segue:

,i'Exmo. Des. Flávio Tavares da Cunha Mello.
D. D. P�esidente Tribunal Regional Eleitoral.

Permita Vossência lhe façamos presente fatos dolorosos que ocorrem em'

, Ituporanga, onde eleição de 22 do corrente põe elementos policiais em desabrída
.eabala e coacção, por inspiração direta do Secretario Geral do partido' dominan-
te, a U. D. N. Queremos salientar que eleitores da Coligação Democrática sentem
o dever de comunicar a Vo�sência sua disposição de l'eagir frente qualquer vío
lênci� qU� l�r,h� cOplpr�Rlet� a_l�'êrda� na "Tau f4t�ãO das ur2_las, impon�o- _ �
se! portanto� ..seJam, tomaUas medidas preventivas, sentido evitar possibilidaãe

, coacção, recolhendo-se a força policial à sede da comarca, à disposição Juizo,
Eleitoral. Adiantamos Vossência que aumenta diariamente o destacamento poli-

...-- ' '

, cial em nosso 'município, com evidentes propósttos eleitoreiros. Aç,ões violentas
do delegado de polícia já diversas vezes foram coibidas por,'''habeas-corpus'' pro
cedentes no Juizo competente. O povo de Ituporanga espera venha Vossência
com sua autoridade rechassar o clima de odiosidade que querem implantar em

nosso município, sacrificando nossos sagrados direitos democráticos. 'Apelamos
para Vossência ,e para eonseíência jurídica do colendo Tribunal que preside, afim

, estacar govêrno linha, dele devíamos esperar. Contamos como certas providências
nunca falharam na defesa dos sagrados direitos populares.

Atenciosas saudações.
(ass.) Vitório Sens - Presidente do P. T. B;

Guido Costa - Presidente do P. D. C.
João Carlos Thiessen - Presidente do .P. S. D.
José Domingos Paglíol! - Presidente do P. S. P.

/

done, -nas' proximidades da
Pekse (sul do Laos), em con

sequência de um defeito no

motõr, transportava 62 refu

giado� ,de \Ianoi- para Sai

gon.
,Turmas da engenharia mi

lUar tentam atualmente fa
flutuar.

Vietnam.
Após ter declarado, que

éssa evacuação, era "empre
endida pela camarilha de

Tchang-Kai-Chek, sob insti

gação dos imperialistas ame

ricanos", o porta-voz disse

que "as autoridades france-

PARIS, 18 (U. P.) - A ses residentes no norte

agênCia "Nova China" anun

cia que um porta-voz da co

missão inter-governamental

encarreglJ.da dos assuntos
chineses ultramarinos, pro
testou, hoje, contra a "eva

cuação forçada" dos chine-

INTEGRIDADE
Nerêu julgado por seus' adversários

"Minha última homenagem é a V· Exa.,
Sr. Presidente, a quem, quero como amigo. Ad
versário do Partido de V. Exa., no meu Estado,
jamais 'recebf a.menor desconsideração ou so

frí qualquer interferência politica em'prejuízo
dá minha pessoa. Devo ainda a V. Exa. grande
soma de atenções, inclusive a senha conven

cionada. Quando 'ocupo a tribuna, V. Exa. pa
ra refrear os ímpetos do meu temperamento
e evitar algumdestempero, põe a mão no quei
xo. Imediatamente tomo o rumo certo. (Riso). '

Sr. Presidente; só. tenho motivos para

prestar a V. Exa., que preside esta Casa com o

lustre de uma inteligência preclara e austeri
dademodelar as homenagens da minha solida
riedade, da minha estima e do meu coração.
(Senador Vitorino Freire, lider do Partido
Social Trabalhista)

govêrno,

o Tempo
Previsão do tempo até às

14 horas do dia 19.,
Tempo - Bom. Nevqeiro.

,

1
, Temperatura - Estavel.

Ventos - De Norte a Les-SE A SITUAÇÃO,
PERMITISSE ... te, moderados.

Temperaturas Extre-

mas de ontem: Máxima 20,2.
Mínima 15,8.

do sas da Haiphong não se opu
nham a êsse crime chocan-

,

j
j

te".
- "O povo chinês, con

cluiu, e todos os nossos con

cidadãos re'sidentes no ultra

mar, devem atribuir uma in

tenção particular a êsse ul

traje".

- Você vai a algum baile
carnavalesco?

...,.- Não! Vou fazer propa

g-anda do VollJei!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador
, CLtNléA DE. OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E

J GARGANTA

-: DR. GUÊRREIRO
M E D I C O S \ 10r. faostu Brasil[ O, ESTADO Chef� d9·,ServiçodeOuvidos-�ar�,� Garganta

i' ,

\ do, Hospital de FlcrlanópolísO DRA \VLADYSLAVA
ESPECIALISTA EM DO-, .

ADMINISTRAÇÃO' A clínica' está montada com os' mais modernosMARIO DE' LARMO I DR..ALFRED.. .

ENÇAS DE CREANÇAS. ;Redação e Oflcinas, 'à roa Aparelhos para tratamento das doenças da especialidadeCANTIÇAO· I
CHEREM W. MUSSI CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n, 160 ULTRASON feratamento das Sinusites sem operação),- MÉDICO -

"

" -

DE e CONSULTAS: Das 10 às Te}. 3622 - Cx; Postal, 139 NEBULISAÇAO (Tratamento 'auxiliar das sinusites eC,UNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL
DR ANTÔNIO DIB Diretor: RUBENS A.' inflamações do Nariz'"e Garganta)

.

A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS I • 12 horas.
, RAMOS. �9NISAÇAO MEpIÇAMENTOSA '(M�derno aparelhoDoenças Internas Ex-diretor do Hosp�tal, ,MUSSI Geren te: DOMINGOS F. DE

para lonisar Medicamentos (Tratamento de dores de":ORAÇÃO - ,FIGADO Colônia Sarrt'Ana,
-' MÉÚIC,OS - Cons. e Resídêncía: 7 de AQUI�O. Cabeça e Inflamações da ,Garganta e OJhos. Em muitosRINS - INTESTINOS Doenças .nervosas e men-

CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. Representantes: casos são evitadas as operações das ,AmigdalasTratamento moderno da tais.
�,. GERAL-PARTOS Representações A. S.

;La-'/ULTRA
VIOLETA FRIO (Tratamento das Faríngíjes,SIFILIS Impot��cIa Sexual.

Serviço completo e espe- ra, Ltc'a, "

,

e inflamações dos Ouvidos)Consultório - Rua Tira- Rua 'I'íeadentes n. 9.
cíalizado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40

" "RAIOS X (Radiografias da Cabeça)dentes, 9.
h
Consultas das 15 às 19

SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS - fiO andar. 'REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA deHORAiuo: oras.
'

métodos' de diagnósticos e I Te!.: 22-5924 Rio de I , (OCULOS)
,

"
Das 13 às 16 horas, FONE: 3415.

.

I tratarnen to.
' ,

Janeiro. J LAMPADA de FENDA [Verificação e diagnostico deRes.: Rua Santos Saraiva,
SULPOSCOPIA .; HISTE- DR. rosá MEDEI- Rep.'ejor Ltda. '

lesões dos Olhos)
Tel.: Cons. - 3.415 - Res. 54' Estreito

R F I' d UI"
,

�.
RO - SALP INGOGRAFIA ROS VIElRA ua e rpe e iveira; n. INFRA VERMELHO

-- 2.276 �' Florianópolis. 'fEL 6245
-------.-- ------'--....___

, . --;.
- METABOLISMO BASAL 21 - 6° andar. Grande Prática. na Retirada de Corpos Estranhos de

-
,

- ADVOGADO -' _

P IDR. ROMEU BASTOS DR.
-

MARIO WEN- Ra,dioterapiap 01' _ondas Caixa Postal i50 _ ltajáí
Tel.: 32-987e - �ao au Q

�,

' pulmão e Esófago r

'

,
,curtas-Eletrocoagulaçao -

.'

_ Santa Catarina -

'. ASSINATURAS Consuljórlo: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaPIRES DHAUS�N Raios Ultra Yioleta e Infra Na Capital Belo Horizonte- MÉDICO - 'CLíNICA MÉDICA DE Vermelho. ' DR MÁRIO LAU- Ano , C.f 170,00 Residência _ Felipe Schmidt, 113. ,!'elefone 2.365
.

Com prática no Hospital ADULTOS, E CRIANÇAS
,
Consultório: Rua Trajano, I �

,Sem�st.e ., Cr$ 90,00 CÓnsultas .:..._ pela manhã no Hospital _ A tardeSão Francisco de Assis e na Consultório - Rua João n 1 1° andar - Edifício do .RINDO No Interter I'. das 2 horas em diante' no'ConsultórioSanta Casa-do Rio de Pinto, 10 - 'I'el. M. 769. Motitepio.,
"

e' Ano ,. Cr$ 200,00

I'
Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- p':O,l'�l';{): Das 9 às 12 ho- D'R. C'LÁUDIO Isemestre .: Cr,$, 110,00 _.-- -:. ,_CLINICA MiDICA ras�; r-as - Dr. MUSSI. Anúncios mediante con- "

.

'

CARDIOLOGIA Residêncta : Rua Esteves Das 15 às 18 horas'- Dra.. BORGES tráto. _, DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO _

C I
,.

R V'to Júnior, 45. Tel. 2.812. MUSSI. 'I ADVOGADOS OS originais, ,mesmo não ULCERAS DO ESTpMAGO E DUODENO, ALERGIA.onsu tório: ua 1 ,r, 'Residê.Jcia: Aven:ida Trom- Fôro em' geral; Re�up!Os publicados, não serão devol-,
,

. PERl\1ATOLOGICA E CLINICA GERALMeireles, 22 Tel. 2675.. OLH0S --: OUVIDOS -;-, powsky, 84. '

!)erante o Supremo Tnlbun al vide ...-' Dr. ,MI·uu-el...
""

Nune$ : Ferre I·ra ,

Horários: Segundas, Quar- NAR,Z E GARGANTA .".

Federal e Tribunal Federal 'A direção não" respon- ,

,

tas e Sexta feiras: '

de Recursos. sabiliza pelos conceitosemí-DR. JÚLIO DOIN

1 ESCRITÓRIOS tidos MS artíaos assinados. CONS. - A' RUA,VICTQR MEIRELLES N0 18, 10Das 16 às 18 horas.
DR. NEWTON ANDAR DAS 9 AS 1� HORAS;- DIARIAMENTE.Hesidência: Rua Felipe VIEIRA

D'A'VILA
Florianópolis - Edifício

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

� RES. _ DUARTE SCHUTEL N0 �38. _ FONE: 3,140São Jorge, rua Trajano. 12

I f
'-Schmídt, 23, - 2° andar, OIli _ l0 a'ndar _ sala 1. n orma"oesEspecialista em: 'os -- CIRURGIA GERAL V _- �,...... _apto 1- Te!. 3.002.

Ouvidos - Nariz e Gar- Doenças de Senhoras Rio,de'JaneIro - Edificio

U'tels /

.

Dr.', 'Ylm'ar I"orre-AProctologia - Elet.ricidade Borba Gato, Avenida Antô- ..., UDR. WALMO� ZO- ganta.
. Médica nio Carlos 207 - sa,la 1008. .

CLINICA MEDICAMER GARCIA Receita de óculos. '

Consultório: Rua Vitor
.

O leitor encontrarA, De.: CONSULTAS das 10 _ 13' horasF ld d Infra-Vermelho. Me'l'relos n. 28 - Tetefone: DR. CLARNO G.. ta coluna, i,p, forma,.õt!� que ,Rua ,Tiradente 9' � Fone 3415Diplomado pela acu a e c

Nacional de Medicina da Ultra-Sonoterapia - Ne- 3307.'
'i '

GALLETTI necessita. diàriameDíe .e. de

O C I 'F' E
'

I.E.�:�:::,;d;:: ::.:::;' dá "u��:;::sde Oto-Ríno .';=�as: Das_IS horas
R,;;;-�,�:��t�.:-6.. I.odlat.:

, H1. _t ar OS •. Doe SIIIMaternidade-,Escola Residência: Fone, 3.422 FONE: 2.468. JORNAIS TelefoD� Médico dos Hospitais Americanos e da Força(único no Estado)(Serviço do Prof. Octávio
Rua _ Vitor Meireles 'ij.ua: Blumenal n, 7!,' '

- Flàrianópolis - O Estado .........• I.OU Expedicionária Brasileira'

Rodrigues LIma)
.,'

A Gazeta ' 2.151 . MiDICO _, OPERADOR -PARTEIRO'Ex-interno do Serviço de n. 22. DR. DIB' CHER�M -----

Diário da Tarde 'i.. s.57,i Doenças de Senhoras e Crianças _ Partos � OperaçõesCirurgia' do Hospital Horá�io �, 9 ás 12 horas ADVOGADO DiáÍ'io da ManhA ... 2.46,3 O Mais Moderno e eficiente Tratamento e Operaçõea.,, I. A. P. E. T. C. do Rio de -.16 ás 18 ·h�ra�. Causas ci�eis. comercíaís, I,.••", A Verda,de ....•. ; •• ,2.010 ,das doenças de Senhoras IJaneiro II'!
Imprensa OfiCial' ••• ,1.188 Cólicas, flôres brancas, irreg�laridades mentruaes, ton- ,Médicc do Hospital de FONE _ 2.675 criminais e trabalhistas. .

HOSPITAIS turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irrililbilldado,' Caridade Residência : T1.'8Ve'SSa Consultas poptilare. ,

De Cuidade: -

insônia, impotência e frigidez sexual em ambos os se- 'DOENÇAS DE SENHORAS Urussangu 2. - Rua Nunes Machado, 17, (Provedor) . : • . . .. J.IU, xos -:- Tratamento pré-nupcial e pré.-nat�l.
'

- PARTOS...:..OPERAÇOES Apt. 102.
(esq. T.itadentes} "r sobra- , (Portarta};' ..... I•• ' ,I.O�. Operações especializdas do ouvido,' narÍz, ga,rganta,Cons ; Rua-João Pinto..n.16, DR. VIDAL do'-'sala 3. Nerêu Ramoé '

...•..

' 1.811 sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) Iabío paztídc.das 16,.00 às 18,00
I
Militar ..... , . �. \. 1.167

_ Operações de hérnias, apendicites, ovário, útero,"horas. ,

CLíNICA DE CR1ANÇ�� ,

São Sebastilo (Cala hemorroides, adenoides, hidrocéles, varicoceles •

'

Pela manhã ,atende CONSULTÓRIO - F• .ú�
de. Saúde) ; lUS3

varizes, elefantiazes.d'àr'a ent no Hos S hmidt 38

O" J
'

T
,-

I' Maternidade Do:utor. C I R U R G I oA, E M G E R A Lp;ta:::: C:ridade.
-

peC;NSULTAS - Das 4, r. 'use, avares ,racema. Carlos Corraa .:. 1.111 Tratamento garantido de varizes, úlceras 'varicosas,Residência: 6 h CHAMADAS 'UR-
'

hemorroides com 6 injenções, sem dôr
;1S oras.

. MOLE'STIAS NERVOSAS E'MENTAIS ..,... CL�NICA GENTESRua: qeneral Bittencourt Residência: 'fenEmt. Sil- ,

,
, GERAL '

"

.' 1 OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA 'rIROIDE (Papo),
. Corpo de BomHlroll, S.al T:pataÍnento e Operaçõés do 'estômago: fígado, vesicula e

n. 101. .

