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na' Guatemala, seri'a
",I",-.--.r.. __._-'�._�"'__---.w__ .___....,. .. ,� �

l' TEGUCIGALPA, 23 (U, P.) - OS PORTA·VOZES OFICIAIS DO, GOVÊRNO DA

N'ota's &. Cumenl'a' rl·os 'GUATEMALA GARANTIRAM QUE. SUAS. FORÇAS ESTÃO F�ZENDO RECUAR
,.

I

.

.'
.

.

'

,
OS INVASORES ANTI-COMUNISTAS EM TODAS AS REGIÕES,_MAS OS REBEL-

. '.

. ,BES NEGAM' TAIS AFIRMAÇÕES.' {\PEZAR DAS COMUNICAÇÕES DO GOVÊR-
�O preço' da. L-lberdadelNO DE QUE SUAS, FORÇAê TEM OB'l'!DO VITORIAS� O DELEGADO.'GUATE

MALTECO PERA�TE AS NA�ÕES UNIDA$, EMBAIXADOR ED,UARDO CASTIL-'
Há dias, lendo a extensa na�rátiva 'LO ARRIOLA, ANUNCIOU NA SEDE DA ONU QUE EStAVA SOLICITANDO OU-

das vicissitudes porque passou .o, polí- - '

tico perunano Haya de La Torre, exila- TRA, REUNIAO URGENTE DO CONSELHO DE SEGURANÇA PARA TRATAR' DA'
do por cinco longos anos naLegação d�

.

CONTINUACÃO ,DA "AGRESSAO".
:

, .Colômbia, em sua .própria pátria, nar- ---------------------�.. ».
l'ativa que encheu páginas da 'edição 8>(). o Q �.

iespanhola da revista americana LIFE, DIRETOR'
chamou-nos a atenção a maneira pela R b' dqual encara aquêle pensador a luta en- U enl e

.,tre os povos ocidentais e orientais, em Arrud. Ramol
tôrno do problema do coinunismo.

I
'

Agora, que a luta já atinge o nosso ,SEIENTE,' ,

· continente, com as que se.iniciaram, in- DominlOI. ,F•. '

'

felizmente, na Guatemala, não é demais I de Aquino •que se recordem as palavras de Haya
� de La Tone, .

--�

Para o 'líder aprista que teve, sem . ..', Edição de hoje - 8 páginas
v

, êlúvida, tempo de sobra para meditar sôbre 0S problemas,

�O�!'�!�:e�o�t����e��:,I�:�i�::iSh�����:�e��o��: :���: Na";'o .. BC I IltO'U'I, a .. ··'··c··aj.n·c
.: '�,,'.,I·.,,�'a::' t:U'J'," ruA"1\ duas concepções filosóficas inteiramente opostas,era. . .

......

tôrno <ló problema da liberdade. .,'.
'

•

A Asia, com a sua tradicão sócio-política e com .o fa-
. -talismo das suas religiões, i�ão possue a .mesma concei-;' .

tuaçào de liberdade que os povos do ocidente. I 'Ca'ria do't.ralm' I·,·a'nte' Caronel·roA história do ocidente, diz êle, tem girado continua-
' .

dámente em tôrno -de lutas para conseguir ou conservar, "., .. . ..',.
'

,

.

a liberdade - e se a justiça para o oriente podesignifi-
, ao '"coronel·.·!·L·o,p'e,s VI·el·ra'car pão sem liberdade, no ocidente. ela 'significa' sempre _

líbordade.jainda mesmo sem pão. ,

Daí porque, sendo o marxismo uma 90ut:'ina polítí
_

ca que não. se pode conceber sem a supressao total da Damos, a.seguir, atenden- com. acrisolado fervor,», �n� do 5° Distrito Naval com a
.

liberdade, encontra campo de atração muito mais am- do ao que rios foi solicitado,
. tendendo-a como excepcio- sua presença, os intérpretes

plo na Ásia do que na América, onde tal situação jámais a íntegra da carta que o sr. i nal homenagem a quem só' junto aos convencionais de

perrnaneceria, sem lutas furiosas, por tempo demorado ..
Vice-Almirante Carlos' da I vàle pelo muito que amigos ter. achado que não devo fi-

Só nos países em que o pão 'vale mais do que a li- Silveira Carneiro endere- I generosos de Santa Catari- càr incluído na chapa, já fo

berdade pode prosperar .o comunismo e, porisso, os po- çou ao sr. CeI. Lopes Vieira; na lhe querem atribuir.L. ram explanados e seria lon

vos que colocam o prêço desta acima do daquêle, não, o presidente da secção catari- . O fato de não aceitar a go expô-los novamente por
toleram e o combatem.

.

nense do P. S. P., deelinan- inclusão do meu nome na escrito; .apezar tenham os

As palavras do político peruano convidam, sem dú- do da indicação do seu no- chapa nem se prende à cir- distintos amigos levado' a

d
- me para eandidatopopulista cunstância de' que, se viesse nímia' bondade até o p.ontovida, à me itaçâo. . \,

Se a fome é má conselheira, como se costuma dizer, à Câmara'Fe_9.erát "�,
.

a ficar investido dêsseman- de julgá-los frágeis.
_

Exmo. Sr. ·C."a,ronel' c; 'dato dignificado.r, nunca Conservarei -com o maior O sr. deputado Cássio
é porque exige remédio imediato - e' �ó se começa a

�

pensar .ern liberdade. , :' com o estômago cheio. ,.1 Pe'dro Lopes ;V,ieira pensaria estar produzindo carinho essa prova de real Medeiros" do, Partido de

, E aí é que está o. perigo para as nações. que não ti- D, D. Presidente do Di- .bastante para corresponder deferência dos correligioná- Representação Populàr,: vi-
veram e não têm o cuidado de evitar "que o preço do pão, tet'ório Estadual do, Partido ii altitude da missão, e em- rios do grande. bfasilei.rQ,. 'n:ha� de há 'muito=tempo lu- l.ar o P. R. P., conforme de-

suba a ponto de sobrepôr-se ao da liberdade.
. '30cial Progressista. hora dedicando todos os que é '(;r·'fir. Aâemar .de'Bar-, ��d

.

. tít -d· d claração que fez ontem, da
·

Um homem com fome e vendo a fome dos filhos não' Atenciosas saudações meus esforcos, tôdas as mi- ros, )uti' d�s mais dinâmjcos 'ta� o. por' �nna a 1 u e e

tribuna da Assembléia. O.

pensa senão em minorá-la - e estará disposto a sacrifí- Tive a satisfação de Jrece_' nhas horas
J

ao estude das e capazes homens públíéês }..hdep,:r.íg,�_\lcia >
do B�rtido,

representante de Blumenau
cal' tudo, inclusive a Iíberdade, para sair.., da situação an- bel' Qqte.ru "a ..

�isita de lY' questões de interêssé ..ip<,l!ra. qe nos 'a:t�Hãa�f!, 'fáàaaoi,J'j�ê,l'�g ,gGi'�,êi1l1@·��9�1�4fa!t(�),". ,

h' d
. l' '{; d 1

»: "
. ., ,";>tf"'st<<'>�"··I'�Il';�''''' i" '�.rL,/, �" . Ti'l "'- "I disse Ainda ,que"'passaria :.l'

gust,iosa em, que se..!'n�ontr,�; Por �.s..���9o.d'!.,��li:lquir' e: Exa., acompan a 'o d�; t 'u�, LI
�
Es � ,0, "f-rfi �0,.ra·1.vp��s� "a. �qr G. ",P. -'.r, ,:i:f�m� �-:' 1�a' v.erdade.,:"lo'·,P..L'i."""�,;; a-

ü. parar atras dps grades de, uma pl'lsao. .
" t.l'es amigos, oS deputados nada. pQ.� para ,,4ma �: :-��c!9.�,. S�rVI�\?�! a�,. ����L-l'iado'cla<'Ü-.D.N ... em :i�500 integrar'. as 'fiteiras'.do JP�r":

Que S'e dirá" então, .de .milhareS e milhard de ho� Dr. Volney Colaco de Oli- tisfacão aos que me tives. nos maIS altos.postos daRe-, ,,_ . - " :, tido Democrata Cristãó.·'�···
,

- J" J
• _ f,. 'bl' -, d

'.. deu contrUJUlcao meSUIma· .

mens em idênticá situacão? '.' . "., velra, dr., Enory' TeIxeIra sem escolhIdo, nao podena :_:lU lca, senao no e maIOr -
J

• "
i.

Não serão homens �ap.azes;· no' seu'desespêro, de hi- Pinto: d� Dr. Abelardo Luz

perman.:cer
.

t�a?quil� na expressão da vontade popu-" vel ,à vi'tól,ia do

.sr.
Irineu

INão eDCOI.trado.
pQtecar a sua como a liberdade dos seus 9oncidadãos; em le OlIveIra e Dr.. Rubens de persuasao de fICar mUlto a- lar.

.. -.
. Bo:mhausen. .'....

.

'

troca da esperança de (lias de fartura e de abqstança? . Ca�va.Iho Rauen, com a, fi- quén: .dos. anhelos e .da ex-.. Estó� profundamente a- Ó partido; no entanto, de- O PI'loto perulooBem dúvida.
' nalIdade de me comUl1lcar pectahva dos que me ele- . gradecldo. , ., d l't do tr'unfo ..

.

i�felizmente, depois será tarde pára cuidar .da liber- que os t'on�encjonais do P. ges�eJl!� 0_ gesto cativante que ti.., pOlS o p el o � . 1. '. .

dade _ pMs·aquela que se perde, é mais difícil de ser re- S. P., neste Diretório Esta-
.

Ar��sta:ria, entretanto;' veram para comigo traduzo. passou ao esquecImento., 1 LA PAZ, 23. (V. P.) -

cuperada do que conservada aql,lela, que se usufr:ui. J�al de Sa�ta Catarina, h.a. .:om essa eventualidade, e c�mo um� das ma�:lÍfesta- s�endo arquivado. A Secre-' NenhuIl1 resultado tiveram

O Pão há de ser conqu.ist.ado com o S(1Or do trabalho vlam escolhIdo meu obscuro ainda com. o que se pudesse coes de que tenho SIdo tes-
I taria da Seguranca COln in- 'd'-

f .

'

h' t
'

'I
' , as pesqUlsas e aV\,Çles que

_ conforme o anátema bíblico.
" �.lome para azer, parte da julga; u,ma derrota cOmO se temt;n ,o,. IS o e, cousa a gu_ tervalos, ,foi confiada a um' '1

'd t' d t' f
- 'hapa de Deputados Fede f" t'" ma e maIOr porque supera procuram o plotO peruano

Mas para ser comI o com a n�an elga a sa IS �açao L. - no 1m ,vlesse a er numero, '
, lementc\ que ... abria vaga

.

e não molhado no fel do cativeiro. rais. / 'I diminuto de \éotos entre os a 'tôdas as grandezas ou ri- De Miguel; que se acredita
·

. Qu�m, todavia, pensará' nisto, quando olha em tôrnó Devo confessar, e o faço concu;rrentes que tapto mé- queza_:; materiais, do �Ué o. \ecessana a um suplenté esteja extraviado em terri-

de �i e vê, fàminta, a boca (los filhos - e sabe o preço �om a maior sinceridade, recem de seus co-estadua- coraçao da gente catarmen- ldenista na' Asserhbléia tórios boliviano, desd'e ·sex-
da pãQ acima do da sua liberdade? .'

'

. que recebi essa inesperada nos porque �ss� número se- se. '

" ':nquanto isso o ilustre de- ta.:feirá u'Itl'ma, quando fa-
d 1 f d 't'

,. .

h d d' "Ih d
,-

I De V Exa PatO Oh mo .

Se há choque de uas fi oso ias - a o oriente esta ,10 lCla, acompan a a o rIa o a o por mIm como
.
',', '.' putado Jorge Lacerda, tam- zia um vôô em comp�nh;a

levando vantagem na luta, pois em verda,de o ocidente convite' para aceitação da uma vitória pois a tanto Carlos da Stlvetra Carne1ro. " ,

Ih
'

., '. . V· Al' t bem eleito na chapa udenls- d f'lh L d P d
parece. não ter compreendido que no mundo atual l)á esco a, como uma grande eqUlvalena'� lmens� satls- ' lC�- mlran e e sua 1 a, o· a ar o ..

mais famintos do que filósofos - e êstes não serão capa- .honra, das maiores que po- ! fação de notar que·esses vo-I C [ ... Aviões militares e do Lóide

zes de elevar: Q prêço da libeFdade, se não puderem faze�' deria imaginar seria alvo I

tantes. me ,téri�m escolhido, I oQdenados no Ol.a Aéreo bolivianQ cooperam '7

com que os !!.xplora<5.ores baixem o do pão. . nesta terra de gente inegua. havel'lam desejado me ver

I CAIRO,23 (V.P.) - Vm nista, Outros dois foram 'ex- tas buscas ajudados pOI: um
É uma advertênciá - séria advertência para os que, lávelnos requintes de apre- como um elemento do povo' 'b I 'l'

.

'1 1 dE' 't t
A

Úmdo as duas coisas, pao e liberdade, não olham para .ço 'e de acolhimento àqueles "barriga-verde", arauto de I
tn una mI Ita� especla� pu sos o xercl o e I:�S l'l: bi-rriotor da Cia. Faucet,

aquêles que .já estão a ponto de sacrificar uma pela ou- que a ,estimam, a admiram seus 'desejos e de suas espe-
condenou 11 oficiais do E- cl1sados foram, absolvld 's. que chegou ontem à noite,

tra, pela ql�e mais falta lhes faça,
.

2 sonham com a sua maior ranças, uma voz bem amiga' xército egípcio a penas ele � A pena mais severa - 15 3- 'tripulado 'pelo' capitão Car'-
. 2 justa prosperidade. 'no sei? d? Congresso. o prisão até 15 anos, acusados, nos' - foi ,promulgada con- lOS White e trazendo o gal.

