
de a Organização dos Estados- Americanos intervir no conflito
Nações Unidas, N. Y., 24 guatemalteca fosse apresen- Pâz, apêndice da Organiza- va exigência da Guatemala,

I
rança. ,

.

nesta questão". , 6 - Finalmente, a Guate-

(U. P.) - A Guatemala tada aos 30 minutos de ho- ção dos Estados America-' entendendo-se que consulta 2 - Quando o Conselho,! 4 - "Em pleno exercício' mala não completou a rati

desconheceu de fato) à Or- je, o presidente do Conse- nos, reuniu-se às 17 hpras: os demais membros do Con-' adotou a resolução perti- ,de seus direitos, a Guate-. ficação dos acordos funda

ganização dos Estados A- lho durante o mês de [u- para receber a resposta de' selho. Como se sabe, onze nente e' encareceu a todos mala requereu expressa- mentais atinentes à Organi

mericanos, o direito de in-
I
nho, Henry , Cahot Lodge, Honduras à acusação gua- nações integram o organis- os membros da ONU, a não mente que a Organização zação dos Estados Ameríca

tervir no conflito guatemal- 'nos Estados Unidos, deixou temalteca, de que os "inva- n10. prestar ajuda aos beligeran, do� Estados Americanos não! nos: os tratados do Rio de

teco, e exigiu outra "ime-Í transcorrer o dia inteiro sores" insurgentes da Gua- Em sua nota de hoje, en- tes, !'r;econheceu implicita- intervenha neste' proble-! Janeiro e de Bogotá. "Disto
diata" sessão do Conselho' sem convocar o organismo.' temala tem sua base em ter- tregue pelo embaixador E- mente que alguns Estados ma". I se conclui - diz a nota -

de Segurança da ONU. I. Em Washington, a. Co- ritório hondurenho. duardo Castillo Arriola, a membros.da ONU (Hondu- 5 - A Guatemala susten- que nem a Organização dos

Se bem ,que a exigência missão Interamericana de Lodge, que já externou Guatemala levanta as se- ras e Nicaragua) presta- ta que sua obrigação corno I Estados' Americanos nem a

I
sua franca oposição a qual- guintes questões legais: vam ajuda aos invasores da membro da ONU anula � Comissão Interamericana de

quer novo exame da ques-I 1 - Não foi acatada a 01'- Guatemala". quaisquer obrigações que Pã';' da qual faz parte, po
tão guatemalteca pelo Con- dem "de cessação das hosti-, 3 - Ao aprovar domingo pudesse ter com respeito à dem decidir da agressão
selho de Segurança, disse ,li,dades, dada' domingo últi- � dita r.esol�ç�o, .0 �onselho I Or;ga�ização dos Estado� I contra a G�aten')ala".
que estava estudando a no- ; mo pelo Conselho de Segu-I"assumiu jurisdição plena' Americanos. ,

I .

,

.
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l\ Faculdade de filosofia
Tôdas as exigências que o Conse

lho Superior do Ensino, ou que outro

nome possua o organismo que superi
entende o ensino superior no país, tem
feito para que possamos ter a nossa Fa-

· culdade de Filosofia, vem sendo aten

didas com a maior solicitude pelos que
tomaram a peito fundá-la em Santa Ca

tarina, principalmente pelo "Professor

Henrique Fontes, Presidente da Comis
são Organizadora.

Ainda agora, em recente viagem
ao Rio, o eminente Professor 'conseguiu
ter em mãos o processo relativo à mes

ma e verificar, assim, quais as provi
dências ainda a tomar para que se con

cretize a aspiração da nossa mocidade.
E,- �o que apuramos, muito poucas são as exigen

cias ainda a cumprir, quais as de aumento do patrimô
nio, a estas horas já aprovada pelo Legislativo a mensa

gem governamental que o propoz, 'a prova da capacida
de cultural do meio - fácil de fazer, sem dúvida, e mais

uma ou outra coisa que não se tornará impecilho irre-

movível.
.

Ainda conseguimos apurar que os títulos de vários

professores fôram reconhecidos comq hábeis para o' exer

cício da cátedra e que já três outros, especialistas em vá

rias disciplinas, manifestaram o seu interêsse em assinar

contratos afim de prestar serviços à Faculdade.
As mstalácões foram julgadas satisfatórias - o que

representa um "dos maior:es p,assos no �eritido da permis:
são do seu funcionamento.

'
, ",-

Assim,\ com 'a boa võí1tadé a�·todos e 'os é'Morços do

Prof. Henrique Fontes, é de se esperàr que' no -próximo
mês de julho tenhamos a almejada permissão após-O. jul
gamento

-

çlá Conselho e que, no ano próximo; inicie a

Faculdade as suas aulas.
O que representa para o nosso meio a fundação de

mais um estabelecimento do ensino superior não é pre

ciso encarecer. Todos avaliam a' soma de benefícios de

tôda ordem que isto' significa. . .

E com ela, teremos dado mais ·um passo para a Uni

versidade - 'que é a meta final.
Pena que os agrônomos e veterinários, a q\'.em foi

confiada a fundação de uma Escola Superior de Agrono
-

mia e Veter-inária, não tenham levado avante a idéia.

Seria, uma vez fundada, a quinta escola de nível SU"
· perior e, o terreno estaria preparado para que, de futuro,
se pudesse pensar nas Faculdades de Engenharia e de

Medicina, que formam, sem dúvida, a cúpula do -edifício
universitário. v

Mas se a semente ainda não germinou não quer di
zer que ainda não v'enha a brotar ...:._ e é .lic,itó esperar.

da fôrca de vontade e do ideal�smo da nossa gente, 'que
tambél;1 ela surja, como surge agora. apezàr dos contra-

· tempos e dos obstáculos, a Faculdade de Filosofia.

.
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(nvolto na Bandeira Brasileira SOLIDARIEDADE
á. Guatemala

RIO, 24 (V. A) , O mala, amanhã às 18,30 no

O alaúde dá esposa do piloto argentino Partido Socialista Brasilei- Auditório da A B. 1..

Buenos Aires, -24 (U. P.) _, EN�OLTO DA BANREI- em um ataúde envôlto na ro, secção do Distrito Fe- Na, cerimônia presidida
_ Transportando 'as viti- RA bandeira brasileira. A se- deral, realizará ato público pelo deputado Breno da

n'horita Dlutowskí, que so-
de solidariedade à Guate- Silveira

_
e apresentada' pelo

mas do acidente' sofrido pe-
lo avião argentino que par- O cadáver da' senhora 'fl;�'u fratura da perna, foi

E b d
vereador Magalhães Júnior,

I m aíxa or falará -Mário Pedrosa sôbre
ticiparia da Revoada do IV Maidana, esposa do I?iloto, transportada em uma am- '

o tema "A 'Guatemala em
Centenário de São Paulo, do aparelho acidentado, sr.. bulância. (Buenos Aires - d B IIchegou à localidade de A- Milton Maidana, chegou

I

AFP).
' oras' face da política mundial".

postolos, um- avião da Fôr- ,

.

. ,

Hong-Kong, 24 (U. P.)

I
-

�:i ,�e�ee:i_dOB;:���e�J�or�:� I Parl.��eD!ar�S In�l�ses, :-���:�::d!O�'o\[��a·��ir::. 1 A'.�U��:i��d! atingirá o

,
., VIQI'araO, O Brasil Japão sr. Vitor de,Cal'va-'paro�lsmoda-ventlJraquan-des argentinas e','fãrniliares ' - " ,.�. '" �. :

.