I veira; l3Q .

'" Se"'I•• Luz (Reela' intestino ._ Tubagem duodenal.Telefone: "2.692. FONE _ 3.165. Do Serviço Nacional de Doenças Mentais. ..açõe.) ...•..••• 1.(04 Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, maiaChefe do Ambulatório d� Higiene Mental. PoÍfcia (Sala <:;611118- moderno, em 3 ou 15 dias.Psiquiatra do Hospital r Colônia Sant'Ana. 8ário) ,.......... J.OS8 Técnica, única ,no mundo 'para o tratamento do Heman-Convulsoterapia pelo eletrochoque e c�r- Polícia (Gab. Dele· '

gipma (manchas' de vinho) no· rosto ou no cOrPog comdiazol. Insulinoterapia., Malarioterapia. Psico-
_ eildó) . . . . . . . . .. 2.5!i-i '

100%' de cura.terapia. ,
' ,

I COMPANHIAS n. , Receita de óculos - Tratamento e operação. das 'doençaaCONSULTAS: Terças. Quintas das 15,às TRANSPORT. dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,17 horas. Sllbado (mannã)
I

.

-I
Af:REO "

,

.

ETC.Rua Anita Garibaldi, esquina d. Gener. '. T1'-C , . . . .. S.700 .<\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DABittencourt. \

�ruzefro ido, Sqll' . • .. 2.500 '. • 'NOITERESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Tel. 2901

'I
t aml.lr ..........•. ' 3.553 Consutório: Rua Deodoro, 35 � Tel: 2784

.\'ari&, .,........... 2.325 Residência: Rua Bocaiúva, 210
Lóide A�reo 4. 2.402,

�;:!d I��;�.·': : : : : :: :::� Navio-Maior «Carl Hoeleke>'HOTtlS " "RAPIDEZ _ CONFORTO _ SEGURANÇA ,AVISO Lu:! /.............. 1,021
Viagens entre FLORIANOPOLIS • RIO DE JANEIRO'' ,,,,-, Maacelltic .......•••

' Z.276
. Escalas intermediárias. em Itajaí, Santos, São Se-..

d' t' t' f egue" MetropoJ . . . •. .. •• 1.147
b

.-

111 B I Ub t b d t t últi
Levamos ao conhecimento de nossos IS ln os r

-,'
,

1111' aSbao, la e a, a u a, sen o nes es' qua ro _
' .'

t "FAR La Fort. . ....•••. ',.
.

t d ' .zes e amigos Que mudamos o nosso estabeleClmen.o -

C5dque . ,.......... 1.44' mos apenas para movlmen �_ e passageIros.
.
,'_. CIA StO A"TbNIO" pará a rua Felipe SchmJdt, n. 43

(' 1 21 ..4 As escalas em S. Sebastlao, �lha Bela, Uoatuba nooi\'lA H "

I"entra
. ,..........

prejudicarão o ,hórá'rio de chegàda no RIO (Ida) •- ·�o lado do SAPS e Hotel Cacique. Elltrela ..... ,..... 1.'7]

I
.

'SANTOS (Volta) ,Agradecendo a honra de continuarmos a merecer a i Ideal .. ; ...••..••• '.15'
ITINERARIO DO NIM "CARL HOEPCKE" PARA' Oconfiança estr;,mos no novo, local á d�sposição. de nossa ESTREITO

OI '

'
'

MES DE AGOSTO ,DE 1954 "
,Bisque ..•...•••••

_

I IDA V O L T A
distinta freglH:zia.

PLANTA0 - Sábado - tarde - 14 agôsto Florian6polís Ita;a' Rio de Janéirq. Santo.
Domingo - - 15 agôsto

E' fi d 10/8 1118
IIlpres8 a' 15/8 17/8' 23/8 24/8

._;-- Precisa'se de uma em- 28/8 30/8, 4/9 ,5/9
I '

,

pregada para trabalhar em
Horário de Saída:I

,Pôrto Alegre. Paga-se bem. de Florianópolis às 24,00 hor.s
do Rio de Janeir9 às 16,00 horasI Tratar á Rua Felipe

p'
,

,_ inf' -

dirl"am se àara maU! onnaçoes l -

SchÍnidLp. 119. TELEFO- EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
NE: ,3.177.

.

Rua: Deodot'o - Caixa Postal n. 92 � Telefone: 2.212

Preítsslonal

1"

Dlt ARMANDÚ VA- DR- ANTÔNIO MO
LÉ,RIO DE 'ASSIS Niz DE ARAGÃO

- MÉDICO -"
,

Dos Serviços de Clínica Iri- CIRURG IA THEUMAT!).
fantil da Assistência Muni- LOGIA '

cipal e Hospital de Caridad(J Ortopedia
CLíNICA MÉDICA DE Consultório: João Pinto,

I CllIANÇAS E ADULTOS 18.
- Alergia - Das 15 às 17 diàriamente.

Consultório: Rua Nunes Menos aos Sábados
Machado, 7 - Consultas das Res.: Bocaiuva 185.
15 às 18 horas. Fone: _ 2.714.
Residência: Rua Marechal

'Guilherme, 5 - Fone: 3783.

I'
.

8ANCnde'C�f�ITO POPULAR

I� AGRICOLA .' I I

16
. . ,

Rv.o.��,
.

fLOfl1ANÓPOLIS - 516.. eó.ló. ri rió. '

Farmacia Santa Intonio
DR· I. 'LOBATO

'FILHO

DR. HENRIQUE
PRISCO PARAISO

MiDICO

Operações - Oo�nças
Doenças do apare�o respi.

cle Senhoras _ Clinica de
ratório' v

TUBERCULOSE Adultos.
RADIOGRAFIA E RADIOS- Curso, de Especi.�aç�o
COPIA DOS PULMOES no Ho!Spital aos S.rvidc.r61s

Cirurgia do Torax do Estado
Fnrmado pela:. �acul�a�e (Serviço JI) Prof. IIhrla-
NacionaI de Medlcma, Tl,SIO- "

logista e Tisiocirurgião do I
no de Andrad.)

Hospital Nerêu Ramos 'Consultas - Pela m,anhA
Curso de especialização pela no Hf'spital d. Carichd•.
S. N. T. Êx-interno e Ex-as- 'A tard� das 15,30hl.
sistente de Cirurgia do Prof.

d' t 'no co'nsult6rlo. ., G'
- em lan e ,Ugo PInheIrO Ul,ma.raes '

(Rio). 1
á Rüa Nunes Machado 17;

Cons: Felip!3 Scbmidt, 88 Esqll,DI de Tll'ad.nte•. Tei.
_:. Fone 8801., I 2.766.
Aterde em hora marcada." Residência _ La

porta,Res: Rua São J{l,r" 80 -
1Fone 2895. l Hote .

--��::::::==-----""'""-:---_''''_'''':''�____!_--;--:'�-7+--:--�-------=-'''';''_----��---:-
Lavando com 'Sabão,

'.
.'

:,

\?irgem Especialidade
da ela., IBIZEL INDOSTRIIL��oID,11I8.' (m:.lrc� �8ulltradl)

, economiza-se fempo e 'dinheiro .�"___';;;'---__;";_---:--"i:---:-:---"'--:"=------:----:",----------, ._ .. � .. _--._-----

I
•

I
j

'«,oli ._, .•

'/�/�;
-

/.

I, ,
..

,;-
.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Otávio Eugênio do Couto e Silva,
p'edra de solidão junto ao caminho,
e uma cruz de madeira desolada

'

fincada contra o céu: último espinho
para o olhar de quem já não vê nada.

Desanda o tempo, mas em vão. A terra -

sabe contar ps días: .quando o homem

junta os pés, vira árvore, e sornem

para sempre as raizes. Tem a serra

uma montanha a mais' (talvez 'um dente)

cada vez que alguém morre; e é difícil,
'

tirar-se do lugar uma .montanha

cu] as pálpebras baixam precípícío.
A cada passo a mesma cruz estranha

entre pedras e nuvens pela frente.

---(1---

4. Corte em pequenos
quadradinhos, antes de es

friar. (APLA)

ÚLTIMA MODA

xxx

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS, HOJE:
'- sra. Clotilde da Luz

Fontes, esposa do -sr. Des.

Henrique da Silva Fontes;
- comt. Ademar Nunes

Pires, comandante do "Carl

Hoepck";
- sta. Lourdes Maria, fi

lha dosr. Moacir Iguatemy
da Silveira
_;_ sr. Italo Paladino, furr

cionário 'da Alfandega desta

Capital ,

- sta. Julieta Daura
.- sr. Carlos Artur Herie-

ger
, -ten. João Cardoso de

Souza
- sta. Silvia'Bicocki

, Fes anos, ôntem, o dr.
Lauro Fortes Bustamente

_ xxx

Expe"IJJlente._ boje
'-TORRÕES DE AMEDOIN

"
.

INGREDIENT,ES: '

1/2 quilo de mel I
1/2 quilo de amendoins

.

2 claras, batidas. em neve ,Iessêcia de baunilha
,

'

MANEIRA DE FAZER

/,

hoje não! A alimen

tação pesada, apressa
da, fóra de hora' e de

casa, o abuso dos condi-
mentos, possibilitam o

mau funcionamento do'

sistema íntestínal, Daí as

enxaquecas, as azias, a
prisão de ventre. O regi
me ENO - "Sal de Fructa'
Eno ao deitar e ao le

vantar -- afasta �e

perigo.

ENO�

"Sal de' Fructc"

Florianópolis, Quinta-feira 19 de Agôsto de ,1954 '

----------------------------�----�-----------------
I

"- -,-----

"O 'ESTADO" C I N E M'A�
,

. I
os ÚLTIMOS CINCO

Escrito, produzido e dirigido por Arch Oboler.

Elenco: Susan Douglas, William Phips, James An-

NO L ... n E NA SOCIEDADE' derson, Charles Larnpkín e Earl Lee - Columbia.
: �K

'

,

!

O ciclo de filmes que se convencionou chamar, no
I

cinema americano de "science-fiction", tem o seu mais

, CR,UZi:, I'RO'
.

,'V-=LHO
' ! valoroso representante, na clássica realização de Wll-

L L liam Cameron 'Menzies: DAQUI A CEM ANOS, na opi-
nião daqueles que o conhecem.

Ultim-amente vem os produtores de Hollywood rea

lizando uma série de filmes pertencentes ,a esse gene

ro: Destino li< Lua (Destínatíon Moon), O Homem cio

Planeta X ('1'he 'Man from Planet x) dirigido por Ed

gar e mais fraco da série, e sobressaindo, entre todos

eles, o filme da Fox. O Dia que a Terra Parou (The

Day the Earth Stood Still) de Robert Wise que ocupa
o l° lugar na série, graças ao sentido estético e a so

briedade que lhe imprimiu o diretor de The Set Up
(Punhos de'Campeão), um dos muitos bons filmes, que,
por motivos inexplicáveis ainda, nâo foram apresenta
dos ao público 'de Florianópolis.

Os últimos cmco (Five) é obra construtda inteira

mente em alicerces de ficção, e narra, hípotetíçamente,
as situações enfrentadas por cinco pessoas, após a ex

tinção parcial da espécie humana, pelos efeitos da rá
dio atividade que se fazem sentir após as explosões ele

bombas atômicos.
, O diretor Arch 'Oboler é" novato no cinema, porém

já tinha antes uma sólida reputação como rádío-dra-

maturgo americano.
'

,Seu trabalho aqui, conssíste em dirigir, cinco ato
res desconhecidos, e tornar convincente a hístóría ex

tranha e diferente que eles vivem.
Sem ter realizado uma obra de valor excepcional,

Arch Oboler, conduz o filme sempre com determinada
segurança, auxiliado constantemente, por excelente fo

'tograría, plástica 'e funcional, resultando daí, um tra
balho que. se assiste com interesse, do principio ao fim.

Os desempenhos de William Phípps, Susan Dou

glas, James Anderson, Charles Lampkin e Eãrl Lee são
todos corretos, merecendo louvores especiais a atuação �,
da garota Susan Douglas, pela maneira humana e sin
cera com que compõe o: seu personagem.

O filme de Obolar não é obra de valor excepcional,
pois a narrativa tem seus pontos vulneráveis, entretan
to os valores positivos aparecem em maior número, moo.
tivo pelo qual, Os últimos Cinco vem .a se tornar uma

obra 'cui'iosa e interessante, sendo ao mesmo tempo,
uma experiência inteligente e esteticamente estrutura
da em prínoípíos de bom cinema.

A narrativa de Os últimos Cinco é sempre viva e

movimentada, porém, entre os 'bons momentos desta
cam-se: o nascimento da criança e a visita a cidade

paralízada e deserta, pois que os .habítantes haviam'
todos perecido.

Esta última sequência, achamos que foi prejudica
do pela parte sonora do filme, quando se ouve o S0111

'de uma sirena prejudicial ao clima pslcológíco do mo

mento e, presumimos tenha sido utilizada' 'para trans
mitir, ao' espectador, o estado de espíníto do pei·.�ona
gem, no casa,' a

-

moça da"h�s�õriir,pFoêui:'ãfídõ -ãi'lita o

marído, quasí- na certeza de encoatri-;lQ. lIlÓl:tO . ..,.., "..,..:_i"
.' E' de lamentar entretalÍtó)'>'?'ciuê'��sf$�'fê�pêr'Iêrleia; ,

�." '.
" .

'curiosa e bem realizada, tenha sido assistida por ape-
nas, 40 óu 50 pessoas, devido ao lançamento obscuro e

'

imerecielo que teve o filme; em nossa praça.
r

, ,D. COSTA

1. Ponha o mel para, co' ,:""'?-
zinhar até que fique espes: ,/.."t
soo Mexa bastante com uma VALE a pena lembrar! Quando
colher de pau. Misture os um resfriado entope seu nariz,

d I d f basta aspirar uma vez o Inalador
amen oins pe a os e par 1-

Vick para que V. facilite ares- , QUANDO criou os homens, Deus os fêz diferentes uns

dos.
'

pirac;ão instantaneamente! Rãpi- dos outros, em muitos sentidos. Outras diferenças são fruto
2. Adicione as claras em do! COmodo! Eficaz! do meio. Outras ainda, tais como díferencas de classe e de

". .

t "ASPIRE ••• E RESPIRE I" - - • .

"

neve e a ossencia e mis ure

C11
- educação, sao obras do próprio homem. O homem tem feito

bem tudo.
'._•• 4,I1()t-

destas �ifer.e�ças uma fonte de orgulho, ressentimentos,
3. Espalhe a massa sôbre _�. separaçao, ódio e, luta sangrenta. Desta maneira a huma-

uma pedra mármore untada 1 ,

nidade se tornou um organismo enfermiço e esgotado. .

.em manteiga e polvilhada eos LAB�nATúUI05 CE VICK VAPORU8 I
O eterno ,objetivo de Deus é "unir tôdas as coisas" em

com farinha de rosca. -,,- . Cristo. Para Ele, todos os grupos que por motivo dê côr
--.;_--------------------- raça, classe, nacionalidade ou qualquer outra diferenca' são

alijados ou sentem-se .separados, podem tornar-se u-nidos.
Unindo os homens em Cristo" Deus criou um novo homem,
Uma nova humanidade - uma única 'familia de homens,
Esta família tem seu corpo na sua Igreja - A Igreja Uni-.
,/ersal, onde todos são "concidadãos. � . 'e membros da ra

.nilía de Deus".
O pastor Martin Niemoeller, tem falado do confôrto

que encontrou no campo de concentração, quando seu pa
disse-lhe que os membros 'da igreja de Batak em Sumatra"

,

estavam orando por .10. E' assim com a família de Deus
por todo o mundo»

"

ORAÇÃO
Nosso Pai Celeste, nós te' agradecemos Jesus Cristo. Na

sua cruz :t!.:le faz cmo que os homens .sejam um. Nós te agra
decemos 'também, a comunhão" de tua Igreja Universal.
Ajudamos a viver diariamente por teu Espírito em unidade
e amor. Em nome d:t!.:le. Amém.

