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Ca_'lo$ -aoo,ok ce ·S.JA.
Uma tra�içao no Lomercio e na In�ustria �e I 'Santa Catarina
Matriz - Florianópol

Filiais em: BLUMENAU, LAGUNA, LAJES, JOAÇABA, JOINVILE, SÃO FRANCISCO DO SUL, TUBARAO E CURITmA.
Especialistas em: FERRAGENS,- FAZENDAS, DROGAS, MÁQUINAS, PRODUTOS A:UTOSCHELL, FÁBRICA. DE PONTAS RITA

MARIA, FBRICA DE GÊLO..
. .

�·"',I.. ,4-':, •

. '.

P118DI CO'$
ORA. WLADYSLA\A ,W' m:SSJ ,DR. JULIG--DOIN VIEIRA

DL. ANT;"'NIOE om alTTSS' II E�'WEClAUSTA KM DOENÇAS DOS OLH�S. ,IK u .IUU .l OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA '

. •..._. Ex-Assistente na Poli�línica Geral do Rio de Janei-
Clnr.a-CUlliea "r.l-r.ra..· I ro, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina �,

"U1 mpl.to •••p.eiaU...o ••• DOJIMOAI D. I.XBO. Rallway e no Hospital São João Batista da Lagoa.

�..... , laoMrIlO. 1I!6todo••• eli.,1I6.t1cOI • v.am••M, Curso no Departamento Nacional de Saúde '

IGLPQIOOPU - JlIST••O - 8.ALPINCIOG:uJU - "TÜO- .Consultas diá; lamente das '10 às 12 horas.
LIS.O aASAI. 3as. e 5as. feiras de 15 às 18 horas. I

&a4loMrapia ,.r olld•• nru.-.lotroeo•••laoAe &alo. Ultra
.

Atende nó Hospital de Carfdade, de 8 às 10 I
tI.I.'" • IlIfr. ".r'lll.Iko. '., horas, . 'I'c.......rl.1 ... Tr.j•••. a. I, 1· ....r - 1Y1ft... .. ... Consultório: Rua Vitor Meireles, esquina, cum .

I�te. Saldanha Marinho.
• ;"'rl., p••• la 11 IlOr•• _ Dr.....l Residência � Travessa Urussanga 2. - Apt. 102.-r: D� li Ih 11 laor.. - Dr.. •••aI.

...t....ia A....,.t.. T....'.....kl, IW

DR. A. SANTAELA
'onad. ,oi. r........ N.do_l .. •..laI.. d. Oal...1I

_.. � ar••U).
•"IM ..r ...Rr- t. A..I.....ia a ra1..,�... .. Diatrl..

�......
b-l.Mn••••0.,I..J rlt,.l6bi.. • ".'''.ia "....sAlt. 'a

.

b-I.terno •• Sallu C.a. •. .l..rt..rolia .. ata .. '••0&"

cli.lca .6tica - DoaIlO.' N.n.... ·

c.u."'rtOI .d111eio b61i. H.M - ..la •.

.......e1.r ..., li_ln,. lU.
c.u..... 1 D.s 11 l. II "or...

t'�"01 o.••alS6rlol 1..... �...... I 1.111

.1 II I C O
,

CIIalea eeral - P.DU'l'aIA
... '1' •• 1Ial.. II - ......

l'U.mCÚLTu.A - P.DIAT� - OLIMIOA ••:u.L

'CoMal"'o. a..IC••e1. - a.. a�. 'Via.... , (1Arp til

ta aalo) - nma.6,.Ua.
••,�.. I .. 11 )lor.. - DlUluIo....

0...01 - OUVIDOI - If� • 8D8.&IfTA

DR.. GUERREIRO DA FONSECA
..peet.u....0 .......

....1'.. A'.,.Ika•••.
Lba,••• c. r•••• - a.fr.MI' - " :L (ta

....r.fta. c. Oab..a) - a.tir 00..,.. 1Idra ..

� .......
&_,.. )IIr.... 4. C..laa

.

0.".186Í10 .- Via O.n rnt. •. I - (:&1 Oua
.............].
......uI. - r.u" IabIl", llL - 'hL I....

DR. ANTONIO MONIZ DE ARAGAO
CI&U&GU T..'UIU.'I'.....u

OrtoMll,
O"••I..rt.1 '''' PIa.., II.
Bu 11'" I' tilria••••.
.... 1 aMAI... lU. roa... fi"

DR. ALFIJEDO CHEREJI'
C.no lf.elouI' � .......

b :Uot.or .. &.,ital· o.llllia .&u.

o...p. .ono... • .........

1à,0M.da lu....
,•• TIra .

eo••lllu. t•• 11 .. 1. hru.
roo••. TIl.

1... , Il .. � !'Iao"". 8::.r:ot... ., _. "u.l_

DR. JOSÉ ROSARlO ABAUJO
CUateá lI�ea - UM.CU c. "..cu

.

(Trau••ato c. BroDqalta••••blt.. • aiIa••••).
00...1861'10: Vitor ••ITaI•• , li, - 1· .DiU.
••rút.: D.. 10,10 .. 11,10 .... 'i,l' la 1,1' "o.....
.......d.: "'...Iliela Klo BraDCO, 111 - ro•• 1.1".'

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
,

II.BICO
.

... lI.ui t. Clbd. 1IIf MIl ....

JlI&al •• Carl....
.

. CLLClOA mamc ... D. O.l.Ufo.u • ,lDUL'I'OI'
.

- AI.1'II. -
ceu.l"rtol a.. Muo.......... , - 1Jo.1I1...... II" II

� ••• 1. .. 11 Ilft.u.
.....Iaelal •••••�. GatUl.rii.. I - hu1 IIL

mente.

DR. I. LOBATO FILHO
Doe.;:.. 4••Jlar.�. r.."lr.86rl.
TUB.IlCULOI.

t'ÁIJlOÚIÍ.UU • R4DIO�COPU D08 rouo .. ,

Oructa '0 T.ru

r"r01•.d." Ii.la "aculdada Nadon.. til! a.dic1a.. n.loIO••".. ,.

rl.loe!nl'ello tio ao.pltal Ner". ".oa . I
': .. r........p.etali...çlo pel. 5, N. T. lh-tnRno • h-.... i........

Clrarei. do Prof. U ..o PiJill.•lro Gulm.rt•• · i lll.,

Cons: Felipe' Schmidt, 38 - Fone 3801
Atende em hora marcada
Res:. :f1.ua São Jorge, 30 _:_ Fone 2395

/
._ .. - -�-.------------,------_ .. -
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ESTADO»
/ ADMINISTRAÇÃO

Itedação e Of'icinas, ii -rua Conselheiro Mafra n. 160
'I'el 3022 - Cx. Postal, 139.
Diretor e RUBENS- A. RAMOS.
Oerente : DOMINGOS F. DE .AQUINO_

Representantes:
Representações A. S: Lara, Ltda.
Hua Senador Dantas, 40 - 5°' andar.
Te!.: 22�!)924 - Rio de Janeiró.·

Reprejor Ltda.
Rua Felipe de Oliveira, n. 21
Te!.: 32,;9873 - São Paulo.

.

ASSINATURAS
Na Capital

IDA VOLTA
- Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz - de Fpolis. de Itajaí do Rio - de Santos

Consultório: Rua JOSE' BONIFACIO N; 92 - Fone 2.665 Horário de saída: de Fpolis., às 24 horas
Residência: R. BARAO DO RIO BRANCO N. 529 do Rio, às 7 horas

CURITIBA - PARANA' ITINERARIO DO NAVIO MOTOR CARL HOEPCKE
Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS' E MENTAIS NO TERCEIRO TRIMÉSTRE DE 1953
Doencas da pele: Eczemas, Furunculose, Coceiras, Mán- 20/8 22/8 27/8 28/8chas,' espinhas, etc. - Glândulas. Falta de regras, Ex- 31/8 2/9 7/9 8/9
c,esso, Flores Era:ncas, Frieza sexual, Impotência, Este- 11/9 13/9 18/9 19/9
rilidade, Desonvolvimento físico e mental, etc. - Do- 22/9 24/9 _ 29/9 30/9
enças crônicas em geral: Reumatismo, Varizes, Asma, Para mais informações dirijam-se à

Malária crônica, Hemor:widas, etc. EMPR:€SA NACIONAL DE-NAVEGAÇÃO HOEPCKE
ATENÇÃO: Consultas, etn Blumenau nos dias 26 a 30 de i Rua Deodor'o - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 1.212

cada mês, no �OTEL HOLETZ
.'

f
.

I
�----_ .. �,

·e·

DR. CLAUDIO BORGES
ADVOGADOS

FOre em eeral, Ree'ursoB ,erante o Supremo Trlb,
uI Federal e Tribunal Federal de Reeurlol. I.ux . . . . . . . . . . . . .. 2,021

DR. WALMOR ZOMER. G.ARCIA ESCRitóRIOS ��esticJ 2.276
Florianópolia - Edifício Slo Jorre, rua Traja.

.

'

e ropo . . . . . . . .. 3.147
Diplomado pela Faculdade Nacional' de Medicina da La Porta . . . • . . . .. 3.321

U
.

d d B '1 12 - 10 andar - aal& 1 CniversI ade o raSl
Rio de JaDeiro _ Edificfo B()rba Gato, Av.. S.

acique :". 3.449
, Ex-interno por concurso da Maternidade-Escola . Central ., . . . . . . • •. 2.694'

O' d
.

L') A.IltÔllio CnJolI 207 - lia la 1001. � .

,(Serviço do Prof. ctavio Ro rIgues Ima Estrela . • . . . . . • . .. 3.371
Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital ,. [d.eaJ . . . . . . . . . . . .. 3.659.

,

I. A. P. E. T. C. do Rio de Janeiro .... ESTREITO
Médico do Hospital de Caridade DR. CLARNO ·G. GALLETTI Disque . 06

'OENÇAS DE SENHORAS - PARTOS - OPERAÇOES - ADVOGADO - /-1' _

"

'-' ..

Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 às 18,00 horas. !.lua: Vitor Melreletl n. 60 - Fone 2.468 - Florl.nõpoU ••

Pela:manhã atende diàriamente no Hospital' .

/

de Caridade. Advocacia 8 Confabilidade '-
P' .'_-

Resid: Rua General Bittencourt n. 101. Tel. 2.692. - ensaoADVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani - Causas

_ DR. NEWTON D'AVILA
Çir.ar"...ual - Doe.ça••• 8e"'oru - Pr...I....

•••trlel.... lI�ea
. l

C.... I�rl.: Ru•. Vitor ••Irel•• ;�. li _ T.I.roa., 1.11'

c...alta.: Aa 11,10 laor•• I 1 '.urd� el•• 11 laor•••••1....

·.aaJilacl.:
.

Rua Vld.i Ramo., .-- t.l.fon. )..41�.
'

iii> �
.: - �

MÁRIO DE LARMO, CANTIÇÃO
,

- MÉDICO -

CLINICA DE CRIANÇAS
ADULTOS

DOENÇAS INTERNAS
CORAÇÃO - FIGADO - RIN� - INTESTINOS

Tratamento moderno da !SIFILlS
Consultório - Rua- Tiradentes, 9'

.

HORARIO:
Das 9 às 11 e das 13 às 15 horas

Telefône - 3.415 - Flerianópolis -

6" andar

Ano Cr$
Cr$

170, .....
90,00

CLINICA MÉDICA HOMEOPATICA

-_ Dr. Meceslao Szaniawsk-

Semestre .; . .

No Interior
Ano ,.. . . .. . . ... . .. . . . . . Cr$ 200,00
Semestre .,.............. Cr$ 110,00
Anúncios mediantes contráto .

Os originais, mesmo não publicados,
serão devolvidos .

A direção não se responsabiliza peJo ..
ceitos emitidos nos artigos assinados.

con-

não

/

DR. MARIO WENDBAUSEN
CUIIlea ...

t:euat86r1o - a.. '''' PIa.., I' � To" .. I.
c..u._. :o.. • ..,. Ilo.....
....Iad.. a.....,... ,ta.., U. '1'''' I.'

ADVOGADOS
/

DR. MARIO LAURINDO

cíveis e trabalhistas.
CONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Thiago �

Assuntos liscais em geral.
Edifício "IPASE" - 50 andar

DR. JOSÉ MEDEIROS VIEIRA
- .ADVOGADO -

'/
'

CaIu r_tal UI - ltaja( - ..... Catarl..

Navio�Molor« Carl, Hoepcke»'
, ..

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANóPOLIS e RIO DE JANEIRO

�scalas, intermediárias em ltaja� e Santos, Sendo
neste último apenás. para o moviment9 �e passageiros.'

NAVIO-MOTOR CARL aOEPCKE

.
-

, Lavando com SabãO. .

'\?irgem .. ESpecialid.ade
da Cla. WETIEL INDUSTRI'AL-J-cinville. (marca registrada)

. economiza-se femp'o e dinheiro

Informaçõ.es
Ufeis

o leít or encontrarã, nes
ta coluna, informações que
necesslta, diàriamente e de
imedlatu:
rORNAIS Te!efoDt"
) Estado 3.022
A Gazeta : .. '. . . . . .. 2.656
Diário da Tarde· '" 3.579

r
Diário da Manhã 2.463
A Verdade 2.01(;
Imprensa Oficial 2.68S
HOSPITAIS
De Caridaoe:

-

(Provedor). . .

(Portaria) :" .

Xerêu Ramos •.... :
.\'lilitar

.