.'. ,� ,

lã'ii: viti;lla�, .,,: : .

i-
I· '�'l..,NE)�;'�,:P.)-"fi�lª N�_�tt -JtI!fh1f!l:i,st� ll/p._ E>. dipl�\llata .

brasil�iro -4� c��� .�nd:i,:��u� CO�I�l:e-'
�'Al convite dá União ln- ex-secretario parlamentar passará alguns dias em "endêr que à sua }:)róprta fe-

ter-Parlamentar Brasilei- do Ministério dos' Combus- Hong-Kong antes de pros- licidade res�ae u'� felicidade

ra, uma delegação de par-
I

tiveis, e K. P., Thompson 'Ise�uir viagem com 'destino dos outros.

lamentazes britânicos, com-I (conservador).' aO. Rio de Janeiró. I 'Emile Zola.

posta de 3 deputados tra-

balhistas, no próximo mêsT
·

t
' II·

RIO, 24 (V. A.) - A'iráaoBrasil,ondepas�ará rlcen enarl'oFederação Columbofíla do uns 10 dias. A delegação. de, .' _

.' "

��:::�!i:�����:,�:!� f(O�:::'v.�O')F.. M'sitelgaUnld_ da Restauração . Pernanibucana
dia 13 do corrente. de Ca- Essa. viagem faz

t
'

isit feit a' Grã- REC'rFE, 24 (V A) -'1
" li chegar ao Recife, nos, pri-

.nen o a VIS1 a ei a J.. •
- SI erros as va rosas peças d d' h d• ,\ I '

" , meiros ias e Jun o, o r.

Bretanha, há alguns anos, Por motivo de ordem técni-
I
historicas dos museus pU-.

J 'M 1 d C t di
_ . _.

- ose anoe a... os a, .1-
guintes pombos: números' por um grupo de deputados ca, nao chegou a bordo do blicos e colecões partícula-: d C'_ ; d' I f

" "
. I

'

I
retor o eerviço e n or-

da anilhas 308"7/53, 4327/53, I brasileiros. Vera Cruz todo o mate- res.· - '1 R "bl' PI

I ',. - ." I .

, . maçoes ua epu lCa or-

4305/53, 4314/53 e 4325/53. Os demais membros da nal da Exposlçao HlstOl'lCa: Acompanhado parte do .

, tuguês:a.
Qualquer informação po-, delegação serão os.sis.Dou-

i
do Seí'viço Nacional de In-, material chégado' encon- FALA Á REPORTAGEM

derá ser dada para a Fede- ,glas Jay (trabalhista) ex-' formações, para o Tricente- tram-se o historiador AI-
O ESCRITOR GASTÃO

l'acão Columbófila do Dis-'�ecretário econômico da te-
I
nário da Restauracão Per-

I

berto Iris, o e�critor Gas-
BITENCOURT

trito Federal � 1° Região
I

souraria; J. Carmichaell n�inbucana, que e�tá sen-I' tão Bitencourt e o sr. Ro-
RECIFE,I ) h I

. 24 '(V. A.)
Militar - Minist�rio da (trabalh�sta), S t e p a n do ag�ardado co;n ansieda-I Jrigue: ?arci�. , Ouvido, ante-ontem, pelaI Guerra. I Mcaddel (conservador), -de, pOIS,. revelara aos 'bra- I Por VIa aerea, devera

reportagem, o escritor Gas-

.. • • • • .. .'. • • • • • • • • .. • • � • • • .. .. .. .. .. .. ..' � .. .. .. .. • � �".:........................................... .. •..:....... .. .. .. '.. ��.. .. .� 4Ii � �.� _ •....:........................... tão Bitencourt anunciou
..............................++ - +-ti ++ � � .."":"'.'"":r."":"•...,....,•...,...., �•...,...., "."" ,.,.."." �...,....,.� -."":"'•...,....,•...,....,....

;t vinda do diretor do Ser-
, -

Do nosso conft,cttle O Rebate, de Brusque, "II,.· d' I· cion;ldas de várias cultur�s, que lhe serào cediqas, man" v�ço de Informações de

transcrevemos o p1'esente a1·tigo, Para o mapni- n· ln .
us ria em.,au-. tendo a Associação Rural vacinas para todos os tipos de Portugual, a fim de inaugu-

fico exemplo da corrnma bn�squense, chamamos -1'.' 1
'.

II doe�ças que atacam as briações de galinhás, suinos e o l'ar a Exposição Histórica
a atenção dos leito1·es. E também Ct daqueles Xl 10 ·a' avoura gado em geral. .

'. ,A Ab T' _
,

E d f d d U D NAD' '1
., f' d d ' .

A
. .J0l tuguesa, so re o rlcen

que, no sta 0, azem se i? a . . ,nas s- OIS tratores agrlCo as Ji'! oram oa os a SSOCla-,
R.. d 'd' t 'b l't' 1 1 d d ',enárió cUJ'o início' foi adia.

sociacões ura�s, ori. e' so tS n 'l.tem po � wa- _. ..
_

ção pe os in ustriais para serem empr�ga os no preparo

gem,
•

O movimento' sadio e patriótico, iniciado cetando uma campanha de recupera�ão da terra que, fa· I da terra/ facilitando a luta do colopo. :lo por motivo de ordem

p01' B1'usque, merece o aplauso de todos os ca- talmente, há de produzir excelentes'. resultados: Atualment�, um veterinário prático percorre a co- técnica. Teve o entrevista-

tarinenses e bmsileiros. Deve-se diz'er que o Município de Brusque, foi, ou- lônia é:!ssistindo os lavradores em suas necessidades.
_ :lo palavras de carinho para

Tem constituido preocupação do Govêrno pôr em trora, um grande celeiro colonial, decaindo, ultimamen- "
Para cwbrir as despesas que a campanha, fatalmen-

prá�ic,a m�s �e. rec_:tperação, da �avoura que, devido I te, d�vido à pO,breza de suas terras, ,po�t� que z�nas mais I te, v�i �xigir, os indus�ria2s hrusquenses res�lveram

a rapl�a mdustnahzaçao, do PaIS, nao .�em acompanha-I fertels foram mcorporadas ao patrmlomo agrlCola do: cont�I�Ulr para a 'f\s�oclaçao Rural com Cr$ 3,00 por

do o ntmo de desenvolvImento da Naçao, permanecen� Estado..
.

operarJO de suas fabl'lcas. r
• . inalteráveis, como fraternas

dQ estacionária, ou mesmo decadente.
'

E a maneira como vji ser atacado o 'Problema é a I Como vemos, não podiam os industriais de Brusqué Latrias.
As estatísticas oficiais afirmam que a produção a- mais simples possível. ' ter idéia 'mais nobre nem mais feliz."

.

grícola não tem dil'lünuido.
'

Do modo como vão agir, prestarão à nossa colônia ,O RISQ nA CIDADE ...

·

O desequilíbrio da atualidade se originou, ao que Apenas foi necessária. uma dose alta de compreen- assistência práticã e eficiente, com a vantagem de não se

parece, do crescimento da população, -enquanto que a são e espírito públicos e iss? foi possível porque os in-
I
ver a campanha embar,açada peIo's entraves da burocra-

agricultura é a mesma de tempos remotos. dustriais de Brusque não pensam. apenas em termos de cia.
'. .'