'

Com a
. Blbliatna Mao

. QUINTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO
Agora, em Crtsto Jesus, vós. que outróra estáveis longe, pelo
sangue de Cristo, chegastes perto. (Efés,' 2:13). Ler Efés.

2:13-22

.eem fumo de primeira qualidade,

rigorosamente selecionado

desde a safra
,.,

, "f.11
-v- ·1

,
" I

,

até à manufatura>

uma preferencia nacional-

,

\1 PRODUTO SOUZA CRUZ

CASA . M�SCELANIA ,

dlstrl·

bJli,dora aos Rádios R.C.A.

'Vitot; Valvulas e Discos.

Rua Conselheiro Mafra.

Hoje Passadono
19 DE AGOSTO

A data de hoje recorda-nos que:

em'1657, o intrépido .roão Fernandes Vieira deixou
o goyêrno da Capitania da Paraíba, que passou a

ser exercido interinamente pelo não menos bravo

Capitão Antônio Dias Cardoso:
.

em 1757, deu-se posse a Luiz Quaresma Dourado,
no cargo de Capitão-mór do Ceará;
em 1816, em Cachoeira; na Bahia, nasceu o grande
jurisconsulto Augusto Teixeira de Freitas ;

.
em 1827, os argentinos e orientais, comandados pe
lo General -Lavaleja, tendo atacado o .reduto de
Ponta de Leste" em Maldonado, foram repelidos ,pe
los brasíleíros comandados pelo Tenente-coronel

Salustiano Severino dos Reis;
'em 1849, em Recife, nasceu Joaquim Aurélio Barre-

to Nabuco de Araújo; \

em 1868, Caxias marchou de Paré-Cuê, com COl'POS
do Exército Brasileiro e um Contingente Oriental,

para atacao, como atacou, as posições ocupadas pelo
Djtador do Paraguai;
em, 1944, Winston Churchill, Primeiro Ministro da'

Inglaterra, visitou as tropas aliadas, entre as quais
a Fôrça Expedicionária Brasileíra, que se achava

em operações de guerra na ItJ,lI.a.'
,

André Nilo Tadasco

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

SENAC
CLASSIC

,17 RUBIS

CURSO DE ESTRUTURA
ANÁLISE DE BALANÇOS
I '

I O Departamento Regio-
nal do SENAC, fará reali
zar, a partir do dia 6 de se

tembro próximo, um curso

rápido ,e intensivo de ES
TRUTURA ,E Al\j'ÁLISE
DE BALANÇOS.
Professará as aulas, o Dr. '

Albino Steinstrasser, pro
fessor da Faculdade de Ci
ências e Econômicas da Uni
versidade Católica do Rio
Grande do Sul, autor de vá-
rios livros e mestre de inve

jável valor e conceito,
Durará o CU:Vso de 6 de

setembro próximo a 25, 'to
talizando 17 aulas, consistin
do de 1 hora e meia de ex

posição seguida de seminá
rio para a discussão de pro
blemas, durante o tempo
que o gênero dêstes exigir.
Para matrícula serão a

ceitos contadores, técnicos
em contabilidade, guarda
Iivrog provisionados e alu
nos da Faculdade de Ciêrí
cias Econômicas.
,

TODAS AS INFORMA

ÇÕES SERÃO PRESTA
DAS, PELO SENAC, À A
VENIDA HERCfLIO LPZ,-,
57, DAS 9 AS 12 HORAS,

ENCONTRA-SE
EM TODAS
AS JOALHERIAS

AVENTURAS 00
)/ogd Publlcldad.

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

você É. GALlNHAI •••
r 'I 'NHA/5/M.SENHDR!

RESPlJNDA,&AUNHA!
VAMOS!

ZE-MUTRETA •••

CASA 0'0, PEQUENO JORNALEIRO
No próximo dia 21., no Lira TenisClube, ouviremos a voz encantadora da excelentíssima senhora IVONE BRüGGE-
MANN LEAL, cantando lindas canções bràsileiras, no 'Bingo em benefício da Casa do Pequeno Jornaleiro . .os Vã

·HosoS nrêmios estão expostos na vitri ne da Casa lloepcke e os cartões estão à venda na Casa Eletrônica.
.' \ ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�ôsse fraca técnícamente, Apos os 90m. regulamentares ve

:ificou-ce um' empate de 2 x 2, contrariando toclos os prog

nóstícos pois, 'o quadro alví-verde contando com um plan
�el respeltavel dava a impressão que dificilmente perderia.
Mas, como futebol não tem lógica registrou-se uma bonita

vitória do clube tricolor por 4 x 2, (nos l.Om. de prorroga

ção é que a equipe do RiO' Branco 'poude vencer através de

dois maravilhosos tentos de Tulo) Marcaram os tentos pa

ra o vencedor: Tulo todos os quatro, enquanto Ney e Fer

nando de' penalty marcaram para os vencidos.
,

,
'

E'
'g

, No Rio Branco, Carneiro e Tulo foram as figuras' ex-

CiOll_Ss6.ebaadOdisàpltltaardde'o,saPvaÓrSioas:c:eOl'�teanmideUgd./es inaugurais, íní- ,Sgr I.ma �:ge��:!:: �:�'�:�d:,O��:�l�:: �:;i ee E:�;�d:l: �:�::d:�
, .nelhores, Os dois conjuntos alinharam:- Rio Branco

Inicialmente, com certa dificuldade, a equipe de juve- '::::arneiro, Oscar e Dirceu; Osni, David e Pulga; Liatar, Er- Jogadores Pare-
nis da S. E. Cruzeiro do Sul de Joinvile venceu a do G. E. Hoje a disputa do Campeonato Esta- lan�a�:��cÍ:ento J���,e s:i::�á e Bona; Baiano, Márcio eOlímpico de Blumenau por 2 x O (15x13 e 16x14).

I F seA seguir, o sexteto feminino da S. GináStica de Join- dual de Esgrima, promovido pe a E ,"v1agalhães, Espindola, Fernando, Ney, Hercílio e Nicanor.

vílle venceu o do Lira Tenis Clube de Florianópolis por 2x1 FLORETE DOR EQUI" côres mas num indiscutível Apitou a peleja Tilodí com bom desempenho. Entre-
-,

(5x15, 15x5 e 15x4). , PE _ Hoje, na sala d'armas apôi; para a esgrima cata'ltanto
foi muito tOl,erante eom alguns ��ementos entre ,Deverão chegar hoje ou

Por último, o valoroso conjunto do Lira Tenis Clube da Pólícia Militar, iniciar- rinense, um problema que eles Vento Sul; que procurou" durante todo o transcor�er sabado �o RI� o.s Jo�adore�
de-Flortanópolís abateu com categoria no certame mascu- -se-á oicampeonato estadual se mostrava de difícil solu- do jogo empanar o 'brilho do match. Com esta vitória o paraguaios �IlVlO Parodi,
Uno, q representativo do C. A. Baep�n�í de Jaraguá do Sul I de esgrimdaf,ISer'tá disputad� ção. O clube que promoveu clube tricolor conquistou um bonito troféu denominado

I
ex:r�ma e Victor Gonzalez,

"
a prova e ore e, por equi a fundação da FESC não fa' G'U tt B '1

go elro,' contratados pelo
por 2xO (15x6 e 15x9). "PéS, inter-clubes. Parteci' lhou ao seu destino históri-

1 e e rasu,
, 'õ," "Ttf.'�"

Vasco da Gama
A' noite, prosséguíndo as disputas, inicialmente prelia- : parão o Barriga Verde, Do' co colocando-se a altura do

"

li b 1'\

ram os juvenis do G. E. Olimpico e Lira Tenis Clube, saín- ze e Lira. momento. Que a FESC. re' IS oa passou pa-do vencedores os primeiros por 2xO' (Lâxl I e 15x14). COOPERAÇÃO DO BAR- conheça sempre o mérito

Depois, o "síx" feminino da S. E. Bandeirante local RIGA VERDE - Deve a de uma ação que, neste mo": BROGNOLl FOI CEDIDO POR ra as fileirasFESC a sua existência ao menta, é vital para a sua
venceu com desembaraço a do Lira Tenis Clube por 2 x O -

P IBarriga Verde. Desde a sobrevivência, são os votos EMP,RESTIMO au ,a'lnaS(15x8 e 15x7). fundação daquela superior que fazemos.
'

,entiq,ade que o clube das CAMPEONATO INDIVI·
avenidas vem cedendo os DUAL DE FLORETE
seus esgrimistas para dispu" Domingo próximo, dia 22,
tarem nos clubes concur as 14 horas, na sala d'armasNo dia seguinte, domingo, pela manhã, mais dois jogos
rentes que não têm número da Polícia Militar, terá dni-
suficiente e nem sala 'para cio o campeonato individual
preparo de novos. de florete. Ao que consta,
No corrente imo, porém, partéciparão dessa prova

mais se acentuou, visto que mais de vinte esgrimistas.
a esgrima catarinense esta Tal circunstância ocorre,
bem mais fraca do que nos .graças a cooperação do Cur
anos anteriores. O cansaço so de Esgrima da Polícia Mi'

A� tarde tiveram lugar os jogas finais e decisivos dos de sólidos e antigos azes CO" litar, cujos alunos, apesar
vários certames. mo Nelito, Gilberto e Wal- de ainda muito novos, já se

De início a voluntariosa equipe de juvenís do Lira Te- demiro Simões; as falhas encontram em condições de
nis Clube abateu com brilhantismo a campeã de 1953 da dos mestres Arantes e Ma' disputarem o campeonato.
S. E. Cruzeiro do Sul de Joinville pela contagem de 2 x O neca na época em que o MOÇAS CATARINENSES

(15x13 e 15x7), "d�starte sagrando-se campeã pois, empata-
Lira e Doze se dispuzeram NO CAMPEONATO BRA
a instituírem suas salas, SILEIRO - Pretendem os

não se empenham a fundo J esgrimistas catarinenses a'

bastante para instalarem e presentarem-se, desta vez,
solidificarem as mesmas; o com equipes completas, in"
afastamento de grande par- clusive a feminina, no cam

.A seguir, prelíaram os sextetos femininos da S. G. de te de esgrimistas novos que, peonato brasileiro que será,
em consequência, tornarem" em outubro, ao que parece
se inoperantes para esgrima, em Curitiba. Preparam-se
tais como os ex-alunos, ho- para o certame máximo as portagem que espera reas

je oficiais da nossa Polícia senhoritas Nivea Marques sumir seu pôsto na próxima,
Militar, destacados para o Nunes, Nívalda" Jacques e quinta-feira, não convocan
interior do Estado, foram Maria Estela da Silva. do, porém, .logo o Conselho

Em seguida disputando o terceiro pôsto, dos adultos, fatores decisivos para o a" FAIXA BRANCA para uma reunião, em face
centuado depauperamento de vários dos seus membros

c;otejaram G. E. Olímpico de Blumenau e C. A. Baependí f d I S R NITERÚll b I d d
de Jaraguá do' Sul, saindo vencedor o primeiro por 2 x O d�:p��t�o�:!a!�m��. i a go� I:

,

' ������:a�mle°s:�a\��erO�eu�
(15x1 e 15x7). '

Foi neSSfl situação que AME-RICA 1 X nião, não havendo assim nú-
Finalisando, enfrentaram-se em renhidíssima luta os a FESC, embora já houves' mero. Ainda sôbre êste as'

titulares do Lira Tenis Clube de Florianópolis e da S. E: se arganizado, um calendá"' Preliando, domingo últi' sunto 'o' sr. Castelo Branco
rio mais regular, viu"se im- mo, na localidade de. Roça- palestrará com o sr. Riva
possibilitado ,de realizá"lo, do em São José, o América, dávia Correia Méier, mas

AtuandO com mais acêrto técnico a equipe da Capital pois os outros clubes não da localidade de Capoeiras, nos afiançou que há necessi"
logrou vitoriar-se no primeiro "set" por 15 x 8. dispunham de elementos conseguiu belo empate fren° dade de se abordar, desde

No segundo "set", todavia, a representação joinvilen- para uma tal disputa e, em te á S. R. Niterói, pela con- já, o Campeonato Brasilei�
se� que é formada de ótimos "players", dentre êle a famo- consequência, também não tagem de 1 x 1, num pré- 1'0 de Futebol previsto para
sa "trinca" do não menos famoso Aventureiro V. C. de se dispu�ham a enfrentar lio movime�tado e sensacio- março e o Torneio Interna' Por outro 'lado, sôbre o

Tubarão: Celso, Teodoro e Clemente, bem acompanhados umt?ampeonta:o, O imBPass.e nal que teve a afluencia de cional, além da visita da In' Torneio Internacional, sabe'
,

" .. .
'con muava a e que o arn- um público numeroso. glaterra, ao Brasil, progra' se que a entidade máxima

, pelo eXllUlO Mano Tlmm, ,soube reagIr e passou a coman-
ga verde, num belo gesto, A equipe americana atuou mada para maio do próxill?-0' entrará em contacto com os'

'dar as ações depois de um empate de 3 x 3, indo vencer resolveu dividir todos os' assim Jórrnada: _ Wanderley, ano. clúbes cariocas e paulistas,
por 15 x 8. seus e-sgrimistas em tr'es e' Noel e Estuque; Liba, Sei" tio sentido de que o mês de

Afinal, no "set" decisivo, os rapazes joinvilenses sus- quip�s de fôrça iguais, entre' xas e Brando; Arará. Môa, PROGRAMA DA- SELE- julho· de 55 pertença.o C.
tentando ai reação e mais �igOrOSOs acabaram por triunfar gando uma para o Lira, ou- Lauro, China e Jair. O gol çÃO BRASILEIRA B. D.; já que nesse periodo

tra para o Doze e .ficando visitante teve como autor o
L

os clubes da' Europa ,pode:por 15 x 4, destarte conquis- ,

com outra. Possibilitou, tal" meia China, em bonito es" A C.B.D. terá, então, que rão viajar até nossa terra.
vez com prejuizo dp.s suas tilo. telegrafar a "The Football Alcançando êxito as nego'

O goleiro Brognoli foi
uma das figuras de maior
evidencia do prélio ferido
domingo último em Henri'

que Lage, entre .Paula Ra
mos e Imbituba Atlético
Clube, vencido pelos locais

pela apertada contagem de
2 a 1. Entramos em contao- toria do clube da "estrela
to com dirigentes paulaínos solitária vai envidar todos
.a respeito da ·transferencia os seus esforços no sentido
do ótimo guardião do, Avaí

I
de obter o seu atestado li

para o tricolor praiano, pro' I beratório, considerando-se
cesssada com grande rapí- ser Brognolí um dos me"

dês O grêmio alviceleste Ilhares e mais futurosos go-

que tão boas relações man- leiros da Capital.