Sâo Sebastião (Casa
de Saúde)

Maternidade Doutor
CarJos Corrêa ... 2.1 21

CHAMADAS UR.
-

GENTES .

Corpo de Bombeiros 3.313
�('rviço Luz (Recla-
mações) . .. -2.404

Policia (Sala Comis-
sário) . . . . . . . . .. 2",038

Polícia (Gab. Dele-
gado), . . . . . .•. . .. 2.59 .•

COl\JPAl':HIAS DE
TRA:\SPOR"J.<'
AF.HEO

fAC
, .

Cruzeiro do Sul .

Panair .;- ......•..\'arig' ..

Lóide Aéreo .

I�eal
'

'. �.
�cllndinavas ....•..

IIOT&IS

2.314
2.036
S�831
3.157. '

3.700
2.500

�.5ã3
2.325
2.402
2.358
2.500

-

-{

Dispõe, de quartos para
rapaz dando bôa referência.
Avenida Hercílio Luz n. 2.'

------,-- - .1

SÃO PAULO
, RIO?

�

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

'AVISO
DR. JúLIO DOIN VIEIRA

Acaba de receber o

AMBLIOSCOPIO DE

.
WARTON

� Para tratamento do ES-

I
TRABISMO em crianças.
Rua Vitor Meirelles,

-

14 •

I De 9 às 12 horas diària·
j
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REPRESENTADAS

��Q,--
'NO LAR E- NA SOCIEDADE'

I
: Rádio Guarujá de FJorianó-:
I polis
Rádio Difusora de Urussan-

A C IIE
ga

Rádio Farroupilha de Pôrto AgênciàAlegre
Rádio..Sulina de Capinzal

ANIVERSA'RIOS:

,que
mourejam em O ES-

. TADO.
/

SR. FRANCISCO DA SIL-
.

l VA CARDOSO MENINA IVAí'UA '

- Menino Mauro Carlos,
filho do sr. Manoel dos An

jos, proprietario
.

do "Sa-I
Rár'Io Difusora de TIjucas \.

Ião Minerva".
Rádio Difusora de Laguna I

-Srta. Dilma �oares. Rádio Caçanjurê de Caçador ti
.

-Sra. Alzira S. Espin- Râd.o Difusora de Itajaí .

dola, esposa do sr. Raul "O Estado" I
�:�:dol�al�u:ci�ná��:. �: ::�l�:��:�:, / I' Pu ,blíc. idadeItajai. "O Vale do Itajaí"

j Transcorre hoje o' aniver- Completa, hoje, mais uma

Resfriou-se 1· ,.
o "Satosin" é excelente Icara combater as conse

[llências dos resfriados:

irritações
.

dos broriquios,
tosses, catarros. Peça ao seu

farmacêutico "Satosin ', in

dicado, nas traqueobron-
Santa Catarina rebebemos"t maniresta-qUI es e suas "

ções. Sedativo da tosse e...
30 de A- expectorante.

.

de

sário natalicio do nosso pre- primaveira, a ·galante garo
sado conterrâneo sr. Fran- tinha Ivania, enconto do

cisco da Silva Cardoso, fun- lar do sr. João Frainer e

cionário aposentado da -de sua exma. esposa D.

Western Telegrafh Co. Lorena Frainer.

4'Desfrutando de sólidas a-

- Sr. Osni

motorista.
Conceição,

Caixa Postal, 45 - Florianópolis - Santa Catarina

�:�:or de "O Estado" • f�nJfDICnDCordiais saudações I � JU n J
Valemo-nos do presente:

,_,I

para levar ao conhecimen-l
to de V.S. que no dia 181'(10 corrente foi empossada,
a diretoria da A.P.O.S.C., Ieleita para o biênio 1953-11955, e que fiC9U assim

...... ........ --'--
-
constituida: I
Presidente Dr. Miguel E.

t AGRADECIMENTO E MISSA I''\,O;;;i�ente Dr. Miro,.!
.

.
_

.

_ llau Casemiro Woleweki I
CORONEL FRANCISCO FAUSTINO DA SILVA 1° secretário Dr. Werner

. I Springmanri _ 1
ROSA ALVES F",-USTINO, ELISA FAUSTINO DA, 2° secretário Dr. Vinicio

S!LVA, ETH FAUSTIN;O DA SILVA, EtJ: FAUSTI- .

Oliirger'
0- Centro de Irradiação

NO DA SILVE, MAJOR JALDYR BHERINQ FAUS!
T

.

. Menta] "Amor e Luz" realiza
TINO DA SILVA e família, viúva Cal. José Faustino

f esourerro Dr. Nestor sessões Esotéricas, todas as se- "x-ames de' Adml·ssa-oda Silva (ausente), Gal. Trancredo. Faustino da Silva Carnes gundas feiras, às 20,30 à rua J) U
e família (ausente), Viúva Dr. João de Deus Faus- Sendo o que se nos apresen Conselheiro Mafra, 33 - 2° Preparam-se candidatos para o

tino da Silva, filhos e netos (ausentes), Gal. José Faus d di \ I andar. são ao Ginásio.
. tava, agra ecemos a lVU -'

i ENTRA:DA FRANCA T t 'R N' R'tino dos S-antos e Silva e família
.

(ausentes) , Gal. �.
.

ra ar a ua ereu amos, 57.
gação que for dada ao pre-

.

José da Silva Filho e Famílía : (ausentes), Maria
. sente, colocando nos aoElisa Faustino da Silva (ausente), Viúva Tenete Co- f

ronel Eduardo Faustino da Silva e filhos (ausentes), vosso inteiro dispôr com as fraqueza e ,,-,�.,." ',' 1'[.[:131:....
-

Paulo de Freistas Henrique e esposa (ausente), Coro- nossas
•

II' '!,f
nel Cristóvão Colombo Faustinoida Silva (ausente)-:3audações odontológicas exgotamentnManoel da Costa Garcia e espôsa (ausente), agradecem Miguel E. M. Orofino FRAQUEZA E ESGOTA-
a todos que os confortaram pela perda irreparavel de

Pr ç.'d t" MENTO no velho e moço,

cunhado
---. .�

masculinas e femininas, me-
do infundado vista e memo- �- OUIlAJ1Tf TODO DIA AREIAS ARDENTES

I
ria fracas, mania -de suicí- � .

dia,) tifqu.es nervdosos (cacoe- I" :

nos VAPCJOS' FNl.olmPeroJgorranmala.:Nac.
���' u�l��a�idroes::sa��::

•
.11

D�"ft�,tIt
P 62 35

Mendelinas. Adotadas nos
�

�

__
r � �... • i���o:�é 140 anos:

o

hospitais .e receitadas dia- -' iIl
;::: �

�:�:::e i��:tr.,:�n��:��i" '�
.

.

�
-

� � �

. II:,:J)U·.I Q:.nas firmou-se como o mais r
,_

completo e categorizado re- .

-

. .

_. . ·:r·
vigorante do sistema nervo-

/

so e das energias vitais. VELH ICESem contra-indicação. Nas
.

boas casas. Pelo, reembolso
Caixa Postal 3.685, RIO

SR. OSNY CONCEIÇÃO
Transcorre hoje o ani

versário natalicio do sr.

Osny Conceição, motoris

tã desta praça.

�.�'��'�'�'.�"-� --_ ....

�
..
'..... �. A. P. dos OdOD-
_,.

-- tOlogistasAÇIlO- DUPLa Da �ssociação Profissio-
nal dos Odontologistas de

mizades na sociedade local, FAZEM ANOS HOJE:
dada às suas qualidades de - Menino Ari, filho do

coração e de espírito, o a- sr. Ari Mi1len da Silveira.
niversariante há-de ser, no

/'

dia de hoje, alvo de cari-

nhosas e expresivas mani

festações de estima. e consi

deração, por quantos' o ad
miram.

Assinalado a magna data
os seus filhos prepara-lhe

e agradecemos:
"Florianópolis,

gôsto de 1953

Ilmo. Sr. '!

•••••••••••••••••••••••••r�•••••••••••••• ,�

Participação
José Meira e Senhora participam aos- parentes c

pessôos amigas, o nascimento de sua filhinha MARIA
MADALENA' ocorrido dia 6 do corrente em sua resi
rencia á Rua Feliciano Nunes Pires - '32

Florianópolis, 6 de Setembro de 1953.

. ....wl,..

CLIENTES

Casa Londres
Pereira, Oliveira & Cia. I

1 Ind.' Gerais Cássio Medeiros I

: S. A.
f

I Eiec'trolândi�
I Modas Cliper

I A Electrônica
. Est. José Daux S. A.
Waldir Losso & Cia .

�•••••a .

DE

I •• lrl
Eléctro Técnica Ind� Com.

S. A.
As 5 - 8 horas
Louis HAYWARD

Mariela LOTTI
.. \ Escritórios Ronalan Ltda.
Lóide Aéreo Nacional

em:

OS PIRATAS
CAPRI

No programa:
Cine Jornal. Nac.

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

,/

No programa:
. Noticias da Semana. Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 14 anos.

AS 8,30 horas
Lois HAYWARD - Ma->

riella LOTTI em:

OS PIRATAS DE

CAPRI,
No programa:

. Filme JornaI. Nac .

Preçôs: 7,0.0 - 3,50
imp. até 14 anos

C.D�����d;;A I:C·, B'_-i�'D!J
• I·

.
.

Comercio - Transportes I
. As 8hs.

Rua João Pinto, 9 Fpolis I David FARRAR - Gee-
. raldino BROKS

- : . ,I
em: .

ao Oloásio 1 PAIXÃO DOMINADORA

Exame de Admis ' No programar
.

. Atual. Atlantida. Nac.

.

Preços: 7,60 - 3,50
-Imp. até 18 anos.

"As gotas da Juventude"
Dão vida nova aos fracos II

e nervosos, de ambos os se- --------'--------.---

XQS, cedas envelhecidos pe
lo excesso de. trabalho físi
co' e mental.
Não tem contra-indicação.
Nas boas casas. Pelo re- r

embolso. C. Postal 3.685,

FRACISCO FAUSTINO DA SILVA
1

bem como aos que piedosamente acompanharam o ex-Itinto à sua última morada, e convidam a todos para
assistirem à Missa de 7° dia que, em sufráfio de sua Ialma, mandarão celebrar na Igreja de São Francisco,
às 7,30' horas do dia 9 do corrente. Reconhecidos agra
decem por mais êste ato de fé cristã.

GOTAS

MENDELPJAS

VIVER! MORRER!
ALEGRE E FECUNDA

com nE)l'VOS fortes e saúde
perfeita?

------.----------�-----

Rio.

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA ...

Viagens DIRÉT.A S
flORIANÓPOLIS - RIO· ÁS 3as.
fPOLlS.-S. PAULO"",RIO " 4��.
fPOLIS.':" CURITIBIi-RIO AOS SABS.

SERViÇOS AÉREOS ','

CRUZEIRO DÓ SUh. - . �.:' -::�.' ,'. .
. ".

'As 8 horas
Alberte RUSCHEL
- Eliahe LAGE "

-em: -

o CANGACEIRO
No programa:
O Esporte na Tela. Nac.

Preços: 3,50 - 2,00
.

<,

.'

OLHOS - OUVlD08 - NAJUZ. GAIl9À.lftA
DR. GUERREIRO DA FONSECA

•..laUIIt•.•• B....a1
"""'Receita de, Oeu:lo. - Exame d. J'uado d. Olho pAra

ClaIJifieaçlo da Pr.olo Arterial.
Koderaa Apar.lh•••m.
_C.ualt'rie - Vi••oliíd. 4. Ouro Pl'.�. I.

aDVOGaDO NO 'RIO·
Habilitações ás pensões vítalfcias de viúvas e -fi

Ihas de veteranos da Guerra do Paraguay, atrazados a

receber, Naturalizações, Recursos perante os Tribunais
Superiores, Exercícios - findos perante o Tesouro Na
cional, Montepios, etc. - Trata o advogado Guilherme
Cintra, Travessa do Ouvidor, 11 salas 30.3/304
RIO DE JAN�IRO.

----------------------�--------------------------------------------------------------------------------�--�------,-_.���---���-�--�
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Avaí x Paula Ramos•

•

ámanhã, à. noite, o Campennafn de
Avaí x Paula Ramus.. o famoso

Profissionais
«Clássíce 'da

Continuará, da 'Cldade,
Amizade»

"

defrontando-se

, ."

......,.....,. • w.-_ • ·_·_-_- ��� _ -_ _..-.-_. .t"_ -_ -_----.w..�� w ..,.. ...,..,._ w,.J"'.-..-..-J! _�_"'.W""""'" -_-.-w-..-.....,....,....,�

"O' -E 8 t· a d o E ,8 P o r t i v o"
--(I-I�()._.(I....().....()....(I_I_>....(>���.•_•••••••••••••••••••••••••••••••••••••���a.....<����

.8ooaiuya 3X

A PRELIMINAR'

'. ,

Yencj�o pelo, "Garoto" o c�oqu( '�e domin�o. à tar�o
...().-.(�()._.()�(,..., Fraquinho o embate de domingo, no Campo da apenas 10 homens. O 11.1" elemento (Vitor) fez sua en-I

. I Praia de Fóra, entre os times do Bocaiúva e do Gua-: trada na cancha sómente decorrido 23 minutos, quando IO que e, que ba' Iraní e que deu por encerradas as atividades do "Eu- o adversário já tinha consolidado seu tríunfo.r com dois
i gre" no Campeonato citadino de Profissionais. "tentos de Rodrigues e Zacki. Completo o Guarani um

'. _ 'I I
.