.

'

O Ministro Osval.do Aranha, com o seu plano de re-) ganhar mais, compreendendo que lhes cabe responsabi- I A lavoura brusquense acreditamos que ,será resta- .

forma cambial, tem declarado, repetidas ve:es, que �s lidade na solução dos problerras em geral que afetam a belecida e, dentro em breve, quem viajar' pelo interior Iagios obtidos com a venda de dollars em leilao se desÍl- vida do Município. . ,do Município poderá ver grandes extensões de terras la·

nam, em parte, ao financiamento da lavoura para per- E . daí resolveram, em reunião mem()rável do Sin- . vradas e cultivadas, o gado nédio e 'bem tratado, e as fa- ','mitir maior vulto da produção agrícola nacional. dicato Patronal, reerguer a nossa lavoura periclitante, , mílias dos colonos felizes com os resultados das colhei-
O fato é que, até agora, a situação não mudou, per- através de eficiente assistência que será prestada aos'co- tas.

" "

Imanecendo os nossos mercados carentes de produtós a- 'lonos pela Associação Rural, que é o órgão de classe com- I Está ai mais uma liç.ão de civismo dada � Naçãp pe�

grícolas, a ponto de o Govêrno ter, muitas vezes, que re'- petente para orientar e dirigir a campánha. '" ' los ind1,1striais de Brusque. "
.

l . �\- -

correr à importação para aliviar o peso das deficiências! O plano, já em' execução, .consiste em assistir o co-, O que os leva a proceder assim, pudemos sentir isso 1
-

alimentares do País. Ilono em tôdás as suas dificuldades, orientando-o na prá- nerfeitamente, é o seu amor à terra. a ânsia que sentem UDENlLDA -:- Faz hoje
Outra vez, como aconteceu no caso da estabilizaçãc I

tica de metodos modernos de agricultura, por interru_é- ile ver cada véz mais e nl.ais 'engrandecido o Município um mês que comecei a

de preços dos gêneros aos operários, são as Indústrias de dio de pessoal competente, que ensinar;í novos processos d� Brusque, que eles estimam coino uma' jóia sem par toa1hl'nha-,

1 b bo.rdar ' esta
Brusque que vêm, espontaneamente, co a orai' com 0)\ de adubagem e amanho da terra. 'dêste nosso imenso Brasil.
-ua 'o�djJp.mW 01) B.mÔÃBI BP oluawIKmssa.T ou SOUI��\b::; , O colono· terá ainda a sua disposição !lementes ·sele. J, M, para o, CollinL ,

Pombos Correios
extraviados

çapara para esta capital,
foram extraviados os se-

20m o Brasil, cujas ligações
:!om PÇ>rtugual continuam

I

I
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CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS _ NAR1Z· E.
. "

GARGANTA
- du-

J

'0 I C O 5
'

!, Dr. f�·.ostu· Bras',' I ri O E S TAID O Chef� do. Serviço de Ouvidos - Nariz e GargantaMEu do Hospital de Florianópolis
r

. i ESPECI!\LISTA EM DO- i

ÁDl\HNISTRAÇAO A clínica está montada com os mais modernos
.

MÁRIO DE LARMO I DR. ALFREDp DRA. WL1\DYSLA\ A ENÇAS DE CREANÇAS.
I Redação e Ofícínas, ii rUI! Aparelhos para tratamento das doenças da especialid�de-

CHEREM W� MUSSI .

CLINICA GERAL ' Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operaçao)CANTIÇAO i
CONSULTAS: Das 10 às·ITel..302� - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar das sinusites e'.

'_ �ÉDICO _
.

'1 CURSO NACIONAL DE "e
. Diretor : RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta)CLíNICA DE CRl-\NÇAS

DOENÇAS MENTAIS DR. 'ANTÔNIO DIB 112 horas. RAMOS. lONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoA D U L TOS
Ex-diretor do Hospital I MUSSI, Gerente: DOMINGOS F. DE

para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores deDoenças Internas
Colônia Sant'Ana.

_ 'MÉDICOS _ Cons. e Residência: 7 de I AQUINO. Cabeca e Inflamacões da Garganta e Olhos. E'U muito ..CORAÇÃO - FIGADO
Doenças nervosas e men-

CIRURGIA·CLíNICA

I
Setembro n. 13. Representantes: 'c�sos são evitadas as operações das AmígdalasRINS _ INTESTINOS

tais. .

GERAL.PARTOS
.

. Representações A, S..La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento. das Faringite�Tratamento moderno da
Impotência Sexual.

ra, Ltc'a. e inflamacões dos Ouvidos)SIFILIS Serviço completo e espe-
40 �

C b )
Rua 'I'iradentes n. �. cializado àas DOENÇAS DE I

Rua Senador Dantas, RAIOS. X (Radiografias da a eça
Consultório _ Rua Tira-

Consultas das 15 as 19
SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS _ fia andar. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA detentes, 9.

horas.
. 'I métodos de diagnósticos e TeI.: 22-5924 Rio de (OCULOS)HORÁRIO:

FONE: 3415.
. tratamel'lto.' Janeiro. 1 LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico deDas 13 às 16·horas. Res.: Rua Santos Saraiva,

ISULPOSCOPIA
_ HISTE- DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda. lesões dos Olhos) .

.
TeI.: Cons. - 3.415 _ Res. 54 _ Estreito. ao _ SALPINGOGRAFIA ROS" VIEIRA Rua Fel ipe de Uliveira, n. I INFRA VERMELHO- 2.276 _ Plorianópolís.

'. TEL. - 6245.
! MET L\.BOLISMO BASAL I

- 21 _.. 60 andar.

I
Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de

------------1 ,- dioterat ia
�

or ondas '.
'._ ADyOGA?O -:;-

., TeI.: 32-987a - São Paulo.
. Pulmão e EsófagoDR.·ROMEU BASTOS·' DR< MÁRIO WEN-llcu��:s.Eletr:co�gulação _ 'Icalxa Postal 150 ,-:- Itajaí ASSINATURAS Consultórw: Visconde de Ouru.Preto 2 (Altos da CasaPIRES DHAUSEN·"·; I f

- Santa Catarma -

1 Na Capital
,.. Belo HorizonteRaIOs Ultra' loleta e .'1 ra

,

•. . .

_ MÉDICO --

. CLíNICA MÉDICA· DE Vermelho.
. '-DR. MÁRIO LAU- Ano .".; Cr$ 170,00 Residência _ Felipe Schml�t, 113. Te�efon€ 2.365Com prática no' Hospital ADULTOS E CRIANÇAS ,Consultório: Rua Trajano, I .

.

O
.

l8-emcstre �r$ 90,00 Consultas _ pela ma�ha n� Hospital r: A tardeSão Francísec de Assis e na . Consultório - Rua João n. 1, 10 andar - Edifício do RIND . No Interior • das 2 horas em diante no ConsultórioSanta Casa-deRío de Pinto, 10 _ Tel. M. 769. A-IontepÍu. e":'<:� .

Ano : Cl'$ i��'�� I
-

DOENCAS- DO :'APARELHÕ- DIGESTIVO
-.

Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Eoráv;o : Das 9 às 12ho-
DR- CLAUDIO _llseme�tre, �r$ c�n- ULCERAS�DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA-CLINICA MÉDICA raso i'a8.- Dr, MUSSI.