Á2"," Não vou' declinar dessa O� �ob�os q{ie �e levam de conspiração para a qm.': I tra o cap, Ahmed EI Mas- ,\rmando Revoredo e os fi.-
" �_�:_,.. .AJ'A:._ ....� ,-k'I.�·;Jv.L..t,"'_.. __ .. _

honra, porque a expressãó a pedIr seja o ernmente a- I, da do goveArno e o estabel" I I'a" uc'usado de chefiaI' " 'h d '1 t d 'd� _-
r- 7-

-_ poderia significar que não a migo e os que igualmente
, ,_- J", _

<> I os o ,pIO G
.

esaparec� Q,

aceito, ql!ando a guardarei ,disti{lguiram ontem a sede cnnento do regime comu- consplraçao .

enl· acapa
Previsão do tempo até às

14 horas do dia 24.

"I'empo - Bom, com ne

bulosidade. Nevoeiro.

Temperatura - Estável.
Ventos - Variáveis, fres,

cOS.

_.__.._----

Florariópçlis, Quinta-feira 24 de Junho de 1954 Clt ....

abandonou o P�R.P.
o de'-putado Cisslo Medelra.s
ingressou' DO, P� D. C. .

I ta, esquecia-se, no Rio,' de
dizer que era perrepista e

, ,

.��,,_...........,...

iOmail antiroDié"; I
to d. s, Catarin.a,
I A�o XLI '

II N. :11.922
.

O()o<�-'<)'_'O'_"�"_"_

só se interessava por. a-úií
lios de milhões a museus de

arte moderna. Na linha dÓ
partido, pugnando pelos' in
teresses cataninenses, dos
eleitos pelo P. .R. P. só res-

.

tava o sr. Cássio' Medeiros.
Os' restantes pensavam e va,
tavam sempre com a'V,D.N.
D!.vergindo dessa atitude,
que se refletia �nelanc6lica-
mente no eleitorado' perre
pista, o deputado Cássio
Medeiros acaba de abando- .

........................'!••••� :••:..! : : : : :..: :++:..: !..................! ! � ...._ A...... '-� ++...,........................................... A Éalsa modéstia é a lná-is
.. ... ... � .........,..,.,........,..,,,...,.... .��. .. .. ...�.. .. ..�.... . .. .. .. . .. . .. .. . . .. ,.,

. \
.

decente dé tôdas as menti-

pres����:od:�1�;�t'�btÇl��la��s"�:���ad��:e��' VtC�dl:�� �a:;�. lo...t'o " de .In··u'" "0'·0 I'
dade

Ãs:i��W'�néa nd;:�l��:J·�;e�u:!�;�d:�laVi::p����·��a·dO seuras.
- CH�MFORT.

rinense tornaram a 1 ue es as mms esencon ra as: o sr.' .. voto, o, sr, an er ey unior per eu notável Qportunida-_ ;,..
.

,

.PlácidoOlímpio não saiu dé Joinville; o sr. Jorge Lq.�erda
.

.,'
de de, ficar cal�do, Se, 9 fizesse, não t.eria, pelo menos, ''O RISO DA CIDADE ..•

foi à Câmara e retirou-se; o ,sr. Waldemar. Rupp ficou

I
çlado aos colegf.s 'de parlamento o ensejO de conhecerel.nnos cOl'l'etIores c não votou; e o líder Wanderley Júnior

, a sua dirnensão mental. Deixaria em boa suspeita o con-I
enfrentou o Brlo'adeiro Eduardo Gomes e votou. contra. sa na justiça da sua sentença, mas apenas nos interessí- teúdo do seu voto favorável áo Presidente, voto que

.

O voto do lideI' comecou a �er explicado: para uns, culos da sua secção partidária!.O seu voto, pois, não foi'l seria ipterpretado ou como gratidão dos' catarin€mses aos

êle obedecera ordem telegráfica do sr. Governador, no de apoio ao Presidente que tem auxiiiàdo enormemente. i auxílios federais ou como atitude 'de'magistrado, que ab
sentido de não se manifestai' contra o sr, Getúlio Vargas, o Govern,ador 'do·Estado. N,ão'Joi, '�i.n,Qa,·'o de juiz' do po-I solve ror convicção da inocência da acusado,' �omo fize- .1
por que êste poderia deixar de mandar verbas para San- V?, ?ecidindo, com as responsabili.dades de'profess<?r de ram

qUo
atre q4intos da Câmar.a, recusan90-se a <tal' aco- �I.'.'_.' ,

ta Catarina; para outros, o sr. Wanderley Júnior,' como. dl�'eIto, da proc:edência ou da improcedência de uma de- 1hida à farsa, do "impeachment". " ' ,_ ...

representante do povo e juiz de un{a acusaç�o ao Presi- nuncia co�tra o primeiro magistrado da Nação. FoÍ um O' voto do sr. Wanderley Júnior� por êle mesmo de- � {, ::> ,.:;�.
dente da República, estudax'a' o processo e 'concluira que estapafurd10 vot"o de medo. O líder udenista atirou-se finido, é, um voto de medo e interêss� pessoal. Deixou. i=

a denúncia era improcedente e inepta, e, assim, 'agira co· contra as ordens do Brigqdeiro Eduardó Gomes apavo- êle que o verdadeiro pil'onunciameri�o do povo catarinen- • . ..
mo jurado e professor de direito. • . I rado com supostos preju.izos para o udenismo ca:tarinen- se, ficasse a cargo das ·bancadas do P.S.D. e de;> P.T.É. X·A versão 'exata, no entanto, apareceu. Deu-a o pró- se. A desculpa é estulta e enquadra o sr, Wanderley Jú- baí-rigas-verdes, Se essas pensassem .. como 'pensa o' sr. I .'

.

prio sr', Wanderley Júnfor'l Votou, disse em aparte ao nior ,entre as mais estreitas mentalidades distritalistas,da 'Wanderley Junior'e se demonstrassem incapazes.de fa-
I
.... , '._.

sr. Alioma;- Bál:�iro" co�tra o "impea;�men�", apenas I polítIca atual. Se o líde:r:_ da bancad� u�enista �ivess� a zer justiça,., teriam lógicamente ��e,ito o impeachment
porque se este fosse vlÍOrIOSO o sr. getulIo terIa que pas- certeza de que o sr. Nereu Ramos, vItorIOso o "lmpeach- ! apalhaçado, para que, com o sa.cnfICIO do denunciado
sar'o Govêrno ao sr. Nerêu Ramos, de vez que o sr, Café ment", assumisse a presidência da República e, com isso, 'I

sem ,culpa, o cargo fôsse às mãos do correligionário e a- "ZIZtNHO
Filho) ca�didato que é, não pode�ia �s��mi-Io, E, disse, 'deixasse de �isputar' o pl�ito de outubro co_mo candidato liado, Presidente, �a, Câmara! .A. lógica avestruze,sca do ' Bangú ...Rio.
o sr, Nereu Ramos no Catete preJudlCal'la a V,D.N. ca- do P.S,D., nao resta dUVIda de que se 'tel'la esbaldado sr. Wanderley JUl1l0r leva a 'ISSO! E o caso. todo serviu

tarinense, n?s s;us inter�sses!,. .
.

.

.12ara �errota:_ o ,Presidente Vargas' e obrigq.?.9 seus com•. ,' tão só_para demonstrar que certos medalhõés azinhavra- I O Mengo está apanhando.
Parece, mcnvel·que 'ISSO seJa' qIto assIm em plen[, panhelros fu]oes a votarem em prol da medIda a que au- dos nao evoluem nunca: entre permanecerem normais P

.

d A

F
parlamento brasileiro! Antes do mais, o sr� Nerêu

Ra-j,XiliOU d_errotar. E isso, porque sabe que ,o sr. Nerêu Ra- ou crescerem pelas atitudes, acabam" tangidJs pelos com-
reçlsa ,e .voce. aça ,que

.

mós �ambém é candidato ao parlamen�o. Depoi: disso, mos" l'lo�Catete, estaria afastado da campaNha pol,í!ic.a lplexos e recalqu�s, por,se mostrarem cada,vez mais pe-, nen�? Colhn. V01·ta, Zl�a! I

, .. 'resta mdagar se o sr. W�nderley, como. �urado, nao pen- barnga-verde, portando-se, no cargo,. com aquelf dlgm- qu�nos! ...�.. .

.

,.. I VDENILDA '.

"'.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Floranópolis, Quinta-feira 24 de Junho de 1954 o ESTADO2,
'��--------� ----- ----

/

CLrNICA DE OL:tIOS - OUVIDOS - NARI� E

Indicador .J��rQfissional" }DR� GutRREIRO'

"

, .

,"�, ,

,,'-

'i Dr. Fg_ul!t'i Bras·11 r O E S T A D O Chefe do Serviço de Ouvidos :- Nariz e Garganta'M E D I C O S U Al '" I '

do Hospital' de Florianópolis_
.,

; ÉSPECIALISTA EM DO-! ADMINISTRAÇÃO A' clínica está montada com os mais modernos .

MARIO DE LARMO '1, DR. ALF�EDO DRA:\VLADYSLAVA I

ENÇAS DE CREANÇAS. Redação e Oficinas, à rUI! Aparelhos para tratamento. das doenças da especíalídad,
'

C',ANTIÇA-O 'I'
' CHEREM 'I. W. MUSSI CLINICA GERAL

1
Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASüN (Tratamento das Sinusites- sem

-, operaçao)
.

Tel 302? "Cx Postal 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar, das sinusites e

- MÉDICO - .,

CURSO NACIONAL DE I , �.' CONSULTAS, Da, 10 à, ·Di"";"-RUBENS 'A, .

inflamacõas do Nariz e Garganta)
CLINICÁ DE CRIANÇAS I DOENÇAS MENTAIS :DR. ANTONIO DIB. 12 horas.

• RAMOS. 10NISACAO MEDICAMENTOSA (Moderno áparelho
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R"id�nei8l . "' 6 horas. :IRURGIAO DA' CASA DE SAUDE SAO SEBASTIAO i GENTES lPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)'
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Tele!onei 2.692. FONE - .3.165_
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\.parelho gênito-urinário ��sculIno e _femIn!n�, ,rIns L6ide A'reo , .. 2.402!..
,

_

:--__
Machado, 7 - Consultas das
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BAR Ê SORVETERIA
I

. Lavando coro Sabão I
.

. AM,ERICANA
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teri? Americana sito à Rua
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DUSSELDORF, 22
Nisso nos gonzos tange a velha porta, P.) _ ·No próximo domin-

Ri-se, escancara-se. E 'ele vê. na sala 50, 9 milhões de cidadãos

A mulher como doida e a filha morta! alemães irão às. urnas para

. x eleger o novo Parlamento

x . x
.'

I do Reno, Norte-Westfalia, a

I
'- srta. Nancy Tetezinha mais importante. região in

da Silva Fernandes, filha dustriaf da República Fede-
I

-, exma. snra. d. Paula I do sr. Capristano Fernan- raÍ. Serão eleitos nessa oca- !
Bittencourt Leal, esposa do des; siâo os 2_00 legisladores que IProf. Dr. Mário Linário - exma. snra. d. Aloina ntezrarào o Parlamento'

b I
Leal, residente em Blume- Alves;

_,

dêsse Estado, considerando- i
náu; - exma. snra. Joao Jose se que o pronunciamento do I

C
. I

Rodrigues orrêa; I povo indicará o curso atual
- sr. Francisco Berto da da opinião pública alemã: a ISilveira;

" l:espeito da guerra fria en- I
tre o Oriente e o Ocidente. '

- sr. bsni Batista;
J

-

C" d CASA I\USCELANIA dlstr]. :1'- 'sr, oao asslO e ,

I
bl'ldora dos Rádios R.e.A:

- exma. snra. d. Alcina Amorim; , .

Formiga, viúva do saudoso sr. João Machado Vit or, Yalvulas- e Discos.'
I'. t:J M •• O'D U , O ' I O U Z A -e. u Z·

conterrâneo sr. Lindolfo Balster; f RIJa r,on�theiro Mafra. ',.
,

Formiga;
,

- sr. João Batista Nati

I
',,' .

U'
-

---------'---------

-Sr. João Batista Es- vidade;
...

< "

•.F'E:SIl\ltP,AD..ES:�. _--1- ma joveo. ,

de -, lb.:..ano�
piJdol�; prestimoso=Comis- - sr João Correia de

d' S·'
.

J
-

B ti t d d dsário de Polícia; Amori�;
"

..
'

.

e. ao-·. 080' ',a: s a.' a moestolf! os ep..ta os
- Ten. João Paulo Gui

marães, da Reserva do

Exército e pessôa muito es-

'PROGRAMA
- menino José Roberto

I
da Silva, filho do sr; Fran

Para as festividades em louvor a S. João
cisco Roberto da Silva' I

li 'D 1
.

d Silvei B', , 'a rea Izar-se na rua e mm a i verra, airro

- sr. Guilherme Urban nitenciária do Estado ôb id dani
.

t-' b', ceu um concurso so re a ci a ama cris a, e mem 1'0

- exma. snra. d. Joanoca industrial em Joinvile; 'I DIA 24 AS 19,00 HORAS - Recepção ao Festeiro.
.

.. . .,
.

Corrêa Barreto, esposa do
.

_ jovem Dom�r Rosa da" --:- Batis�� ?a .IMAGEM DE SÃO �OÃO BATIS-j
da Primeira IgreJ.a Presbiteriana ,de ,Berthoud, Colo-

SI'. Francisco Barreto; Sil a f .',.
d C IA com a assistência dos senhores paranmfos. rado, Estados Unidos, '

I v, uncionarro os or- .

S 22 "0 HORAS G d
.

d f d
d 1 'f

,A ,,) -
. ran e queima e ogos e J W d assinalou o faia de

- exma. snra. . Joa�a I reias e Te egra os nesta artifícios.
. ana 00 rum, seu nome,

Alves Coelho; Capital. I DIA 25 AS 19,00' HORAS - Ladainha em louvor que. presidentes como Washington e Lincoln, em suas

.1 a São João B.atista. - Barraquinhas, et.c. .