" Iminuto após novamente Zakí fazia' balançar as 'redes,

sr SIIoeSr, ' Como vice-líder ao lado do Figueirense e do Atle- � assinalando o 3Q e último ponto boquense. Com o jogo
• • I tico e portanto com possibilidades de vir _a ser cam- I praticamente ganho para o autagonista, o Guarani ten-

.
peão, o Bocaiuva foi á liça disposto a vencer custasse tou a' sorte. Sua retaguarda passaram a exercer mar-

Entidade que conta com o que custasse. Era o seu penúltimo compromisso. e cação segura sôbre os dianteiros auri-celestes que U5;

elementos de real valor ,I tinha pela fr.ente o "lanterninha" ansioso também pe- sim, assediados, outra coisa não fizeram que esperai' o

na sua direção, tais como los· louros, pois nada melhor que despedir-se com um escoamento do 1° furno. )

os srs. Wãldemiro' Simões 'triunfo, fosse qual fosse a sua colocação.
Veio a segunda fase, com o Guaraní procurando

de Almeida, no "exercício da
Após 6 choque dos suplentes entraram no gramado diminuir a diferença no placard o que conseguiu nos

presídêncla, Bruno Schlem- as duas equipes .' Com surpresa' vimos o Guaraní com minutos finais mediante uma pena máxima executada

per na direção tecnica, a ''t com perícia por Orlando. O "Bugre" durante todo o

FEDERAÇÃO DE ES- .•)�()...()....()�()�()�()._.(��� segundo -período procurou o reduto do antagonista, él- I Hsultado' da MI

G R I M A DE ,SAN-
trav-és. de incessantes ataques pela direita. Não fOSSe

E
a 'estupenda atuação do �édio Gato que rechassou com

TA CATARINA, está cau- mpate no IntermUDI·CI·pal arrojo e segurança as investidas dos tricolores, o re-

"sando surpreendente dece- " sultado seria, talvez, um impate. Ur'na ocasião de ouro

pção pela sua inércia fren-

d J
·

d S' b d
-foi desperdiçada por Osni, que diga-se de passagem, SA'!:·'Al.:'O l'nr .; Bang .., \.! Bonsu,!:.;;:

. te aos compromissos as- e ' uven IS e a a o não exibiu seu verdadeiro jogo, revelando-se 'ainda America 2 i' São Cristo- se l�; 7° lugar - São G '

,.,

b violento e inseguro. O Bocaiuva, obtidos os três golossumidos, perente o pú lico g:ID:II'J.��r��'-:�·�'!1"� rh 1l',I':]!'P1�T""" ;-�r, deu-nos a. impressão de estar satisfeito e não temer
vão O.

e os desportistas, princi- ],:!_"i; um. ir';trmunicit;,al caram foram Te ê, Vicen e, uma possivel reviravolta no marcador. Recuando na
DO]\/���GO

-palmente' os da esgrima de.juvenis a.r.t.n os na r.·:.;.1 Zp,.Galego, ,Tduinho, l\�',. fase final demons.trou o .seu êrro, erro que poderia tra- '.asco 2 x Fh.minens.s 2

filiados a mesma. te de rábadc. no estádio ca çã é Rui.
' zé-lhe,! enbar,açesj né final. f',. to do Iro :� x POl';U- })RO'XIM ARODADA

Importante torneios esgrí- Tua !3ocaiuv�. O Clube .�._ Os quadros
.

(. t edecer-im
I '

guesa 1 ,ti,,1 rú x :F'lun.inense, .t.._
,

.

f d I
OS �ELHORES I B' I

'

místicos oram anuncia os tléli,'o Catarra-t.se que há ás formações q::e seguen: ,

onsucesso 3 x O aria

21
mérica vx Botafc go, Ola-ia

e em torno aos mesmos foi semanas, enfrentou e ven- fPrHANG,�. - Darínho, Os melhoire� foram tatú, Bonga, Gato (o melhor no I
Madureira 1 s: Bangú c x .V ..sco, �,lolto do Rio rx

dada ampla publicidade. As ceu r) Hercíllo Luz de Tu N'do e Néca; Pedróca, H,li·· gramado) Geraldo, Adílio 'e Zacki, no vencedor. ,I Flam-ngo, BJl1!:\,1cesso x

datas fixadas já passaram e I: -rs«, receb su desta vez. a e Ui; a; Voru �í Maçã, B:.J i No vencido: Lelo, Fausto, Vitor, Papico e Alemão. CLASSIF�C.\ÇÃO Il'lr::cureira e Pcrtuguesa x

deles nem se cogitou. Qual visita do "on �� do Ipira.i- à. I Genésiu " Vicente e
As equipes atuaram assim constituidas: 10 lugar _.- Eotafogo (' São �ristovã). .

•

p motivo? Imprevistõs im-' ga 00 São Francisco. (J Santos I .
r

I _ . I
BOCAIUVA: - Tatú, Romeu e .Bonga; Adão, Ge-possibilidades? Nesse caso" pj élio dos cr q'(;es de am1- A'lLE'TICI_" - Jo� :,�l- raldo e Gato; Ideifonso Oscar Rodrigues; Adílio e Za-

F���, deveria ter ?�do :0 I �lhã, 1 elo eC�l ;W!.'rio, al',':o· .110, Vicente é Zilton; 83- I cki. Este Ultimo contuÍldiu-se deixando o gramado no

pubhco uma sabsfaçao .�" (.;é;de e té:.. i:.�a enpre '.:)- Lia, ,Ioao � IV!-f;'. éJ; Zé l'." segundo tempo.
qualquer. Da maneira como r:c' I fiOS 40i., bandos, ag::.· l'gr', 'lelê, Fél!ias, E-lio

fez, silenciando, da-nos- a dou totalmente ao público ('viciomar) t; C;) eno.
impressão de que está de- lt;l' t( \ e oe<.( .jd I de vibn�' A drbitrag; �l esteve a

sinteressada p�las suas pro-' 1:0111 os iLlúJ'1' ; os lallL'.'s La�'go do sr. Çllir .i�dino S3;;

prias resoluções das quais 0m(\C' nante�, {', e a pe.!:!�a ios, [!'le atuo:! :!om a�:(),
nem siquer ela própria to- 0.(1 ( ceu. P. }1aixos.

---------------------_.-
-'_'_

----------�----------------�

ma conhecimento.

São os seguintes os tor

neios resolvidos e anuncia

dos:

ALMIRANTE BARRO

SO - espada - individual.

Dedic'ado ao Comandante Divisão

GUARANI': - LeIo, Papico e Fau.'lto; Zezinl1ü.
Orlando e Erasmo; Vitor, Osni, Alemão Jaime e- Ari.

'

O ARBITRO

o resultarl' LI' aI foi ,',11 te defl.,!ti

O juiZ", foi o sr. Erni Rick, de- Novo' Hamburgo,
atu�lmente ·fazendo parte' do quadro de ár.bitro da
F.C.F. Sua atuação nãb convenceu. dada à falta de
-energia e melhor visão do jogo. Esperamos que 'me

lhore nos próximos jogos.

Pr,liminul'lo

emi-�te de 1 x 1, golos cie taram'se as 'IUipes de a·

�irc;lC para-:J:'; �vcais e V:· ma<,]o-'es do 'R"',d;um e BelH

vfncend) "'1l1e1e:!(' � 1 �{', para os visitank!-,.

Us (ue m'l'3 ;':C destcl .�.

Campeonato da. 28.do 5° Distrito Naval e que
de�eria ter se realizado em

'

idade que vinha se rev::-I () �!:'o de t'onvocar .l:',',:l
Três en::OL':·":" ueram s2qufncia, sábado e domin.··

junho. lando capaz, vem daedo :-eUl1lao que há· mais de

IgJ I o ao Cam1jc',)'1.lIo da Segunda Divisãe Amadores) .. i
SEMANA DA PA'TRIA motivos a certos murmú- '3m HlO,. segundo diz�m, 'Na tarde .da sC'.oabna foi ;:·fE'tuada a )lartida pnil-'- 'lI' d t

. j
I -

f b -'
- uma arma por ano -.) nos, . en TC os quaIs ue

I
na � e elÍa e otar tUrlO

I cipal da rodada 3 :r,l.!0 �legl(Jdi'mies os conjuntos do
anos - Dedicado \ao'

. Co-' que c::'tá paralizado.o C.1r.l- issc Ul1_pratos limpos e el'1 Iris e do Treze 3e Haw, vt2ncenuo sem g�'ande dificul-

mando da Infantaria Divi- [lC",l1ato Estadual, cujas! dia? ,dade o rubro 'J.e2;l'O da AwniJ3 Trompo\',�.;ki pelo e<:;·.
.
\
,'. d' provas individuais de espa- Chf>!1am 2té a dizer -

core de 5 x O. CO!11 tal resultad.), manteve-se o Iris na
SlOnana e que ,everla rea-

�4
�

•..

'
mI'>

liderança ao ládo do Colegial que na rodada supra.
lizar-se nesta semana. cln � �abre não foram te}- IOC.O,S esgnmlsÍlcas, que a Marcaram os tentos Maurity (4) e 1.ico. Os' qna.

. DUQUE DE -CAXIAS - iizados; que o individl:ét1 :')irpÍlria da FESC nã') in· I' dros foram estes:
'

s2,bre - individual. Deàl- -L, florete foi feito com iB 1 Lere, � cu-se em pleitear o:; IRIS - Tércio, Lili e Uag:.lihães'; Walt,::;r, Roseni
eado ao Comando 'do 140 de�i.lteresse que concorre· Fav::-res a que faz jús jUr.t0 ,e Katcipis; Wilmar, Llco, Mourity, Leo e Espíndola.
B.C. e qu� dever,ia ter '�e [\1111 <penas seis floreti�ta3 ao Conselho Regional de I TREZE -:- Mário, Fanas e Ch�ruto; H(I�'a, Célio' e

b J'
'Zuea; Aldo, LIma, Walmor, Augustmho e Josué.

realizado no dia 25 d� A- "'Ilando FIOlianópolis COL- !)e::l�(.J'ÍOS em ora p<» b d 1 1
., ':. ;. i Juiz: João. Se astião a Si va, com é,tnação ac€:i-

gôsto. ta com mais de vinte; qüc me�,mo para êsse fim. Será tável.
..,

SANTOS DUMONT . ......: as ll!!>crições não estão re- rfl:':';! vel? I A noit�, como preliminar do intermur.icipat Atlé·
florete - individual. Decli- gu!·.ln s; que a Secretar!.l' Das acusacões. que se Te- 'tico x Ipiranga, jogaram as equipes do Raclimn e Ban-

C�cdo ao Comando' da Ba<e n',,�o '_'".z Ulna ata "l'quer .1�,s � t'·· -

J gú, triunfando o primeiro pelo escore de 2 'x 1
co •., " � � � \·:il1,.am cor. l'd :1 (ureça'J (,:'1

D
. .

'1 O
,.

. , _! ommgo, na VI a perana de Saco dos Limões

Il\erea. Deveria ter se rea,- pruvas estaduais que eS,tão FESC, :xce�" .,'1", as. fi'VI, deu-se complemento á rodada, defrontando-i'e as equi�
lizado em Maio. cem 'Lgisto; que � F�dé�rá- rC�thzrH'oes 1',< to rnelO" r'· ,pes do Ipiranga e União. A vitória coube ao quadl'O
Das provas, que em ho- ção existente há dois an('�, �,,"'(' .cdos, n�.) ümos :.J."" éflvi-verde pela 'elástica contagem de 6 x O:"

menagem' às _
-Classes Ar- , .ao recebeu ainda um'1 \'a e nem 13', f ouco aS-;'i- /

madas, dedicou a FESC (:(\I\tribu}ção siquer rela1,i- ,:id�n/j nos '1 ('�;:jS; ape'1··lS

conforme deu a pubJiciúa-:;. vâ a joia ou anuidad2 do� L:va"mos ao (··:i1l;J.ecirne(l�;o

de, somente a SEMANA c� .h('e�· filiados; que e;;tao daqu'. ,a direçqo a exisüh

DO MARINHEIRO e ,<> ['an lIsados os seus estaÍ'l- t::iL1 d/;:,sés mlm:lúrios, ns
•

{Irova clássica' 'Í'IRADEN- tos (ue ,carecem de um ',- "ert�sé! ce qu ! �e algo hl)l.

TES, tornaram-se 'Teali- '�isto definitivo. \ ::, suá irneJir1é.mente �d"

dade. Ame tanta irregulal'ilh nado.

Essa inac:ão de uma eTl- de,;', Presidente, não .�!.!I':í 1 AIXA ,:RANC.I'.

CLASSIFICAÇÃO __ ,

1° lugar - Colegial e IrIs, co� 4 pontos perdidos.
2° lugar - Postal Telegráfico, 6
3° lugar - Ipiranga, 7
4° lugar - Treze de Maio, 11
5° lugar - Bangú, 17
6° lugar - União e Radium, 20
7° lugar - Flamengo, 29
8° lugar - América, 30.

No jogo dos suplentes venceu também o Bocaíuva,
que assim conservou-se na \iderança.

A RENDA
,

Apenas 'Cr$ 875,00. A mais fraca do certame.

80falogo
OS

e fluminense"
líderes

roda-ri, J Plurv inense, t J p.; 2°

domingo �';lr Flamengo � Vasco;
I

'!J lq H. _ Arr.éríca: 6; �r

lugar Madur-ura, 7; 5°' li·

. -

di,'h é da sábcrio
s' ! unda-felra.