. I ;Ánl.lnC10S mediante I
DERMATOLOGICA E CLINICA GERALIA F..esidência: Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra. BORGES. trato.... -

O M· I N F
.

CARDIOLOG'
Júnior, 45. Te!. 2.812. l\'IU�SL I ADVOGADOS O,S, ongmal_s, me�mo nao

r· Ilue unes errelra
Consultório: Rua Vil<>r I

Res! dê..cia: Aven ida Trom-, Fô"0 em "mi, Recursos p�b. ícados n ao serao devol-
, .'

.

Meireles, 22 Tel. 2675. OLHOS - OUVIDOS -) powsky, :34. p�rante o Supremo Tribunal vldú'l<. _ _

_ RECEM-CHEGADO DO RIO DE JANEIRO,Horários: Segundas, Quar- NARIZ E GARGANTA
. I Federal e Tribunal Federal A direção nao ·.se. respo� ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, 1Q...__e_ Ide Recursos. s�biliza pelos, concelt?s eml: ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.

tas e Sexta feiras:
DR. JÚUO DOIN .

ESCRiTóRIOS tidos no' artigos assmados:
CHAMAPOS A QUALQUER HORA DO J?IA OU

Das 16 às 18 horas. .

I VIEIRA DR. NEWTON Florianópolis - Edificio
.__ _..........,.... DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FELIPResidência: Rua Felipe

D'AVILA São Jorge, rua Trajano, 12

In
I

lormaço-es SCHMIDT.SChJ111'dt, 23 -. 2° andar.]' li t Olh· __ 10 andar _ sala 1.Especia IS a em: os - CIRURGIA GERAL EdT .

YI 1" ....
apt." 1 _. te!. 3.002. .

'

Ouvidos - Nariz e Gar- Doenças de Senhoras - BO�!��:.:.e::enida �����. utets . Dr. .' mar ",orreaD·R. .WAV\JI'OR zo- ganÍa: .

' Proctologia - Eletricidade. nío Carlos 207 - sala 1008. CLINICA MEDICAJ.t:.I.
Receita de óculos. Médica

. -----.------.

O leitor encontrará., nes- CONSULTAS das io _ 13 horasMER .GARCIA
V lh Consultório: Rua Vitor. DR. CLARNO G. ta cotuna •. informações que Rua Tiradente 9 _ Fone 3415d Infra- erme o.

Meireles n. 28 _". Tetefone: .

d . _

Diplomado. -pela . Faculda e

N GALLETTI necessita, diàri.mente e. f

C I F E I.
Nacio'nal de 'Medícina da Ultra-Sonoterapia - e-

.33tH.
l·med.iat�:' Dr. . a.r os. e nue sino' r

.

Consultas: Das. 15 horas ._ ADVOGADO -lJniversida�e do Brasil. bulizações.
Rua Vitor Meirelles, 60.Ex-interno por concurso da Equipo de Oto-Ríno em diante.

NE 2 ,1681
I
JORNAIS Telefone I Médico dos Hospitais Amer-icanos e da Força

E I KU:;1(1eucia: Rua Vida! .FO: .".1; �Maternidade- sco a
(único no Estado) v

FI
. , I' O E"t-do ll.O22 I Expedicionária Brasileira

O tã
•

Ramos -- Telefone 3.422. _ Ol'lanopo IS ._
., n(Serviço do Prof. c avio. R�a' - Vitor Meireles ,«

I
\ Gazeta 2.651 MÉDICO _ OPERADO�". _ PARTEIRORodrigues Lima) -

nR-,-jjIB-CREREM
I Diário da Tarde 3.579! Doenças de Senhoras e Crianças _ Partos _ Operações

Ex-Interno do Serviço de n. 22.
G DO Diár! da ManhA UI! O Mais Moderno e eficierrts Tratamento e Operações

.

Cirurgia do Hospital. Horário - 9 ás 12 horas ADVO. A
, .

..\ Verdade .........• 2.0lU I . das doenças de SenhorasI. A. P.·· E. T. C. do Rio de
- 16 ás 18 horas. Causas cíveis. comerciais. :

.. 688 f b I id d
...

impren!il8 Oficial.. .. .... I Cólicas,
.

lôres rancas, irregu arr a es mentruaes, ton-
Janeiro

FONE - 2.675 criminais e traba1histas.
JJOSPITAIS turas.izumbídos de ouvido, neurastenia, irritabilidade,

MédicG do Hospital de
Residência : Travessa Consultas popula:res

n� Cuidade: insônia, impotência e frigidez sexual em ambos os se-.
Caridade .

Urussanza 2 Rua Nunes Machado, 17,
: Pruvedur) .•..... 2.S14

. xos _ Tratamento pré-nupcial e pré-natal,DOENÇAS DE SE:NHORAS "

.

• ..
-

,

. 'Apt 102 'T � t ) - sobra- i
.

(HfH'tana) ,........ 2;036 Operações especializdas do ouvido, -

nariz, garganta,
- P,'ARTOS-:-()PE.R.ACÕEl' .' ;.

. (esq, iradenes! .

•.
• 831 I d d (nari ) 1 bí íd

r; . Ç" ,

;'Ilfrêu RamGiI sinusites, po ipos, esvios o septo narIz· a _lO partl o
çons:

.

.Rua João PlOto n. 16. DR. VIDAL do - sala 3.
MIlitar ..... _. .. .. 3.157

_ Operações de hernias, apendicites, ováriõ, utero,
'"

� .

das .1�,.OO às 18,0,0\ CLíNICA DE CH.1ANÇAS '. São Sebastião (Cà.a hemorroides, adenoides, hidrocéles, varicoceles e•
.

;:i:':nanhã at,nd; CONSULTÓRIO - F.U-
.

... M:t:r��:::� D��i��
. U5!

C I R U ;:;,r,'Ie;,;Ie�n��.E R A L
diàriamente no Hos- pe Schmidt, 38.

D H
_.

"'gOD Ke'chale Carlos Corraa 1.121 :.'ratamento garantido de varizes, úlceras �aricosas,.' pital de Cal'idader ,CONSULTAS - Da.4 r - aos LI CHAMADAS UR- hemorroides com 6 injenções, sem dôr
Residência: ", ':Is 6 horas. I CI'RURGIÃO DA CAsA DE' �AUDE SÃO SEBASTIÃO GENTES .

OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TI�OIDE (Papo)Rua:. General Bittencourt Residência� Tenente Sil- Laureado com a medalha de ouro /pela Faculdade

I Corpo
de Bom1h!lrol '.313

I
Tratamento 'e Operações do estômago, fígado, vesicula e'n. 101.

I ve�ra, 130 de Medicina do Paraná. Serviço Luz (Recla· intestino _ Tubagem duodenal.f 2692 . O· _.- I mações) 2.404 Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, mais
Tele one: . . FONE - 3.165. -. .

l'd CI" Ob t't da Policia (Sala C··mla- d 3 15 d'
Prêmio "Victor do Amara e mIca s 1 eca v'

mo erno, em ou las.DR•. ARMANDO· VA- I

DR· ANTÔNIO, MO- Faculdade de Medicma I Bário) . . . .. . . . .. %.038 fécnica única no' mundo para o tratamento do Heman-LE'RIO DE ASSIS,
I
NIZ _DE ARAGAO' PO�facdiOa) (Gab. Dele- gioma (manchas de vinho) no rosto ou no 'corpq, comCom, estágio na Clínica Cirúrgica da Fac}11dade. . . , . . . . . .. 2.5&4

, 100% de' cura.
•

- MIWICO -

.ie MediCina da Universidade. de São Paulo.. . .