I horas de crise, procuravam o auxílio de Deus. Con
I DIA 2.6 AS 19,00 HORAS - Ladamha em louvor'

. . " ,

PartI-01-pana-o
I
a São João Batista. - Barraqutnhas, etc. clamou os_ deputados a selem corajosos, dizendo: E

y I DIA 27 AS 8,�0 HORAS -: Recepção a S�a Excia necessária uma grande dai e Ide coragem para ser in-

O D Rafaél David do Santo tí
Revma. Sr. Arcebispo Metropolitano, D. .Ioaquím Do: 'd bl 1 1 dr. ISS e sua esposa par 1-. dOI"

trepi o na, assem éia . egis ativa; é qual} o o homem
.

.

tA.
.

d 'mmguees e Ivelra

cipam aos paren es e pessoas amigas O nascimento e
I

'

S 9' 00 HORAS _ B'
-

-

e Primeira Missa na é testado, quando a sua rrcfundldade é medida; é
seu filho Rafaél David dos Santos Filho, ocorrido nes- '-, �' t

-

1 f.'1çdao 1 R P E
ta cidade. \ --:ape a em cons ruçao, ce:.ora a pe a evmo. e. va-

'Tubarão, 21 de Junho de 1954. Insto Poelmann, c�m sermao ao. Evangelh� pel? Exmo.
I Revmo. Sr. Arcebispo Metropolitano D. Joaquim Do-

mingues de Oliveira.

P
.

t·
- - AS '19,00 HORAS - Ladainha em louvor a São

, ar lClpanao João Batista. - Barraquinhas, etc.

. y. DURANTE AS FESTIVIDADES HAVERÁ: -

Sirio José Alves e Wanda .Albaní Alves, têm o pra- Barraquinhas, Bar, Churrascos e Serviço de alto Ialan
zer de participar aos parentes e pessôas de Suas rela-

I
tes e -bem assim Banda de Música.

ções de amizade o 'nascimento de sua filha YÁRA NEY, I"
.

OBSERVAÇÃO
ocorrido a 15 do corrente, na Maternidade da Casa de. Solicita-se aos fieis que acompanharem a procissão Uma Carteira com a importancia de seiscentos e

Saúde "São Sebastião". ,I veriham munidos 'de velas ou lanternas
. ,sessenta crUZeiros (Cr$ 660,00), contendo ainda docu-

Florianópolis, 16 de Junho de 1954.

I'
A COMISSÃO mentos. certificado de reservista, carteira de identida-

de, titulo de eleitor.
-

Quem entregar nesta redação será gratificado.

Pl'ocura-s�e casa·d
CASAL SEM FILHOS DESEJA ALUGAR CA

SA NA CIDADE, DE PREFER�NCIA NOVA, COM

GARAGE, 3 QUARTOS E DEMAIS PEÇAS. OCUPÀ ....

CÃO IMEDIATA.
-,

OFERTAS PELO TELEFONE 3717, DAS 9 AS
12 HS. E 14 AS 17 HORAS.

�·9 ESTA'
NO LAR E NA SOCIEDADE

A Vingança da Poria Participação
RUI MAIA e AME'LIA

AREÃO MAIAALBERTO DE OLIVEIRA

Era um hábito antigo que ele tinha: 1

Entrar dando com a porta nos batentes.

- Que te fez esta porta? a mulher vinha

E interrogava. Ele, cerrando os dentes:

participam aos seus paren

tes e amigos o nascimento

de sua' filha Kátia ocorri

do em São Joaquim, no dia

11 do corrente.

Nada! Traze o jantar. - Mas à noitinha

Calmava-se; feliz os inocentes

Olhos revê da filha e a. cabecinha

Lhe afaga, a rir, com as rudes mãos trementes.

• PLACAS 1JU'ILft'ICA8.

filllir,de Nogueira
.4MUcatIe .uruar •• ir..,

,....t••• IIfU...

Urna vez, ao tornar à casa, quando
Erguia a aldraba, o coração lhe fala:

- Entre'mais devagar... Para, hesitando ...

/ EI8i�Õ8S 118
Alemanha ..

ANIVERSA'RIOS:

- Srta. Alerynoé Batista

,Damascéno da Silva, filha

do dr- Alfredo Damaceno

da Silva e de sua exma. es-

.posa d. Francisca Noronha

da Silva;

timada nos meios esporti
vos' e sociais desta capital;

,-_._-----

LIRA IENIS CLUBE
Dia 27 de junho - domingo - Grandiosa Matinée

Infantil de São Pedro - Desfile de crianças com' pre
mias -Inicio ás 16,30 horas

NOTA - Ensaios para as danças da quadrilha
próxima quinta-feira e segunda-feira.

-.

"

porque isto é verdade:

Continental , fabricado

,com fumo d. primaitG qualidade,

rigorosari'lante selecionado
,,"'.

d".osafra

at' à man�fatura.

- 1••. I,rlfete.ell laclonal

(SNA) - Representante;; do Congresso America-

Batista
.no foram concitados por, uma jovem de 16 anos a pro.

da Pe- cura 3 divina orientação. A referida jovem que ven-

quando necessitais de perr ranecer firmes, firmes ao

encarar a hostilidade e a indiferença, firmes no direi-

to, firmes com destemidez".

PERDEU-SE

CAMPA'NHA 1)0 Cr$ 1-,00
GANHE UMA PASAGEM DE IDA E VOLTA A

HORTO ALEGRÉ TOMANDO PARTE DA GRANDE
CAMPANHA DO CRUZEIRO DO GRtMIO PEDRO
JORGE FRASSATI.

.

AVENTURAS' 00 ZE·-MUTRETA', .•.

3
............. '

iHoje no

Passado
, �. '24 DE JUNHO

A data de hoje recorda

nos que:

- em 1503, íoí.descober
ta a Ilha que se chamou S.

João e hoje conhecida com

o �ome' de seu descobridor

Fernando de Noronha;
J

1 - em 1645, João Fer-

nandes Vieira mandou afi

xar editais chamando as

armas os Pernambuçanos
na luta contra os holande-
ses;
- em 1645, Amador de

Araújo e Domingos Fer

nandes destroçaram um

. contingente de holandeses

chefiados por Wenzel Smit, ,

das forças do Coronel Hen

drick van Haus;
- em 1792, a bordo da

Fragata "Golfinho" embar

caram no - Rio de -Janeiro,

com destino a Lisbôa, al
i

guns dos condenados
.

con-

jurados da Inconfidência

Mineira, entre 'os quais
Domingos Vidal Barbosa,
José de Rezende Costa

(pai e filho) e João Dias

da Moia' e os padres Luiz

Vieira e Manuel Rodrigues
da

.

Costa. Os padres' j

ram p;resos em Lísbôa-e os

demais: ná Ilha de Santia

go do Cabo Verde;
- em 1819, derrotado

por José Abreu, em lta

corobi, a 6,' foi o General

Andrés Artigas aprisio
nado no Passo de Santo

Izidro, no Uruguai; pelo
Sargento Joaquim

.

Antô

nio de" Santlagerrdo Regi
mento 'de Infantaria de

Santa Catarina, Artígas,
nascido em Missões, de o

rigem 'guarani, éra filho

adotivo do' General José

Artigas e faleceu quando'
prisioneiro na Fortaleza de

Santa Cruz: no Rio de Ja

.neiro; .

- em 1859, travou-se â

Batalha de Solferino, entre
Austriacos e Francezes,' du
rante a qual o protestante
Jean Henry Dunant se sen

tia inspirado a criar, como

criou, uma associação de

socorros aos 1eridos de

guerra, que é hoje a Cruz

Vermelha.
- em 1895, em Campo

Osório, defendendo um ide

al, morre o Almirante Sal

danha dá Gama.

André Nilo Tadasco

.

O MELHOR JURO

5. 0//0
DEPÓSITOS POPULARES

.

.

BANCO AGRICOLA
nuA "H�AJA�O. 16

flORI ANÓPOLlS

Vidrcaçarla
". :·ROS'8rio

.

Situada a rua Trajano
.n. 51, àvisa a seus fregueses
de que mantem g1"iinde es

toque de vidros 2m/m. que
será v�ndido em caixa, ou

a vaJ;ejo.

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

1!����f:'\ii�'·;ÁWiéijwtíA��:!.
'

,"�<'''''''''-'::'''';''',,_
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTAOO
..

1)'0'1$ aO.$: ::,••00.'.0$,-
.t_.... r I

·..,. ...�"I� ':.
-

_ ,. ,

'',' -,

EM PUOSSEGUIM;E�TO AO CAM:EONATO CITADIN�:�� FUTlPBQ_L.PRO"FI�SIO�AL ESTARÃO FRENTE,A FRENTE, �AYBA-�' . �

Iii"DO, OS CONJUNTOS DO ATL,E TICO E GUARANI. PARA DOMINGO'ESTA' MARCADO O ENCONTRO AVAl X BOCAIUvA. .." _,,' .' :
AGUARDEM-NOS!

".__"_ ._.

'
. ,

I" I
'

"
i
•

--- ·�----oj__IIJ!I�o)oo.•__:n:::A::I__I!(l·QIíII·._._•••,------ �!-•••eG••••••w•••••••�••••••••••••••••••••••�.���;�'O�����"Q4"�a.�...�

E s P O r t. i vo'
_____� �� .� � ._._.�._.----------_& �� a •• o_I ••• o�o •• oc_a o_al�. �o��

B'4",S·I'-.ET''.,'B.. 1·LL SENSACIO,N'AL.'
RESTABELECIDO 'O DR,. NIVIO A�DRADE.
É com grande satisfação .scerguimento dos esportes

que informamos ter sido
I
do voleri, basquete, atle-

.

.

I ddi. , ,

De há.jmuíto que (,). bas-
() ()�o.-.<�O__(. oem suce i a a operação a ,lisfl10, e' c i c 1 i smo' em

ketl;>Ail tÚ��a{da}ca�ital, yi- 'NA NOITE DE SA'BADO NO ESTA'DIO DA I
.

.
.

lue se. subemeteu no Hos.: i San t a Catarina, o dr.

ve P«NdQ,' :WC;.entanto,' a- FAC, VEREMOS O QUINTETO DO GUARA- i � 'MOVIMENTO' sital de Caridade, o nosso Nívio Andrade tem sa-

p.arentemente, porquanto -os NI DE JOINVILLE _ CLUBE DOZE.
-

O" DO, TURFE
estimado conterrâneo dr. bido impor�se nos meios es-

três clubes �a Capital, Clu-
.

CATEGO'RICO ADVERSA'RIO DO CA"M-
Nívio Andrade, inteligente portivos pelos seus inegá-

b D L C I D d
" ! esforçado secretário da veis predicados de coração

e oze, Ira e aravana,' Ã
.
.'. - an o início a sua tem- -

-

vêm treinando ativamente I PE O DO 'ESTADO - OUTRA ATRAÇAO, d de
, '. ,'i'ederação. Atlética Catari- e espirita, motivo .porque

..,.." -.
_.

,. para a e Inverno, o JoqueI

n�.��rí'tii;lp �� se' prepararem : O REAPAREÇIMENTO DO EXCELENTE' 2lub fará realizar explên-j nense. �oi de jubilo entre os seus

para o próxâno campeoéha-! BASKET-BALLER EDINHO NO CONJUN- lidas corridas em meados amigos e admiradores, a
ás 5 e 8 horas

d Cid d
.

1"'0 DA CAPITAL
.

Como um dos melhores
.

tit -John Wayne - Nancy
to a .1 a e,. em a�ost.<!. l •

. lo próximo mês, reinician- lmpren,sa e' os espor 1 as.

'1' d d
Ilsen

A .única noitada de bas-)' do, assim,
..

suas atividades' .:lUXI lares o presi ente im .geral a noticia do seu

I 't tit 1 ti
, N t t

. , '

d
.

t d CI b Osmar Cunha na lu'ta pelo restabelecimento, AVENTURA PERIGOSA
tê 1 u ar que ivemos em o en a11 o, no proxirno la eroso conJun.o o u e .urfistas, com excelentes

v '.

n�ssa capital, foi entre o I' .ábado, o público florianó- )oze de Agosto. .arreiras.
Censura LIVRE

Clube Doze e o Caravana, ,'10litano, ávido de bons es- Além de Borba', Hamilton' Para essa reunião estão 3-
---'----�- ----------------,

No Programa:
- "

l' 'R d d f
Atualidades. Atlantida

em partida amistósa, venci- leL1C�1 os, tera um que Ira ' ozen o, e ensores anti- bertas as inscrições para 4

da pelo clube de Hélio Sal-' 12 encontro às suas aspira- �os do clube da rua João .iárecs, com dotações sensi- HUMBERTO MACHADO, O NOVO VICE- Nacional

1 F� d
- '')' . PR'ESIDENTE O Sapateiro e os Anões'

es. ora anuncia o outro ';ues; aprcsantar-se-á nesta into, .verernos os renoma- velmente melhoradas, para
" 1 f

- desenho· colorido
prélio amistoso, desta vez ,_apita o amoso quinteto tos baskebtallers Tica, ex- várias categorias de aní-

t C L' "lasketbol'stI'co do Guara 1 fe d B íg 'V' d A eleição realizada Sába- trab�lho e
: inteligencia in- Preços Cr$ 7,60 - 3,50

en 're � aravana e o lra,' I - e nsor o arri a- er e, mais, sendo. os pesos que

Tênis mas, infelismente,: n,;., campeão Estadual que )sman, ex-defensor do Li- carregarão distribuidos de
10 para a escolha do� pre- vulgares.

-

1"
, di

, fô g H li h' d f' . , .. ,;idente da F.C.F foi o as- Para a vice-presidencia
nao se rea lZOU. I

me ira orças com o a ora 'a e e m o, ex- e ensor acôrdo com a classe de ca-

10. U.b,iratan. Como atração i d� um.
sunto da semana nos meros foi escolhido o esportista

I CI b D ' :otebolísticos locais. . Humberto Machado, ele-
-rmcipar, o U e oze a- A corrida basilac 'dêsse

I-resentará o excelente, bas- dia será, entretanto, a dis-
' menta dos mais benquistos

tb 11 E'di h f' Osni Mello conforme no- e relacionado� nas

'

esferas
'e a er m o que ara puta entre três .prometedo-

ticiamos ontem, durante
;' seu reaparecimento em .es potros de três anos,. to

uadros-Datarinenses, após dos êles descendentes de
.