".
. "

tovão, Poru-gucsa e Ca!;;
to do aio, 11.

.Parmacias de· Plantão'
M:eS DE SETEMBRO

12 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua
Trajano.

13 Domingo - Farmácia Noturna -, Rua Trajano.
19 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

Conselheiro Mafra.
�

20 Domingo - Farmácia Esperança - Rua Con-,
selheiro Mafia.

.

26 Sábado (tarde) - Far�ácia da Fé - Rua Fe
lipe Schmidt.

27 Domingo -:'Farmácia da Fé - Rua Felipe
Schmidt. .

<

, -

O serviço noturno será efetuádo pelas Farwácias'
Santo Antônio, Moderna e Noturna.

.
.

•
•

Com êste V41ol" V.S.
..b..i..á.. urm. conta. que
lhe ..endll"';' jUI'ó com·
pens6.dor'

e

levol. ....;. pol.r6. SUb. residi,,-

,
I IIl1i ciol. um lindo e útil p..esente:

um BELIS!lIMO· eOFREde 14(10 aROMADO.

APl"dCUr! hoje o NOVO

I" NCO GRIC.OLA
I

�(7�w-o.<> 16
_--__ FLORIANÓPOLIS - s,o,':'TA cAiARIN"

.

ll.Da DeodoJ'o e_squina da
Rus -Tenente Silveira

,Viagem com segara,nça
.

e . rapidez
sO NOS CONFORTAVEIS MICRO':ONIBUS DO

B.I?IDO {<SUL-H,HABILltRO»
.Florianópolis - )tajaf - Joinville - Curitiba

-'
-

Agência �
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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P·or falar [m Autonomia iA Palavra �a Justiça-
I '

TRATAMENTO Dl�'

Anemias
,

PILULAS' E XAROPE
«Gancho» e se�s comparsas condenados' à iBlancard

pena de detenção .na Penitenciária do TRATAMENTO" DAS

mP;I:t�:'�:uq;:c:/;:,�;;� .. Quat,o g�,���,di�va_c�o�a� J���!��!� �� n��,�I�u� rnesrno, à Anem iaS
os saçrados direitos das co diram residências e estabe-

!
A«. Vara, em exercicio, ser I luz do sol, teêm, assim, o

munas, preferindo VÍlJC1 lecimentos comerciais, in-' condenados à prisão cujas castigo que Q.., Justiça .os

,s9b tutela, apomos estas tranquilizando a popula-l penas cum�nrao na Peni- impõe, por tmnsgressão à

paZam'as de Rui: '

, ;ão, causando apreensões,' iencuirui do Estado, lei,
"Não lui-corpo sem cJI,n- zcabam. de, em sentença I Êsses la?'ápios, que vi.ve- São êles: Antônio Cunha,

(as, Nlío há 'J!:'stados sern lo dr, Má1"io de' Carvoúu: I
mm' aventuras nas caladas vulgo "Gaúcho"; Walde-

municipalidades, Não pôde i ínar Nogueira, Rami7:o de

c:x�istir matéria vivente sem, Souza e 'Francisco da Sil-
"ida orgft:nica, Não se póde

;
va, todos autores de oávios

furtos nesta Capital.
PENAS

•••

(
Se9tmdo os mestres, au-, c:-ilui din a dia no nevoei,to j;es! e da má vontade dr.

107tumia qúer dizer di7'e"ito nostálgico de um utilifa,is quantos; com interesses 0-

qti,e frui uma entidade de IHa tiuassclador e uvoenci- cultos, soltam os mdis pue-

se gove7'nar em confol"fni- »el.

IilHlc com as suas próprias I A autonomia mw{icipal,
Leis lwlependência política no se_H mellun: sentido e ex

e lld:ministrativa, Liberda- pressão, que -é o que busco

-le morai e intelectual,' sob os céus, só se comple-
Umas e 'outras estão' inti- tm'ú quando, a par de sua

7namente ligadas à vida co- expressão política, princi
'iflw"_al, porque nascernm pio natural e básico do 11.03-

C0m das, Basta um olhar ·so sistema democrático, se

7'el,rú[;pectivo para se veri- torne efetiva uma eorre'at«

ficar o fastígio das Câma- Jutonomia finance-ira, Per
-,

7'úS dos tempos idos ê vhli, lUe, do contrário, tem-se

dos, as qítais, 'conscientes tma liberdade política Ík
de seus tleueres patrióticos, iicia, mascarando apenas li

disc.iiuun. com El-R_ei e [a- real escravidão fínanceira.
ziam quase sempre valer
seus pontos de' vista, não

� concorrendo para o :les-'
crédito e a desmoralização

obstanté 'a autonomia mu- das instituições democráii-

cas, já que os Municípios,
na, situação emergente, na

maioria, vivem de chapéu

, nicipal nã? estar então con

signada expressamente ellt

lei,

do, ent?'e nós, u'a

convenção, sem expressão"
�em sinceridade, sem 'vida..

Neste particulm', se há de

kito neste deféituoso de

buxo há de ser, pOl' f&I"\;·l,
de omissão de fatos é de

eventos, muitos e -notó7'fos,
que postos' aqui' acentv,a

,riam as côrl;s do quadro es

coçado, estranho, sem (J.

menor dúvida, a esta 011-

àquela situação,
Êste é, evidentemente,

1.I7n, assunto ingrato_- o de

respigar urzes -, que s.J

interessa em con_'ciência u

quem tenha lastro suficien
te de vida pública, habituli
do ao multifário desencan

to de' volubilidades poHti
(;aS, a qtiem tenha passarIo
a existência em luta p01':
,fiada por um, ideal que se

Pilulas
, D'EWITT

para os Rins e o lexigc
Em yjdros de 40 e 100 pílulas .,

J4,!.ande, tmais,econõmlco

l'is a1'gumentos, os m,ais es

ch-úxulos conceitos,

imagino,;- existência de �Na-
,

ciio, existência de povo

constituido, existência de

Estado, sem vida comuncl
'vida qu!? não � própria, vi,
da que seja de empr4sti,/l'l,o,
t'ida que _não fô?' livre, ldo
é 'vida, Viver ,do. alheio, 'vi-

DE 1935

Êpoca Geral de Seleção
pam incorporação em

I

1954

.•.. Todo

COMBATA A PRISÃO OE VENTRE COM
-=, "-

CGIR2A ((})q§"\ � /' "

",

Il»1E§AUJIJ])JE'%l� J\ ,

do ?OUTOR FRANCK � to

Íc xotivo suave. depuretivo

SINUSITES

DR:GUERREIRO
CONSULTÓRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO-HORIZONTE:
RESID:f1:NCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113,

Cerâmica· São Caetano
TIJOLOS PRENS1\tJQS, TELHAS,-LADRI.

Ii LHOS, RODAPÉS E MATERIAL REFRA·
-

TARIO
I

'

PROXT:\ ENTREGA

OsnyGama & Cia.
I ERONIMu c.::OELHO, 14 _' Caixa Postal,

239 - Florianópolis
DISTRIBUIDORES

1'01",

I)rigem,
I nofensivo ao organ iSDlO, ,arradável como II·

cisco da Silva,
<,

PILUI Aj E XAROPE

Blanc_ard
Nos EE. UU,

o calôr cria
.# casos,

As peJws impostas a ês- O calor tem dado margem

Nova Yor!{, "1 (D,P,)

niQ Cunha, o célebre "Gaú- dos advogados que exercem

cho";: 16 .unos, a Walde- sua profissão 110 fôro de
mar Nõgueim e Ramiro de Chicago,
Scniza e .Iü anos a Eram-

_ O juiz Win S, Knoch, dis-

ses elementos que a Justi

ça acaba de isolar da socie

dade, são: 24 anos, a Antô-

Anuncie n"'O ESTA DO"

.-

Vende.-se

Entretanto, com a Rep{t.- sobroçtulo e mãos em, prece, rer por outrem, viver su

blica� govêrno do povo e r espern de auxílios e fa11o- jeito à ação estranha, nã«.

pa;a o povo, os Municípios, res, qt�e,. se,m�re, -i��lic(!m ,.{e chama viv�:, sen�,o [er
de 'um modo geral, afunda- em eXlgenCtas poltttCO ,a.�- rlJentar e apodrece?',
rnrn em linha vertical, dan» ,ninistrativas, "Autonomb' Ao reafirmar o meu pon- \ ULTRA, SONOdo lugar ao conceito im- ;:,olítica sem efetiva base to de _ 'vista favorável a, 1;- � I
;pressipnante ,de que, pra- econômica é mera fÍ(:(:ão mancipação política das co-

Ucamente, tôda a história 1urídicp., mimas indicadas, ezpressc � TERAP IA Ido 1<egime vige1tte se resu- Na sua luta, pois, o Mt�- 11 ce.rte:'W é a c�nfiança TIt1

me �o desprestígio do .Mu- nicípio não deve apenas (!- Assem1,1éia Legislativa {lo
O MAIS 'MODERNO 'E EFICIENTE TRA'fAMEN-1

'Ilicípio, embora a Carta de rigir sua independência po- Estado, f:m todos os mand],- TO' PARA INFLAMAÇõES E DORES, I
-

91 fizesse crer em c-ontrá- lítica, sinão aindo. ampliá-la �á1'iú .ro, povo que alí têm TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS \
rio, E assim concluo por- até umá melhor posição na í assento, rerto de que sr_r.be
que a auto:nomia da�a en- partilh�' dos créditos púuli-!'ráo 110nrqr as tradições ml.�

tão às comunas foi apenllS COS" de sorte' a poder soh.,,', 7âciplllistas das nossas or- E INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.
TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS.

por descargo de consciên- cionar os graves prob!ernc�s I Çjani:aeões comunais e (iS

cia, sem circunstâncias e,�-' mie l�es outorgou a Cons, ansêios da nossa gente, re','

cla7'ecedoras, destitu�da de I tituiçã:, Só então a naçíi�: utt,ar«a:ndo os mais alt�'1
'liontade e de senttmento iJodera recorrer ao mU:f!.t-

I
rn'n't,rrnot da dernr,'!h1.c/c

cívico, senão, talvez, com o Ctpto, não somente C07110 b)'f!silei1:a, com o permiti?
intuito d-e -expô-las tàdca- caçado7"U de votos, exalta, também que êsses dois nm

,mente à prepotência nas-' da pelo entusiasmo pe:ió- "icípios possam, 'nas urnr.s,

cente dos Estados, I dica dos pleitos" e, sim, '::0- li,t}?'em,mte, escolher se1.l.,�

. o. MuniCípio é ,autônomo, mo coletora de fôrça, em, Pr�fcitos.
di.z a lei, de modo bem da- I '-,usca de meios 'materid.is -'----.--------

r o, 'porém seus, represen-!le que tantã precisa, pm'a
'tantes não disp�em de"', maior aproveitamento de

meios para ex,ecutar os 're- � suas riquezas, necessária3 a

'missas, ou de reprimir. le-' '_onsolidar uma situação de

galmente, sem graves e sé- /)1'osperidade econômic� a

rias consequências, os que, r-'ena sem perspectiva",
com as costds garantidas, Os Municípios de FlO1'i.:J,

c1es?'espeitam e exasperaln ,ópolis e de São Francts�,)

af; autoridades municipais, !stão na ordem do dia, AT

Ora, se -isto acontece com 1,ejam a sua autO'liomia po

as comunas política e admi- 'ftica, sua liberdade, sua 7'e

'l'listrativamente autônomo1, ,:nperação econômico-fin!tT'-
1-erhtrbando o seu desen- ceira,

_

em suma, num país
volvimento, com maior Ta- 'lue 1)rima pela negação do

zão e intensidade repercute :;onteúdo de suas próprins aiOTAno 'c7'escimento daquel,as leis, E hão de co.nseguí"la, n
_

que vivem tuteladas, po'r _P<l! certo, apesai' dos entra-
CIDADÃOS DA CLASS,E

tlma abe'nação jurídica do

Estado, que não quer e não

deseja que os Municípios
sejam política e eC07iomica

mente fortes, pois que, só

assim conseguirão mantê-

1-os sob sua esfe/'a de açãe
interesseÍ7'a,

A verdadeira auton01nl.fl,

municipal, 'portanto, só, e,

:'l.'iste para uso externo, sel�

TBANSPORTES AÉREOS CATARINEN�E S/A.
,

FU,NCIONARIOS'

Viõ
.

Requerer' Mandado·· de Segurança I
�---

p, Alegre, 5 (V. A,) , -, juizo com um mandado de Legislativo, o qu_e não ocor- • PLACAS SIFILITICA8.