COMPANHIAS DE Receita de óculos � Tratamentó e operação das doenças
Dos Serviças de Clínica ln·. CriWíWIA TREUMATO- Viagens de aperfeiçoamento aos hospItals de

.

;rRANSlPORTI: dos olhos: PTIRIGIO,� CATARATAS, ES'l'RABISMO,
tanlil da A,.sistêneia �uni- "' .

LOGlA \lontevidéo e Buénos Aires. AÉREO .

ETC.
.

cipal e HospItal de C!lrIdade . Ortopedia CIRURGIA GERAL - PARTOS - DOENÇAS DE TAC , 3.700 I\.TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA
.

CLtNICA .MÉDICA DE i Consultório: João Pinto,. SENHORAS Cruzeiro do Sul 2.500
. .

NOITECRIANÇAS' E ADULTOS 118. .

Oper�ções de:. Aparelho. dige.s!ivo - �stôl11ago, I
Panair 3.553 Consutório: 'Rua Deodoro, 35 _ Tel: 2784

- Alergia -

Das 15 'às 17 diàriamente.
ntestinos, reto, anus etc" Vlas �lhares (v�s�cula) .- Varie .. ;.......... 2.325 I Residência: Rua Bocaiúva, 210Consultório: Rua Nunes' Menos aos SábadGJ
\parelho gênito.urinário masculm{) e _femll1�n�, rms .L6ide A'reo 2.402Machado, 7 - Consultas das Res.: Bocaiuva 18&.
)exig�, próstata, útero, ovário.s, o-peraço.es pl.asbcas. A

Real. . •. . . . . . . . . .. 2.35815 às 18 horas. Fone: - 2.714"
Cirurgião da glandula tIreo.lde. Clrurgla do cano Scandinava. .;..... Z.500Residência: Rua Marechal

�er. Traumatolo.gia. "

HOT&ISG,uilhp-rme. 5 _ Fone.:_. 378�. DR. H E N R IQUE Atende das 8 às 10 e das 16 as 18 horas na Ca- Lux .

D.R.--I·.-·L··
..

··CB·A'I'O PRISCO PARAISO 'a de Saúde São Seba·stião., das 10 às 12, e. 1<1 às 16 .ho.- MaeeaUc ..•.......

MÉDICO cas a rua Fernando Machado. nr. 6. (PredlO do Instlt�l� Metropol .

-
:FILHO

Operações
.

_ Doenças co. Diagnostico Dr, Djalma Moellmann),
.

La Porta .

d e'ho respi .

Cacique .
D,jenças' o .. apar ., de .'Senhoras - Clínica d.e

1
.ratório

Centra .

. •.•....•..

TUBERCULOSE Adultos.
Eltrela , .

RADIOGRAFIA E RADIOS- Curso de Especialisaç�o.

LYS\OF'O'RM E'''. "--QB"}.'Oft
Ideal .

COPIA' DOS PULMõES no Hospital c1ús Servidúl'.s ESTREITO
Cirurgia do Torax do Estado Dllque .' ..•....•••

F d Pela Faculdade . ..'
P f M 1orma o

,

..
. , (ServlCo 011) ro. u a-

..

, _'

""'$'_Nac�onal de MediCIna, TISI0- ,
. d'

J
• ....._.� •

.,••
'

• Y,
.

V
'.

I --"'\
__

logista e Tisiocirurgião do I
no. P. Andrade)

. _ Durvalino. Ba'ls a elg�) \

Hospitál-.:Nerêu Ramos Consult-as - Pela manha

Bsco.la 'ptimariaCursQ de especialização pela no H0spital de Caridade.
_ Dist�ibuidor Exclusive _

S. N. 7. Ex�interno e Ex-as-
'A t�rde,' das' I5,30hs. Adventistaaistente �e C.irurgia �o Pr_of. em diante no �onsult6rio,

. Paraaa' e S·ta'.· Ca.tar.- 'o·a I Matrículas AbeTtCII.Ugo Pmhelro GUlmaraes
,. -l...

.

had 17'
d(Rio). _

a Rua, l�unes Mac. o "
.'.

. 'I ,C�rsos: Primário e A ..

Cons: Felipe'Schmidt, 88 Esqll.nà de Tiradentes. 'i\e�.

'1 mlssao.. '.. I. Rua BenJ'amin Constant 138
d °

- Fone ·3801. 2.766. -

I
Rua Visco;nde 8 uroAtende em �on márcada. Besiclênci� - La Por�a I FONE 3,164 ,; CURITIBA

Preto, 75.Res: Rua Sao J:Q,rge 30 - ' ..

Fone 23''9.5. I Hotel. ,

.. ,. _ _.". ._.. ._._ _.__ .

.�-,..... _ .. ,���-�------_.._--

Lavando com Sabao

\/irgem Espe'cialidad,e:
da Cla. -IETZEL IN.Dti�TRIIL�J8IDvllle. (m�rca �8glltrada)
\ ' ecoDomiza,..se

......��mp�.__.�_ dIDhelr�__ .. ..

R.

27/6

•

Navio-Motor «Carl

OI

RAPIDEZ - CONFORTU - SEGURANÇA
1Jiagel1s entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIR0

Escalas intermediárias em ltajaí, Santos, São Se-,
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sentio nestes quatro últi
nos apenas para movimento de passageiros.

As escalas. em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba n�Q
prejudiéarão o 'horário de chegada no RIO (Ida) e

.

SANTOS (Volta)
ITINERARIO'DO SIM "CARL HOEPCKE" NO

No" ME.:S DE MAIO DÊ 1954.
; IDA ....

· "?f;'
V O L T A

Hoeocke)
. �.021
2.276
3.147
1.121
S.U,
1.""
S.S7J
USá9·

Plorianó"polis Itajaí Rio de Jan�iro .

26/6
Santus

1/7.
OBS.: - O Itinerário supra está sujeito a alte

>'ação sem prévio aviso.
Horário de SlJída:

de Florianópolis às 24;00 horas
do .Rio 'de Janeiro às 16,0.0 horas

Para maIs informações dirijam-se à
;�MPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE
R.lIa� Dj'>flNnl'() - Caixa PO$tal n. 92 - Telefone: 2.�12

/
.. ,....... .

.

BAR E SORVETERIA

AMERICANA

Vende-se o Bar e Sorve

teria Americana si,to à Rua
Saldanha Marinho 1 n. 13,
Edifício Machado. Tratar

DO local com o sr. Uniberto .

I \{achado,' o qual explicará
\
L motivo da venda.

,.--------�--�---

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� � .Síadícate dos Empregado,s
,DO Comércio de· flor.llnópolis�"�QI. J

�

NO LAR E NA SO,CIEDADE
,

.

Saldanha da Gama

.

ASSEMBLÉ1A GERAL ORDINÁRIA

Convoco os associados dêste Sindicato, para a reu

nião de Assembléia Geral Ordinária, que t�rá a seguin

te ordem-do ·dia.

À memória do grande AI-
.

mimnte Brasileiro, LUIZ

FILIPE SALDANHA DA

GAMA pelo sessenta ani

ve1'sá1'io da sua morte.