"
I, Lisbôa, o extrema revela- '

ção do Avaína temporada
Associatíon", a fom der que de 52 quando se tornou a

fique oficializada a vinda grande figura do Campeo
dos ingleses, que anterior- nato de Profissionais, além
mente ficára assentada com I de conquistar as honras. de
sir Stanley Rous. O s�lecio" artilheiro-m�r �o

-

certame,
nado inglês enfrentaria, en- tem estado inativo nestes

tão, em fins de maio, a se' últimos meses. Inscrito' pe
leção brasileira no Paca lo Avai não conseguiu dis
embu e dopais no Maracanã. putar uma peleja pelo trio

Logo após, o nosso selecio campeão no certame em an

nado disputaria os jogos da damento.
"Taca Rio Branco" com' o .Agora, segundo informes

Uruguai, Um jôgo nesta ca- que colhemos, Lisboa aca'

pital e outro em Montevi' b� de tra.nsferir-se para as

deu. Seria, por assim dizer, hostes do Paulp. Ramo,c;; a'

o pt-ograma internacional tendendo a um çonvite ,do
da seleção brasileira para técnico José Rarão. O valo'
o próximo ano. rosa atacante vem partici'

panda com regularidade
O TORNEIO INTERNA- dos exercícios do tricolor

, CIONAL praiano, sendo passiveI .o

aproveitamento no 'encon

tro que o vice'líder susten
tará dia 29 cOm o Atlético.

" ,.,.

SERÁ INICIADA, DOMINGO, 'A SEGUNDA ETAPA_DO CAMPEONATO CITADINO DE PROFISSIONAIS, DEFRONTANDO
SE OS ESQUADRÕES DO GUARANI E ' BOCAIUVAI NO TURNO O "BUGRE" CONSEGUIU lEVAR A MELHOR SOBRE, ,

O VICE-CAMPEÃO PELA CONTAGEM DE 3 X li CONSEGUIRÁ O QUADRO DA MARINHA VINGAR-SE 'DO REVÉS
SOFRIDO?

.............................� ne
../ .

• . \_-:P."!:."'�.2"I:'. __ . __ .:......:;;,;..::.{.w_._·

Estado
...:....;.;..

"
, '

·0 Esportivo"
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Campeonato Estadual de Voleibol
'.

' '

RIO BRANCO X PAYSANDU'
Encerrando o festival do Vendaval ,E. C., tivemos do

ningo no gramado da Penitenciária do Estado, o encon-

Na progressista cidade de Brusque, tendo por local o Assim formaram os conju os degladiantes dessa emo- ;1'0 entre os quatro .clubes primeiros colocados em venda
estádio da' Sociedade Esportiva Bandeirante, realizou-se cionante batalha final: ,Ie ações que foram: Juca do Loid, Renascim, Paísandú e

sábado e domingo últimos, o IXo CAMPEONATO ESTA,. CRUZEIRO (Campeão):' --:- Celso _:_ Teodoro - Her- rUO Branco: Como preliminar jogaram ás equipes do

DUAL DE VOLEIBOL promovido pela operosa, Federação cílio - Clemente - Mario Timm e Manolo. _:>aisandú e .Rio Branco. Foi' um prélío que se caracterisou
Atlética Catarínense e com a comparência de seis clubes ,LIRA (Vice-Campeão): - Gleno- - Nlldo - Nilton ')elo entusiasmo e a classe de -alguns elementos, ernbóra
de cinco cidades do nosso Estado. - E'rico - Vendelíno e Lourenço.

x x x.Pelo que se 'registrou, foi um dos melhores certames

efetivados pela entidade presidida pelo dinâmico despor-
,

A' noite, na séde social da S.' E. Bandeirante, foi feita,
tísta Dr. Osmar Cunha, oterecendcaos participantes-e ao entremeio a concorrido baile,' a entrega dos troféus, me

público que afluiu ás canchas da veterana sociedade brus- dalhas e díplômas conferidos pela Federação Atlética Ca-

quense, um espetáculo bem organizaelo e pleno de emoções. tarinense aos campeões e více-campeêes dos diversos cer-

Registraram-Se movimentadas pelejas, ardorosamen- tames,

te disputadas, sob bom .indíce técnico pelo qual poude-se 1 Reportagem de Helio Milton Pereira

verificar que o voleibol catarinense está em ótimo nível, r

capaz de grandes feitos no cenário nacional.

o forte "síx" da S. E. Cruzeiro do Sul nova vitória conse

guiu desta vez frente ao C. A. Baependí de Jaraguá do sul
por 2 x O (15x3 e 15x7).

, pLANOS DA CI BI D. PARA 1955,

Encerrando a noitada, a forte equipe masculina da S.
E. Cruzeiro elo Sul de Joinville venceu bem a do G. E.

Olímpico por 2 x O C15x12 e' 15x5). '

tem com o clube, dos Cario'
ni conseguiu o player não
em carater definitivo e sim,
por empréstimo pelo perio
do' de seis meses,. Devendo
o contrato do jogador termi" i

�ar no próximo mês, a dire- :

foram realizados pelo certame de adultos .•

No primeiro o Lira Tenis Clube venceu brilhantemen
te o G. E. Olímpico por 2 ?C ti (15x7 e 15x9) e no seg�ndo

"

da com as demais com 1 vitória e, 1 derrota, no cômputo
do saldo de pontos logrou ,a classificação vitoriosa, sendo

esta sua formação: Oládío - Blasio - Lucas - Inacy - RIO, 18 (V.A.) - O sr.

Castelo Branco, presidente
do Conselho Técnico de Fu."
tebol 'da C.B.D., teve opor'
tunidade de declarar á re'

Ivan e Gilson.

Joinville e S. E. Bandeirantes local, saíndo vitoriosa esta

última por 2 x O (15x5 e 15x13), assim conseguindo o pom

poso título de Tri-Campeão Catarinense de Voleibol Femi-

nino, sendo esta sua, formação: Therlise - Hiltrudes

Orlanda - Marlíes - Ruth e Jenny.

Cruzeiro do Sul de Joinville.

de ma,neira im?ressionante
tando' Q Di-Campeonato.

Periga a presença
de Lauro na peleja
Atlético x Paula

Ramos,

I

Num dos ultimas treí
nos do Atlético o extrema
canhoto" foi infeliz, machu
candose no joelho. O exce

lente "player" encontra-se
sob os cuidados do Depar
tamento' Médico do tricolor
que está envidando todos os

esforços para colocá-lo em

ação no jogo do dia 29 fren
te ao Paula Ramos.

I

gualos para o

Vasco

" ..:..•.•., .;
.

dações d'a C.B.D., tudo se-

ria feito, no sentido de que
venha ao Brasil, o Honved,
campeão da Hungria, q'!,le
conta com vários titulares, '\

da seleção magiar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-

,._� - ----. ..,
- __-----......_ ..,_g-- �--" .' .. �

Florianópolis, Quinta-feira 19 dé Agôsto de 1954

RIO, 17 (V. A.) - Toda a "nidos 'no salão nobre do Mi-
oficialidade da tropa da nistêrio da (luerra, e maní

guarnição da capital da Re- festando seu apreço e solída-'
pública, tendo à frente o riedade ao titular da Pasta

general Odylio- Denys, co- pela sua ação nos últimos a

Não deixe que as Bron- mandante da Zona Militar contecimentos que agitaram
Leste, e os demais coman- a Nação e o seu propósito de

quites, ou Rouquidões amea-
dantes de grandes unidades, manter-se a qualquer preço

cem sua saúde! Ao primei- prestarão às 15 ho�as de

ho-I
dentro dos preceitos consÚ

ro ace,sso �e tosse, tome '�à� . je, uma homenagem ao mi- tucionais, garantindo ordem
. tosín", o antisêtico das vias nistro Zenobio da Costa, reu- e legalidade no país.

.

respiratortas. "Satosin" elí-
mina'a tosse, da novas f.or- ,LIRA 'IENIS CLU'BEças e vigor. Procure nas

farmácias' e drogaria� "Sa

tos in", que .combate as bron

.quites,
.

as tosses e as con':

sequên�ias dQs reg.friados.

\
....
\

TRIBUNAL DE JUSTICA
. ,

"
, Nova mesa de

operações' .

NOVOS E. MAIS PRATI
COS TIPOS "DE MESA
CIRúRGICA. PAVILHÃO
OPERATóRIO, BAR�
RACAS, ETC. - DETA
LHES DOS INVENTOS

. RESENH.I\ DOS JULGAMENTOS DA CAMARA CIVIL,
REALIZADOS NAS SESSÕES DE 29 DE JULHO, 2, 5 e' 9

,

DE AGOSTO DE 1954.

Agravo n. 2.210 da comarca de Chapecó, em que é a

gravante Hermínio Conte e, agravado Hermínio Tissiani.
Relator o sr. des. FLAVIO TAVARES, decidindo a Câmara
negar provimento ao recurso, salvo quanto aos honorários
de advogado, que ficam 'excluídos, Custas em proporção.

Agravo n. 2,191 da comarca de Lages; em que é agra
vante Rosa & Gastaldi e agravada a firma Hlkoc do Bra- Rio (A.N.) - Um ofícíal
si! S. A .. Relator o sr., des. OSMUNDO NÓBREGA, decídín- brasileiro - o capítão-mé
do a Câmara conhecer do agravo e negar-lhe provimento' dico Camilio Borges de Cas
para confirmar a sentença agravada. Custas pela agra- tro -:- acaba de ter numero
vante. sos inventos seus reconhe-

, Agravo n. 2291 da comarca de Concórdia, em que é cidos pela Diretorla 'I'écní
agravante a Caixa Rural "União Popular" e agravados ca do Estabelecimento Cen"
Angelo Marafon e Gélio Marafon. Relator o sr. des. OS-' tral de Material 'de Saúde
MUNDO NÓBREGÂ, decidindo a Câmara negar provímen- do Exército como sendo de
to .ao recurso para confirmar a sentença agravada. Cus- grande utilidade .nos Bata-

'

tas pela agravante.
' , /' lhões de Saúde. Há. poucos

Agravo n. 2192, da' comarca de Chapecó, em que' é dias' fez aquele militar um

agravante a Fazenda Pública Estadual e' agravado o Juizo estudo comparativo do ma'

de Direito da comarca de Chapecó. Relator o sr. des. AL-. terial norte-americano e

VES ,PEDROSA, decidindo a Câmara preliminarmente não francês com o que acaba de
conhecer do recurso. inventar e poude dernons-

Agravo n. 2264 da comarca de Araranguá, em que é trar as grandes vantagens
agravante' Felinto Kretzschmar Pacheco e agravados Joa- práticas que seus inventos
quím de Oliveira Pinho, sua mulher e outros. Relator o .oferecem. Os aparelhos de
sr. des. ALVES PEDROSA, decidindo a. Câmara prelímí- inventor patrício são novos
narmente não tomar conhecimento do recurso.' tipos de padiolas, pavilhão

Agravo n. 2292 da- comarca de Ibirama, <em que são operatório e mêsa círúrgi
'agravantes Oestes Bannach, sua mulher e outros e agra- ca e figuraram em recente
vádos Comércio e Indústria de Madeiras S. A. e outros. I E b
Relator o' sr. des. ALVES PEDROSA, decidindo, a Câmara exposição naque esta e-

lecimento do Exército.
conhecer do recurso e negar-lhe provimento para contír- NOVO MEIO DE TRANS'
mar a decisão agravada. Custas pelos agravantes. PORTAR FERIDOS

Agravo n. 2265 da comarca de Lajes, em que são agra- 'A nova padiola é um apa'
.vantes Moisés Morais dos Santos e Irene Silva de Oliveira

.

e agravados os herdeiros de Pedro JQão de ,Morais. Relator
relho provido de eixo, grarn-

c'âr po fixador com borboleta
o sr. des. ARNO 1I0ESCHL, decidindo a ãmara não co-

e uma roda, pesando cinco
nhecer do: recurso. . quilos. Pode transportar faAgravo n. 2289 da comarca de Laguna, em que são a-

cilmente um . ferido mim
gravantes e agravados a UJobrasil" e Araujo & Roslindo.
Relator .0 sr. des. ARNO HOESHL, decídíndo a Câmara co- percurso de mais de cinco

nhecer dos recursos e negar-lhes provimento para confir- enta metros' sem a menor

mar a sentença agravada. Custas pela agravante. fadiga, pois ao invés de car

Apelação de desquite n. 1002 da comarca de Rio do regá-la, o padioleiro puxa o

Sul, em que é apelante o dr .. Juiz. de Direito e apelados Lo;" ap,arelho �om um t,irante.
thar Erich Berndt e sua mulher .•Relator o sr: des. FLAVIO .Ha necessl?ad�, porem, d�
TAVARES, decidindo a Câmara negar provimento ao re- outro padlOle�ro na reta

curso para confirmar a sentença apelada. Custas pelos a- guarda, para ajudar o com

pelados. panheiro nas curvas e. tra-
, Apelação de desquite n. 994 da comarca de Indaial, var o aparelho nas descidas.

em que é apelante o dr. Juiz de Direito e apelados Emilio Na padiola atualmente· e�
da Veiga e sua mulher. Relator o sr. des. FLAVIO TAVA- uso nas forças arma�as s�o
'RES, decitlindo a Câmara negar provimento ao recurso pa- empregados quatro padio
1'0. confirmar a decisão apelada. Custas pelos apelados. leiros que não avançam

Apelação de desquite n. 1006 da comarca de Joinville,

rmais
de vinte metros sem

em que é apelante o dr. Juiz de Direito e apelados btto que façam uma parada pa
Guilherme- Weldt· e sua mulher. Relator_ o sr. des. FLAVIO ra repouso de cinco minu

TAVARES, decidindo a Câmara negar provimento ao re- tos.
curso, para confirmar a sentença apelada. Custas pelos a- PAVILHÃO OPERATÓ" I
pelados. '. RIO

Apelação de desquite n. 1007 da comarca de Jolnvílle, O pavilhão operatório di-
em que é apelante o dr. Juiz de Direito e apelados Frede- fere dos comuns no número
rico Guido Jorge,Hofmann e sua mulher. Relator o sr, de peças e na sua faeílida- I
des. OSMUNDO NOBREGA, decidinclo a Câmara' negar de de montagem. Formado'
provimento ao recurso para confirmar' a decisão apelada. por apenas 29 peças, utiliza
Custas. pelos apelados. . unicamente dois homens pa-

Apelação de desquite n. 1003 da comarca de Mafrá, em. ra a operação de montagem,
que é apeiante o dr. Juiz de Direito e apeladosPaulo Stan- que é feita em yinte minu·
quelrs e sua mulher. Relator ,o sr. des. OSMUNDO NÓBRE- tos. Suas peças são artícu
GA, decidindo a Câmara negar provimento ao recurso pa- ladas pelo sistema macho e

ra confirmar a sentença apelada. Custas pelos apelados. fêmea. O novo tipo de paví
\ Apelação de desquite n. 1005 da comarca de Laguna, lhão pode ser transformado
em que é apelante o.tír. Juiz de Direito e apelados Roma--'

em moradia provisória nos

lino Jovino Ferreira e 'sua mulher. Relator o sr. des. ARNO
ca90S de calamidade públi

I10ESCHL, decidíndo a Câmara negar provímênto ao re-
ea ou de construção de 1'0-

curso para confirmar a sentença apelada. Custas' pelos a- devias. A parte externa do
pelados. telhado é ,coberta com uma

_

Apelação de, desquite n. 1004 da comarca de Videira, lona ímpermeavel, sobre- a
em que é -apelante o dr. Juiz de Direito e apelados Amadeo qual poderá ser adptada ou
Francisco Carlesso e sua 'mulher. Relator o sr. des. ALVES

tra lona para evitar a irradi
PEDROSA, decidindo a Câmara negar provimento ao, re-

ação direta.
.

curso para. confirmar a sentença apelada. Custas pelos a-
M�SA CIRRÚGICA ;POR-

pelados. TATIL

dícos e

MAGROS. E t'RACOS
"

VANADIOL
,

E indicado nos casos de fraque
aa, palidez, magreza e fastio, porque
ém sua fórmula entram substanciaa
tais como Vanadato de sódio, Ucl
tina. Gílcerofcsfatos, pepsina. noz

de cola, etc-, de ação pronta e encu
nos casos de fraqueza' e neuraste
nias. Vanadlo1 é indicado para ho.
mens, mulheres, crialíças�,sendo ror-
mula conhéClda pelos grandes me,

está licenciado' pela Sauõ .. Publica.