Os funcio�ários p�bllcos i seg'uran�a contra o Estado reu no caso em tela, pois Elilir,de Nooueira�;l�lt�#:���r��II!,�!��i:i:j[� cionado, estaduais mgressarao em
I

por motivo do desconto, de ,a l�i teve origem legislati- I Medlcaçió �uxmar no tra.
I 2% sôbre seus vencimentos va. tamento da 8ifiU••

�i:r:s,�I���:::::�:;o��;�;,e�ee:::: -_..----------..s---'--,----'-..
.;..._;,.--·

I 'I em beneficio dos inativos, I
P I I

I
·

I ! Como se sabe, essa lei san- ----�-,---

tais padecimentos, tom,ondo- os i u os

I I S I
De Witt poro 05 Rins e o Be.tg�, I cionada pelo governador

I r
'

S-Especiolment'e preporo.dos poro Ernesto Dor�eles é de au- '; &jxpresso
,

ao
combater 05 distúrbios ren"is, os Ataca todo o organismo'

" ,�oria do :deputado Perachi

Pilulos De Witt aliviam 05 dores EM SIFILIS OU REliMA- ,': Barcelos, Subscrevem o

,prontamente, restouronao o vigor TISMO DA MESMA ORI- I mandado de seguranca mais
e o vitalidade 00 organismo, graças GEM T I de mil'assinatlÍras, dolhidas
à $�a magnifico ação tonjfi�Onle, USE O PUPULAR PREPA- I

'

,RADO ; em diversas repartições, O

I·:;a, __� I :1113]m :::d::::�:i�e:,:�i�: ;u��
- ::I - --- - - -=-- cionalismo só podem sofrer

Apl'ovado pelo D, N,' S, p" como auxiliai" no
alterações atrav,és da lei de

tratamento ·dl:l Sifilis e Reumatismo da mesma

II origem
no Exe�utivo, isto é,

através de iniciativa do che
I fe do Executivo junto ao

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

Vende-se ,_ou
'

arrenda-se
:) RESTAURANTE

GUINHO,

Tratar no mesmo com

Sr, Ruy Araujo,

a muitos casos surpreen

dentes, mas não pôde ven-

cer o espírito conservador

- ..-:----------

FO-

3(; ontem, aos que compare

ceram li sua presença, que,

podiam tirar os paletós se

o 'desejassem,
Nenhum advogado o fêz,

porque, segundo explicaram
mais tarefe, não queriam
que se perdesse a dignida-

I de que deve cercar sempre

i
o local.

I OUtro mag'islrado man

t d,lll por 'em libel'dade um

I indivídUo que se achava
I no xadrês' nor não, têr di

I nheiro 'pal'� }la�ar a fian-

.1 Çtl arbitrada ao ser proces

I sado nor 1:10tivo de uma
I

-

: bdg'a e!n fanlília,

I' O aludido magistrado,
i Charles S. 'Dog'herty, de-

l clarou 'ser desumano inan

ter um homem atrás das

I grades sob uma te:mpera
I

'

I
tma de 37,0 C,

Na cidade de Lincol,
Nebraska, a polícia 'deteve
un:i individuo que" sob os

efeitos }do alcool, começou

I a
-

passear pelas ruas ' com

,um grosso, sobretudo, ter
I
no de inverno, seis camjsas,
seis camisetas e três cal

ças,

0_'Morris Oxford
I
I Vende-se Morris Ox-

\ ford estado de novo,

Traiar á rua Conselhei
eo Mafra 56,

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

TO-NICA· APERITIVA

Jorge
- I

- DIARIAMENTE -

FLORIANóPOLIS, -_ BLUMENAU
-- AGÉNCIA --

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

HOTE,k -

Exames, de Admissão ao Oináslo
Preparam-se cé!ndidatos para exames de admissão

ao Ginácio.
Matrículas e 'informações, diàriamente, até 31 de

aôsto, à rua Padre Roma, 122,
- - .

CACIQUE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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guns produtos, ,entre os cruzeiros, excedendo de 12

quais, o café e o cacau, no e 3 bilhões de 'cruzeiros,
mercado da taxa livre de respectivamente, os Orça-

I '

,

mentos de 1952 e 1953.

A ampliação da lista de No, segundo trimestre

produtos contemplados corri dêste ano, as emissões de
a liberação parcial do câm- .capital das sociedades anô

bio, seguida imediatamente nimas de São Paulo e Dis
pela elevação e 'unif.ormiza- trito Federal totalizaram

ção em 50% da margem de 3.467,2 milhões de cruzei

divisas liberadas dos mes- ros, contra 5470,4 milhões

mos produtos; a interven- ' de janeiro a março,

ção do Banco,do ,Brasil no * * *

, .

�:n�:!�:��' t�::::;:i�n:�::- 'S I -ment' I S 'D'I·Br�er�-'e. �.r�tr::���\�\�'��' ,

no mercado do Distrito Fe- I
" �;:;

,
.....�

deral: nas ilhas de Gua-, '

, j I � O SEU DIA... '" ) _-, -

'

nabara
,

.s0�4%; de 42,7%A1 ,,' ,� .

'. � "..
mercado do câmbio e a, e- Enquanto as sociedades nos 'subúrbios: 17 5% na ,:::. G" tOO-' 1 � Com um« boa doae

I
.

� "
" '(� ,ermnam '

,
" � de ENO qu- com- .'_" \ "I:

levação dos limites estabe- anônimas que operam no Zona No�te; 0,5% na Zona I
� ':.__y,

� -', 'o'
. ,' __\.. � bate a ,J:>rL ão de '

�' ('.:'--..>,," J
1 id b f' SI' -, t

.

C tro
' �-l Plante produtos, garantld,O.5es .As � -'ntre go'antl'-' do ,- ---:. IeCI os para os �nc.os par- ramo umageiro acusam re- u,. enquan o no en1'0. DIk'RBERG R

" _. � "'.. , . n ...___ � -

,

".1:. sementes
.

.1," 'E ,_�ao_ ngpros�-
'

�
-

bem 'estar tod . dia I� _.�,
ticulares em suas opera- cuo nos resultados apura- se, rep�s�r.;?}l uma baixa na �1el:te selecionadas através- �e \e:pen- � e b?m humor toda ,)"�
çõés no mercado, da ,taxa, ios em 1952, contra os de proporçao de 6,3%. I el�clas que atestam alta

ge.rmmaiçao
e ;� a Vida! ,-

\�livre, foram as causas que 1951, os da indústria de *.� >:< * grandes colheitas. Estamosi à_s' suas' or- Ui I
' �\

....�I

concorreram --para 'um re- 'ósforo se apresentaram Au�ehtÔ\,I, no segundo
' dens pa ra orientâ-Io no qu� ,fqr, �.l',�<_!iso.'� "SAL DE FRUCTA" '"f,\," I, Corrsulte-nos; \;:, '

. � •
latívo fortalecimento do com melhores índices, no trimf�tre �e 1953, .eri!.c.om-�, .

',r ó � [� �eJ']
,

cruzeiro no mercado de ,n�smo peníodo. Por outro paraç�o com o primeiro, o Sementes de' flôres e 'hortaliças a-" '$O � �
,

Cambio. lado, as sociedades do ra-. nún;_�fQ., 'de títulos 'p'rotes- provadas pelos departamen tos oficiais. .:
O'U'C-t

ç" � ..', ..
, •••• ' ,,",", .

','�'.,:'"='�.',
�

mo da indústria eletrotéc- ,tados' rto Distrito Fedéral. ,>' Càlálogo grátis' "
'

� A Vida d. H9i. Pr.cisa do ENO

nic-a, no ano passado, reve- .* :* .* DIERBER9ER ;_ Agro-Comerciàl Lt-ctà'., _
,

. " Uma, (j)rganização garantida por 60
laram sensível decréscimo

'

0-- Paraná foi a >unidad� anos de experiência
-

nos seus lucros. 'da Federação que, nos lílti- Rua "Libero Badaró, 4D9� - Tel., '

.* .* .* mos I 50 anos, registrou 39-54_71":" C: Postal, 458 'I,
II,!ll

SÃÚ'PADtOC.om relação aos 5 pri-, mai.or ii}tensidade no cres-

meiros meses de' 1952, ob- cimento dó' número de ha-

té' os primeir.os dias de a- DIERBERGER lembra·o que .atingimos a época do
A

t h' 'd t (no pI:ópda para poda e limpeza de jardins, hortas e

PO-1gos .o, aVIam sr ° expor a-
,nares e of�rece-lhe, com desconto especial, 'êste útil con-

d.os, ê�te an.o, 33 milhõ�s
I

junto de 13, artigos qlie o sr. irá precisai; em �eus traba-
de 'qUil.os, contra 22 ml-Ilhos. "

.

'

lhões em igual período· d� Cr$
,

1952. 1) Serra', de podar', .. , , . . . . . . . . 25,00
* * *

-- -2,) 'Canivtltes para e-nxêrtos 5-0,0.0
3) TesoUl;a ,Ú' 'pód�n: 70,()0
4) Ráfi� :':':'.-" , ,20,00
5) Cêl'a para enxêrtos 7,'00
6) Adubo-,}'Hortodier" 16,00

, 7) Garfo para afofar a terra 29,50
8) Fungicida Ç-O-C-S/ . � . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,60
9) Inseticida sulfato de nicotina �. .. 22,00
10) Hormonio "Seradix" '........... 25,0'b

11) CJlher para transplantio 39,00
• 12) Vidro de Vitamina "Vit'aflor" 25,00
13) Pulvúizador "Sears" 10,00

CONJUNTURA
ECONÔMICA

SUMNRIO PARA A

IMPRENSA
,

Mí:S DE AGÔSTO DE

1953

/'
,

Está à venda o número

de Agôsto de Conjuntum
Econômica. Entre outros

assuntos de palpitante inte

rêsse, Conjuntura Econô

mica publica o seguinte:
Continua dominada pela

situação càmbíal a conjun
tura econômica brasileira.
Abriram-se boas. perspecti
vas

.

com a Resolução 'do
Conselho da'SUMOC, em

sessão de 8 de agôsto cor

rente, que possibilita aos

exportadores contarem com

parte das divisas decorren
tes das exportações de al-

câmbio;
* *

* *' *

São mais realistas as no
vas c.ondições ajustadas pa-

,
ra a 'amortizaçã.o do em-:

préstimo d.os 300 milhões
de dólares, co'm a dilatação
para setembro de 1954, do
prazo d.o iníci.o do paga
mento das prestações. Por

.outro lado, então bem
encaminhadas as conversa

ções para a s.oluçã.o d.os a

trasad.os comerCiais com a

área da libra.
* *

.A. liberação de cêrca de
10 dólares por' saca de ca

fé exportado, para o merca

do da taxa livre, parmite
prever sensível' aument.o
nas exportações, dê�sé pro
dut.o. -É, também, aspiciosa
a notícia de que .o,BancQ
do ,Brasil vem cQloca�d.o,
n.o mercado externo, .o al

g.odã.o da safra 1951/52. A-

Agrav.ou-se ainda'mais a

crise de energia elétrica.
Em São Paulà, os 'desliga-
ment.os de 'circurto já alcan-

çam quatr.o e meia hl,)ras
diárias, c.om probabilidade
de atigir 6.

'* * *

Elev0u-=8e .de junho para

julho o índice de preços

por atacado. Entretant.o,' °
índice do custo da vida

manteve-se estável, no mes,.

mo período.
.* * *

As vendas de algodão re

alizadas pelo Banco do Bra-

_
ECONOMIA absoluta, .

'Grande CONFORTO

I CONFORTO'abs:óluf�
Grande ECONOM-IA'

,

I _

I

GARANTI; o QUE FAB,RICA
��-

'1' t
' . 'Ih 'd I

Si , S0111en e e111 JU o, e�
,

I vem ter proporcionàdo ao

; aludido Banco mais de 160
; milhões de cruzeiros, resul-

'

tando disso um relativo de-
i

f' tri d
j

sa oro e res rmgm o, as-,

sim, o r�cur�o de solicita-I'
cão aos fundos da Carteira
,

I
de Redescontos. Prevê-se j
por isso mesmo, uma re-,

dução nas emissões de pa-I
pel-moeda para o 2° se

mestre do corrente ano.

AQUECEDOR ELtTRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1,000 litrOS';

AQUECED�R
ELÉTRICO

fua�4
IMERSÃO e, CHUVEIRO

_.-=,.!õiiII_...........

:!: ',' *-, t

Espera-se que o' mercado
madereiro do Brasil venha

a �e firmar nos próximos
meses, .em f�ce das recen

tes negociações com a ��
pública Argentina e das

novas modalidades cambi
ais para o comércio made-

reiro. , I
A Proposta Orçamentária I

para o exercício de 1954

eleva-se a 41.998 milhões de
:

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre:

• Aquecimento ultra rápido,
• J áto abundante 'na tempe

ratura desejada,
Fobricadol noS tipos
horizontal e vertical.

• Construção, sólida, sendo a caixa 'interna de éOBRE- ..
revestida de 'material altamente ISOLANTE (fã de vidro). <,

e Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.'
• Controle automático de temperatura PQr;' H,RMOSTATo.
-

que proporciona ,grande ECONQM_lA. .,'

o MISTURADOR DÃKb, de regu·

lagem instantanea, permite a

maior escalo de

TEMPERATURA,
9raduações de

@.
.

.

,

f. RAMOS S/l ...Comérclo,e &oênclas
Rua Jcão Pintoi/t,;,.Fpolis--Sta. Catarina

* **

Estudando por Correspondência

ASSEGURE SEU FUTURO

servou-se, no mesmo perío- bitantes. Desenvolvem-se
do do corrente a!_l9, as· se- '�Ótàvelm�ntf, t'ados ós se

guintes' taxas de aumento', t�re� da aÍiYiP-�de econômi-
, I ,', ",-

do preco médio de- todos ca' naquele Estado.
,

.

".
- CURSO GINASIAL (Dec. Lei 4.244).

-

- CURSO DE CONTABILIDADE (Uma pr.ofis-
são segura e rendosa).

I Peçam inf.ormações ao L N. C. A. - Praia de Bota-
fogo, 526 :- Rio.

'

, >

8.... MorteA.1 D"".,•• 341.1.·."tla�
�
...