é� f�ga?� ,pel0,,�·�,!�e�ê.,,;.áa .bons reprodutores e cujo

1aP,itf1 >P�}-dista.· ",:E�íryli.?
I

campo será formado �or
',gltQÚ M '�j@!.Pa�!'lo:cbw\os Iguarassú Dama de 'Ouro
r Js',' ',.'�,� � ..�.

-

.. \:.":': .... f?':'�;'.�11:;' ,- .

, �,' i:d9:�S!;fiSF' ;,�'M�rl��� fJ Atrevida.
'

'p:Pimor,adO,s< '.e,
,

poV�' 'te� -to'l., (,
'

,
"

lu�en.:tará';,B:��taitik� o- .�b'de·7 OUTRAS NOTAS·

}ô� ,<le ,;' quintetÓé ... ��ipdipa)
l�,--Clubt;_'pof�" ':� " '�.- .,: Segundo soubemos o nos
- J'â, no 'Guarani;, básta�:qi- SQ jóquei pretende iniciar
:ermos

'.

qUe �é o" c��p�ã� dentro de pouco meses a

kl: �s'ta4o"ti�ul()_';ê�t�,'q�� construção de uma grande Pa,rll·ci para-:O�onquisi<:)\_i: aCiJ.!li em nossà
.

arquibancada de cimento- Y
�apital, pa�a que' tod�s, te� armad,o, já estamdo con-

Candido Ab?�n Goulart e Adir Silva' Goulart, tem
iliam uma idêia 'do poderio 1 'd t d

.

t d
o prazer de partIclpar aos 'parentes e pessoas amigas o

c UI os o os os es u os e' a '

d
" - ,

.

la equipe,IJoínvilen�e. S.eu� . "", I ' , . Inasclmento ,

e s.eu fllho Joao Walter, ocorrido a 22 do
, respectIv�s,�p.la,.�ta� .faltando I,corrente, na. ,Maternidade Dr. Carlos Correia.

) i n
..

é � p a i s ba.,skétballers d tapenas Ul1l ou outro ,eta-, 'Florianópolis, 24 de Junho de 1954.

:ãq, entre outros, ; ci jlOtá- lhe, sendó' que, "não ficou'
vel.",c�stinha'" Fa�sca;' o ex- �isso a dir�toria do Jóquei
�elente guarda; :Bolha;, o CI b' .'

.

N,.u e, pois vaI. iniciar im_e- I OSSO,onhecido '.Manolô .e,o,. vete- _

CI�:itamente a const'ruçao
ano e renomado . encesfa, .::te uma arquibancada de

l�r de-f�n�es livres',: .Ha��' madeira, , igual a que foi ASSEMBLE'IA GERAL EXTRAORDINA'RIA
lack.

'

,,'

d b d I f' Ierru a a pe o vento, a 1m
_ '. ' ,

.

. Será pois, uma noitada de proporcionar um pouco I
Sao convldados os aCIOnIstas da NOSSO POSTO

I
'Ja�ketboli�ti'ca de intensa d f� t d 1

SIA - CARROS DIESEL para a assembléia géral ex- .

,
, e con ar o a grau e e- 't d'" I' d" 11�••i!ii"!lIII_Ill••"""ábraçã? q.ue empol�ará ,a ,_ .

' I
raor mana a rea lzar-se no la 3 de Junho próximo !. , glao de ,t.u.r.flst�s.,. ' J, ,,:indouro, às 16 ,horas, em sua s�de sociál, a fim de de-"cr,· PJ ie)1 �,

adas quantos forem aó
_ �s- _ Contmuam- O· trabalho }hh.erarem: ' , - - - - - � -- •

,ádio da FAC,' no próximo de drenagen� das pistas, em I 'a) 'aprova�ão do aumento de ?�pita1 i �"
.ábado. Florianópolitano, maú estado, devido as cons- b) alteraçao dos estatutos SOCIaIS ,e�_A's 8,30 horas
,omparece a essa noitada

.

'1
. c) assuntos correlatos.

tan1Jes chuvas que u tIma- E,streiÍo, 22 de Junho de 1954. John W�yne - N.ancy
)asketbolistica .afim· de au- mente vem caindo em nos- DR. RODOLFO RENAUX BAUE:R - Diretor Holsen
dliar o desenvolvimento do

.

P dsa cidade. resi ente " I AVENTURA. PERIGOSA'
laSSO basketballer e incen- Já tem dia ,marcado o en- JOSE' CORR:E:A TEIXEIRA FILHO, - Diretor No Programa:
ivar 'o s clubes no sentido

-. I Gerente Ivi? pelo. Jocky, Clube Bra-
,

.

Atualidades Atlantida -

de que promova excursões '1' d 1 I.SI ell'O ' e um 'exce ente .' N.acionaI
le ,renomadas equipes de 1

. , .

cava o que ,VIra serVIr na O SAPATEIRO E OS
Jutros cidades e não tenham reproduç'ãp,. em Florianó-,'V d

'

� .. 1.,/ ANÕES- - desenho colori-
lrejui,zos em sua espreita- I' d

'

d h
.

en e e.e
.
., ",., r,:,�' '( •

la, Todos pois, no próximo [latIS,,' evden
o os sen ores

'

.

...

�l; '�;) ,,;=>lS{�/."-1�:", do
'

In eres.sq o�, procurarem o

1'1 Por motivo de mudánça [1;<I1 )I:-.�: ,,:��: rô��' Preços:' 7,60 - 3,50
;ábado, ao Estádio da FAC. J I:'; ,

oqueI, uma vez que as co- vende-se por preço bàratis. 'n
.,'

ROVASLI berturàs' serão grafis, e a simo uma escriva�inha corr .' ,

"

�, ... r

pr.eliou com·o Tiradentes, Bôa disputa ofereceram '""':."------�_,;-;_;..+__ 5 t b d �, J'

E'
.' 'estação de monta se inícia a gave as e em 'om : esta ( �'

.

fort€. conjunto do Esporte as duas equipes aegladi�n- .!J �ICQ CONTRATOU 30 d'e deste, mes.
de conservação. '

CI b U'- d t C 't I CASA"/I'ENT'O'·
.,

.

Ver e tratar a rua Alva·
u
/

e nlao) es a apl a. ,tes, not,adamente ..0 quadro .lU d
'

.

-- ,
-

NOVO AUDIT'OR 1'0, e Carvalho. n. 20 altos
Após demànstraç;:;l� de E com, grande satisf,ação' ,'.

.

_Gf-' visitante que logrou empa-
-f-----,

técnica e combatividade
que reg,is.tramos, �trávés Pelo sr. Osni Mello, presi-

" I tar por q a 3, sendo seus d,estas colunas! .o cOI).trato dente da F. C. F., foi na-

de seu esquadrão suplente
I
tentos consignados p_or Os- de' cas�.me,nto do pon.·.. ul'<>',r 'e

_

1'-'" meado auditor do Tribu-
que levou a melhor por três

I
cal' (2) e Ede. , já c'onl'agragó" crask' átleti-

..' . nal de Justiça' Desportiva,
a dois, o União fez entrar, A constituiçã,o do, "Onze" .c.ino., Ér�c,..o B,ote,.lho de.', .A- ..'.

"

.'
em Substitujçao ao dr. PÚ-" "

,na ...liça, debaixo de gra.nde I suplente uni,onl'sta fOl' a se-
breu �om a 5.,ta. Zulmlra "

,
. ..

S't d T
.

, ilio Moreira, o dr. Helàdi� 1 ua a a rua. raJano

ovação da graade assisten- Iguinte: Almerino, Ceceu e Sa�t,Gs, ocorrido no. dia 20
Olserri Veiga, elemento de 111, 51,

avisa a seus fregueses

cia,
.

.1 seu conju.nto t,itular, Pulga; Aldo, Tata é Pedro,' PJlA:' J'" l'
-

de que mantem gr.mde es-

'0 ovem pa arga proJeçao nos circulos
t d'd 2 I

constituido por Path,é, Pin- W I
'. ,

',', r o :npssos
. . loque e VI ros m m. que

i san, Mazinho, Osni, Ge- sinçeí'os -..totos dê, felicida- esportIvos e soclais da Ca- ,

d'd
. to.e Lima I; Moacir, K� e. túlio' e,Elia�. des.

..' jsera ven 1 o em caixa, ou

pItal. a varejo.

"0·····. '\

M,· BORGES

Posto SII-Carros Diesel

DERli1ióTiÍDh ri :GIGÀNTE DA VA'ZEA
esportivas e a' quem muito

deve o nosso peboL Seus es

íorços na' diretoria do Fi-

Domingo passado, no gra-
I elido pelos torcedo�és,'prin

mado da avenida presiden-I' cipalmente
em uma penalí-

te Vargas, assistimos co- dade máxima. Entretanto

mo há muito não .o fazia- .alhou no tento n. 2 d�� vi'-

l)�O�., un1l��qu,7' dos (m�:�.)
;�itantes. Na., .inter,mé.d�ari,é:

mo.vlm�nltQ'dos que Jlelll'liP' 0noraltl,o foI. o ·.que: ffia;1S ,Fie
.

.

" -

. , �. t
ás equipes do Nagib Sahim Jestacou.

r

. ,

de Biguaçu e o Humait-á de' No ataque Pavão e Gon

Nova 'T r e n to. Pois 0.1 zaga· foram os melhores.

cotejo agradou ao mais :-�os vencedores não há no-

.nais .doís anos orientará
os destinos da "mater" De

-

(ato, na gestão anterior o gueirense, hem atestam seu

digno. esportista s�ube cor- grande empenho e a confí-
responder aos anseios dos .ança nele depositada. ' '

>

e;;portistas,. dicigindo a en- 'Nospos cumprirnentos :iaos
tidade c?m grande acêrto dois denoçlados esporÚstas.
a par de sua capacidade de'

exigente torcedor que 1; mes a destacar, porem in-

em movimentação quer em'- justo seriamos se não reve

tecnica" finalizando o em- fase-nos o trabalho de Lu

bate com'a contagem de 4x percio, Valdir, e Augusto,
1 favorave aos visitantes. Carlos Valdir e Asteroide,
lha em hipótese alguma 'o Aldo, Déco, VIaldemar €

Placard êste que não espe-I Joinville que 'cumpi'iram
lha em hipótesc alguma o exelentes exibições
desenrolar do match, já O Gigante da Varzea for

que, a equipe de Biguaçu mau com: Lidio, Vilmar e

lutou de igual para igual, Valdir, Onoraldo, Altino e

sem entretanto contar co- Lacél'da; Pereira, Pedro,
mo contou seu adversário, Pavão, Gonzaga e Orival

com inut;neeras chances. No Os vencedores alinharam:

Gigante, o. trio final com- I Nelson, L�pércio e Augus
posto por Lidio, Vilmár e

I
to; Carlos e Asteroide; AI

Valdir, não estev� nos �eus I
do, Dica, Waldemar Pepe e

melhores dias, tendo o go� I Joilwille. No,t�p�lo·Funcio-
,

' ,

leiro \im leve predominio' nou o Sr . João Cândido da

sôbre estes, pois teve que
I Silva com regular desem·

se empregar a fundo, para penha. A renda foi bôa, a

não sêr seu clube amargar tingindo a casa dos Cr$
um revés contundente: 650,00, Arnormalidades não

J�raticou inúmeras defe-
I
houve.

s�s de vulto, sendo aplau-
.

BRILHOU ,EM TIJUCAS -O ESPORTE
CLU6E UNIÃO

Excu.rsionou domingo zuc� ; Vento Sul, Oscar,
a cidade de Tiju�as, onde Ede, Waldemir� e Lima ,II,

...............

,I.'IRI

A's 8 'horas
Ramon Armengeed

Amalia'Guiu numa pro
tentosa produção de eine-
ma mexicana.'

MORENA SENSUAL

Imp. até 14 anos

No' Programa:
Esporte Na Tela Nac.

}?reços Cr$ 6,20 - g,50

f3Lt)�IA
Estrel10

, A's 8 horas
Fernand' Gravet nu�a

página épica da história an

tiga
O LANCEIRO
INVENCIVEL

Imp. até 14 anos

No Programa:
Noticias da 'Semana
Preços: 7,60 e 3,'50

Nac.

'A's 8 horas
Joan' Grawford

I
A DOMINADORA

l)(JPÁLt(!I(]r.-,G'(J4J([g ( Jean Simons -;- Katina
gElXAg NeTTO Paxinou

.

,

FLORIANÓPOU.S_SANTA CATARINA

�---..------J j'

Vi\draçaria
Rosario,

FrlquezlJ '.m gere I

Vlnbo Creosotado'
(SlIveí,ra)

A CATIVA DO

CASTELLO

Imp, até 14 anos

No Programa:
Filme' Jornal Nac.

Preços cr$ 6,20 - 3,50

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COMUNICADO N. 21) mente quando importado' 5.70.00/ nsufladores e semelhantes

'.'. por FABRICANTES DE' , 5.79.99 � Adubos manu- .iara agricultura
LEILAO ESPECIAL DE SUPERFOSYATOS, em faturados 6.74.99 - Conjuntos com

DIVISAS - PRODUTOS quantidades limitadas às 5.92.40 - Inseticidas, fun- pletos. para irrigação de là

AGRO-PECUA'RIOS I, �eais necessidades do pro- gicidas e semelhantes para voura (O pedido de licen-

I :?;rama de produção. .

a lavoura, não citados es- �a deverá vir acompanhado
A CARTEIRA DE· CO- 2.39.00 - Nitrato de só- pecificamente, exceto . os de encomendá 'autorizada

MERCIO EXTERIOR, re- Iio natural (salitre do Chi- compostos orgânicos do fos- pelo agricultor e de pro

portando-se à Instrução n? le) foro já produzidos no pais vas dos estudos prelimina-
86,' de 11-3-54, da Superin- 2.39.10 - Fosfatos de' (tiofosfato . de dietilparani- :es do conjunto, tais como:

-tendência. da Moeda ,
e do iálcio naturais (fosfatos trofenil e tíorosfato de di- evantarnento topográfico,

Crédito, torna publico que tricalcicos), não moidos. metilparannitrofenil) e mis- medição. de aguadas, cons-

os certÚicados de .prômes- 2.39.49 - Adubos mí-} .uras .... 3-5-40 e 3.10.40. ruçâo de diques: .etc) .

sa'ide-venda de câmbio ad- .ieraís, naturais, n.e. 5.96.41 - Creosoto Os proqutós,:l 'êro��ta:ntes
quiridos, 'a partir, de ....