E' um invento que, pos
suindo todos os movimentos
das grandes mesas de ci

rurgia, pode ainda eonver

ter-se em mesa urológica,
ginecologica, ortopédica ou

numa cadeira pára cto-ríno
laringologia , oftalmologia
õU: odontologia. Um .hmem
sózinho é, capaz de montá
la em dois minutos.

SUBSTITUIÇÃO DAS VE:"
'LHAS BARRACAS
Outro invento do capitão

Borges de Castro, de gran-
. de interesse e utilidade é a

casa sanfona, que substitui
as velhas barracas- de lona
e que, num instante, pode
sér desarmada e transporta
da de' um para outro ponto.

TOSSIU?

.1> ,O CANAL DE SUEZ
Um batalhão inglez

Said informou que. mil ho
mens de uma brigada: de
"comandos" de infantaria da'
Marinha embarcaram, hoje,
nos cruzadores "Glascow" e

"Gambia".

. A Inglaterra e Egito re

eentemente firmaram um a

côrdo que estipula a retira
da das tropas britânicas des

ta zona, 20 meses após a as-

sinatura do pacto.
/

PARA DEPUTADO ESTADUAL

TELMO VIEIRA' RIBEIRO
� .

5

•

.

CONTRI áCIDOS
E ,VIPOR ·D'aGUa

t
I

• provenientea dá queima de

gastlina no motor ainda

frio que se condensam sôbre

as partes metálicas, pro
vocando a CORROSÃO.

'1
•

{

.z:

•

,
'''''

z:. tk!erJen/e
I tI.r/qj/e/

.

I/ple/Pl
, '

SHELL X· 100 MOTOR OIL
contém "aditivos" anti-ácidos e estende

'\

metálicas uma fina e resistente

protetora? garantindo ao motor. ..

sôbre
as partes

.

.�

película
LONGA VI.D.\.

'� -"

MERECE o ME.
.

.

, lNOII. '-

•

X-IDD1IIt1'O/l .--:-==��:;

é •.;��' .: ,...,,:_� :; d",
. Q_��r="""",..;,;"�......�"",,,,..-:

�'---------.--------------------------------------�--�--=-�---.------

.0 MINISTRO DA GUERRA SERÁ União das igrejas b:oogaras livres.
HOMENAGEADO (SNA) - Foi/ organiza' 110 comunismo. Suas ativida-

da na América do Norte
I
des serão planejadas pela

uma entidade que tem co- i nova organização, informa
mo finalidade unir tôdas as 10 "Religious News Servi'
Igrejas Protestantes Hún-. ce",

.

garas fora da Cortina de 1-......:;;.-.----------.
Ferro. Recebeu o nome de , IMPUREZAS 00 SANGUE?
Federação Mundial de Cris- .1

'

tãos Reformados Húngaros
Livres, e representa igre i

jas de tôdas as'. partes dos
dá.
Estados Unidos e do Cana"
A finalidade do grupo foi INFLAMÁVEIS

posta em evidência numa SANTOS, 17 (V. A.) - Pro-
declaração de princípios a' cedente de Curaçau, chegou,
provada pelos delegados, I

a êste porto, o navio de lxm
segundo a qual. os protes' deira inglêsa "Hegen't Ja

tantes_ deix'am' bem e�aro I guar", que nos, trouxe um

que nao esperam ser onen- carregamento de dez mil e

tad.os pela Igreja Reforma-I oitocentas toneladas de in
da Húngara, dominada pe- flamáveis.

AUX. TRAT. SíFILIS

DIA 21 SABADO - Bingo Dansante - Início às 21;30
horas - Em benefício da Casa do Pequeno Jornaleiro.

DIA 28 SABADO - SOIRÉE - Início às 21,30 horas -

Em benefício da Sociedade Recreativa dos Professores. Re
serva de mesas na Relojoaria Müller - Cr$ 30,00.

._
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Florianópolis, Quinta-feira 19 de Agôsto de 1954 O ES1'ADO6
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8ri_l�antes festas -Soei-ais 'Sa.-Feira-Sao José

,4's·.:I5 e .20 ,boias ,\Pré' Estréia '80r 'Benefiêio �os
Pobr�s ,'doo. 'PalJ're Cleme'n·te

.1 ··Estoufad,o.r ·."mC"lne.'As 8 Hs, Preciza-se de um na Em- 'IIIlI

JANE RUSSELL -,MA- preza Florianópolis, S.A.
RILYN MONROE _ em: na Avenida Hercilio Luz'
OS HOMENS PREFEREM 1107 :om o Sr: Aldo .Roéha..

AS LOURAS
,

(Techinicolor)
No Programa:
Noticiário Em. Revista Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Censura até 18 anos.

I,

Semana comemorativa
,

\

do Clube 'Doze Sã:,o José
ao 82� aniversário
de ,Agosto,

Antes do término' do es-

I' "champagne", dentro, do gani€.- .. _.
,

plêndido jantar, Olney Lu- restaurante, em mesas es- � A Comissão estava assim
cio declarou aquela conhe . peciais, sendo corrvidados Constituída Da. Ruth Hoep-,
cida e sempre apreciada as autoridades, pessoas prei-

'

cke Ramos da Silva, v:«
poesia ... No topo' do cal- minentes, senhoritas DEBU- Hilda.' Szpoganicz, senhóra
vario, e r g u i a-se uma TANTES, a Rainha do Clu- 'dr. Wilmar Dias e' o jovem
Cruz" . .. Foi rnuito aplau- be, senhorita A R L E TE, ZÚRY MACHAúO, estan
dido o jovem consócio pela GONÇALVES,.o Presiden do presentes as componen
sua feliz contribuição aque' te de Honra do Clube Dou- tes -do Departamento Femí
la reunião cordiaL.. tor Aderbal Ramos da Sil- nino, senhoritas Stela Viei:
No terceiro dia da sema- va e sua exma. familia, e ra da Rosa e Arlette Gon

na encontro na F A C entre númerosos amigo do Vete- çalves.
as equipes do Clube Doze rano ... No momento foram

'

A escolha foi a graciosa
e "Lira ·Tenis" de basquete, ofertadas 'lindas lembranças senhorita LIA DALVA DE
vencendo o Veterano e con- ás DEBUTANTES, reinan ARAUJO, dileta filha d�
quistando taças, do mui cordial e viva ale- consócio do DOZE, sr. Jose
Na 5ft• :feira quarto dia gria... Araujo,' consagrada como

das festas comemorativas, Muitós e muitos foram MISS ELEGANCIA 1954 ...
houve o GRANDE BAILE os trajes que chamaram a A reunião que alias foi
DE GALA,'tão ansiosamen- nossa atenção e o espetácu brilhantil.ssima e inesqueci-'
te esperado. . . lo do desfile do ricos trajes vel, alcançando grande êxi

,

A visão, à entrada da sé- femininos foi, como sempre,' to, estando a séde sodal do
de social do Clube,. é sem- magnifico e deslumbran Clube Doze superlotada ...
pre magnificamente e mara- te... ' Domingo, ás 12,30 horas
vilhosa. . . Os membros da- Direto- teve inicio (J GRANDE
Pelos corredores e esca- ria presentes ao cintilante- TORNEIO DE XADREX,

-diarias ornamentação flori- baile dê .@la, foram incan- entre as equipes do CLUBE
da e. dentro do amplo, salâc.. saveis em seus obsequias DOZE e FACULDADE
corbelhas pendentes das co- aos associados e' convidados DE DIREITO._
lunas, nos cantos do recin ali presentes ... Varias De-

I O encontro durou até ás

to, umas grandes, outras pe- legações de Clubes conge- 17 horas e foi assáz renhido,
_ As '7,30 Hs. _

quenas e nas jardineiras, neres estive�am em suas
I vencendo o Veterano DO-,

COLAÇAL PROGRAlV!Aflores também em profu mesas previamente reser- ZE por 5 x 2. . .

"

'.' _
DUPLO

.

I
r*

zão... vadas... As equJ.pes estavam assll�' 10) Átuálidade Atlantida. r•
. Aquela hora muitas me- Quatro horas da madru-, constituídas: - Clube Doze�, Nac. .

. 11*
sas . se achavarrí ocupa- gada eram passadas �u�ndo Dr. Jorge K?tzias, Jo�e HERANÇA DÊ ODrO 1.*das... a orquestra deu os últimos Paulo Garcia, 'dr. Walmir Com: SUSAN HAYWARD I *Apreciámos o desfile dos. acórdes:,.. Dias, prof .. ,Basco,. C�lso No Programa: 1'*trajes, quando o elemento A brihante festa de con- Moreira, Jose Martmelh e

Preços: 7,60, _ 3,50., ,i
feminino subia as escada' graçamento social alcançou Adauto Nobrega. DA FA-

Censura Até 18 Anos... �
rias com elegancia···1 A pleno êxito... , CULDADE DE D�REITO: 'J.I(

mesma parada de Ficas tra Assim o veterano venceu Próf. Elia Ballstaedt, 'José .*
jes de sempre, mesma ri- mais uma etapa gloriosa na Viega, Marcia Colaço, �r. ! *
queza de detalhes, de ador sua. já longa ex.is!ênci�, tão Tonolli, Sebasti.ão Bonassl�, I i .*
nos. .. Modelos originais e cheia de tradições imor- Evaristo GouveIa e senhon-

_ As 7,30 Hs. _:. J ,*
ousados, modelos ajustados redoiras, num passado de ta -Henny Maria da Silva. 10) Atualidades Atlantida
ou amplos, modelos .de "tul- que muito nos· orgulha- Grande foi a assistência Nf

' . -, ac.
ler", brocados, ta etas, ren- mos... nos salões do Veterano, que HERANÇA·DE ODIO
das, organdís, veludos, ar- Sexta-feira, Grande Reu- ali acorreu para vêr ,a dis,:-, Com SUSAN HAYWARD
ganza, tudo nos mais varia- niâo do Bingo Social e �i- puta da TAÇA "JOSE

No Programa:dos matizes, formando con- nema. FRANCISCO GLAVAM",
Preços 6,.20 _ 3,50,juntos multicor de extasian' . Assistência. seleta e' nu- conquistada pelo Veter�- Imp. até 18 anos.

te beleza. . merosa, com viva animação no. o importante torneio
Pouco antes da meia nol e reinando geral' espectati- inipressioonu francamente a

te, foi executada a valsa da va em torno das rodadas. .. todos os presentes.
.

saudade.' As 20,30 horas teve lm- Assim terminaram-as bri"
Houve o momento espe- cio a T". rodada, seguindo lhantes festas comemorati:

cial e solene da entrada das se até a 11°, com muito en- vas pela passagem. do 82°
DEBUTANTES... tusiasmo. '.' aniversário da fundação do
Ao microfone dr. Lauro A mesa do Bingo estava Clube Doze de. Agosto, com

Linhares, chamou uma a composta assim: Entrega muito' realce e muita ceh
uma as senhoritas que com' de premias: Antonio Sbis currencia.
punham aquela pleiade de sa; Movimentador da esfe- Foram recebidos os, se

lin�as �oven�, para :'lp:esen-I' ra_: , r:'lario. Silva; Locut�_r, guintes cumpdmentos, por
tacão a SOCIedade ali pre- . NarCISO LIma; Conferencia carta, oficios, cartões ); te-se;te. E a proporção que os de Cartões, Newton Spo- legrama: .

.

nomes eram ouvidos,'> uma I
ganicz. . . Presidente do Tribunal

salva de palmas reboava no i Foram vitoriósos: do pre- de Justiça, Des. Guilherme
aristocratico ambiente. . . mio maior, o consocio Fran- Abry; Associação Atlética'

�.•.2�·:"'1'i'":,-m:�'--ri...... ,
A seguir a orquestra con- klin Ganzo, com o rico fo- Barriga-Verde, Pte. Mauri � ., �

_

III' p:
tinuou com seus acórdes e gão;. Abat-iour; o cansocio cio Splading de Souza; Ma
os pares rodopiaram pelo Mussi José. Jardineira, se- jor Comte. Geral da Policia
feerico salão-de-f.estas ... I horita Stela Vieira da Rosa; Militar Mário Fernandes
Foram

-

as
.. seguintes se-I Jogo de 2 cadeiras e �asa, G�ede�; Comte da Policia

nhoritas que se apresenta', consócio, José Meira; Chu- Militar, CeI. Duarte- Pedra
ram como DEBUTANTES: veiro eletrico; senhora Her- Pires; Raul Wendhausen,
MARLENE LOPES LE- mann Beck; e' assim os de' Campinas; C, R. Aldo/Luz",

'AL _ IEDA MAIA BAR- mais para outré\s pessoas Sect. Moacyr Iguatemi da
BOSA _ LIA .'DALVA que nã'Q anotamos sues no' Silveira; Câmara Munici-

ARAUJO. _ FLORISBE- mes .. �;i} ': .. r�,-, '. <

I
. paI, Pt/e. Padua Pereira;, Dr. No programa:

LA MARIA BITTENCO- Como 'premio de consola- Abelardo Gomes, Procura- Preços: 6,20 - 3,50
URT I_ LIZ TEREZINHA

r

cão foram dados litros de dor da RepÚblica; Clube 6 "

Censura A�é 14 Anos.. '

CAPELA _ DINÉA DE Vermutli.... Depois houve de Janeiro, Pte. Norivaldo ;;

OLIVEIRA MAIA -" HE- a exibiéão do filme: "DEUS' Freitas; Clube 15 de Outu-1
LOISA GOMES -'ELIZA- LHE PAGUE", com AR- b�o; ÍndaFcio Pires, Lages; I
BETHE ROS:A _ NEZI TURO DE CORBOBA, pro- Alexandre Evangelista, A ..

BRINA, com seus acom- longando-se a reunião até rarangua; Cordeiro e Fami

panhantes. tarde ... A projeção foi con- lia; Oscar Ayres .de Souza,
As damas com seui'i tra- Hnua, com dois projetores Porto Alegre;' Federaç�o

jes rodados uns" ajustados
I
de 16'mm., I'0b a direção do Atlética Catarinense; Socié-.

outros, mas. todos de sensa- operador João Peixoto... dade de Atiradores, 'Sect.··
cional encantamento, ado Sábado, dia 15, cintilante Cristaldo,' Araujo; Clube
mlravelS trajes ornados de "sorée" MI S ELEGAN- Blondim, Sct. Otto Mariath,
lantejoulas, com arabescos CIA,

. sendo excepcional a Laguna'; Tolentino, José
exquisitos, dourados, dra- assistência ... T,?das as me- Pedro Gil, Mafra; Bloco
peados, de córtes' 'ousa- sas ocupadas e todos os-es- XX, Waldezir Silva, .Pres"
dos ... Nos conjuntos, cola- paços com assistências... Itajai; WOEL, Rio; Clube
res, brincos, pulseíras, lu- A meia ·noite houve a a- Atlético Carlos Renaux,

. vas de cano alto e os 'per}' presentação do conhecido Brusque; Damaceno e Wen"
teados ongmais, com so: cantor, o seresteiro do ,Bra- âhausen, são Pualo; Rotary
berbas maquilagem de in- sil _ SILVIO CALDAS - Clube, Secrt. Teôdoro De
finitos caprichos e' bom gos- que durante quasi 'uma ho- cker; Sociedade Guarany,
to. . . ra

.