.,.,,,,, :;,_",0'

. FOlab&ai cali 'CaJu r•.,��
CURITIBA

'

� rw:Cü.ll.. , PROSUII.U' ..� •

ESCRITURÁRIO - AUXILIAR :qO BANCO DO
, BRASIL

18ANCOdeGRfblTO
POPULAR'I'

,

,,�I ,�AGRiCOLA' ,I I'
•

'

Rv.ó.��,16,
.. "

FLORIANÓPOLIS - 5to.. eà�o.rlno_

CASA MISCELA�"HA distrt-, Frlqu_zl. em 8-,11buidora d08 RádIOS R. C. A. .

.

,

Victor, VáJvula" e Dlsco8. I Vlnbo Creosotado '

Rua Conselheiro MafrL
I (Silveira)

Vencimentos inicial Cr$ 2.920,00.-
Estude por correspondência sob a orientlilção técni

oa do Pi'ofessor LUIZ ALVES DA COSTA alto funcioná
do do Banco do ,Brasil.

Matemátiêa Comercial '_ Português - Contabilida
de Bancá�ia.- Inglês e Francês (Traduções).'

" Enviaremos as >,p.rimeiras lições, para que seja veri·

Poda r ,fica�o � eficiência do Cuí'so, mediante a remessa da im-
,

,portancla de ,Cr$ 15,00.
.

Informações: _ CURSO CARIOCA. Ãv. Rio Branco,

pomar 147 _ 20 ando 'RIO.

Cerâmica
.

São 'Câetano
,

TIJOLOS PRENSA"OS; TELHAS, LADRI
LHOS, RODAPÉS, E MATERIAL

\

REFRA"
TARIO

PRONTA ENTREGA

�211r.tI�i�IJ!l111J!\�!!f�!�4a� C}�t
(O, REGULADOR VIEIRA) _,',' '.,. ,aL'ta os a ,

,

"A mulher evitar' dore.
� 239 - Florumopohs

,"-LJVlA AS CóLICAS UTÉIU.N.\� DISTRIBUIDORES

Che�ou a ocas-i'ão'
seu jardim, horla

de
ou

-Curs'o
-

de Corte' 8 ' Coofeccõ"s
«REN4SCEN�4»

Leciona-se o curso completo de Corte e Confecções
(Modas femin,inas), pôr correspondência - Método�mo
derníssimo - Conferem-se diplomas - Peçam prospec
tos com modêlos "Gratis" - CAIXA POSTAL, 2.�26 -
PORTO ALEGRE - (Rio Gr.ande do Sul).

&nprega-se co.m vantagem para
co.mbater as Flores Brancas, Cóli·
cas Uterinas, MenstrUaea e .plla o.

,parto, e Dorea noa ovário•.
t Po.dero.So. calmante fi Reaul.

do.r por eIcelência.
'

P'LUXO 'SE,DATINA, pela MUI co.m·

pro.vada eficacia 'iJ receitada- po,
médico.s ilUltrea.

FLUXO SEDATINA encoJ;\tn� em

toda INlrte.

farmacias d-e Plantão
Mí:S DE SETEMBRO

:/

- Rua12 Sábado (tarde) - Farmácia N.oturna
Trajano.

' -

/

13 D.omingo � Farmácia Noturna - Rua Trajàno.
19 Sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

Conselheiro Mafra.
20 Domingo - Farmácia Esperança ....... Rua Con

,selheiro Mafra.
26 Sábado, (tarde) - Farmácia da Fé - Rua Fe-

lipe Schmidt.
.

. ) 27 Domingo - Farmácia da Fé - Rua Felipe
Schmidt. >

'

O serviço.:. noturno será efetuado' pelas FarwlÍcias
�anto Antônio, Moderna e Noturna. ,�

I

351,10
Bonificação especiallO% 35,10

316,00
AR despesas de frete correrão ,por conta do COD1pra-

101'. Dirija-se a
'

DIERBERGER - Agro-Com,erci.al Ltd'a.
R. Líbero Badaró, 499 _ TeI. 36--5471 � Cx. 458
Av. A.nhang!l-baú, 392/394 - São Paulo.
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máquina entre as seguintes Remington, L. c. Smith,
Olivetti, Royal e Continental.

Os exames de Português e Matemática Comercial
terão caráter eliminatório e 'nessas disciplinas serão ('\

provados somente os candidatos que ,obtiverem 60 (ses-
senta) 'pontos ou mais em cada uma, _

A nota final para a classificação do candidato re

sultará de média ponderada das notas conferidas a cada !
prova, tornando por 'base os seguintes pesos:

---

A aprovação do candidato não implica obrigatorie
dade de nom2ação, visto ser 'o concurso simples' proces-
so seletivo. Aspim, reserva-se o Banco o direitó de apro· tublitidaM w..w., 'I

veitar ou não' qs aprovados, 0b.ser�ado I"razo -de do�s a·l--:-
',---

nos, contad",> da data da re:.;h.zaçao do concurso.,
, ,

O candidaio aprovado e nomeado será admitido n') , r,·e rm'aCl·as de Planta-o"pôsto inicial da carreira de escriturário, (escriturário- a
�lUxiliar), �o!'n os vencimentos mensais dê '

Cr$ 2.940;00 (dois mil novecentos e quarenta cruzei

ros). '

I 12 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua
A inscnçao qo candidato, importará em aceitar a Trajano.'

. ,

"

designação pára servir em 'qualquer agência do Banco, I, 13 Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
bem como .<\ posE'i\';J:dade d� transferência �a:a �ual�

I 19 S�bado (tarde) _;_ Farmácia Esperança - Rua I
quer local e €',,: q:1BJquer ti:!mpo, durantt: a vIgencIa d) ConselheIro Mafra. "

contrato de tn:b:;iho.
.

I, ,20 Domingo - 'Farmácia Esperança - Rua. Con- I

Os, pedidós, de remoção r!os primeiros dois ap.os se- selheiro Mafra. I
rão su:rnariarner:t� �rquiv�o)s.

'

26 Sábado (tarde) - Farmácia da Fé - Rua Fe-
'

lipe Schmidt.
'

" 2: DOlningo - lfarmáciá da Fé -:- Rua Felipe I(S.C.) .. Schmldt. ,
,� I J

O serviço noturno será efetuado pelas Fàrri>4cias I �������tISanto Antônio, Moderna e Noturna. ' i

BANCq DO BRASIL S. !i.

CONCURSO PARA ESCRITURARIa-AUXILIAR

o BANCO DO BRASIL S. ,A. faz público que, até
, 26:"9-53, "estarão abertas, em sua agência desta cidade,
as inscrições para o .eoncurso acima, a realizar-se em

dias, horário e local que serão oportunamente anuncia-
dos. .,

O concurso constará de prova' escrita" (obrigatório
o' uso de lápis-cópia ou caneta tinteiro) das seguintes
matérias:

1 - Português
2 - Matemática Comercial
e - -Contabilidade Bancária
4 . .;- 'Francês
5 Inglês
6 - Datilografia,

I •

Na última facultar-se-á ao candidato a escolha da

Português .

.
'

'

I' . • . • • • • •• 3
Matemática Comercial -:' . .. 3
Contabilidade Bancária , ' 3

2
2
2

Francês .' '., .

Inglês
.Datilografia ; .

.. _ __.__::::'
..............................

Considerar-se-á aprovado o candidato que obtiver
o mínimo de sessenta pontos.

A inspeção de saúde também eliminatória, se fará
no ato da qualificação do candidato aprovado, por mé-
dico, de confiança do BdÚtÜ.

'

Não se aceitará, candidato do sexo feminino.
, A inscrição será soiir.itada pessoalmente, das 13,00

'hor<ÍS js '16,0'0' horas, c �E defêri�á ao candidato que, à
,
data' do encerramento (,'�f_�-9-53), esteja em dia com as

obií,gáÇ'ões rriilita:t:;es e aInda não haja completado 2� :l

nos de idade.
O candidato que tiver menos de 18 anos, se for a

provado, somente pode,!'á ser nomeado depois de haver,
atingido essa idáde.

'

Pagará o candidato, a taxa de inscrição de Cr$ 30,00
.(trinta cruzeiros) e api'0sentará os seguintes documen
tos:

,"
__ ,a}< prQva de natw,<tlização,' se não {OI' brasileir"

nato; �:" �:"::::�"'" '"

1;» � c�rti'fi.c-ªdo de ali�\tamento -militar, de, ,reservis· ,ta-4>U '��§,ençãb ',' do serviço�"'rhilifãf; M', àíndà; r'câaeír�
,

de ident'ü:iade 'do Ministério da :<}uerra, Marinha ou

Aeronáutr� ; ,'; ,

.'

. c), dois retratos recentes, tamanho 3/4, tirados
de frente e sem, chapéu.

No ato da inscrição, o candidato preencherá 1 -

p.resso de modêlo apropriado, que será numerado e ser

virá para identificá-lo nas chamadas para as prova,>,
qualificação (se nomeado) ou outras de caráter even-

�d '
.

IO candidato devfl'ú comparecer ao local, previa
mente dêterm'inado com a antecedência mínima de 30 ';

'minutos da hora marcada para o mIClO de cada' exam.'!
_
Os que nãó se apresE:ntarem a tempo �erão ,considera

"�dos desistentes e, sob pretexto algum se lhes permitid
a entrada depois de iniciadas as provas.

Terá o julgamento das provas o cai�ter irrecorr[·
vel.· *

•

Florianó;,o!i3. 2 de setembro dE �953.

pelo Banco.d) Brasil S. A. - FlorialJópo!is
Edgard da Cunha Cidade - Gerente.

' '

João Batista Rodrigues...,... Contador.

JUIZO, DE DIREITO. DA I inicia a presente. Assim, re-
COJ.v,IARCA' DE BI- I quer a V.- excia., se digne

GUAÇU I ouvir os depoimentos ,das

I testemunhas abaixo ar�'o
Edital de' citação com, 'o ,ladas, com ciência do dr.

p'azo ele trinta (30) I PFDl�otor PÓblíco da co-

, dias I marca, sendo que as' mes-

-�-------'--í CLIENTEs----- O doutor Osmundo Viei-I mas comparecerão e�n Juí·

Ira Dutra, juiz de direito da • zo, em dia e hora por v.

, comarca de Biguaçu,. Esta-I excia. designados' indepen-
l; Ca�a. Londr�s .

" do de Santa Catarina, na! (.1entemente de intimação,
Pel eira, O'liveira & Cia.

f da Ieí 'I f' d feita a tifi
. "

'

.'
orma a eI etê. " a, '1m e ser eI a a JUs 1 l-

I Ind. Gerais CaSSIo Medeiros
F b

\
-

"ab Jnitio"
I I'

az sa er aos que o pre- I caçao
a mI�lO, para, em

I S. A."
sente edital virem ou dêle ,'0gltlda, julgada por v

I �.
, conhecimento tiverem que, ll'x< ia., sejam citados os'

Electrolândía !' d J
-

D I J \
t t d

. "
1 �

, por parte e oao amas- , cr.ni r<lm an es o irrover, L·

I Modas Cliper "

-' I , li

I .� . ,I
cene Mendes, por ,s�u as- dr. Promotor Público, a

A Electrôníca ,.

di
.,.

dA' l, d Patri
'. d

,

',' "

, sistente JU ICIal'lO, r. ca- >:'ervcço o' a l'lmOlllO
'

"1
Est. Jose Daux S. A. ,

7."
,

d Sil 11 f' U
.-

FI
. , li

'".
'

,"
cIO ,���!nJ(; alva, ae oi mao em onanopo IS

Waldir LfJSSO & Cia,
di

.

id
. -

d
I

t" . .

t
"

,. mgi a a petição o teor P;'Jl' preca oria, e os in e-
Electro 'I'écn ica Ind.'Com..

d
.. I • d

'
.

'

d'I Q I
segumte: Exmo, sr.

,

r. JUIZ ressa os incertos por e l-

I
....,. A.

de direito da" comarca de I tais, e.n _trinta dias, pu:, ;;_I B' J -:/x D I 1 "f'" '

I rsrguacu. 01� amascene cac ')S -una vez 11'J ,�:,ado
I Escritórios Ronalan Ltda. : Mend:s, brasileiro, casado, I Oficial do Estado" e três
I Lóide Aéreo Nacional 1 d id domi I,'

" 1 .. 1 1'1
'-

, avra 01' resi ente e orm- vezes em um jorna \ l' '0-
, I' ,

ciliado no lugar Estiva do 1 ianópolis, para qu � que-
Caixa Postal, 45 - Florianópolis - Santa Catarina f

I

d 'd d '1
_____ _ , -..!... I In erninho, neste municí- rEn o, entro o jJl'azo c-

'I pio. por seu assistente in-' gal, contestarenl á prosr.nte
fra-nssinado.r advogado re- ação sob pena de, julgada

" sid�ll .e nesta cidade e de- a posse, seja expedido o,
I "

I
vidarr.ente inscrito na O. mandado autorizando C; res-
A. P., seccão de Santa cà- I pectivó registro de imóvel.

I tarina, sob' ri. 512, quer po- Dá-se à presente ;, ';"alo: de

I
mover uma ação de USOC1.l- c-s 3 200,00, valor ,�:) imó

pião para o que expõe e afi- vel Nestes têrmos D. e A.,

I nal rsq.ier a v. excia
'_
o se- com o croquis anexo. P.

guinte 1 r: Que o Supli- deferimento. Biguaçu, 15

cante possue no lugar Es- devjunho de 1953. (Ass.]