'

2.88.20 - Óleos miscíveis NOTA: - O item 570.60 da lista supra," dom: as .ca-

25�6�54; nos leilões' espe-: nceticidas compreende a uréia com racterfsticas e ,.�i!}.�lidQd�,� \,
ciais - realizados semanal-, 4.33.60 Ovos para in- teor de azoto inferior a indicadas, não, poderão,
mente. - para importação zubação. 46'}{) 1 .

em consequência, ser im-

de produtos destinados às 4.73.50 - Batatas. para SEGUNDA CÀTÉGORIA portados mediqn't� apresen-

atividades agro-pecuárias, olantio (Os pedidos de li- tação de certificados' de

deverão. amparar pedidos zenca deverão ser visados 2.09.87 - Farinha de fi- .promessa if-_e venda' de I

de licença relativos a: )elo 'Ministério da Agricul- .rado para rações balanceá- câmbio adquiridas nos lei-

.ura. Outrossim, os docu-] das Iões normais de que trata

PRIMEIRA CATEGORIA' nentos de autorização pa- 2.32.99 - Bentonita e At- a Instrução 87 d� SUMOC.
,'a importação só terão va- aclay (Attapulgita) A Carteira esclarece, ou-

Gado para [idade se acompanhados 2.39.20 .� Fosfatos natu- trossim, que foram excluí-
I " .

reprodução. los certificados fítossanítá- 'ais moidos- 'dos dos leilões 'especiais, de
. I

NOTA I - Consideram- ios do país de origem, vi- 4.89.01 - Carnarínha ou

I
que se trata, os materiais

se reprodutores bovinos: sados pelo cônsul do Bra- .ar-lnha de carne (Do pe- abaixo, cuja importação
I

a) de "pedigree"; ..il, e satisfeitas as 'exigên- lido deverá constar, de a- passará a subordinar-se às
,

b) puros por crusamen-I .ias fítossanâtárias especí- côrdo com o qué preceitua licitações normais de divi-

to; . 'ícas) ) DIPOA (Dec, n? 30.?91, sas dentro das seguintes
c) de boa qualidade e 5.11.35 - Fósforo ver- Ie 29-3-52), o têor mínimo categorias:

melhorados ("MH"), ex- nelho .le 60'/c de proteina e no
_

clusivamente fêmeas. 5.13.69 - Óxido cuproso .máximo 10% de' unidade; PRIMEIRA CATEGORIA

NbTA II .: Consideram- 5.14.45 - Sulfato de co- 3% de gordura e 22 de sais 2.07.48, - OSSOS'I' moido.:
se 'r�.pt·bI1�tb��s 'o�jn�s';. ",' ire com a pureza mínima ninerais): ·)U pulverizados
a) de "pedigre"; �e 98% 4.89.05 Farinha de 2.09.05 - Guano

I

b)' Puros por crusamen- 5.15.30 - Oxicloreto com _)eixes

to; ,

) teor minimo de 50% de

c) tatuados ("MO"); .obre

d) de dupla tatuagem; 5.15.60 - Clorato de só-

e) de ventres melhora- :lio

dos, desde que escolhidos 5.18.40 - Cianeto de só

com' a assistência direta de lio, com a concentração
ovinotecnista ,dQ _" .Mlnisté- miníma-de 85%
rio da Agricultura ou da 5.18.41 - Cianeto ci�, po
Secretaria Estadual de A- ássio, com a pureza mini-

gricultura, na, de 9570
NOTA III - Os pedidos 5.18.42 - Cianeto de cál-

de . licença .. de. importação .io, com pureza mínima de

d�,v e"qu.�rios' (classífíeação 12';10
1.90.04) deverão. ser "acom- 5.30.23 - Canfeno clora

panhados de documentos do, com pureza mínima de

em que o "Stud Book" 4070
Brasileiro certifique:

.

5.30.57 - Hexacloreto de

a) - que o animal se benzeno '(BHC), molhável,
,
destina à reprodução e sua 11:1 concentração minima

aquisição é de. interesse .le 1270

para o aprimoramento do 5.30.62 - DDT, com pu-

plantel nacional; :'eza mínima de 75%
. Dlstribuidor de peças de borracha, para. automoveis,

b) _ que o animal não 5.30.69 - Hexacloretana, 'procura 'pessôa bem ib:oduzida na praça de Santa Ca-

participará de corridas. n-todiclorobenzeno, paradi- I tarina e que esteja �tivamen te t�ab_alhando no' ramo de
,1

"

b
.

dib t I peças para automovels,' Base cómíssão, Ofertas com refe-
1.93.42 - Pintos de um \c. oro enzeno e 1 rome o rencias para "Bazar de Borracha" Rua Butantã, 25 _

dia .le etileno . São Paulo.

1.93.99 .....,... Patos, perús 5.32.99 Metaldeido

1.90.01/0�

São convidados os acinistas da Nosso Posto SIA
Carros Diesel para a assembléia geral extraordinária
a realizar-se no dia 3 de junho próximo vindouro, às 10
horas, em sua séde social, afim de deliberarem sôbre o

aumento de capital proposto pela diretoria, com parecer
favorável do Conselho Fiscal

Estreito, 22 de junho de 1954 .

DR .RODOLFO RENAUX BAUER - Dir. Presi
continuarão, os esforços pa- dente
.ra conseguir um-acôrdo jus- JOSE' CORR�A TEIXEIRA FILHO - Dir.
to·e duradouro do, conflito rente

,

FOIIPões - gra ti11- I,
Y II.çadas

".

,

....
;

. HlO, :!2· (V. A.)' -; os.
presidentes do IAPC; IAPB,
IAPI e IAPM conferencia-

-ram, longamente, ontem,
com à chefe do gabinete do

ministro do Trabalho, sôbre
� "regulamentação da l�i
que alterou o sistema de

/unçõ�s gratificadas na �u
tarquias da Previdência".

a c ·IIE
,

Agência
de

Publicidade
Caixa Postal. 45

.I"!orianópolis'
Saota Catuio.

Conflito da Indo ..

cblnâ
'.

WASHINGTON, 22 U.

P.) - O sub-secretário de
Estado norte-americano, sr.

Walter Bedell
.
Smith., que

da Indochina, porém decli-

5.15.09 Fluoreto de

nou de dizer/ que esperan-
5.37.60 - Uréia para fim ças existem de chegar-se?

ndustrlais
um ajuste.

ódio

5.18.80 - Metaborato de ::;EGUNDA C{\TEGORIA
ódio técnico 5.11.14 - Enxofre puro
5.18.99 .

- Sais minerais moido

.',u-a' balanceamento de ta- ,R�o. de Janeiro, 16 de
,oes

-c • •• � ',' ., ,) unho de 1954 ,.�'
- ,

'5.67:99 - Emulsionantes, Peio BANCO DÔ' BRA- '

iumetantes e dispersantes, . :;IL S ..A.,- CARTEIRA
.ara preparo e formulação DE COMERCIO, EXTE-
.om fins agrícolas 1IOR
6.69.99 - Tosquiadeiras a) Luiz de Moraes Bar-

icopladas com motor diesel os -Diretor' .

>u gasolina a) Luiz de Oliveira AlveJ I

6.74.20 - Pulverizadores, - Gerente I

REPRESENTANTE·

.

"ete., de um dia

2.q;9'.09 - Adubos ani-

I
, I

5.34.99 Ácidos feno- .

" I,:���l:::::ieno�::�:::::.ti'O, Restaurante Nap'o I i
I

5.35.99 - Esteres, dos á-

'

id f
.

'f t
.

1 I RUA Marechal Deodoro 50 em Lages, no sul do
CIOS enoxrace ico, TlC 0- Brasil, o melhor!

'

:acético e metilclorofeno-I Desconto especial para os senhores viajantes.
üacético .

5.36.99 - Sais dos ác�-
10s fenoxiacético, 'triclora
:ético e metilclorofenoxia-

mais naturais, não quimi

camente preparados, n. e.

2.28.55 - Plantas· vivas

para a agricultura (Os do

cumentos de autoriZação
para importação só terão

, validade se acompanhados
dos certificados fitossanitá- PRECUIÇA 'E FRAQUEZA

V A N A D ,I O L
"

rios do país de origem, vi- �ético.

sados pelo cônsul do Bra- 5.37.00 - Difenilamina MOÇAS DES.l,:'IiIM"iJ��

HOMENS SEM �ERGlA.
.. 1\lão é' -lua culpa!

It a fraqueza que od'eixa cllnut1o� p.lllt"
com !Doleza no 'Corpo e olho!! !P.D1 �r-i 11' .1

A fraquela atrua " yida porque roub.

si] e satisfeitas as exi�en- 5.37.99 - Fenotiazina

cias fitossanitárias espe- 5.39.10 -: Pentaclorofe,;

cHicas)
, nol e pentaclorofenato de

2.28.59 .,..- Bulbos, tuber- :ódio Técnicos

culos, rizomas, raizes, en- 5.42.00'- Provitaminas

'xê�t�� e mud�s h.e.,: exêeto !l,ara uso ani).Ual (A, D? e

;��p�� ..
�. estacas, de olivei;- 03)

ta" 5.42.10.....:... Concentrados

2.28.65 - Sementes para le vitamina A - D2 e D3

plantio (Os documentos de 5.42.29 - 'Concentrados

autorização para importa- le vitaminas do complexo Ição só terão validade se a- B, contendo, pelo , menos,

�������:::á�i: �:tif��; �1�o�2�!:'::i�:, :�i;:n;�� Repr'e'"�"'s'e' n" ta'Ç,ae'sde origem, visados pelo totemco e colma
, U

cônsul do Brasil, e satis-. 5.42.99 - Suplemento de

I _
Pesso.a pastante conhecedora do ramo de representa-

feitas as exigências fitossa- vitamina B12
-

çoes deseja estabelecer-se com escritório nesta praca.

nitária específicas) 5.44.99 - Supiementos Procura um socio de preferencia. que po�sa, ;'iajar
2.35.91 _ Enxôfre em mtibióticos �ssociados ou I

derüro do Estado.
.

_ ..

Tratar com Snr. Jorge. no Hotel iVIetropol, das 10
I. bruto, ,não refinad9, unica- aao ao de vlÍamma B12 ás 12 das 14 ás 17 horas' I

ali tôrça�, para Q trarll" lho.

VANADIOL
aumenta UI glóbulos aanguineol e VITAUZA o .anjfU� en·

fraquecido. I de go.to dellclolo e pode ler audo IUI to.1.

a. tclad.

I
Parjicipôção
RUI MAIA e AME'LIA

AREÃO MAIA

participam aos seus paren�
tes e amigos .

o nascimento

de sua filha Kátia ocorri

do em São Joaquim, no dia

11 do corrente.

,

O MELHOR JURO r

5%
, .1

;

DEPOSITOS POPULARES
. �

BANCO. AGRICOl.A
RUA TRAJANO; 16

FLORIAN6pOLIS;: ... '.e : ..

Nosso Posto SII-Carro,s Diesel.
,

ASSEBLE'IA GERAL EXTRAORDINA'RlA

Ge-

\

, Aprenda dôcjil"orafia
Escola Profissional "Pedro' Bosco" - Reconhe

cida pelo Govêrno Estadual em·19 de setembro de
1921 pela Lei n. 1.376.

Rua Vidal Ramos. 80 - Florianópolis'.

�Diretoria� de ':(jbras -Públicas
AVISO,

De ordem do senhor diretor, aviso aos interessados
que a Diretoria de Obras Públicas aceita a inscricão ao

exame de habilitação para concessão da licença de Ins-
talador do Serviço de Luz e Forçá. , ,

A inscrição será feita mediante i requerimento diri
gido ao Diretor de Obras Públicas e entregue à portaria
da Diretoria à Rua Vidal Ramos n? 76, até ás 17 horas
do dia 7 de julho do conrente ano.

'

•

O exame constará de prova escrita e oral versando .

sobre o Regulamento das Normas Brasileiras com rela
ção a instalações e conhecimentos gerais de eletrici
dade

As provas serão realizadas �m local a ser oportuna
mente indicado no dia 8 de julho do corrente ano, às
14 horas.

Todos e quaisquer esclarecimentos serão prestados
das' 9 às 12 horas, pelo Chefe da' Seccão Técnica do
Serviço de·Luz e Força, Edifício OsV'aldo Machado, '

1° andar.
'

.
Diretoria de Obras Públicas ,em Florianópolis, '22

de [unho de 1954.

.

IVETTE MONTENEGRO - -Of, Adm.

�E I!fi».:�'

Procura-se casa
CASAL SEM FILHOS DESEJA ALUGAR CA

SA NA CIDADE, DE PREFER:€N'CIA .

NOVA, . COM
GARAGE, 3 QUARTOS E DEMAIS PEÇAS. OCUPA:',
çÃO IMEDIATA.

.

.

O,FERTAS PELO TELÉFONE . 3717, DAS 9 AS
12 HS. E 14 .AS 17 HORAS.

.

ParticipaCª,o
.

O Dr. Rafa�}, David dos Santos e

su�.
sposa parti

cipam aos parente!;!' e pessôas amigas ,.o na imento de
seu .filho :Rafaél David :Ilo� �ant,'os F�lho! ·ocorrido nes-

ta cldade. .
. , --\- .'.

Tubarão, 21 de Junh� d� 1954.
' " ,,' -, '

, '

I -'-- •

.P�rticipaQãOSmo Jose Alves e Wanda Albàni Alves; têm o pra
zer de participar aos p<!.rentes e pE!ssôas de suas rela
ções de amizade o nascimento de sua filha YARA NEY

! ocorrido a 15 do eo.rrente, na Maternidade da Casa d�
! Saúd� "São Sebastião".

, Florianópolis� 16 de Junho' de 1954.