áeliciou. aquela e ,mun- A. M: de Almeida, Itajai; com apresentação das' candidatas de. Florianópolis.,
.

Mas tarde fez seu "shaw", do social com seu brilhante Lira Tenis Clube ; .Assem- PITUCA estará presente - maravlIhoso_ conjunto de

o cantor méxic_ano' CAR- repertório... Todos os nú- bléia Legislativa, Presideir' ritmos - passagens para Madrid, Montevidéo, Manaus e

L-OS RINALDI, que' real- meros ele' cantou acompa- te dr. Oswaldo R. Cabral. ; Rio oi'erecidas pela IBeria, PhÍna, ·Serviços Aéreos Cru
mente tem uma ,vóz pode- nhado de seu violão, êxece- /

As fe�tas comemora.tivas i zei:o do Sul e Tac.rasá e bonita.. Depois to um. que foi acompanhado decorreram num ambIente'
continuou a cantar, 'acom- pela orquêstra... Cintilan- mui' cordial e de viva ale

panhado da orquestra, mo- te shaw de S�LVIO CAL- gria, sem que nada empa-'
vimentando as danças... DAS não há duvida, rece- nasse o esplendor do pro-'
CARLOS RINALDI fez su- bendo o simpatico patricia, grama excepcionaJ, cumpri-
ce?so e as palmas que rece: calorósos aplausos! do integralmente ...
beu foram bem calorosas e As 2 horas da marduga-' 'Máis um marco nas glo-'
vibrantes.... da, mais ou menos, houve riosas tradições do Vetera-

,

Mais tarde houve uma o concurso para se. saber no, ;orgulho das gentes ca'ta- Compra'se na 'cidade para' construção. Tratar COP1'
reunião para o brinde 'de qual à' senhorita mais e1e- rinénses. ; I:Aldo Novo, Praça Pereira .e Oliveira, In. 14. Fone' 3,.045.

As' 3,30' 730 9,30·' Hs.
'ELEM.E;NTOS EM FU
RIA':- CORAÇÕES· EM

" TEMPESTADÉ ...
. DIANA 'DOUGLAS--:
GEORGE NADER :._. em:

AO RUGIE ,DA TOR"t'..

MENTA"
.

(TECNICOLOR)
No Programa:
Esporte na tela. Nac. '

Preços: 10, 00 __;; 5,00
Censura Até 14 Anos ...

_ As 5 ..:..:. 8 Rs.' ;_
·PETER LAWFORD em:

CAMINHO DA NOITE
.

I. No Programa: .

Noticias da se�na. Nac:

Preços: 7,60, _ 3,50.'

gStU1Q�
.

A C IIE

As 8 Bs.
Cine JornaI. Nac.'
'GERALD MOHR _ em:

VIVER É LUTAR
RICRARD GRElENE em:

CAPJTAO SCARLETT

d ...)
G

r u blícidade
(Technicolor)

Caixa Postal, 4b

}o'}orianópoHs
Santa C..tum•.

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

....��.;

Re'StaDfâ,nte�NaPDIi · .

RÚA:·Ma:re.chal Deodoro 50.
Em Lag�s; no, sul do Brasil, o melhor!.
Desconto, especial para .,os senhores viajantes.

, ,

Miss 'San.ta Cal.arioa de 1955
Dia 30 de Ag,ôsto: Lançamento Oficial do 'Concurso

"MISS SAN;L'A CATARINA 1955", no Lir� - Tênis . ()lube,

'�'7' r •

T,erreno

--o- ..
_.

:----.-...--.--.-.-�- .. _,

HÜnON -, WirDf
'CHARlTON .

" HfSlON
lÃMnUR·GRGAHAMf

JAME5

eST1WAHT.

-.

São José
6a: feira,' às 15 e 20 horas. '

,
O espetáculo máximo da temporada em benefício

. pobres do pADRE CLEMENTE.
,

dos

o .Maior 'Espelatulo da Terra
,

Ao maior 'producào e' dírecâo de -Cecíl: B. Demille com o'
.�ab 'fabuloso elenco apresentado· no cinema destacando-se

.

BETTY- H"tJTTON - COI�NEL WILDE - DOROTHY
LAMOUR - JAMES STEWART.

·0 filme aplaudido mundialmente.
Seu próprio título o proclama ...

O MAIOR ESPETÁCULO DA TERRA

, .... _ .. co __�_�_.__ ;...: _

I

RITZ -. DIA·i9,- às 21 horas ...

l'-

.� NO PALCO: --"
-- A yoz QÚE O MUNDO CONSAGROU!

'.' "DAlVA DE,. OllVHRA"
(A RAINHA· DA VOZ) .

.

apresenta:

·"RITMOS E CANCÕES '00 BRASll,·7:,. '.
• '. .' '1,. ' ,

, 'Com: 17 ARTISTAS
I)aeçãÓ' d'e:, TITO CLEMENT
"Um espetáculó, ma.ravilhoso'!
O mai9r""�IIOW" que já' percorreu o país!
PreçQ único - Cr$

.

40,00.

. FO.TOG.RAFIA'S
CASAMENTOS, _ BATIZADOS _ ANIVERSARIOS

. ,-REPORTAGENS EM GERAL
FOTOdRAFO DE "O ESTADO"

R. C. Mafra 160 '_ Jornal O Estado _ Tel. 3022"

-----��--------�---�---------------

Participação,

,
..

ADELARMO OLIVEIRA: NUNES e D. DONATÁ NEVES
NUNES;, participam 'aos· p:;u'cntes e pessôas de suas rela-

'

ções, o contrato de casamento de seu filho VALMlR com

a srta. Maria de' Lm'des Russi.·

SiLVINO RUSSI e D. ALCESTE .CARDOSO' RUSSI,
participam aos parentes .e pessôas' de suas relações, o con

trato de casamento (lt� sua filha Mf\RIA �om o sr. Val-
mil' Neves Nunes.

I..
VALMIR e MARIA

. noivos

Santo Angelo, R. ç. do Sdl; 12 ele agôsto de 1954

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Quinta-feira 19 de Agôsto de 1954

FACTA a primeira .máquina de somar com um teclado
mundialmente famoso o sitema Facif em duas fileiras

PELO NARIZ E NÃO PE
LA BÔCA

A respiração pelo. nariz
filtrq,umedece e aquece o

ar. Quando, por .alguns
minutos, se tapam as narí
culas ou ventas para impe
dir a entrada de poeiras nos

pulmões, . a respiração se

faz pela bôca, através da

qual mais fàcilmente, as

poeiras penetram nas vias

respiratórias.

1 Preceito do DiaBANCO DO' BRASIL S. Â.
CARTEIR.A DO COMÉRéIO EXTERIOR

COMUNICADO N. 28

:LEILÃO ESPECIAL DE DIVISAS' - Produtos (
,

agro-Pecuários I
'

A CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR, em adita- ,JUIZO DA
'

4a VARA
mento ao Comunicado n. 26. de 16-6-54, torna público que

I FEq'OS DA FAZENDA
ficam Incluídos no 'leilão especial de divisas, para .Impor- PUBLICA ' DA' COMAR
tacão de produtos agro-pecuários, de que trata a Instrução CA DE FLORIANÓPOLIS,
n. "86, de 11-3-54, da Superintendência da Moeda e do oré-. �DITAL DE PRIMEIRA
dito, a partir do pregão de 27-8-54, os seguintes materíaís: PRAÇA COM O PRAZO

, Primeira categoria'
' '

V!l'fTE , DIAS
5.12.42 - Arsênico branco.
5.15.79' - Brometo de metila.
5.39.99 - Paranitrofenil técnico.

Segunda categoria
7.36.99 - Papel de seda, até 2.Ó g p/m2, próprio para

embalagem de frutas, nos formatos e com os O, Doutor M A N O E L
dizeres exigidos pelo Ministério da Agrtcul- BARBOSA DE LACERDA,
tura. \"

'

'_'Juiz,deDireitoda·4a.Va·
Os produtos constantes da lista supra, com as caracte- ra - feitos da Fazenda PÚ

rísticas e finalidades indicadas, não poderão, em conse- blíca da Comarca de Flo
quência, ser importados mediante apresentação de certtn- rianôpolís, Capital do �s
cados de promessa de venda de câmbío adquírtdos nos leí- tado de Santa Catarina, na
Iões nórmais de que trata a Instrução n,' 87 da 'SUMOC. forma da lei, etc. •

A carteira esclarece, outrossim, quê, por equivoco de

publicação, foram mencionados no referido oomunícado 26 ,FAZ saberàos que o pre:
o� .itens ns

•.
5.30.69 e,5.35.99, que, pelo presente, ,!icam c�r:-: I�ênte edita.l t: de primeirarígtdos palia. -,

','
_ ... r • praça com o prazo de vm-

5,30.79 - Hexacloretana, O:-todlClorobenille.no, paradí- te (20) dias virem, ou dêle
clorobenzeno

. e. dlbrometo. de. etlleno.. . I conhecimento tiverem que,
5,35.59 - �ster:es do� ácldos feno�lacetlco, tr,lClorace- no dia 31 do corrente, ás 10 TELEFONE 3.878 CAIXA POSTAL, 467

tíco 'e metllclorofe�oxiacetico. ,

'

horas, á frente, do edifício i Rua Saldanha Marinho, n. 2
-

TELEGRAMAS "C A N A N"RIO DE JANEIRO, 13 de, agosto de 1954,. do Juizado' 'da' 411• Vara á
(a) Luiz de Moraes, Barros --=- Díretor.

rua Visconde de Ouro Pre'" .

- Florianópolis - , i,- ,

•

(a) 'Luiz de Oliveir� Alves' - Gerente.
__ �:��i:;' dOo ��i����.'��� :u;? FAéTA comodidade p.ara a mão, Aliv io para o', óuvldo.. pr�::Ci���:ia�eÓ�c%s�a ���

A''v I'SO blíco-pregão de' venda-e
• repnusoparees olhos

•
na Avenida Hercilio Luz,

arrematação, á quem mais;,a 107 com o Sr. Aldo Rocha.'

•

..
.

i

,

dér e maior lanço oferecer, ,

I
-_ -

A Delegacia Florestal Regional, no sentido de coibir, ao ��bre a respectiv.� 'avali�' Lei Federal expedida pela- ,REVELACÃO EXTRAORDINÁRIAmáximo possível, as queimadas e derrubadas de matas, a- çao de setenta mil crUZEW "
, ,- r: _. ,

fim de impedir os seus desastrosos efeitos economícos e eco- 1'o� (CR$ 70.000.00), � se-

C· ,,': - 'C t' I d p, êuerdéra O cadéver da neflnhalógicos que acompanham o desmatamento íntensívo e não gumt�; U� terreno slt�a', omlssao en ra e, reços u
racionalizado, torna pública e chama a atenção de todos os do nest� cídade,' no lugar PORTARIA N. 31, DE 1:3 DE ABRIL DE 1911 dura'nte 3'O anos'

'

proprietários de terras.e lavradores" em geral, para a exí- Itaguaeú, segundo sub'dls', '_

gêncía dó cumprimento, do Código Florestal (decr. 23.793, trito do Estreito,' fazendo 1

, O VICE-PRESIDENTE DA COMISSÃO CENTRAL DE PALERMq, 17 (U. P.)' _ camentos. Ele a COIífiou em
de 23-1-1934} 'em todo o Estado, de _c�nf"rmid,!!.de com as frente" á Estrada �úblic�� PREÇOS, Usando das atribuições que lhe confere o Art. 7°�, Um antigo funcionário pu- seguida a uma senhora, hoje
suas disposições prelímínares, :'Artigo 1° - As Flore,s�as que vai �ara_, o,Bairro dOl do Decreto-Lei n. 9.125, de 4 de abril de 1949, blic�:', Rosario Spotito, ralecí- com' 8'5 anos, que desmaiou
existentes no território Nacional, consideradas em conjun- Bom Abrigo e fundos, ao RESOLVE: do há dias fez no leito de quando os carabineiros se a-
to, constituem bem de interesse comum à tod?s: os habítan- mar, onde � cortado ,pelo-' ARTIGO 1° - Ficam atribuídas às .comíssões auxiliares morte uma surpreendente presentaram agora' e lhe pe-te� do país; exercendo os direitos de propriedade com as �i- caminho da praia . de Ita-! de preços e exame e à decísãe (dos recursos.interposto 'pelas revelação: contou coJ?o em diram para abrir a caixa.
mítações que as leis em geral e especíalmente êste Çódig�, guaçú, confrontando por emprêsas de cinemas, em consequência do disposto na Por-

\ 1922, sua netinha de seis a- "Pois não' respondeu, A caiestaQelecem"," ,

um lado, com propriedade taria 11 de 15 de fevereiro de, 1949. nos morrera em consequen- xa contémIívros 'velhos per-
"Artigo 2° - 'Aplicam-se os dísposítívos dêste Código, de Maria: Infancía de Amo' ARTIGO 2° - FICAM-MANTIDAS as meias entradas cia de' enfermidade e como, tencentes a Rosario, e há

assim, as florestas, como as demais formas de vegetação, rim, e pelo outro, com pro-t para estudantes de escolas OFICIAIS ou FISCALIZADA8 não podendo ele suportar a mais de 30 anos ela está no
reconhecidas de utilidade às terras que revestem";'

'

priedade do Dr, Raulino PELO GOVÊRNO FEDERAL' e para os menores de 12 anos, idéia de que a garota seria salão, em um armarío". Ao
QUEIMADAS - Só poderão ser efetuadas, queimadas Horn Ferro,' Salvador Di

"

\ (DA.t·mO DIREITO A MEIA ENTRADA AOS EDU- coberta pela terr� colocou o

I ser aberta � caixa,' foram. en-medíanté lícença de autoridade florestal. O Código proibe: Bernardi e 'João Batista Pe- CANDÁRIOS SECUNDÁRIOS E CURSO SUPERIOR).
'

corpo em uma caixa que le- contrados os ossos da crian-
1° - Deitar fogo em campos 'Ou vegetação de' cobertu- reíra. O terreno em apreço Parágrafo 1° - Entende-se por meia entrada o abati- lava ao acaso de seus deslo- ça.,

"

1':1 das terras, na vizinhança de vegetação arborea de qual- tem mais ou men6s trinta, mento de 50'% sôbre o preço do ingresso, deduzido dos tri-
quer natureza, protegida; como processo de preparação da" metros de frente por duzen- butos. -

I

mesmas para a l���u_r�! ?�,d_�...!�rm���º"de,J!am'p;Qs artifi,,_ tos-dttO$ dê frenfe a-fúndos;' '�Parágrafo 2° - A� carteírasde identidade devidamente
cíaís, sem licença 'ela autoridade flOl'estaI do lugar e obser- entretanto, a linha lateral legalizadas. e atualizadas, dos estudantes, para fim dêstr
vância 'das cautelas. necessárias, especialmente quanto a

que confronta com o dr. artigo, valerão PARA TODO TERRITÓRIO NACIONAL,
aceíros, aleiramentos e aviso prévio aos conrínantes, com Raulino Horn Ferro' ao a-

' ARTIGO 3° - Esta portaria entrará em vigor na data I

24 h d antecedência (Art 22 a) I' d 's 1 d bl'
-' O Chefe da 6a. C. R. M. avisa que todo o brasileiro re-oras e " " .