I tiva do, Inferninho, neste, Acácio Zé'lnio dâ; Silva. He

I município, "" terreno, do I,la?ão._de !estemunhas: .fusé

.qual, por SI e seus a�teces� I Ca�drâo, .M�noel Donato. e

I seres, vem mantendo, há Joao Mouriço. Em a dita

II' .nois de trin'ta anos, a P'):3- petição 'foi exarado o se·

_::(' Hlansa, p<lcífica, sem o., guini,! despadl0: R. hojç.
v:)."Jçao nem interrupção e ,A. Designe o sr. 'escrivão

I c(:n ânimo de dono., 2 -,- dia' e hora, para a inqu,iri
,QJe o dito terreno tem as i çâo

délS testemunhas a1'1'o-

'I àimé'nsões _e confrontações, !;Idas ciente o dr., Promo
I c()mo em seguida se decla- I tor rúblico. Bigllaçu, 1�-
,

' I '

i r::;: mede em sua maior ·lur- :6�53. (Ass.) O. Dutra. Pw"

.! �:"ra 1.630 m e na ,mínima cedidn, a justificação foi
! i .

__ ... _

,.- ,-,.-

i �3U m; med: :i'ii ptôfun:H,
.

esta julgada .por s�ntenç�
i c.ade" na maXllna 1.243 m. do kor segumte: Cltem·:.e
! e na �íníma 583 m; C0:1.1 os' confrontantes do imá f'l
I I

: ,;rontando: no Norte,

'CO:'!ll
e o dr. Promotor Públil!,),

(::11 as de herd. de B. Nr,,:LÚ· :()r nODndado�. A c�tação nos

I J 10; ao Sul, com Domin�()s' mteressados' mcertos deve

: Tee,coro, Gabriel ,J. Na,�4-1 t'� ser feita na forma :�,W,'
! rir, <los Sái'l.l(�� e outros� a I nele( :(la, pelo art. 455. par<Í-
L(':,te com o Travessão

'

da h"l <,II primeiro do cócti.<�ú
I.m:;;;njeiI'3., (""minhó do en-I

ele Processo Civil Biguaç,.i,
,:e�a e c=tmÍ lho do C'wo 27 j 53. (Asiinado) '0. Dl!
Fn, I, 3 - Qw- o requer(�,>J.-' :·a. E para cbegar ao co

te, bem como os anteriores ni:r (imento dos interess�{;'

posseiros, sempre usai-am dos,passa' o presente--euItal
as terras como, suas, nelas com o prazo' de trinta (30)
,plantando e fa�endo bel',- l!ias, publicado.. e... afixael,)

: feitorias. 4 - Que o Supli- na rorma da. le�. Da1it e

i cante adquiriu o ,h;rreno liassado nesta cidade dE:
I

t � ,. I r'" .
'.

t! E:m par es, ce varlOS pos. ')Iguaçu, aos vm e e novE'!

I o:eÍl:',s, por c'-n:npra e sôbre (lias do mês dt, julho do) u,,:o
0.3 I as ditas terr<:s c�n�truiu Je mil no\'er.entos e Cln.

--_._-, -

rasas e fez pJantações. 5 - '-luenta e trê.�. Eu, Orland,)

I Qlce nã? pr"" ,uindq título� I
Romã') de Faua. 'escrivá ".

I slit:e-; o é!ludido terreno, t fi fiz d:lcti)ogTfI(al' e sub�-

) CI"[(. adqui1';r o domínio do, crevi. Bi,{",l�;j, 2� de :uHH)
,1l!':,mo, paJ,''1 () que,' com I

de 1953. (Ass\i: ado) 05-

fU?dament,o .rlC'!'> n:l�. 550 e ; mun�o .Vieh:a Dntra, ]W,l
:552 do Codl�J CIVIl e dt

1
de dIreIto. Confere com o

,lC01:'(!O com J estabelecido: ',>riginal afixadú' no luç;�r
,

I
;10 �.' t. 454 8 seguintes do de costume., O escrivã,;:

Código do Processo CivIl, Orlando Romão de Faria,

--'-_-------�---

REPRESENTADAS

Rádio Guarujá 'd� Florianõ-
I A C I T Epolis

Rádio Difusora de. Urussan-'

Rá��o Farroupilha de Rôrto I'
Alegre' IRádio Sulina de Capinzal

'

R,árliQ,;l Dif�sora de Tijucas \
Rádio Difusora de Laguna i
Rádio Caçanjurê de Caçador

!

, I

Ráf.:o Difusora de Itajaí I

I
1

I
,V

Pu blícidade

E�CITA�,

Agência,

"O Estado"
"Alvorada"
"O invicto"
"O Vale' do Itajai"

, ,

lIua Mo,�,It., 0.0.10'0. 3.'. J -.".10'
...

��, : .....0'

CURIT'ISA rEl..ECRA..,,,, PROSEBR"

---------- -----�==--------------�------------------------._----�------------�----�------------------------------------�'�\--�----------�------------------------�--�

Presentes de R�aJ Valor, Sim 1
'Aoeis, Pulsei/ras Diversas,.Relogios, �anetas Parker, Porcelanas Decoradas NacioltaJ,

Japoneza e Chmela, faianças' e Muitas' Outras' Novidades.
,

' ,

,

MÊS DE SETEMBRO

,

I f .

'5%
.

o MELHOR JURO -

,
,·i

� ,
' ".'

DEPOSITOS, POPULARES

BANCO AGRíCOl.Â'.
RUA TRAJANO�" 16' :'

,

•• AB-. ....�III"I.�

/ Preferir N01sa Casa, 'é
,Q,TICA M'OCEL.O

Preferir .8 Melhor
.

FELIPE -S'CHMIDT - FON'E 2280'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\

Nossa reportagem surpreende três deputados, inteiramente. Iaverávels à liberação da exportação ....

do. suino .víve - Oscar.Da Nova, Varg,�s Ferreira e Estívalel Pires um' sé ponto de -vis-Ia
Chegou., ontem, a esta "A preocupacão maior, çâo, para fóra dasfronteí- S: excia. então nos �'es-I in: .. ,; {ira nó sentido de que proibição da exportação de dois elementos da bancada

capital o deputado Oscar' nnrnomento, está ligada ao ':'as do Estado, dos suínos pondeu: "�cre�i.to c(U.e ,al'a Ct<,p-do,Rio'?rande "'do, j)r.��utos é�mo � milho,. 01 pessedista a propósito dêsse

Rodrigues Da Nova, um,' .problema da e�portação da, . ivos. A proibição estabe- 'uta dos frígorificos, Junto Sul, também .líbere a eX�'i feijão e o sumo VIVO - dis- problema Estando, como
I . , " I

ddos representantes da re-
I
matéria prima e dos produ- ,

! à. �oap, catar�ne.hse, cons- i �,'l �ação e. seus sui�os. se o ?ep., ��noir V�rgas estou, ligado aos problemas

presentação pessedista do 'tos de primeira necessidade I titui uma preliminar para, l_;('S,,,< maneira cheganam,l Ferreira - ja em maio do da mesma região, pessoal-
Oeste e elemento altamente

!
produzidõs = Oeste e que

I' é!t,i9-gi�em. � fim único �que ?'.
o :dE'al,- qua� seja o d� li· .(;orren�e ,a�o tive- op.o�tuni- mente" sou inteiramente fá-

ligado ao comércio e à in- estão' exigindo, cada vez póde justificar suas razoes: v','c exportação dos sumos dade de fazer exposIç,ao -ao vorável ao ponto de vista

, dúst�ia do município de mais; ampliação dos merca-

'

I conseguir
que a repercus- vivo: no sul do país, o que plenário da Coap catari-

'

esposado pelos deputados

Joaça":"a, onde assinalou de dos -consumidores. Nos_sa são '(la agitação do probla- colocará os -estabelecimen- nense, focalizando, em es- OS9ar. Da Nova e Vargas

JUaneira inapagável a sua produção- cresce, admirá- I 'na yá até' à Cofap e esta t JS. (1;; indústria em igual- pecial Q problema do muni- Ferreira, que estão cm ad-

passagem pela Prefeitura velmente, e a iniciativa pri- dade de condições para á cípio de Chapecó. Naquela mirável sintonia com os in-

daquela comuna, ,no perío-', vada realiza .naquela re- ITIM •
disputa dos meneados

_
na- época já' d�fendià a Iíber- teresses de toda a zona do

do 1948-1950. gião verdadeiro predigio". .. • clonais". dade da exportação, pelo oeste catarínense",

A reportagem de "O Es-: Depois de debater diver-: Os minuciosos estudos Prosseguindo no �e,J pen- menos para a� regiões es-. A declaração era -incisi-'

tado", que o encontrou em' sos problemas relacionados l'
'

d l
- �', -samonto: sencialmente produtoras, va, mas o jornalista de_ese,.rea tza os pe o entao pre-

palestra I com os. deputados com rodovias, transporte, siâente -da'" Empresul, sr,
�"A não ser p�r êsee pris- Tôda a restrição ao pró- jou. ainda conhecer o peno

Estivalet Pires 7-e Lenoír
'

trigo, madeiras, comércio e Dr. Haroldo Pederneirçs,
ma - arrematou s, excia, dutor gera, o desânimo e a sarnento da bancada pesse-

,Vargas ,Ferreira, represen-1f'x?ortação de cereais, de- tecida pela portaria 2/53 da
em cooperação com ilus- -�nãoconsigo, nem ai) lT.é- descrença' nas pregações dista em tôrIlo do' assunto.

t t d
. ,. de ": d t dO' "::oap catarinense e o siste- nos compreender a atitude que 'tod'o o -dI'a e' ou e

.

a iá que o líd
/

st "',, .

an es ,os mumcipios e
I
reve-se o

.

epu a oscar ,.
. tres e consagrados técnicos

.

,.
,Chi t

',' s v m J 1 er es ava com a

Concórdia e Chapecó, pro- i Da Nova no problema da ,11a d� lhiberaçõdes ��rcials nacio�wis.e estrangeiros; ee-
dos frigorífícos. E faço esta propósito do" aumento da palavra. O deputado Estí.

curou ouvir s. excia. a pro-
' ":10ibição da exportação de .jue vm a sen o posto em ,

t N'ada -afirmàção� porque falando produção" como único re- valet Pires, não fugiu à res-

I
t ,

.

,.. �gotaram o assun o.

pósito dos problemas mais suínos vivos. prática, demonstraram, ela- f'
. , O

A com o sr."Atilio ,Fontana, médio aos males' da vid ..i posta, açrescentando:
I "

,

- ,
tCOU pm'a tras. setor', "

palpitante� da região oeste-,
.

_:. "E' assunto que não 'ramen�e, que � liberação-é energia foi esquadrinhado.
um

-

�os �aiores dii:-ige�te�: ecor:ômic� e fi�_anceir� .

da � "Embóra .nã� tenha
catarinense. _

I
tem opiniões' ponderáveis o eamll1h� :O:lS adcertado,' Bracinho foi depidamente' �e fngorIfI�os do, Oe�t�, I' �a?a�. Ha reglOes" no

m:!-,
consultado a opmiao de to-

Acessível como sempre elo divergência - conti- '!t:er no mteresse os Pi'O-
t

'

I 1 d d t est� me" afIrmou, categorI-1 lUC.IplO de Chapeco, cUJa COS os lneus liderados, po�-
, , "

'" .
esca pe a o, por en ro e -

s. excia. foi logo relatando nuou s. excia.. Todos SÔ-, du:ores, que: mesn:o.no m-
por fóra. Também a liga- camen.te; que considera a

I produçãà
é' econômica e so entretanto, adiantar que

ó desenvolvimento e o pro- mos unânimes -em reconhe teresse dos mdustrIals. pa-l -

C
. .

J
'

f' ��edida da proibição anti- materialmente impossív",l a hancada do .Partido So-
. ,..,.. "

-

, çao/ apwan- aragua; Ot _ .
.

gressú verificado naq'uela "er a necessidade inadiável rece um paradoxo, mas, fi
b' d

' pática, pois colocaria os fri- trazer para dentro do Es- rial Democrático não dei-
�

,

, " . ,.,
o Jeto e 'l.�m extenso ca- .

região acrescentando: c1a libel'ação da exportá:' I'
pr(1)l'Ia mdustna so:mente .

l T d l d gorifico's em sit4ação desa- tado. Estes proolemás a xará de emprestar sua co-
_' , , . pttu o. u o c aro, pesa o

• LA �"eI!-'�W',.�.'oi!y,..,� �;]can�ara estabilIdad� e
d'd "M gradável perante seus for- Coap catarinense parece laborac;ão às aspiraçi)es das

'd'd'
e me t o. Na exata. ora-

.

prospen a e reaIS, no re- necedores de matéria pri- :H compreendido,' m_uito classes produtoras, 'no �en.
va em Joinville, nessa épo-

f:ime da livre çomÍ>�tição" ma, os colonos do oeste ca-
'

-=mbóra não ténhamos con- tido d3 mal'or l�·.berdadeca. Assisti batalhas tremen-,

Cç>l!!O�O jornal!s
...
ta não ti: tarinense". ;eguido nosso obJ�ptivo to-- possívci na Circ'ulação d ...

das, sôbre o assunto, nas . r - -
"

<:esse entendido bem ês!>e , Finaliz�ndo' suas decla- tal, qual �eJ'a o da l.ibéra�ãf.) I (10SS.
á

.... prod.u'ção ..
agro.-.pecuá-mesas tranquilas do Rava- _-

parados,c, interrogr)U' ao r ações, o deputado Oscar, pura e sim,ples, s.em, r.esü·J' l'i(_l". .

che. Leigos e técnicos, en- '

, �l::rev!;!;�;;fi!usal :st:::�: galfinhados. A descTença e �.:��:�l�::e���;i��ça"�: ' �Õ�:t::,q::ii:,q�:ri�:�::ie:�1 �:�:_'=;
o dado pOsitivo, aos sopa- ,

""'

Florianópolis, Quarta-feira, 9 de Se�el1J.bro.de 1953 l�leiteando a proibição. que a Coap ,catarinense, côrdo, com as declarações declarações, abordando tãu'
_-----_-------�--_---------- .;_ pOSJ em escm'amuças e- '

, , xctustivas. A onda do '!ide- t'ésguatdando o' interêsse ;il'estadas ,pelo �eu ('o�ega palp�tante ass.urito, que estâ

U! �_ D.!",'�' i iv�n �
nismo, nos' paroximos da [p'gítimo dos produtores ca- ç>scar Da Nova, - fma- movImentando elemento::;

cegueira pctrtidária, acusa-
tarinenses não manterá a lizou o deputado chapec<l- das classes produtoras dt)

G
A E l prnlbição da exp

..

ortação de ense. oeste d€ Santa Catarina,
f
va o� overno e a mpresu, .

pelct falta de chuvas. Uni-
"uinos vivos, mas, pelo con- Não poderiamos perd,::r a porque ligados' à economia

I l f trár, io, haverá de envidar CpOl tunidade, que se nos �aquela· zona, a ,"uestão .da
cos responsáveis pe a orte .