CAMPANH.A DO Cr$ 1,00I GANHE UMA PASAGEM DE IDA E VOLTA A,
PORTO ALEGRE TOMANDO PARTE DA GRANDi
CAMPANHA DO CRUZEIRO DO GR�MIO PEDRO
JORGE FRASSATI.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CIube ,D·oze dê Ago'sto
DIA 26 UÉ JUNHO, SÁBADO' ÁS 21,30 HORA::'S '"�.,-",'(��:_��.::.ê' ' ·'"·:l';'-:.:;-':··":'3�'l7t1';m.�r.ii:V:{t.?í:''''':;t)·

RANCHINHOS DE pALI:IA, BANDEIRINHA,S MULTICORES, COQUEIRINHOS,' BANANEIRAS, BALÕES, FOOUEIRA, TRE
PADEIRAS, TUDO COMo.::NOS ANOS ANTERIORES, QUANDO A BRINCADEIRA IRÁ ATE O RAIAR DA AURORA

-; Úcrqlib,has pintadas de Ji'ranco e cancelas em derredor do Salão, desafios, cantorias, farri nhas, ao som das 3 ou 4 Sanfonas das 'gaiteiros,
dando vida às melodiasroceiras, emboladas, toadas. Nas mesas, pinhão, amendoin, laranj as, bolinhos, e a clássica queimada .

QUE VAE ESTAR BOA �A_FESTA, VAE MESMO!
.

DENTRO DO RES.TAURANTE, A BODEGA 'DE NHÔ ANASTÁCIO, SERVINDO COISAS DE LAMBER os DEDOS E DE
; """ l. I

_
•

QUANDO .EM VEZ O CARRINHO DA PIPOCA PERCORRENDO OS SALOES.'
<,

•

•

A meia noite haverá uma arrancada de cantorias pelas' nossas garotas .

AMBIENTE DE ARRAIAL, PROFUZAM'E_NTE ENGALANADO
:: Mêsas a venda na Secretaria do _Çlube, "dia 21, 2a. feira, das 8 às 11 horasdiàriamente a Cr$ 5Q,00

J

•

mimlRm I Federacão 'dos Tnabalbadores sas I·

Induslrias do ;E'shldo�d8 S. Catarina
COMUNICAÇÃO

''/'

Procurando ampliar e aprimorar' os benefícios pres
tados aos seus filiados, .dando cumprimento, assim, as

suas relevantes finalidades, a FEDERAÇÃ� DOS TRA
·BALHi\'DORES·NAS >INDUSTRIAS DO "ESTADO DE
I SANTA CATARINA, comunica que dispÕe'� agora de
I'L!l1l Consultor Jurídico permanente, que atenderá aos

I interessados, diàriamente, das 9 às'11,30, à Rua Tenente
! Silveira, Edifício Par tenon, 2° Andar, sala 203.
i Fpolis., 19 de maio de 1954

Carlos Bicocchi -'- Presidente

-CIIEGARA,M'
.

SEMENTESPl
<;.HORTAtltA9

V'ende,-se.PARA AQUELE-S QUE

DESEJAM O MAXIMO
EM CORTEsíA
E EflCIENCIA

VENDE-SE UM 'TERRENO SITO NO,
INICIO DA RUA "CÉL. LOPES VIEIRA".

TRATAR COM' DANTE BONETTI À
I

RUA JOSÉ C�NDIDO DA SILVA (FIM
DA RUA.), NO ESTREITO.

.' ....
',.�ftt&.If'. '

�'� -..

• '�'.�!
! .

" ,_.,

•
"

r,l

.�'. Declaraçâo à Praça
,).

� ..

". P�ra os devidos ff�s e efeitos, ·cumpre-me declarar

., ",'
à Praça que, a, partir do dia 9 do mês t!UJ 'curpo, deix0l!

.

"

CI'
. r. dê prestar colaboração à minha fírnta o senhor' JOSE

a.n:
�

.. -S·.�' '�1- tJR�,:,.�\m . DAA SI.LVEIRA, m�tivo por' que ,��ssará '

I � "
. � "n. _, _9!.ué\.lque In�e�feren,.c�a d? mes.m� Junt� �os negócios ?B

Um tereno, eem casa, 'Sl;) ffrrna, sêndé nulas de plt;no direito quaisquer assuntos

to à çua 14 deJulho n. 2�9:; �U:é p'()'r';�I'l:h.iti:l \'.enh�·o!�esmo a tratar em nome do es- '

Est��jJ9;c'(ponto�da Fiares" tabeleciin&ntõ, li,ma vez\:envolvam responsabilidade de
tal), me>dindo 25 metros' de qualquer natureza. .

frente por
-

SOO metros de Florianópolis, 9 de [unho de 1954.
fundo. Tratar à rua Vida I Restaurante "Rosa".
Ramos n. 28, em Florianó· Saul Depizzolatti
Polis .... �rc.r,._, r,',_,!'," .", ,., ,: ....'.:""., Gerente

.

.. ' . ",:,":� ",_� . .J k.'::"":
_

' ,:i:

j r'armactas de Plantão EMPREGADA·I
MÉS DE JUNHO

Precisa-se de uma, que' saiba cozinhar. 'Tratar à rua
, ..'

.

I Bulcão Viana (Praça da Bandeira), n .. 49. Não precisa

.

26 S�b;do (tarde) - Farmácia da Fé - Rua Fe-: ir às filas.
'tlpe Schmrdt. '

.

1-----------..----- _

�' 27 Domingo - Farmácia da Fé Rua Felipe i
Schl11idt.·': ;

-

.

, I ,...
io

! O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
I ,-,OrrelQS e. gratnposModerna, Santo Antônio ê- Noturna, situadas às ruas

_

.

_

. �.lo� Pintg eTrajano.
_ , "I para trensmíssêo

,1,1" .A pr�se?te _tabe!a nao poderá ser alterada sem! OS MELI-roRES PREÇOS DA PRAÇA NA ELE-

r '11 evia :U�����l�çao �este.,Departamento. . I TRO·TÉCNICA, IN?ÚSTRIA E C,O�ÉR�IO SIA., à
.

II
�-

�" .

<,' '

•
. rua, Tenente Silveira, 24.'-:-'- F'lor ianópolis - Santa

�; \�rGEN�IA DE DETETIVE PÀRTICULAR 1�;t���aE PEDIDOS PAR� O INTERIORDO ESTADO
.

. . r: r ;'\r�.iI""� .' • I"
-

.

í
· ...

Ex�tut�-s� todo e 'qifalquer trabalho de Investi- '__
:_--� ',' ,( .. _ .._--, �.

.

' �. "JJ I', • �,...,
, J r; .•,ções, comerciais, civis, criminais etc. Dentro ou
I' .•

i j.'fól:"�· do Estado.
t : '_ ,

I Avenida Mauro Ramos 192 - Fone 2.343
I
,

..:::,'
,.",

.',
'

""".' .:

flaa Mór.clu,z D.04",.. J4J,/,.·onJa,
..

,

.......... vu"
CURITIBA rfJ..E.CJlA.w.: PROSEBR"

VENDEDOR'ES .

Flo rtanópolls Santa Catarina.
Necessitamos admitir vendedores, com a idade

.máxíma de 26 anos, e já quite com 'o serviço Militar.
Não exigimos prática, mas atividade e vontade de pro
gredir. Carta do próprio punho, informando estado ci
vil e gráu de instrução, acompanhada de uma totogra-
�ia, à Caixa Post-al 42 - Nesta. .

-_ -_._,----- '- -�-----�---:---'-

Escrílértn d-e Representaçêes
----�--------- -�----_ ..Vende-se um . E.;scritÓÍ"io de Representações, bem no

I centro da cidade.
.

.

Tratar à rua Trajano" 33, 10 andar - sala 4.

'18ANCO
de C�f�ITO'POPULAR

I'.' I � AGRíCOLA '
", I I

, " n IV 16 . , ,
, I' .'

I '-MlJ; 0 rwJcfclYW ,
'

,

f'LCR!l�NC;POLlS -5��.�ólà.r,n�,.'
CA�A· 'VENDE-SE

.

Vellde-se uma sito a Rua Lauro Linhares, 6
ver e tratar n;'locaL'

"
"

...' . ,

"

"
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Floranópolis, Quinta-feira 24 de Junho de 1954
"'
•.-----�-._ .. - • p, _._-._._,-- -. _...,. • ..,.. ._--_._ �._---�----

() ESTADO

Clube 12 de Agosto'
'GRANDE FESTA CAIPIRA DE "SÃO JOÃO;'
O i\RRAIAL de POCO FUND'O vai, ter seus dias

gloriosos. Os "Càbra" vão� voltar com gana de se díver
. tirem na festança. �. o. ARRAIAL está sendo preparado
para a grande noite:

.

.

Réillcllinhos de Palh.a, em derredor do salão, -bandei
,rinhas multicores, coqueirinhos, bananeiras, balões, fo
'guelra, trepadeiras, tudo corno nos anos anteriores, a

brincadeira vai até o raiar da aurora.. .'
.

Em volta. da pista de danças, quando os "cabra" com
as meninas do sertão, esquentarão a festança - haverá
uma original e muito interessante cerquinha, pintadinha
de branco, com as respectivas cancelas, para a passagem
dos dançadores. . .

'

> Desafios, cantorias, farrinhas de todo geito ...
Três ou mais gaiteiros especiais, com suas melodias

roçeiras, emboladas, todas, darão calor e vida ao ambi
ente. .. À entrada, a 'clássica meia-água, com coisinhas

prós moços, como .chapéus, comes, etc ...
Lá dentro do restaurante, a bodega de Nhô Anastá-

cio, servirá uma 'comedor-ia de lember os dêdos e de
. Faz sabei" aos que o pre

quando em vez o carrinho das pipocas cheirosas, corre- sente edital de citação com

rá todos os cantos, distribuindo pipocadas a valer. . .

o prazo de trinta dias vi-
;>,,!.i,'

À meia noite, haverá uma arrancada caipira, com rem, ou dele conhecimento- .., 'c--:' ��
.'.

.

.'

melodiàs.das Bossas 'garotas; vestidlrrhas de saia rodada, tiverem que, por parfe : de .� l-"C::�.�. �! .•�de sáia de chitarIencinho vermelho, e faces pintadas ... 'Roberto Muller, lhe foi di- '�"'_. �_�.
Que vai estar bom, -vai �star mesmo... Virão os "Ca-' Cigida a 'petição' seguinte: � � � _.

.

. "

�:��Co:�!��:�:��;I�::::�:"N::��;��ia�t::!�� ��!E�::t:'t�;:::ee� Gúria" MetroPolitana I Te.,
,

rrenos na Viila Florida
A Diretoria do Clube'Doze está envidaa'do esforços comerciante, casado, resi- ,

.

��r�o�,,:�'::,i:�{:��:r=e;:';:at.::��::t:'�';�e;'��f :eq�: �����:;:t:b�!:de'a;,�::::' ,'lostruçies sibre a pu lítica ,

'

�(Es ireitpl ,,'
nada fique a dever as dos anos anteriores...

.

que estando em Juizo uma. . Aproximando-se a época das eleições, e no in- \!f4GNIFICOS LOTES. COM, FIl';L�N;CIÁMEl)I'll) A

As mesas estarão a venda na Secretaria do Clube, 'a ação ordinária contra Fran- . tuito de bem colocar os RR. Sacerdotes ante as di-' LONGO PRAZO SEM JUROS,;: "...
' .

partir de 2a. feira, 21 do corrente, à 50 cruzeiros. . .

cisco Müller 'e� sua mulher, fículdades que ev�ntualment� venham a enfrentar . Oportunidade especial para aquisíção, COm gf�m,de

Em cada mêsa, pinhão, amendoim, rapadura, pipoca,
oara a fim de lhe ser 'feí- e pà_fa �-q_ govêrno e norma, entendo recordar al- Iacilidade, de um esplendido lote' lia VILA J_;'LÓRIDA.

laranja, balinhas e depois a clássica queimada, pros mo-
ra a adjudicação compulsó- guns -dispositivos e determinacões de ordem canô- Lugar alto e saudável, e toda facilidade de conducão,

� ços esquentar. . .

da de um terreno que com- nica ou diocesana, relativos à ititude do Clero para . :r,ivil1giarla localizaçào, nas I 'HO.X I M1DA[J.l',S DO ES-
'?rou a êstes, á rua Almi- com a política.i e que são, na substância ou textual- .'AD!O DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
capte "Lamego, nl cidade, mente como segue: -: ,

. IInedIata.. '
.

com 14m,44 de frente á re- I _ De acipfdo c6in o �rtigo'26 do Con�ílio Ple- ' OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES

'erida Tua e fundos ao mar, nário Brasifei:r:O::fÍue recomenda sejam os Bispos J:�ÃO PODE� OFERECER AS :i.\'IESMAS VANTA-

confrontando por um lado mais dificeis d'ó: 9,ue fáceis em conceder a autoriza- Peça hoje mesmo informações a •

.com Carlos Porto e por ção para que pq�am Sacerdotes diocesanos desem- SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
outro com Emma Müller, .. .; pénhar cargo pútilico" como Deputado etc. desde O'

LTDA.. (SUBRAL)
I)U caso contrário, para-que

, çO,meço, invariàvelmente, deixou esta' Arquidiocese Escritório: Edifício São Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-9-2.

Com ist. v6lo� V.S.
. : lhe -seja paga a competente] esta concessão reservada exclusivamente à Santa Sé.

6b,.i�Á .um6 C!llnt6 q'ue
.

'. . d
. _ f

'.
, q�.

n e:mzaçao, con orme .cops7· ".;.� ,r" II - .'Como 'a pofítíca costuma dividir e sob
lhe ..enderá. jul"Ó com· d t b d ter , �

'.a-,
' ,

ij;_f��-iliíl.!:::' pens6.CIo�
l ta os a� os, aca, a e

.. e�: i\�s�e _pó.nt�_'de,' v_ista; sem vantagem \ social, "procu-

ga.���ªE��IlIl§
e nformaçoes ';� que' pr�te.]},: -.

.