'

tingir terrenos e a va- e sua pu lcaçao. '

ção até 90 dias e m,ultas at� Cr$ 2.000,00 (Art. 86-2). dor Di Bernardi quebra (f\.s.) Benjamim Soares Cabello - ,Vice-presidente da sidente no Município de FLORlANÓPOLIS, pertencente à
Aos contraventores�serao apl1c:;l.das as penas de deten-

pra dentro do terreno óra CCP. ,Classe de ,1936, OU ANTERIORES, AINDA EM FALTA COM

,20 _ Preparar c�rvao ou a�e.nder fogos, dentro.das m�- descrito, passando a delimi" (Divulgação da UNIãO CATARINENSE DE ESTUDAN- O SERVIÇO MIi.�TAR, deverá apresentar-se de 3 a 30 de
tas sem ,as precauçoes necessanas J.)ara evitar mcendlo.

tar os fundos' das proprie- TES). ' Novembro, à Comissão Militar de Selecão na Cidade de Flo-
(Art. 22, d). "

_ . _ dades de Salvador Di Ber' 1 rianópoli�
- no -Quart�l do 14° B. C., para ser inspecionado

Ao contraventor serao aphcadas as penas de detencao, d' J
-

B t' t P
. e selecionado. ,

, .

.

,

"

nar 1 e oao a lS a erel-
Faté 90 dias e �ultas ate Cr$ 2,000,00 (a:t. 86-2). " 1'a com as terras de Espo'
< ortunato Ferraz\Gominho

3° - Fabncar, vender ou soltar baloes ou engenhos de 1'" t d d . d'
' . Major Chéfe da 1Ga C. R. M,

.

d'
' 10, oman o epOls a 1-'

qualquer natureza, que possam provocar mcen lOS nos cam- -

d
,'.

d' d,
fI t (A t 22 • 10)

. 'reçao a prala, e re uzm o
pos ou

,

ore as. r . " .

d '

d' t I d
Ao contraventor serão aplicadas as perias de detenção al �m lan�, a argura o

até 15 dias e multa de Cr$ 500,00. (Arf 86-3). terreno pl:lra s�te metros

Sempre que ve�'ificar o começo de infràção, e se o 1n- �penas, seyv�,. essa mesma

frator não tiver sido anteriormente"achado,em falta desse linha, de dlvl�a en�re as ,Mandada rezar por seus irmãos que convidam os

gênero, o g,uarda ou vigia o convidará a c�ssar a ação proi- terras do Espolio.e a parte, parentes e amigos,do extinto.
bida. Não"sendo atel'ldido, 'o funci,onário 'usará dos meios l�t:ral d� proprle�ade de Desde já manifestam-se gratos aos que compare-
coercitivos, .facultados por êste Código, para 'evitar que .a J?ao :t;labsta,Perelra. Em cerem a êste ato de fé católica.
acãt continue e autuará o infrator em flagrante, conside-" vlsta dlSSQ a are.a total do

,

r�ndo-se � infração qualificada e 'c�ns:úmada, para os efei-, terreno inventariado é ae

-, M· d ." '7' • d·'
'

tos da imposição da pena. Se fO,r atendido o conv;te do ,a- apenas 4.040 metros qua' Issa e Iagente,_ o )ilf.rat'or resPO?derá pelos prejuízos materiais.cau- drados, sendo �ue as. linha� "

sados e sera, passivei somente da pena de multa em que das confrontaçoes aClma re, VIúVA MARIA BANDEIRA PESSOA MONTEIRO
houver incorrido. (Art. 68), , feridas são todas determi' Múcio Monteiro e família, consternados com o faleci-

.

"

. Inadas por ceercas construi' mento de sua genitora, sogi'a e a,vó, Vi.�va Maria Bandeira

Ateo,çãO" 'aC�ammemeOibraÕmesb-t.d.,e Nmaadpeairrtae' Pessoa Monteiro, ocorrido a 12 do corrente, na cidade de
'" ,Juiz de Fóra" em Minas, convidam as pessoas de li:uas re-

- , ',,' ,

"

,
, da frente o imovel,

-

proxi� laçõe,s' e amizade' para a missa de 7° dia, que, em intenção

1' ", Im� á estrada, está const�ui- da alma da querida extinta, mandam celebrar no próximo
"Dm;alhes importantes a respeito do lançamento nes- da uma casa ,de materlal, dia 20, às ,7 horas, na cap,ela do Colégio Catarinense.

ta Ca ital do maior filme de todos os tempos:
"

'I coberta ,ue telhas, f?rrada,P
, assoalhada com dlversos

<'O MAIOR ESPETACULO' DA TE�RA" ,����:�!i�:��O:'ec:���aJ; �

'di', I .

CINEMA - "CINE SAO JOSÉ'" I tado de. conservação, dita '�
.

d d f d 'd 't, .. .....,�.u,...._".. ',
DATAS - a partir do próximo dia 20 - 61,'. feira proprle a e oi a quirl a

. '-:=:- HORA�IO __
'

an�es do Codigo Civil, que CIAIIIIM ",,�'ROI&.'"
acho valêr a ,quantia de se'SEXT,A-FEIRA - 3 ,e 8 horas.' "

tenta mil cruzeiros (CR$ ..
S;tBADO - 2 - 5 � 8 boras.

70.000,00) ,. O ivomel acima
DOMINGO - 2 - 6 - 9 hora!!. foi inventariadQ �m virtu-
DEMAIS DIAS - 3 e 8, horas. de do falecimento de PLA·

_ PREÇOS -,,-
'

CIDO MANOEL LUIZ E
suà mulher D. MARIA CA·
TARINA DE JESUS. E,
para que cb�gue ,ào conhe'
cimento de todos, mandou Rua Trajano, n, 31 - 1� andar - salas 1 e 3�
expedir o presente edital

'

Temor para vender, Casas, terrenós e lote�m-entos.
que será afixado no logar Consulte se\lÍ compromisso, nos�o fichário. Oferecemos

fdo, c.iostdumle .e PDubdlicado na, além de, u�a casa e re.spectivo terreno à Avenida Mauro'
orma, a elo a o e pas- ,

"

"
.

sado nesta cidade de Flori' Ramos, n. 137, outras casas, tenenos e loteamentos na
Será rigorosamente observada 'a lotaçã.o anópoI'is, aos quatros dias ,Capital e no, Estreito.
do Cin�mà - Censllra ....., Imp. até 10 do mês de agosto do ano de ,Para alugar, uma casa à Rua Crispim Mira; 77.
(DEZ) ANOS. mil novecentos e cincoent,a

_ Confie � venda do seu imóvel à.nossa organização el
e quatro, Eu, VINICIUS '

,

, '.
"

�

,
,

GANZAGA; Escrivão, o suo
sera bem servldo.

bscrevi. (Assinado) Mano' Escritório de ContaQilidade: Mantemos um serviço
el Barbosa de Lacerda. Juiz bem organizádo' para atender todás ,as necessidades da
de Direito dá 4a• Vara. SU,a escrita e manter :em ordem os, 'seus' livros, '

Está conforme -',

O Escrivão Procure hoje mesmo 'nosso escritório à Rua Trajano,
VINICIUS GONZAGA. n. 31, sobrado.

"

, EDITAL

Lembre-sé sempre' de
que é à nàriz o filtro
nflturaL do ar que .se

respim. Evibe respirar
pela bôca. - SNES.

'�

I..

,

DESTIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO
,

DE SANTA CATARINA .

) ,

tAl�ga-se
Quartos de casal e sol

teiro, com -café pela Manhã,
'em casa de família. Tratar
à rua Conselheiro Mafra
93.

,� .,

.
, .

«Casa I Fernando ·llda.»
Esloufador

AteDeão, líocidede Câtarln8ilse"
MINISTÉRIO DA GUERRA
õa. R. M. - 16a� C. R. M.,

A V I S O

Florianópolis
ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

"

Com viagens diretas e, permanentes
Matriz: __:_ FLORIANO'POLIS

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

Agência _:_ CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24,

Fone: 847 (Linha Paralela)
,

End. Telegr.: SANTIDRA
Agência: - SÃO PAULO
Avenida do Estado 1� 66/1678 Fone:, 37-30-91'

End. Telegr.: SANúRADE
Agências no Rio de Janeiro e em Belo' Horizonte
com tráfego mútuo laté São Paulo com a Emprêsa

de Transportes Minas Gerais SIA.)

Expresso

\

farmacías de Plantão
M:ES DE AGOSTO

15 'Domingo - Far�ácia Sto. Antônio"':" Rua João
Pinto.

'

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

22 Domingo _.: Farmácia Catarinense - Rua Tra'
jano. ,

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

'

"

"

,
29 Domingo - Farmácia Noturna - Rua Traja'no.
O seiviço noturno será efetuado pelas farmácias

Moderna, Sto. Antônio e Noturna, situadas às ruas' Jeão
Pinto e Trajano.

Para compra�, ven4er
'ou alugar

6a. feir.a, - Cr$ .15,00 (único) - "Em benefício
'

dos

pobres do saudoso PADRE CLEMENTE"
, PROCURE A

IMOBILIARIA PALMIRA LTDA.'
Demais Dias -:- Cr$ 10,00 '- 5,00

IMPORTANTE -, Os ingressps 'serão vendidos, separada
mente para cada sessão e poderã.o ser

proeurados a p�rtir da., próxima 5a. fef
l'a nos Escritórios do CINE RITZ.

,

Viagem com segur�nça
,e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS M1CRO-ONIBUS DO

aAPIDO {(SUL-BRASILEIRO»
Florian6�olis - ltajal - Joinvllle -, Curitiba

-----

'FOTOGRA'FIAS'
CASAMENTOS � B�'l1ZADOS - ANIVERSARIOS

REPO�TAGENS EM GERAL
,

FOTOGRAFO DE ecO ESTADO"
,

R. C. Mafra 160 - Jornal O, Estado -:- Tel. 30�2

,
_'_ ,.�.) _�, Ui

Agência: B. ua Deodoro esquina' da
Rua Tenente Silveira:

';/

;�. t· ..•. /; .... ',.

<
,
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Florianópolis, Quinta-feira 19 de Agôsto de 1954,

OSMAR CUN,HA
Em Pôrto Rico e América do Norte

WASHINGTO::r. 13 W, P,';

PIOS, entidade que dirige o ::_ A Câmara de Represen
movimento muníeípalísta no tantes aprovou o projeto de

Brasil. lei da admínístraçào. autorí-
Está de parabens, pois, o' zarido a comurucação, a0S a ..

Estado de Santa Catarina líados dos Estados \.Tniiios,
pela honraria que vem de de ínrormações :;ÔOI'I) O� eteí

ser conferida a um dos, seus tos táticos das armas atonií-

filhos. caso

SOCIEDA:OE CULTURAl
"JOAQUIM NABUCO"

A Diretoria da SOCIEDA- Casa "Santa Catarina", leva
DE CULTURAL "JOAQUIM rá a efeito mais uma de suas

NABUCO'" avisa aos seus as-

sociados que, amanhã, sexta- reuniões ordinárias e para a

feira, dia 20, às 20 horas, na ,qual ficam oonvidados.

'Loteria do Estado
HOJE:

CR$ 200.000,00
"HORA LITERÁRIA"

Ainda sôbre o transcurso lando votos çle felicidades,
do' 11° aniversário do pro- na participação do conten

grama "H O RA LITERÁ- tamento que a tantos emo

RIA", de Lourival Almeida, ciona.
.

na Rádio Guarujá, recebeu Não quero me escape a

o mesmo a seguinte carta: ocasião de lhe pe,dir tran,s-
ótimo Lourival, mita à Emissóra cumpri-

- Grato. pelo cartão do mentos afetuosos. Quantas
mês ,passadô, eis aqui estou vozes andam a vibrar na Di

num satisfeito abraço, a con- fusora ilhoa! Másculas umas,

�irmar velha admiração e femininas outras, vozes in

amizade sem quebra, de há fantis, vozes religiosas a

tantos anos. serviço das almas (Monse-
O programa H�ra Literá- nhor Hobold e Acy C. Teive)

ria, tenho estado a ouvi-lo, ou a serviço da cultura, da

não só eu como a gente des- música (êsse,milagre de sen

ta casa, entre encanto � ter- sibilidade e execução do Car

nura espirituais. Palavra! mel� Prisco!), dos esportes,
Você tem sabido colhêr e es- das letras, da vida política e

. colher, nu rosal da Poesia de social.
todos os quadrantes, o mais - Mas esta jornada de on

colorido e fragrante da arte ze anos, hoje cumpridos, é

poemática. E é bom trabalho sua, tôda inteira. E então,
êsse', o de ,radiofonizar, pelas para Você me volto, COll).O
ondas sonoras, o ri�mo, a ri- vida, tornando a abraçá-lo
ma, a beleza ,do verso, que mais - muitas vêzes!

é, no sentir de Carlyle, "pen- com a alma nos braços, o

samento music'alizado". Eu coração acelerado nesta car

diria que verso é sentimento ta, sob a convicção consola-,
, pensado pelo cO,raç�o. dora de que, assim, nada,

Hoje, Você e seus colabora- mais quero senão presta�
dores (é justó pôr em relê- lhe, a devida homenagem aos

vo o tim,bre dramático de merecimentos.

Cora Nunes) estão a festejar Adeus, Trovador! Prossiga,
o 11° aniversário da Hora e tão generoso que não es

LUerária, o que me leva pal,'a. queça o velho afeto

aí, de peito alegre e ,.formu- ,do Barreiro,s Filho

\\

Susp�nso ·.0 a,to ileaal
do' governador: ,

o sr. Dídimo dos Santos Contra a mesquinha e relator, sr. Des, Ferreira

Collaço, do serviço úe Fisca� 'odiosa perseguiçâa o fundo": Bastos, que ::/acolheu 'a .pró
lizacão da' Fazenda, já pere- nârío vítima interpôs man-e] cedência da medida liminar,

.... . " .

se. grinou pelo Estado, de .remo- dado de segurança, pleítean- comunicando-a ao sr. Go-
Para êsse fim, foi organí- ção em remoção. Estando, do, 'pará garantia da eficácia vernador para a suspensão

lado um programa de vísí- uttímamente, em Tangará, do remédio jurídico, a sus- do ato.
tas às Instituições Culturais, dalí foí recolhido, 'por doís pensão liminar dj) ato arbi-

Rádio, Emissoras, Estabeleci- anos, a esta Capital, por for- 'trárlo. Em data de ante-ou- Foi advogado impetrante o

mentos Fabrís e outros luga- ça de um ato ilegal do sr. tem foi a segurança despa- nosso diretor, dr. Rubens

res pitorescos daquela apra- Irineu Bornhausen. Esse ato chada pelo eminénte Juiz de Arruda Ramos.
zível cidade. afrontava agressivamente a ,

'

'Nessa excursão' os alunos lei que expre s sam e 11 t e TRABAl'HANDO PO'Rlerão I acompanhados por proíbe .: tranSferências .seís
'

-

,)rofessores dêste . estabeleci- meses antes e tres depols de

SANT'A CA'lAR INA.nento, pleitos 'eleitorais.