Hoje no

Pas,sado
Apreciação, discussão e aprovação do relató

rio do exercício de 1954.

Apreciação e aprovação da propo�t{:\ orçamen-
tária para o exercício de 1955.

�..

A reunião será realizada na sede dêste Sindicato, à
.rua Tenente Silveira, 15, 2° andar Edifício Parthenon

,

., ,

no próximo dia 30 (trinta), quarta-feira, às 19,00 ,horas

- em 1631, o Capitão .. -

em primeira convocaçao e às 19,30 horas em segunda
Luiz Barbalho por determi

nação de Matias de Albu

querque, atravessou o Be

beribe e desalojou os ho-I·landes do Perrexil, em .

.
Olinda;

. I
I-em 1637, partiu do por

to de Recife uma frota ho-I·
,

landesa de 9 embarcações e

25 DE JUNHO

A' data de hoje, record,a
nos que:

Soldado e 'cidadão sabio' e' guerreiro,
Jámais recuou seu pulso rijo e fórte,
Contra a sanha feróz da vil' coorte ,

Em luta desigual foi o primeiro.

convocação, caso não tenha número legal na primeira.
Florianópolis, 23 de junho de 1954.

Vitório Cechetto - Presidente.

ESOTiERIS,MODepois, por fim, o grande brasileiro

Soube enfrentar a pugna até; morte,
Que decidiu da sua triste sorte,
Um herói expirou nesse cruzeiro.

CONVITE
A Diretoria do Centrá de Irradiacão Mental Tattwa

.

..

'Amôr e Luz" tem a subida honra de convidar a todos
,

-s esoteristas desta Capital, ou de passagem por aqui,
.em como às organizações espiritualistas e religiosas, a,

-omparecerem, com suas exmas. família� e pessoas de

. uas relações, à Sessão Magna, de caráter público, a rea
izar-se domingo ---:- dia 27 do corrente - à Rua Conse

heiro Mafra, 33, 2° andar, sede do referido Tattwa em
, ,

.omemoração -do 45° aniversário de fundação do Círculo'
'

�sotérico da Comunhão do Pensamento, de São Paulo.

,
'

1.200 homens, sob o coman-

do do coronel João Koen,
corrr à fim de se apoderar
da fortaleza portuguesa ou

castelo de S. Jorge da Mi

na, na costa de Guiné. A

oraca era fortíssima e po-
. "" ."

leria ter resistido vitorio-

.amente ao ataque. Mas as

.im �ãó sucedeu -, Logo que

-hega, ocupa Koen um

nonte chamado de Santía-
/

';0, dispara alguns tiros e

intima ao governador que

ADELAIDE BOTELHO

I)E ABREU

tes e pessoas amigas, ,o

contrato de casamento de

sua filha ZULMIRA, com
o sr. Érico José Botelho
r de Abreu.

De cruentas p.aixões na escuridão,
Foi da avareza rigida irrisão

Para o Brasil o filho que perdeu.

Tombou! Foi vencido! Altos dissabores,'
Mas não foi glória para os vencedores

Porque para a pátria êle não morreu.

Início,- às 20 horas, em ponto.
ENTRADA FRANCA.

24 de Junho de 1954.

ERNESTO XAVIER DE SOUZA

. Pcetícípcçâo
ZEFERINO JOSÉ DE ZACARIAS' SANTOS

.

.
'

'ABREU

'e renda, o que. se efetuou
x

'J 'D " ( 29 de agôsto,. voltando
..

ose, aux, nesta Capl- -

tal depois Koen para Pernam-

menina Elízabeth, fi- buco.

lha do sr. Nilton Nocetti e
- em 1822, na vila de

ma esposa d, Sefora Cal- Conheira, Bahia, deu-se

_ Assinala a data de ho- deira Nocetti .rma sublevação contra o

,
# I t

A M d
. participam aos paren-

je /0 transcurso do aniver- - menina Terezinha de ;enera por ugues a, eira,

.

d T Cd d f' oromovlda pelos Coronéis
tes e pe.ssoas amigas, o

sário natalício a exma. esus i a e, ilha do Ten. .

1 1
. contrato de casamento de

snra. d. Orinda : Silva Ni- Eugênío Cidade, da Polícia e cava aria José Garcia .'
.

. P h R d
. A t

seu filho ÉRÍcb, com a
'

colich, digna esposa do sr. Militar, e de sua exma, es� ac eco e o rrgo . n 0- -

_ F 1 .senhorita Zulmira- Julieta I

Eduardo Nico,lich, nosso posa d. Isaltina Cidade. 'lio a cão Brandão, . ade-
, . d Saptos. " .

\ � '�

presado conterrâneo e Se- I ón. o á Indepe_ndencia do
I ' ç.. ,.. -

.. lf

C I N O Br;s'il' - . � "', -.' e, ;f
. !.,.1. ""

.. ' 1

cretário da Junta " omer=i I V ADO"
..

I
-'. �;;R;L"

I d 'E t d "
� ,

. '-::.. em 1850, foi �r,omulga-
"". � "'"

.

"

.: C::_O��.' � 11 L M. I R A

cia o S a o.' " .

. r - N

Dama muito estimada Co� a graci�sa' � pren- do o Código do Comércio: ::..�- -�?_ l�y:O �.

na sociedade local pelas Iada sta, Zulmira, filha do - em 1874, começou, no Florianópolis, 20 de junho de 1954.

elevadas qualidades e pe-
sr. Zacarias Santos e de I �io Grande-do Sul, a revol-

los méritos 'de seu coração, ;ua exma
.. esposa d. Julie- ta dos fanáticos Muckers, ,Partl·C,'-paça-O

a distinta aniversariante a Santos, contratou casa-I dirigidos. por Jo.ão Jorge

�er-se-á cercada de, cari- �ento, � 20 do corr�nte, Maure�., ' Candido Abdon Goulart e Adir Silva Goulart, tem

nhósas manifestações de a- lesta cldade, o sr. Erico Entncb.eraram-se na bos- 10 prazer de participar·aos parentes e pessoas ,amigas o

preço pelo grande circulo fosé B.otelho de Abreu, fi- 'que de Farrabaz, municipio nascimento de seu filho João Walter? ocorrido à 22 do

de amizades, .recebendo ex� hei do sr. Zaferino José de de São Leopoldo e só fo- corrente, na ,Maternidade Dr. Carlos Correia.

h
\breu e de 'sua exma. es- ram vencidos n; dia 2 d.e

I Florianópolis, 24 dê Junho de 1954.

pressivas omenagens.

O ESTADO, com prazer
,osa d. Adelaide Botelho agosto. Em um dos comba-j PartI·01!'"

--

'e Abreu. tes foi morto o co�andante I .u.'. para.ao
e respeitosamente, se· asso- �

y

cia às homenagens que se-
.:las forças do Governo, Co- Siri? J�s� Alves e Wanda Albani Alves, têm o, pra-

rão tributadas à distinta
Aos noivos e às exmas. ronel Genuin<Y"de Sampaio, z:r de partIclpar, aos parentes e pessôas de suas rela-

"amílias os cumprimentos que 'fôra um dos mais dis- çoes de amizade o nascimento de sua filha YÁRA NEY

dama aniversariante. 'd 1 d
'

'e O ESTADO. tintos comandantes de ba-
ocorl'1 o a ,5 o corrente, na Maternidade da Casa de

_'
Saúde "São Sebastião".

talh.�o de guerra do Para .. I 'Florianópolis� 16 de Junho d,e i954.
.