��m Q.s _Srs ..Parocos e demais Sacerdotes"'congraçar,
lev6l"Á pellr60 SUeli resi�in-..J 1" d 1 -'

-

aem, os su� lc:;a
. ?S, a Iell;a;: " p�los .Iáços da verdadeira caridade, a família cristã

,

ci6um lindo e útil presente: esse terrénor . J8 es�ando::.", e' estar em harmonia com as autoridades locais"; se-.
um BEL/�$'MO (JorREde AÇO eROMADO. .

me�mo em c�?,tábo1açõ�s ·�W·;
.

jà;m -quais forem as suas crenças políticas ou parti-
" AP",OCUI"! hoje o NOvP !:'� ISSO

..�cr�sce ..qu�! ��!f'" dos, desde que não desaconselhados por quem de di-

NCO. GRICOLA for' negada, a adn�dlCaç�o\.; .reíto, "sem, contudo, lhes sacrificarem a sua inde-
,

• �«4 ePTMJ-, 16 . ,-'
, ;ompuls�ria? o. unic9". bem', ';, ;pendência e dignidades. pessoais" (4° Sínodo de'

.,__�__ FLORIANOPOLlS.'>.,_ - SANTA CATARII'4A
' H.' los suplicados que h�, de,;; .\florianópolis, art. 20, § único, a). .

:'e�ponder" p�l�s .:
perdas e: ,;," '-;;;,' III -:- 'Deern o seu voto, se o enteriderem, a quem

Ianos e p.orJ�Cl0s:0S encar-. ,:.-,j_U·�garem que o merece, MAS NÃO TRABALHEM

�}� a?��.�':_ly:a �eferi��i.· 3'�>�i'IY���N__1'��� 9.UÕc,LQUER ;.:tVIODO, E;..MÚI
sera 'Justa�entel esse,. e, _";"�MENOS DQ ..,P:&J,PITO, EM FAVOR DE NE-

'

com'à alianação do qual se ". : 1'fHUM GRUPO DE REIÇÃ'O POLíTICA LOCAL"
·eduzirão. os mesmos supli-I ,(td. Ib.).

"

.

ca�.or, á. in:olve�cia: :a_�e, >.0
.

_." IV:-:- "E' possív�l que às ve:ões "ratione pecca:

· �xposto., �f10.)c, p;ode : q. ::;l{,J?�I-: I, tI, ,se JuJguem os Srs. Sacerdotes ,obrigados a obs
�ante ��Ca:I: IIfdIferente, ·ne�> � tal' ao triunf? eleitoral de candidatos hostís ou pre

: lo q).le, para a

ressah;a.� 4.\?-,5,. ',judiciais
à ca1f.sg·: da Religião. ANTES DE O FAZE

eus direito�,. '._ yein""l'tel�( ·RE�M�...,PORItM,·'E COMO O ASSUNT'O, SE INTE
)l'esente, interpor,o ú9�pe: ·,.>RESSA À:PARÓQUIA MAIS INTERESSA À AR
ente prQté�tQ _judiciali' dan;'il' QUIDIOCESE, EXPUNHAM 'O CASO À NOSSA

.

Lo-se 'dl:ile:éie�cia fi Fia,Ii-' C'QRIA, QUE SE RESERVA 'O DIREITO'A SU-
. : ,,:lsc� Müller' e' ,sufl , mulher, < GESTõES OU DETERMINAÇÕES À RESPEITO. ,

..1: Axi];is;-<1.ig0cki'ó����I�r: . V - Com est.?..'> .instruções, c�ntinuarão os nos-

40S tabt;l�oe,s.9-0.1. ,e,',2: Ç}i.. sossaros Cooperadores a verdadeIra "política" pró
'ido elesta' çapit�í 'e. a:�to�i!

.

pria a. seu estado, d!'!i,que, aliás, já têm' :dado não pou-
.los a quem interessar 'pos- cas e excelentes provas

.

· 'n, pu1?licândo'�sé por (_ is�o, '

: Flótlanopolis,' 31.'a� maio de 1954.

)ara ,esse �u1tin10, efeito,: os De' Mandado de Sua Excia. Revma,

�om,pe,têntl'!s Eiditais, :t;la' fór- Mons. Frederico Habalá, .

'yj.a::da�lei:. Ne'st�s termos, Vigário Geral

pede mui ,respeitosamente I Florianópolis, Terça-feira 8 de Junho 1954
'1 V. Exa. seja servido as-Isim o deferir, êom' funda
mento nós' artigos 720

.

e ,.150,00' -;eguintes do Cod. de Proc. I

Civil, entregando-se a final

20,00 JS autos aq suplicante, para t
JS. fins de dir'eito. Com o

I'20,00 valor de Cr$ 500,00 P. De
ferimento (Sobre estampi-

20;00 lhas,estaduais no valor de
'tres cruzeiros e cincoenta

40,00 centavos, inclusive a taxa

de S.P. Estàdual): - Flo-

40,00 rianópolis, 21 de Maio de

25,00 1954. (Assinado) Clamo G�,
· Galletti - advogado. Escri-

30,01,,', tório �. Vitor Meirelles, 60
·

Fone 2.468 � Fpolis. Em a

30,00 dita petição foi proferido o

seguinte despacho: R. Hoje.
40,05= A. Como requer. Fpolis, 24

. de Maio de 1954 (Assina-
30,00 do) Manoel Barbosa de La

cerda. E,' para que chegue
30,00 ao' conhecimento de todos

mandou' expedir o presente
50,00 e9.ital que será. afixado no ".,

lagar do costume e .publica- ......
)

50,00 :10 na fórma da léi. Dado e

passado nesta cidade de

OS MAIORES SUCESSOS DO MOMENTO: Florianópolis, aos vinte e

.'
.

seis dias do mês de Maio

GIOVANNI GUARESCHI - Don Camilo do ano de mil novecentos e

e seu pequeno munçlo ·70,00 cincoenta e quatro. Eu, HY-

GIOVANNI GUARESCHI - O regresso GINO LUIZ GONZAGA;
ue Dom Camilo ..... : ... ,................... 65,00 Escrivão, o subscre,ci. (As-

GlOVANNI GUARESCHI -' Dom C�mno . sinado)· MANUEL BAR-

e seu rebanho : �.,..: ..
i '

••• :.�.::' .65;ooIBC?SA.D� I:ACERDA �

LIVRARIA LIDER - Rua/reBente SllvE;!Ira, 35 _;. JUIZ de DIreIto ·da la Vara;

Flori�nópolis
-

.

, ..' em exercicio. - Cõnfére

. ATF;�\n?,F.M,OS�, :Al'.IJ;BE'M PELO SERVIÇO, DE ('
'-IYGINO I:U_IZ G�NZA-

TIEEMEuL.:A) ._),,1AL GA - Escrlvao d� 1 Vara.

•

"
coo·"':"------------------.......-..,...:',"-l:-,-.--

_<
......l

.

:�'·Vfágé·m�':cõtii.-segür&·ôç'ã7-�'
-

f ••

" .' �. , ••rapi.dez /
'.

"

Str·,�d.S� 'ÔO�FÓR�AVE,IS �ICRO-"ONI�US 'DO

<', ,RIPIDO h {(SDL-BR.1SILEIBO»)
"

•.

Fl�:riá�ópou8 _:_ Uajal - .Join:ville- - Curjtiba
-.

_'
,.'�(.

\
.

-

"'-

l1.ua "Oeodpro . esqujna
. da

Rua' Tenente Silv�ira: ,i

JI. r'
.

'
.

LIVRARIA L.IDER:
.; i f .\', .' .... :.. :.

_

'.'
.-

L1VR.bS· PÀJ{A CONCURSOS DO DASP, . AUTAR
:

.

QUIAS E BANCO' DO BRA�lL
.... " ·t. '" �

, . ,
" '

'

.
'..

' .

,
..

VALDEMI�O R. VID.(\L - Guia do ,Can

didato ao ConcursQ p/Oficial administrativo do

Servo Pub. Federal e Autarquias .

00ÃO S. PIMENTA - Contabilidade PÚ-

blica , .

IVETE CAMARGO - Direito Constitu-
cional .

AMANDO ASSIS - Noções
.

de Seguro,
Social .

TEN<?R:IO ALBUQu;,ERQUE.· - NoçÕes
de EstatIstIca .

TENÓRIO ALBUQUERQUE _:_ Geografia
do Brasil : .

TENÓRIO DE ALBUQUERQUE - T�stes
TENóRIO ALBUQUERQUE - Correção

de Franses .

TENóRIO ALBUQUERQUE - Correção
dé Cartas ;

'TENóRIO ALBUQUERQUE - Redação
Oficj'al' """ .. ,

;
.

TENôRIO
'

ALBUQUERQUE - Exercício

de Português : '.' '. : ;
'

..
.

TENóRIO ALBUQUERQUE - Lições
Práticas 'de Português ' '- .

,
I
FÁBIO-MELO - çorrespondência �ancá-

ria ,

'

.

M. VIEIRA DE MELLO - Portugu'ês
para o Banco do,.Brasil : .

• .' 1

ai " -

,\, .

VIAJt:. C!ONFO'QTAVrLMt:NTt:
t: CO�tcA 'O �UL f)O�IL

'PtLO� t>���LA!5 1>A,�JUIZO DE DIREITO DA
'la VARA DA COMARCA
DE FLORIANO'POLIS

\

DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30
DIAS

EDITAL
COM O .�'

O Doutor Manoel Bar
bosa de Lacerda, Juiz de
Direito da 4a Vara, . em

exercrcio do cargo de
I Juiz de Direito da la Va
ra. da Comarca de Flo

rianópolis, Estado de San
ta Catarina, nà fórma da'
lei, etc.

Irmandadé do, S J. dosPasso&
e Ilpspital de Caridade

.
.

'

.

- EdItal de Fornecimento .

De oI;dem da Mesã Administrativa da Irmandade
do Sen�or Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, des
:a,Capü�l, previno. aos inten;ssados que, até o dia 26

.

,deste mes, às 12 horas,. receberá esta Irmandade e Hos..;
. ,pital� na sua ?eEretária, proposta, em cartas fechadas,
para o forneCImento �e todos ,_os artigos necessários ao

·seu consumo, durante, o semestre de Julho a dezenbro
do corrente ano.,

.'

..J

"

. _"
Florianópolis, 1Q de Junho de 1954.
José Tolentino de Sou.:z;a - Secretário

, 'Expresso Florianópolis
',ANDRADE
."

& KOERICH

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, I

Para a representação federal, deeidiu a

Convenção indicar os seguintes nomes:

SENADO FEDERAL'

Dr. Nerêu Ramos
Suplente: Dr. Francisco Benjamin

.lotti.
Gal�

,

CÂMARf\ FEDERAL
Dr. Nerêu Ramos,
Atilio Fontana
Dr. Paulo Carneiro ,

Dr .. Aderbal Ramos da Silva
Prof. Orlando Brasil
Dr. Joaquim Fiuza Ramos,
Dr. Ivó d'Aquino
Dr. Leoberte Leal

Candidatos indicados pela Convençao, à'
Assembléia Legislativa do Estado:

,

Dr. Antônio Gomes deAlmeida
Dr. Lenoir Vargas Ferreira
Dr. Ivo Silveira
Miguel Daux
Dr. Edmundo Ribeire Rodrigues
Dr. Walter Tenôrio Cavalcante
r», Jorge Barroso Filho,

, Dr. Elpídio Barbosa,.'
CeI. João Eloi 'Mendes
Dr: Firmino Cordeiro
Prof, Lauro Locks
Hilário Zortéa

'

::! •

Protógenes Vieira
Dr. José Bahi Spindola Bittencourt
Epitácio Bittencourt
Franciséo de :§_ouza Neves
João Gomes 'de Campos
Carlos Spalding de 'Souza
Valério '.feodQro Go�es
Dr.'Alfrédo Chercl11
Hélio Peixoto
Dr. Osmar Cunha
Frederico PoY Filho
Dr. João Estivalet Pires
Paulo PreisJ

'

Mário Ta��res da Cunha Mello
CeI. 'Antônio de Lara Ribas
Oscar Rodrigues' da �ova
1)1'. Armando Calil B-qlos
Dr, Lecian Slowinski
Pedro Ku�

, ,
,

M:anoel Siqueira BelIo
Ivo Müller
Hugo Roepke
Ermelindo Largura
Dr. Orlando Bertolli
João Santos
Dr. lIeitor Guimarães
Alfredo Campos
Ricardo Witte
Dr' Fernando Oliveira
José Paglioli
Olívio Nóbrega
Dr. Osní de Medeiros Régis,
Benjamim Bittencourt Barreto
Dr. José BO;lbaid
Dr. Adalberto Tolentino de C3l'valh6

-!-:.

! ..

Prof. Flávio Ferrari
Dr.Wilmar Dias

Torquato Tasso

Joaquim Rigo
Ai'lindo Ferrari
Dr. Ylmàr Corrêa

Tiago José da Silva,
Dr. Ren�lÍo Ramos da Silva

,
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!'oteri. do Estado
HOJE:'

,.

f'artido Sucial Sociedade Cultural
'Democratico:."

Representação Federal

.