'1

E
'

C
•

t·b
- .

+a- .;;el,lS bons oficios para que 'cferecia, enquanto estavam exp'ortaçãod' t'
,

_
' -

estiagem. Porque não J'
e sumos es a

" m'
.

.' 'ur'),1 '8'O'O,S:
sua congênere do Rio Grán- j�mtos os três ilustres depu- na ordf'm do ,dia,.. D.aí P�l'"

.

úafn ch_9.1Jer nas cabeceiras '

d
.

-l h
de do Sul .também libere t",dOf do oeste catarinens"! (lU,e as dpc1ara'ções que, on-�os nus. E es que tin am

.

-.

,], faca e o queijo, ná mão! ;I?plal1J.ente.a expoftação". s�'r.1 <,uvir a. palavra do 11- tem, torr.áinos dos ilustres
I

. .

( lVlcts o D1'. Haroldo Peder-
Cemo estivesse presente der da bancada pessedista parlamedares, ylrão colo-

Udeolst8_S contra, udenistas ,6 .Dm,---�f1omtJlot) oara nei?·as, sabia onde Unha o
') dep-ytado Lenoir Vargas ":. deputado' Estivalet,Pi- car nos se� verdadeiros,

.,
\J E t d" d

.

d I Ferreira, que ouvíra as ae- res. têrmos, tão palpitànte qui�
'-- eliminar, o sr,' Alzeriuo '_ de Almeida ,,' ;::t�� à

n

c::;:nh: ::::e ': daraçõ�s do deputado Da .
S. excia., que também o.u-. eportilllo tema, o qual, se-

,

C
.

I
.

A

d Nova, interrogamos de s vira as· declaraço-es anterl'O g
1 d' d' f'

Esteve nesta apIta, em·

1
mente' tem situação iver- mais infor!hes, repercuti- �alimiosct da imprensa ude-

.

'. "

- l,tnuO, epreen emos, 01

dias da ::;emana passéI�a, o sa: 'o, sr. Zilico é pessoa ram também nesta Capital, nista (bôa imprensa, 'hein,
excia. sôbrt:! qual o seu pon- :'es) com grande Jesenvol· levado ao conhecimento �:b

AI W ld
.d"

. [(, de vista. [ura., sorriu e disse n) '" l'd t d COAP
sr. zerino a omIro e por todos estimada, inclu, m,uito embora a cortina de mjinhos?) ,a direção da ' ,

-
-

',. <:', J tSl en e a '

Almeida, influente procer sive pelos ,adversários, en- -ferro que,- em tôrno dos Ernpresul terminou seus
� "Sôbre o assunto da ""/úcê já ouviu, a opinião de n'�sta CE.pital.

udenista em Curitibanos, quanto 6 sr. Ortigari, no mesmos, a U.D�N. procurou estudos. E, em grosso vo-

O l' 'd' 'S I b E- F'I'
· ,

IIonde chefia uma ala da dis- intuito de se 'fazer chefe, estabelecer. �urne, prenhe' de cálc'l.ilos, « e' e em ro) m' orl'anop'o
.

S"sidência' partidária, "
comba- �em cometido violencias Consta no entanto, que e�quemas e palavras sensa- '�, '.

.

'

'. )', .

.

.

.

tida pelo atual diretório. injustificáveis, que se. re� a sr.' CeI. Trogilio Melo tàs, mostrou ao Govêrno o Com aª solemdades do nctto Ferraz Gominho, do cívica no Jardim "Oliveira
O' sr� Zilico _:: �ssim é co- íleté"m negativamente na determinou fôsse imediata- que 'se �evia realmente fa- dia 7, encerr-amm-se, nesta 14° B. C. Belo" à Praça, XV de No-

nhecido no seu' muniêipip opinião publica" trazendo .nente aprendida a arma zero Sem politicagem. Pa- Capital, qs co�emoraçõ�s Às 10 horas houv,e o des- vembro, para a "Hora da
- teria vindo a Capital fa:- 'pl'ejuizos para o partido. -lo sr. Vilmar Ortigari. e trióticamente. Pensando em da "Semana da Pát1·ia". file militar, 'passandô' em !ndependência", quando se

zer um relatório dq_ siiua- O sr. Zilico representa uma tomadas diversas outras Joinv,ille, Santa Catarina e Depois de brilhantes pre- continência às, Autoridades ouviu magnifica 'alocução
ção política de Curitibanos 'oiça eleitoral de tradição providencias no sentido de Ira Brasil. Pura e

simPleS'7lleçÕes pela Rádio Guarujá, Cívis e Militares que se a- pelo d1.. Jpão José de So:U
e reforçar pedido de garan- 10 município, enquanto o 3er apurado o complot con- mente. Aconteceu, então a no deéorrer· da semana, em chavam no palanque arma- za Cabral.

tias, em face de haver sido ;�.' Ortigari, com atitudes tra o sr. 'Alzerino de AI- vitór'la ud�nista no plano I que
se fizeram ouvir em do à Praça "Getúlio Var- Às 19,30 horas foram as

descoberto um complot que tté infantis, procura inutil- meida. governamental. Mudança I alocuções cívicas ,os 'Srs. gás".
, ,solenidadfs encerradas com

,

visava eliminá-lo. Ao ter mente arrflnjar prestigio. Á apreensão da arma, le di1·eção. Partilha dos- Almirante' Cm'los da Silvei-l Às 16 ho'ras, com a pre- uma retreta pe'la Banda de
conhecimento da trama si- Os' graves fatos ,ora re-, segundo con,sta; foi

deter-I
�ctrgos. Distribuição a tôr- ra Cameiro, Dr. Roberto; sença das Autoridades Ci- Música da Polícia Militar e

nistra, o sr. Zilico, .de ime- velados e 'sôbre os quais, ,'-minada ao fiscal Hercilio �o e a di1·eito. Como na dis- L�c-�rda, pep. �alte1' Te- \ vis e Militares e populares, I q''..ieima �e fogos de rtrtifí-
diato, dirigiu comunica- ::lportunamente, da:t:emos Fiuza de Carvalho. tribuição gratuita' de ba- nono Cavalcanü,

\
Acad. teve lugar

_

a concentração cio, na Praça XV.
,

ções ao govêrno do Estado las nas vesperaai 'infantis. Fernando J. C. Bastos,Ten.,
,

.-----

e a Polícia. Foi então, de- E� ITA', 'L.. Com o mesmo avança, rui-' Ildefonso Juvenal e Gover-F
"

.

"Il
.' 'iI':terminãdo a . abertura de"'" dos�, ' i�conse9itente... ' E nadar lrineu

Bornha.usen, I ."'e,G · a·n . O
rigoroso inquérito. Quando asstm fm, no Estado todo, bem como as retretas exe-

.

•• �
"INSTITUTO _nOS INDUSTRIÁRIOS'" ,,'

'este se procedia, na Dele- Delegacia em Florianópolis inclusive na Empresul. Os' cutadas pelas Bandas de -,"
.

gacia de Policia, certo dia, CONCURSO PARA AS CARREIRAS DE: ESCRlTU- novo� ocupante_s meteram
I �úsic�. do �,40 �. �., POl:,- ,E o caboclo lageaao, raposeano e atualizado

entrou ,precipitadamente RÁRIO E ESCRITURÁRIO-DATILÓGRAFO os pes pelas rnaos. Relega-" cta Mtlttar, :Amor a Arte,. como o I.:eporter Esso, meteu 'a 'sua papa regiollulis-
o sr. Wilmar Ortigari, se- Comunico aos candidatos inscritos nos concvrf'o;:; rctm ao abandono o plano Abrigo de _Menores, che- ta, como. se fôra um Paulã�Néi vertido para a gíria

cretário do 'diretório da sup:-a, q�e a pr?va de CONHE<?IMENTOS GER��,? certo, longamente medido e
I gou-�e ao 7 de Setembro.

,serrana:

'" .! sera reahzada dIa 20 do co.rrente, as 8 ho.ras da' manta, Cheguei trás-outonte( E tô assuntai'lto as

, U.D.N., o'qual, de rêvolver no Instituto de Educação Dias·Velho. '

'

;meditado, à luz dct técnica. Às '6 horas OuvhL-se àl- pulitica. O' alamãozinho tem 'paleta de �a-

em punho, procurou atirar I .

À vista da prova de Datilografia só será dada dc:- E entregaram:se à aven!u- voradct com salvas, em di- chaçó. Bala de cumbrein não vara! Fí:tge
sôbre o sr. Zilico, ,sendo, pois de reali�ada a prova de Conhecimentos Gerais, pelo ra. A mais impatriótica de '�:ersos pontos da Capital. de morto, que nem graxaim!'Cab.ortêro, dá

impedido nos seus propó-: que todos os candidatos à carreira de Escriturário-Da-" todas as aventur.as. Agora Às \ 9,30 h1·S. o. Snr.

GQ-I
' rguascaço e púla a: taipa. E tá virando. di-

sitos� pelos presentes., Em' _tilóg)rafo d (ir:clusive os repr?�ados" se assim o des';;>ja- deu'-se' a melódia: Raciona- vernador do' Estado, acóm-
tadô, né? �

.'
.

lt 'b d
.

O·
rem po, erao prestar o prOXImo exame.

II h l
Na verdade, já sancionou projeto. rejeitado

a os ra os, o sr.
. rhga-, Florianópolis 9 de setembro de 1953. menta em !oinvi e, escuri-I pan ado �dos Snrs. A mi- pela Assembléia. '

-

ri insultou asperamente seu! '

TELMo' VIEIRA.RIBEIRO dão no Ravache, palco 'de ?'ante Carlos da Silveira: Eu li o causo. A As�embléia discretou e t}le
desafeto, sendo desai'mado :pe!egado ',__ tant�� batalhas, . pró-ilumi�,11 Carneiro, comandante do

I
cretou! A tal' de inetrológia! Diz-ql.ir� vai

pela autoridade policial,
,- '--,

naçao. Melancoltcamente, o: 5° Distrito Naval, e. Coro- " criá tamêm as repartição da ,marme1ogio,
.

l' AGRADECIMENTO I
- I da arfabetologia, da m,utretálogia �'-inté da

que a ISSO se, Imitou, com ilymina�o
.

governante· ca- nel Gaspar Peixoto Costa, I I graciologia.
pasmo de todos, deixand0' ,

. tarinens:, �nuncia .a vinda! co.m.a�da��e da; Infantària; Da graciologia?
de ser feito. o auto de fla- 'Viúva e filho dé José' Silveira, ainda pr�fundamen- de um tecmco da Llght, pa-I DtVtswnana 5a., passou em Diz-que essa é pra dá pros jornalista3 da

grante delito, muito embo- te consternados com o falecimento de Sf'U inesquecível ra estudar a situação. Co-
" revista, ao G?"ttpamento de: Càpitá Federá, que trabaiam de gr<"ea e

ra o atentado represente cri
I
espôso e, pai, vem de público. agradecer a qua.ntos c�m- mo naquela anedota do� t1topas da �arirnha" Aero- vevem sem carecê de dinhêro! Deven; de

me de' acão públic'a. O fato 'I pareceram
ao seu. sepultamento, aos que enVIaram tlo- português, que, depois de. náutica e Polícia Militar,

sê muito âevoto de Santa Catarin�r .Né

t ", e�rcussa-o res e assistiram a missa de 7° dia que mandaram rezar I', mêmo? I

eve enorme ,rep.

I
'

lt' ,'. -, assaltado, c o l o c o u 'I.tma

I
que se achava

posta.
do à E l' f' b d

.

, .

'

.
na u Ima segunda-feIra, em mtençao a sua alm.a, Agra. '" a se 01, em usca e um café com, mis-

em CúrItIbanos, onde a Vi- decem, também, ao Esporte Clube Cl'uzeiro do Sul pelo tranca na, porta. .. "
Rua Felipe Schmidt 'sob· o tum.

tima e o agressor politica- valioso auxílio prestado durante a sua enfermidade.' ...BUM comando do Maj01' FQJ'tu-
I,

GUILJiERME'
.

TAl.,

-
--�
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