---------.- gual,· _- '-�-_.-

'Pàrficipação � em 1875, ficou orga- P·ar·ti-C,'1·pa�a";'0"--. I nizado um novo Gabinete, y
tUI MAIA e AME'LIA presidido • pelo Marechal

.

O Dr. Rafaél David dos Santos e sua �sposa parti-
.

AREÃO MAIA Luiz Alves de Lima e Sil- CIpam aos parentes e pessôas amigas o nascimento de
seu filho Rafâél David dos Santos Filho, ocorrido nes-

ta cidade.
Tubarão, 21 de Junho de 1954.

x

ANIVERSA'RIOS:
-e-

SNRA. EDUARDO
NICOLICH

-e- JULIETA SANTOS

participam aos paren-

STA. OLGA DE MORAIS
LIMA

'

,articipam aos seus parEm- va, Duque ,de Caxias, suce

es e amigos o nascimento dendo ao de 7 de Março de

1e sua filha Kátia ocorri. 1�71 que 'era pre'sidido pe-

lo em São Joaquim, no dia lo-Visconde do Rio Branco.'A.gr,a.. dec� tm-'
"

·e'·n·I ,t·''0'
U do corrente. Governou até _5 de. janeiro :.L

.T • de 1878. J:.. Fámília do Agrônomo Alcione José Osta, na im-
'"

André Nilo Tadasco possibilidade de agradecer pessoalmente a todos que a

___________._ confortaram qU�hdQ do falecimento da sua inesquecível

V:ende-se u,?la casa de m'a- Fr.quez.. em ser. I I filha e irmã AMELY, o faz por �eio 9êst�, confessando-
delra, de boa construção Vlnbo C t' dsita a rua Antônio Mato� r8010 I O se pl'ofunda�ente sensibilizada.

m'as n. 291. Estreito. I
. (SlIveira),� Rio de Janeiro, jupho de 1954.

A data de hoje assinala a

passagem do aniversário
natalício da gentil senhorita
OLG� DE MORAIS LIMA,
Academica da Faculdade de

Direito, a quem felidtamos.

FAZEM ANOS, HOJE:

-Sta. Mirta Costa Avi-

la
_ Sta. Maria do Carmo

Dutra, funcionária dó De

partam�nto dos Correios e

Telegrafos;
_ menino Valeril, filha

do sr.' H. W. Stellion, ex

consul inglês nesta capital;
_:_ Sr. Eduardo Silva;

� Sr. João Batista;
_ Sr. Guilherrp.e Gon-

çalves;
_ Sr. Jorge Nacif

.

_
. snra. Virginia Ribeiro

�ola '

_ snra. Eli Konder Reis,

esposa do sr. Osvaldo Reis

. _ fez anos, ontem, o jo ..

vem João Batista' Walda

Raijche, fun�ionário da

Empreza Cinematografica

,

, ,

AGUA 10 ESTREIIO
. Acy Cabral Teive têm .feito de tudo para

-, obterem o líquido precioso.
Grande parte da popula- 'Fàláram com o sr. Pre

ção do sub distrito do Es- feito. Faláram CO):l1 o Sr.

treito, até hoje, ainda não Diretor de Obras Públicas.

foi contemplada com o no-, Fizér�m abaixo assinado
I

'lO serviço de água, inaugu- e enviaram às autoridades.
rado nésta capital, em 1950, Tudo, porem, em vão!

.10 Govêrno .do Dr. Aderball'· �ais �: 20 r��idências,
Ramos da SIlva. - • estao utilizando agua de

A rigor, póde-se mesmo pôço, quando existe águ�
.firrnar que, com" exceção bôa, tratada e limpa, há

da rua principal, às demais menos de 100 metr�s.·..
zias públicas não recebe- I 20 reside�cias que repre
ram os canos definitivos e sentam quasi 100 pessôas '

,im, em alguns' casos, ca- 20 familias que. vivem
, lOS 314 de polegada,

.

para esperando uma providencia
�etermin,adas

'

residencias, dos .
poderes públicos há

cujos proprietarios concor- mais de 3 anos.

dáram com o pagamento da Já dissêmos, em comen

metade do materiãl I ,'. tário anterior, que o Esgô-
Em outras ruas, 'grupos to,. no Estreito, é a reinví

.le moradores. se eotlzaram dicaçâo máxima �a' sua po

e, conseguiram instalar o pulação. E' um problema
cano definitivo, isto é, o que como a água, déve ser

I
.

cano de' 3 polegadas, resol-. resolvido de imediato,
'

ur-

vendo-se, assim, o proble- gentemente, em beneficio

ma daágua, em dezenas de de mais de 200 mil habí-

casas . tantes, de' uma coletividade

Mas, a grande maioria, que é, afinal, a têrça parte �

essa maioria que não póde da população do município

)agar as despesas, ficou I de Florianópolis.
'em água, até agora. . . j. . Aqui fica O nosso regis-

E, entre éssas ruas. que I tro e a esp�ança de que os

ião r�ceberam esse grande I homens do govêrno, póssarn
nelhoramento, está à rua atender .áqueles moradores

Bernadino Vaz.
I
da rua Bernardino Vaz, do

Os moradores dessa zona, Estreito.

Nosso Poslo SIA ..CarrlS -Diesel
ASSEBLE'IA GERAL EXTRAORDINA'RIA

.

São convidados os acinistas da Nosso Posto SIA
Carros Diesel para a assembléia geral extraordinária
à 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 BÀUER .:..::.. Dir. Presi-
dente'

.'

JOSE' CORRf.:A TEIXElRA FILHO -··Dir. Ge�
,

rente
.'

..

, ,

A V I S O
"

De ordem do senhor diretor, aviso aos interessados
que a Diretoria de Obras 'públicas_ aceita a inscriçãe ao

exame de habilitação para concessão da licença dé Ins-
talador do Serviço de Luz e Forçp... .

.

A inscrição será feita mediante requerimt!llto diri
gido ao Diretor de ,Obras Públicas e entregue à portaria
da Diretoria à Rua Vidal Ramos nO 76,' até ás 17 horas
do dia 7 de julho do conrente ano.

. O exame constará de prova escrita e oral ver�a�do
sobre o ��_gulamento das Norinas Brasileir.as com rela

ção a instalações e conhecimentos gerais de eletrici-'
dade

'

As provas serão realizadas em local a sei.. 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 �uz e Força, Edifício Os;aldo Mach�do,
1° andar. '.

.
.

.
.

Diretoria de O}?ras Públicas ;em Florianópolis ' 22
de junho de 1954. .

.

. ,

•

IVETTE MONTENEGRO -:- Of. Adm.
•

R.estaurante �apo'i
RUA Marechal Deodoro 50 em Lages, 110 sul do

Brasil,' <) melhor!
Desconto especial para os senhores viajantes.