"Joaquim labuco"
rtealizou-ss no dia �1 de ceao Dr. Valdemiro Cas-: vitória elcançada pela So- '-_'_- _

Junh.o, como vinha sendQ' 'cais sua brilhante conferên- ciedade Cultural' Joaquim Floranópolis, Quinta-feira 24 de Junho de 1954

anunciado, a Conferência cia, bem corno a presença N bu 't' -

I '

_._

�:,,�:v::;v::�����. �a: ! :a��::�r;:ma�::i:::., !:� :���oi::::u�:E'::
a

n::; AIÔ, Alô, São Dento ! . C
de�i:s�:scf�t·iniciada �s ::nCçC:;e:ê�:i: ��:l:��::� ;i: S�:i����: uma feliz fé-

Re.ieitado ·O�V8to do Governador, o
'20,30 horas pela Senhorita 6lnàsio. «8a-O 8eotoJ) dOle' receber
Selva Palma Ríbeíro, pre- Mais quatro veto,S

�

sídenté da Sociedade que O auxilio de 200 mil cruzeiros
convida para tomar assen- recusados

\ \

,," ""' 'f �'" ".",

"""""I"'�#\
"

.. ",,"' '''''''''',�
to à mesa as autoridades A Assembléia Legislati-] apenas o excesso de arreca-

Vetos apreciados na sessão em favor da construção do'
presentes, Dentre elas des- ordinária da Assembléia, de Ginásio "s'ão Bento do Sul". va, por sua maioria, confir- dação que se vem verifican-

tacamos 'o il,ustre conferen- 21 do corrente Veto à Lei n. 1.073 _ AJ- mou, na sua sessão de 21 do do êste ano na própria C)-

cista Dr. Valdemiro Cascais Veto à Lei n. 1.059 _ Au- toriza auxílio de corrente, a lei número 1.065, letoria ,E�tadual de São

e Exma. Esposa, Dr. Hen- toriza a abertura do crédito Cr$ 100.000,00 ao município que' autoriza o Executivo a Bento do Sul, dará, perfei-

rique Rupp Jr. DD. Dire- especial de Cr$ 100.000,00, de Pôrto União.
abrirum crédito especial de tamente e com grande mar-

tor da Faculdade de Direi- 2r$ 200,000,00 em favor da bem de sobra, 'para atender
destinado à construção da Veto à Lei n. 1,076-

to, Dr. Pedro de Moura �,onstruç�o do Ginásio "São R despesa decorrente da lei.
estrada de rodagem ligando Concede auxílio para início _ " " ,

Ferro, DD. Presidente da
a vila de São Sebastiãb do la construção do prédio do 3en:o, rejeitando, aSSIm, o Sancionada ou promulga-

Ordem dos Advogados e c l' 1" lid d d S t H it 1 d ,'L .

AI
. veto oposto pelo senhor Go- da aTei, dentro de POUC:1,S,

eu as oca 1 a es e an a ospi a e U1Z ves, com "
. i do Conselho Penitenciário .

Mària e Tamanduá � Curí- 'ede no distrito do mesmo
vernador do Estado. dias, é de se esperar que ,o

I
de Santa Catarina e Pro- tibanos.

'

I Andou acertado o Poder senhor Governador a cum�
'1ome - Itajàí.

Dr. Serafim Enos Bertaso
'

'i fessor Catedrático da Fa- Veto à Lei n. 1.066 _ Au-. Todos esses vetos foram ..Jegislativo, confirmando '" pra sem' maiores delongas,

Dr Arquimedes Dantas I
culdade de Direito Dr Jo- b d d .portuna ,proposição de au- determinando a entrega à

,
"

.

, �oriza, a a er,tura o .cré ito

I rejei.ta_dos pelas
bancadas da

Represent ça-O Esl d I
sé do Patrocínio, Gallotti ,speclal de Cr$ 200.000,00 oposiçao,

. ,toria dos Deputados Antô- abnegada Comissão pró-gi-

a a ua I
DD. Juiz em nossa Capital, rio Gomes, de Almeida e, násio "São Bento", dos du-

,

- ,','
I

DD,er.PuAtabdeolarEdnOediRnoU'pRpiheDirDo"�:,,UM"DEPO IM·ENTO )rotó�enes Vieira, porquan, zertos mil cruzeiros nela

,

J as razões invocadas no l evistos. E esta providên-

P�of�ss�r da' :a�ulda�e'de I . 'INSU'SPEITO 'eto governamental, de que c ia, tanto mais se justifica,
Direito, Acadêmico Lazaro ' projeto "não consigna-os qucnto se pode, salientar

Lima Vice-Presidente da AO RUBENS DE ARRUIf.( RAMOS neios necessários a sua .rue, até aqui, do atual Go-
, Vêzes sem conta, pelas colunas do falecido "Diário

União Catarinense de Es- -xecuçâo, os quais devem \',) 110, o grande Município
da Manhã", desta Capital, procurei rebater as acusações

tudante .na qualidade de ao 'atual-Govêrnc, lançadas por você, nas colunas de' "O er positivos e concretos ...
" 3l' São Bento do Sul ainda

representante do Presíden- Estado". Um dos pontos cruciais, na alentada contenda, Ião deviam e nem podiam , ão mereceu atenção,· ape
res da mesma Entidade. fôra o péssima estado das estradas de rodagem, sequên- prevalecer, E' que, o proje- -:,�i, de o Estado h�ver �rr�
O Acadêmico' Daniel cia de buracos, atoledos e pedras descobertas. Isso dizia to autorizando, como autor i- cadado alí, nestes três anos

você. Repliquei, e o fiz reiteradamente, que tal não era,
3alTeto em vibrante ora-

Como jornalista, viverido e agindo nesta Capital,
'<ião, apresentou aos sócios cingi meus comentários apenas fundado nas informações

� distintos visitantes a pes- oficiosas., trazidas até minha banca e com escopo tenden

soa do Dr. Valdemiro Cas- cioso: Errei em 'dizer que você exagerava, nos pontos em

_,..I, que 'dava como intransitáveis as estradas -estaduais,
ír'.

., Você dizia que. eram péssimas, hoje constatei que
Em seguida foi dada a são tremenda, superlativamente péssimas e criminosa-

ialavra ao Conferencista. mente intransitáveis as' estradas!
Isso digo' agora, e porque?
Desligado do então "Diário da Manhã", desapareci

do êste por inépcia administrativa, tomei 'a resolução de
excursionar pelo interior do Estado. "

i

santes episódios da sua: es-
.

Numa viagem de quatro dias, pelo Sul do Estado, e 10, que no corrente exercí- aspiração do seu povo, qual

f,
,

ada 'na cidade de New de cinco diâs pela Serra, juntamente com ilustre erige- -io está hçwendo e'xcesso de Sl ja a de prosseguir e COl1-

� York e judiciosas Qbserva- nhe�ro gaúcho e um parlamentar, constatei, decepciona- I rrecadação. E acr�sce, ain- c1i.iir a constrl,lção do' préd[')

ii" .ões sôbre a vida do povo
do e envergonhado) de tudo quarto havia escrito em de- :la, a circunstância de que, pata o seu ginásio:

r fesa do atual Govêrno do Estado, no tocante' às estradas _

V� norte-americano. de rodagem. C t' d M dJ� Terminando sua brilhan-, De Florianópolis a Tubarão, em trânsito por Lagu- ampeona O O UO O
,

,e conferência, pôs-se o! na, etc., de Florianópolis a JO,açaba, passando por Rio
.

)rador à disposição dos ou�
do Sul, Lajes, se regressamos vivos e o "Oldesmobille", Onte,m, na Suiça, dois prélios deram
chapa do Rio Grande do Sul, voltou em cima das rodas, llrosse'guimento ao Campeonato' Mundial de
foi por um milagre!

-São péssimas, tremendamente péssimas as estradas FutebóI.
catarinenses, embora paire sôbre elas uma amea§6 de . Suiça e Alemanha confirmaram séus tri-
asfaltamento!

'

S�, pel'o interior do Estado, as vias de 'comunicação unfos sôbre a Itália � a Turq;uia, ' respectiva-
estão ass!l1l, beirando a esta Capital, deveriam estar me- mente pelas contagens de 4 a 3 e 7 a 2. Assim;
nos péssimas. Mas, não! b I 't'

A'

f I 'f' d
,ütária; Deputado Enedino Em redor da cidade, as ruas não calçadas' da pró-

J
_e ve ICOS e germa�lcos oram C aSSl lca os

Ribe�ro com referência ao pria CaBi�fll, estão a dizer que .a falên�i� é, total, é colos. para as quarta de f�na�, sendo eliminados do

padrao de vida, do Dr. sal! Ruas, esburacadas, qúase mtransitaveIs, ameaçando certame os turcos e ItalIanos.
Moura Ferro a respeito do a segurança de quem se arrisca. 1!::sse estado de coisas '

- . ' .
circunda o próprio Palácio da Agronômica, a mansão pa-

F Q aJUlZO que os amerlCanos do. radisiaca, ó jar..dim oriental, construido pelo atual Go-' .

,,'

norte f�zem sôbre o Brasil, vêrno, num passe de mágica, com apenas .-.....
've I! · a 'o · o,Dr. Patrocínio Gallotti sô- Cr$,2.900.000,00, quando "todo mundQ" e�tá vendo qll:e I

' V
.

bre a idade mental média aqUllo vale quase Cr$ 10.000.000,00. Exammando as leiS

d h b't t d USA Jrçamentárias de 1952, 1953 'e 1954, encontrei apenas
os a I an es os ..., d t

_

P
.

1 t b d
•• •• , A'

essas o açoes. resullllve men e, nesse caso, em po e·

do Dr. Sllvla PlraJa sobre rá ter ocorrido algum estornozi�o de verba. E algumas
" l questão racial. dotações, alegadas para outras obras, bem podem ter

! O Conferencista satisfaz vindo cair nessa. fin?lidade, Enquanto não há dinheiro

I a todas as perguntas com para construir boas estradfls, ou mesmo sofriveis, en·

.... ' �' quanto as próprias ruas da Capital do Estado já ofere-
,

""1... resposta, precisas e claras.
cem um aspecto deprimente - lama, buracos, pedras sol-

I Como estivesse adiantada tas e desnível - usam os dInheiros públicos na constru·

,

a hora, o Dr. Cascais co- ção de imensos palácios, obras suntuárias ou, quando Imunica com pezar a im- menos, adiáveis diarite de ,prementes e maiores encargo�

b 1 do Poder Público! Logo, não poderia deixar, sem corre·
possi Lidade de responder ção o êrro \em que incidi, ao afirmar, ao contrário do que
novos tosclarecimentos" fi- você dizia, que não eram péssimas as estradas catarinen-
cando a disposição pra Xes.

. �

.

eais,

Num improviso dos mais

librantes narrou o Dr.

Valdemiro Cascais ínteres-

lÍntes para esclarecer sô

ore perguntas que (Juizes-
;epl ,razer.
Entre outras, consegUl

nos anotar as do Dr. Rupp
Jr. sôbre a Cidade Univer-

'uma nova oportunidade.
,)

, A srta. Presidente ante�

de e�cerrar a sesão agrad'e-

São péssimas, tremendamente péssimas!
E dia ;22, às 17 horas da tarde, procurando fazer uma

volta ao morro, saindo pelo Palácio da AgronÔmica (não
�hovia nesse dia), em companhia do dr. Madeira Neves.
:'lO seu carro, presenciei que alí, junto da mansão onde
) Governador 'irá repousar, as estradas são, também,
1éssimas, tremendamente péssimas!, )

Há, para os que entram 'na cidade, uma rampa es

buracada, atorada de rêgos, com enormes pedras soltas,
Muitos veículos não vencem essa rampa. E o chapa-bran·
,�a 13-54, que' vinha de fora, gemeu, escorregou e, de
pois de estar quase no alto, voltou de marcha para tras.

Enquanto isso acontece, o povo sofreI os veículos fi
;am "em petição,de miséria", os motoristas "rogam pra
;:as", mas o Govêrno manda fazer desfiles tolos, de má
luinas e tratores, veta leis necessárias e seu chefe viaja
oara o Rio. '

'

E o povo'que espere, já possue um Palácio da Agro
nômica, ,para admiração e também para julgar um' Go
vêrno que se esquece do necessário e se preocupa com

o supérfluo.
FI9rianópol.is, .

23-6-954.
MEDEIROS DOS SANTOS
Ex'-redator-chefe dô falecido
"Diário da Manhã'''' órgão
oficioso.

1

,�j� udenism9
las avessas
I Um ,: deputado udenista

que nao. foi votar no dia
do impeachment" justifi
cou-se junto 'a colegas: eu

aceitei uma nomeação dê!>
se Govêrno logo não podia

I vir aqui dizer que êle está

impedido de governar.
Outro udenista comen

tou: o raciocinio devia ser

6 contrário: êsse Góvêrno

,
E.stá impedido de governar,
logo não posso aceitar u\na

nomeação ,dêle. Essa � que
é a posição da U.D.N. A
outra é a, posição do Go-

,',

-(

_;ava, no seu artigo primei- P. pouco, soma superior, a
), o Poder Executivo a ;1-' vinte e cinco milhões de

'rir, por conta do excesso cvuzeiros.
le �rrecadação do corrente Urge, portanto, seja cum

xercício, o crédito especial f rida a referida lei, porque,
ara atendimento da despe- l�' c só será devolvido a São

'1, estava assegurada a pos- ,\ ; to do Sul um pouquinh "

ibilidade de' execução da cie muito que dele foi arre-
,

ei. Tanto mais que, é sabi- cadado, como, .sobretudo,
ia, público e notório mes-' será at�r{dida justa e velha

Tudo parece c�lmo nesta pasm'acE:mta e provin
ciana cidade( qu� o sempre amigo Monsieur Fleury
du Barbosá não quer que seja de FLoriano. Na ver

dade nada :está por aqui pôsto em sossêgo, Ao go-
'

vernador del\ saudade do Rio e para lá avionou! O
deputado Cássio Medeiros, dando a carga pelo fre
te, abandonou o P.R.P .. d Collin, depois de quase
um mês de tragédias e coméçlias, chegou ao final dó
labirinto 'em que se metera e, como todos diziam, r'e
petiu o filho próÇligo, tornando ao seu primeiro '"

virginal abrigo, O Medeiros dos Santos teve, a co

ragem de um gesto público de' co�trição. Lavou a

alma e o govêrno, depois de vêr para crêr o e;;tado
das carrete7'as bornhauseanas, que dizíamos ruins e

êle garante que são péssimas! O sr. Almirante Car
neiro declinou da sua candidatura pelo partido ade
marista! O sr. Plácido Olímpio renunciou a man
dato pela U.D,N,! O sr, des. Nelson Guimarães será
o npvo Secretário da ,Segurança! O dr. Aroldo Car
valho ,também será Secretário, não se sabe de que
pasta. Qualquer uma lhe serve! TUdO isso acontece

,numa terra; num só dia. E ainda há quem reclame
de falta de novi�ades e se queixe' de que isto aqui
está enfadonho, cheio de té.dio e ranço! Ranco? Co
mo? Se nem manteiga há no comé;'cio e ; banha
tambéiÍl já se coapeou?

Razão tem, pois, o Mónsiuer Fleury em andar
sempre agitado! A terrinha está febril e trepidante

.

.
'

com seus casos, acasos e ocasos raros, rebolantes e

rubros ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