Bri,I�antes festas· / Sociais
Semana comemorativa do 82- aniversário

do Clube' Doze:de" A'gosto
CRôNICA DE vem sendo comemorada, I ram toda uma semana,
ANTONIO SBISSA Iara com maior realce, ora quando passaram pelas sa-

Ano a ano os salões do com modéstia, premida pe- Iões da velha e tradicional
Veterano se engalanam pa- la situação financeira... sociedade, centenas e cen

Ta receber a sociedade da Oitenta e dois anos que o tenas de Associados e suas

Capital e muitos convida- DOZE está sempre na van- familias ...
dos de outros centros do guarda das nossas recrea- Abrindo, a semana come-

País. . .

'

I ções 'sociais. . •

I

morativa, houve 'uma ses'

Desde 1872 que. a data' Este ano' as festas dura- são especial de cinema, com
,--.,-- ----

o lançamento da conhecida
l

mas sempre apreciada pro

dução -:- "O CONDE DE
MONTE CRISTO" • . • A
assistência foi desusada ê

Imundo infantil estava mui
to bem representado ...
Após a exibição do filme,
realizouse o sorteio dos

premias, que foram, con

quistados por três meninos
e três meninas, sob viva

animação e torcida dos pre
sentes ...

Terça-feira as 20,30 horas,
Especialmente convidado teve lugar o GRANDE

pelo Comité inter-americano JANTAR DE CONFRA-
de Municipios, participará TERNIZAÇÃO, q u a n d o
da' conferência internacional

cerca de cem, associados e

que será realizada em Sãn f 1suas ami ias comparece-
Juan de Porto Rico o verea- ,

dor Osmar Cunha, Presiden-

li
ram à reunião" '

O cardapio foi muito a
te da Associação Brasileira'

preciado, reinando a me
de Municípios, O convite, ex-

pedido pelo Presidente do lhor cordialidade entre os

Congresso ao Itamaraty' é que ali estavam.,'
.

, Ao "c'ampagne" , proferiusem duvida honrosa e signi-
ficativa. uma oração,

'

o orador ofi-

O sr. Osmar Cunha, após cial do Clube, dr. Wilmar

a coní'erêncía de Porto RÍco Dias, que com sua mui

visitará Nova Iorque e Vlas- apreciada eloquência, ofe-

híngton, a convite do Fundo receu o jantar aos associa-

Monetário Internacional e dos, em nome da Diretoria

da Delegacia do Tesouro e teceu outros comentários
'Brasileiro nos Estados Uni- A viagem do nosso conter- sôbre a vida do Vetera-
dos. Esse convite foi feito a- rãneo dar-se-á em .dezembro no...

/'

través o dr, Ocelio de Medeí- do corrente ano, quando te- À Orquestra do Doze abri
ros, da Delegacia do. Tesouro rá lugar a Conferência in- lhantou a festiva reumao,
em Nova Iorque. ter-americana de munící- estando ao microfone Nar-

Terá, assim, o nosso con- pios.
'

ciso Lima e Neyde Maria,
terrâneo oportunidade de es- Caberá ao sr. Osmar

com seu vasto repertó-
tudar vários assuntos de al- Cunha a chefia da Delega- -rio ...
ta relevância para o nosso �ão brasileira ao importante (Continua na 6a Pag.),
País, principalmente sob o conclave.

aspecto administrativo, que
-----------

é assunto de sua alçada na

Presidência da ASSOCIAÇÃO ARMAS ATÔMICAS
BRASILEIRA DE MpNICI-

EXCURSÃO A POR
ro ALEGRE

Os alunos, do 3° Ano do

Curso CieiÍtífico do Colégio
Estadual "Dias 'Velho"; pre
tendem realizar durante a

"Semana da' Pátria", uma

excursão de estudos à aco

lhedora Capital Riogranden-

Verba 3 - .Serviços e Encargos.
Consígnaçâo 10. '

30. - Departamento dos Correios e Telégrafos.'
24 � Santa Catarina.

� 'Para construção do prédio para agêncía portal-tele-
O funcionário Laerte Lis- pllo fato, que' constttue .gráríca de jaguaruná -' Cr$ 50.0.000.,00'.

bôa, encarregado do Pôsto críme, o deputado Joaquim
,

,

,

�

EMENDA N. 4462'
"Jacinto Machado", em Ara- Ramos apresentou' veemente Verba 4 - 'Consignacões, etc.

ranguá, vem utilizando uma denúncia, telegráfica, ao� Consígnação 7 - Org'ãos autárquicos, etc.

caminhbn,ete, o,
ücíal em

pro-,
srs. M,ini�t�o

da Agr�cultura subconsígnacão 01 - 04 - 05.

oaganda política e cabala e- e Secretár'io da Agricultura 24. - Santa Catarina.

Ieítoral.
'

,

dêste Estado.
I

,Cr$ 10.00.0.000,00 (dez milhões de cruzeiros) para à re-

• construção da ROdovia D. Francisca, Estado de Santa

��--------���------------------------�---.' Catarina.
,

CRIACÃÓ DE NOVO MUNICIPIO
I

Essa, antiga
" ,

RIO, 18 (V. 1\.) _:_ Emiti'n- munícípíos e vlolando assim do da. atualidade da evasão de mercadorias e produtos in-

do parecer em representação o principio da' autonouua dustrtalízades que tem, como escoadouro o pôrto', de São

do Estado de Santa Catarina, 'municipal, assegurada pela' Francíscd.":
'

•
"

" ,'�
,

o procurador geral' da Re- Constituicão. As detícíêneías da' ferrovia, são Paulo - RÍo Grande
pública manifestou-se pela· só poderão ser supridos � com a réconstrução daquela 1'0-

inconstitucionalidade da lei EXPEDIÇÃ AO AN- dovía.

estadual que, contra expres- TARTICO Saulo Ramos, ._ Joaquim Ramos. '- Agripa Faria.

sas manírestacões das cãma- Leoberto Leal.
- WASHINGTON, 18 (U. P')

ras municipais de Tubarão e,
_ O presidente Eisenhower

Imaruí, criou o 'município de declarou, ontem, ter discuti
Braço do Norte, desmem- do a possíbtlídade de mandar
brando di�tritos. daqueles outra, expedíçâo ao Antárti-

E 'co, mas que não se chegou a
PR -

qualquer decisãó definitiva

sobre 'o assunto. O presiden
te fez a declaracão : em res

posta a perguntas Sobre re2
cente resolução aprovada pOI

'

um -Bub-Comité do senado

CRIME ELEITORAL
Jaz 'cabala 'em carro oficial

SOCIEDADE BRASILEIRA DE' �o����e�����:r:�s q����:s���
ESTATISTICA interrupção, sôbre a crise do Verba 4.

,

" "

" Exército Europeu, em meio Consignação 7.

EI D
de um ambiente de crescente 24 - Santa Catarina.

I
eita a.sua nova iretoria pessimismo. "Cr$ 5.000.00.0,00 (cinco milhões), para estudo, início

• de construção e inclusão nq Plano Rodoviário Nacional
Reunida em Asseembléia I Ayres; l° Tesoureiro, Jor- NOVA GUINÉ OCI- duma variante de rodovia CBR-2) que partindo de Curiti-

Geral, a Sociedade Brasilei- ge Nascimento de Castro;
DENTAL .banos atinja a, cidade de Rio do Sul-Santa Catarina.

de Estatística elegeu a sua 2° Tesoureiro, Glauco Bar-
, . , JUSTIFICAÇÃO

nova diretoria para o biênio bosa; Orador, Jossé Monte-I WASHINGTON, 18 CU P)
Essa' emenda se, justifica 'plenamente porque facilita

1954-1956. A diretoria ficou lo; Comissão Fiscal,
.

Ger- - A delegação Ih Indonésia
.a ligação, -do Sul do P,ais' com outras rodovias do norte.

assim constituida: Presiden- mano Jardim, Ovídio de pedirá hoje, ao secretario ge- Para evasão de mercadorías e produtos da indústria estra
te, M. A. Texeira de Frei' Andrade Júnior é' Afrânio' ral da ONU, sr, JJag 119m- erva, da. madeira aos portos de: São Francisco e Itajaí.
tas; Vice-Presidentes Jorge Melo; Comissão de 'Rédà- marksíoeld, �ara ins(:):�ver • Sa,ulo Ramos. Joaquim Ramos. - Agripa Faria. _

Kingston e Maurício Filch- ção, João, Lira Ma:deira, na orde� dÇ> dIa da proxln:_t::l 'Leoberto Leal. "

tiner; Secretário Geral, IR�'\ll. Lima" Lauro,' S�dr,é' ,assemblela, .g:ral,.;,qU�:Jta�:
Waldemar Lopes; 10 Secre- VIveIros de Castro, VIrgl- da Nova Gume OC1��€l�tal, a
tário, Edith Azevedo; 2° Se� lia Gtialbei.-to e Alceu Vi- tualI?ente SOb soberalH>t ,ho-

cretário, Sebastião Aguiar
I
cente de Carvalho.' londesa.

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

'r.�--- ...

CLEOFAS; O
FERIDO

RIO, 'Tíf'lV'Ã-:-i--�h�gou
a esta capital o sr. Barbosa

Sobrinho. Falando à reporta
gem sôbre a sua posição ne

Estado, disse - "Entre os

'candidatos da UDN do Rio e

de Pernambuco, eu prefiro
João Cleofas.

e Rotary Club.e
de Florianópolis ,

'

Na forma habitual, hoje, entregue um p,ergaminho, as
quinta-feira, às 12 horas, nos sinado por todos os rotaria
salões do Clube 1?' de Agôs- nos da cidade de APOSTO

to, reunir-se-á o Rotary Clu- LES, Provincia de Missiones"
be local, com a presença dos

I
na República Argentina" em

rotarianos desta cidade, e agradecimento aos bons ser-

.
, ' viços prestados por esse rá-

dos que estiverem de passa- dio-amador, no trágico aci

gemo Na reunião de hoje se- dente aviatório, ocorrido' na
rá homenageado o radio-a- cidade de Joinville, no qual
mador sr. PERCIVAL CAL- p'ereceu a ,esposa do rotaria
LADO FLORES, a quem será no Milton H. Maidana.

A V I S O'
INSTITUTO DE APOSENTADORiA E PENSõES DOS

COMERCIARIOS
Delegacia em Santa Catarina

CeNCURSO PARA OFICIAL ADMINISTRATIVO
,

E CONTADOR
Cientificamos aos interessados, que as provas escritas

dos conClirsos em epígrafe, serão realizadas no Inst.ituto de

Educação "Dias Velho", sito à rua Saldanha Marinho, nesta
Capital, nos dias 28, 29 e 30 do corrente, de acôrdo com a

segu�nte distribuição:
Dia 28, sábado - 14 às '18 horas

Prova de Português - Óficial Administrativo,
Prova de Português e Arit�éticà - Contador.

Dia 29, domingo ...:_ 8 às 12' horas
Prova de Noções de Direito - Oficial Administrativo e

Contador.
Dia 30, segunda-feira - 8 às 12 horas

Prova de Dactilografia - Oficial Administrativo�'
Prova de Contabilidade - ContadOl\' I

As provas de 'Dactilografia e Contabilidade serão reali-
zadas na sede da Delegacia, à' rúa Felipe Schmidt n. 3{

,

Os candidatos dever,ão comparecer uma hora antes,
munidos de cartão de identidade e canetá-tinteiro.

Flórianópolis; 16 de agôsto de 1954.
I

Milton Walkirio Liberato
Súbst. Aut. Delegado

EXÉRCITO
PEU

BONN, 18 (U. P.) - O

chanceler Konrad Adenauer

EURO-

o "MAUÁ" FÓRA DE
PERIGO

RIO, 18 (V. A.) - O dire
tor do, Loide BI:asileir.o in

formou hoje à rePortagem
que o navio "Mauá" já está
fora' de, perigo. O cargueiro,
foi pos�ó a flutuar consipe
rando-s,e ,compeltamente sal
vo.

EMIGRAÇÃO
Ç}ENEBRA, 18 ('l. P.) -.- O

sr. Hugh Gibson, diretor do
Comitê Intergovernamental
para as Migrações J.i:'.lrop�ias,.
anunciou que esta organü:a ..

ção patrocinara a emigração
para o ultramar" de 237.000

europeus, nos, seus <lois anos

Ie meio de atividades. '

,
'

Pe'na de morte
por

espi,onageoi
WASHINGTON, 18 (u. P.)

- O Senado' aprovQU' um

proJeto 'de lei autorizandb a

aplicação da pena 'de morte
por crime de espionagem em

tempo 'oe, paz, em que pese,
a opinião de que' tal medida
constitui, um Hespantalho"
desnecessário. '

,

A lei 'faz parte ,do plano'
anti-subersivo do gàvêrno 'e

',J

exig� também que' toda pes'-
soa adestrada no estrangei-
ro �m !>abotagem e espiona
gem se insoreva num regis
tro especial no Departamen-
to da Justiça.

'

1

EMENDA N. 2412

JUSTIFICAÇÃO
roaovfa não mais suporta o tráfego;pesa-

EME�DA N. 4463
Verba 4.

Consignação 7.
24 - 'Santllo Catarina.

Cr$ 5.000.0.00,80, para inicio e construção da Estrada de

Rodagem e Ponte 'de' Cimento Armado sobre o 'Rio Pelotas
(Passo da Rosinha) ligando 'o Município de-São Joaquim

, da-,Costa da Serra Santa 'Catarina ao de Bom Jesus no'

Rio Grande do Sul � inclusão, no Plano, Rodoviário Na
cíonal,

JUSTIFICAÇÃO .. '

,Esta Iígação.já existe de modo precário sem, dar 'vazão
para o comércio interestadual. A construção dessa ponte e

rodovia' deslocará rácílmente toda a produção industrial
e movimento' comercial dos municípios do Nórte do, Rio

,Grande do Sul, para os Portos de Laguna, Imbítuba,
Joaquim Ramos. -, Saulo Ramos. Agripa Faria. -

Leoberto Leal.
EMENDA N. 4464

.

/ I
O menino ri(lO e vaidoso, afinal, está ensaiando

e�g;atar a marcha-ré na campanha de insultos atira
dos a' um 'lromem publico que, coram populo, dedicou
sua vida à vida da sua terra.'

"Faz, bepl! ,E' preciso. r�speitar para Ser respeitado.
E' preciso não mentir para ser acreditadP.

x x

'x

Mas) ainda leviano como sempre, alude a dinheiro

ganho em cartórios obtidos por influência política.
Será desonesto êsse dinheiro? A resposta deixo a car

go do dr. Hercílio Pedro da Luz Filho.
,;

De mim, en'tendo que, a profissão dê' tabelião é

digna" trabá�hosa, difícil. O àdvogado Paulo Bornhau

'·sen,. pelo que escreve, pensa -�h<ersamente.
'x x

Guardei um retrato que o Thym bosquejou ontem

na, Gazeta. 'Guardei-'o' sem tirar o pano que o cobre.

Depois ,de 3 de outubro, descobri-lo-ei, para conferí-lo
.

"

pelos, resultados' do pleito. E não terei surpresa se, ao

descerrá-lo, der com a figura do sr. Aristiliano Ramos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