CAMPANHA IDO Cr$ 1,00
GANHE UMA PASAQEM DE IDA E VOLTA A

PORTO ALEGRE .TOMANDO PARTE DA GRANDE
CAMPANHA DO CRUZElRO DO GR�MIO PEDRO
J0RGE FRASSATI." .,

, ,

•••
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I

TODA A CIDADE GUARDA COM ANSIEDADE AS 'E;x:iBIÇÕ:j��S" DO MAIS COMPLET O PLANTEL CES'fEBOLISTICO DE SAN�
.: i TA CATARINA, PERTENCENTE AO GUARANI' CAMPEAO DO ESTADO, QUE ENFR EN'rARA' AMANHA À NOITE O. CLUBE

I DOZE DE AGOSTO E DOMINGO PELA MANHÃ.O CARÁváNA DO f\R, EM SENSACIONAIS' PRE'LIOS QUE' TERÃO POR

i PALCO O MONUMENTAL ESTA'DIO "SANTA C�1;�,���f1"'-'�O LARGO GENERAL 'OSO'RI�'NÃO PERCAM!
'

#
... "'�." \

;01'
..

" tO·
'I

I �
,�-··�_...-_tJj:D:»e-_.QII-----Ii••-------..-

'lI; .� \.

","0 �Estado

C
'

� il I
.' �"t !
�

E s P' o 'r t i vo"
......ra __ ��MM�����..� �a. .

• \. , • CAMPEONATO BRASIL,EIRO DE

�
, n ��, .

D nroa[lno� 'n nrl.�Dn nlr RIO,24 (VA�AS:�:��a:�:�:::o, a realizar-u. r; u U' li U. U U li U U U U � pilai do Eetado do Ceará, a ',e em São Paulo já deixara

'Para a grande regata A hospedagem das Dele-
I
afim de que os remadores

I
Podemos informar, ainda,

I

da famosa dupla do Marti- ,éoniecieração,. .B.ras,ileira IVianas não r: �iage�'
remistica .internacional pro- gações está sendo objeto de tenham o maximo conforto, que a dupla Barata e Kosa- nelli, aqui tainbem estará, ce Basketball imciara no i La Paz,'As estrelas bolí

movida pelo simpático e I, cuid,�dos� estudo por parte : corno ac�ntece lá fóra, o�de Ilchenco, vencedores em r'or- naquela oportunidade, pa-! dia 16 de Julho, o Campeo- I direta, ·po�s se exibirão em

glorioso Clube de Regatas dos Diretores do alvi-rubro, o Aldo Luz, tem 'competido. to Alegre, a 13 do corrente, ra uma grande 'r�vanche: I nato Brasileiro ,de) Basket- varias cidades do interior
.

, I . ball, Juvenil. Será' esse o notadamente e111 Santaprogramada N'-OTIC'IAS' DO CAMPEO'NATO DO M'UND'O
I

ainda que.é pro,�avel o aproveitamento de Eli, uma vez'
d b

. mais concorrido de todos 'os Cruz' d� h; S.íerra e Cocha-
e setem ro

.

DE 'F'UTEBOL t
.

.

t t
.

ti
, . ,.

que o a aque magiar em por carac eris ica Jogo. pro-' certames juvenis já reali- bamba.
.

do corrente ano, já conta fundo e elementos pesados, no qlle.tange�ao,fÍ!;;icO: '

�é:a;aSa�,e:�:,�:'���:,:: INDIO�, O COMANDANtE? '" ",i::': l�:i:�;.'\: . ,:, 'I, ••
'

.

'

,

.�'
"

"'

..
:' ::::;:1::aq::;zequ:elé::�:. Fe�::aeÇãotr;·::I�::a��:t;as�

, . ,.�iene, 23 --:- Muito embora Zezé Moreira"J,1ada"hi:lW";';' '}.cQUASE r.300 REPORTERES FAZEM A confirmaram as suas inseri-RIO de JaneIro, e Clube Na-. .'
.. '. . ". ketbal de assuntos relacio-

. .

.

I,declarado a respeito, tem-se como certo aqui o aprovei- I CORBERTURA DA COPA
'1 ções .Nele in.t�virão,. os d S 1cional de Regatas, de Mon- "

.

• . .' . I na os com o u america-
• r .•

' tamento de Indio para o prelio de domingo com. os BIENE, 23 - Quasi mil e trezentos' reporteres, scratchs do Distrito. Fede-
.

no, inclusive a elaboraçãotevidéo, Uruguay, os quais . .....
.

" .

','

. "
-

. .hungaros. O craque do Flamengo esta cotadissimo para I
inclusive cinco do sexo femíníno, fazem a cobertura do ral, São Paulo, Minas Ge- da tabela do certame via-solicitaram inscrições res- I ' I ,,'

.

' .' i ocupar o posto de centro avante da seleção do Brasil. : Campeonato Mundial de Futebol, revelou o Serviço de rais, Banhia, Pernambuco, jarâo com destino a' Sãopectivamente, nos pareos
o

..

.

.

.'.,'
o,

Id' '.
v ,I., .; Paderá ocupar também que jogue no )ug�r_ de Pinga Imprensa, encarregado do registro daqueles profissio- Paraná, Ceará Rio Gra.�de. Paulo, os desportistas Ivan'e Dois-com, DOU1:>l�� Scull.,' " .' ,.,.",,' ". "

.•
.

,.'

," ,. " ", .;' , ',/.::> o lu: -f na meta. esquerda. ·0 certo e 'que existem ·duvIdas quan- nais Ma� o Brasil, ao contrario do que se supunha, não - do Norte, Federação Atle- Raposo e Moreira Leite."
. Quaía"0":�0P1 E; oito; ,e Dou- 'I

,

•.

. _ .' I
� ....

'.

L�l" . '1" ...

' I �, to a escalaçao de Baltazar, Pinga e Humberto ..Contudo, forma na linha: de frente da representação jornalistica e
.

I tlca C,atarinense, Maranhão, I
", I!J ·e Scu 1· e Quadro com. I

.

o
'. " " . ..,

' . «Ó, ,

•
. '

I somente a palavra fmal do tecnico e que decidirá a es- radiofo�ica. Dos quarenta e um países' representados .

Pará, Estado do Rio 'e Ama-
'

Espera-se ao' todo o mo- . .

.
.

I
.

,
. calação da equipe, nesse setor do 'certame, a Suíça aparece e�, primeiro pá.

mento o pedido de' inscrição' .

..

I .. plano com 264 cronistas e 82 correspontentes estrangei-
do Clube de Regatas do I

I
.

.

'. I PUSKAS JOGARÁ' r.os aqui residentes; depois, vem a .Alemanha,
.

com 149,
Flamengo, do Rio; Esporte r

.

'
, I . Berna, 23 --:- Os sr. Sebes; vice-ministro dos Es-, ltalia, com 108, França, com 86, Brasil, com 61, Grã-

Clube de Regatas "Alva- .

. ,'. _' ,
.

'
' .

portes da Humgria, anunciou esta manha que o CapI- Bretanha, com 60, Uruguai, com 38, Turquía, com 27,
res Cabral, do Espirito _ .

' ,� �,.' ,' .. ,;,,' ;: !::, . t '/ '�i\#t:l
S ", .

", s. tão- da .eqUIpe hungara, (hmeIa'-'esquerd:�t',Puskl:1s, ,ce�ta-
anto; Tl�tê, de São Paulo". . ..

, ,�.' �.' , '. ,.' ", , ...;' .

'
, ;,.:. ii

.

'.

'

:1_
•

�.
.

,_' "meente e,�tam� el�� ��t�d? ª�: 1_f)g!'lf,'1 d�U)ll1'g<!�; ,p'r:!?�},rro,Gremw Nautrc6 UnIao ( ',l:,' ..; .;'.' .,,., "',.' ,', .•.,"" :/. ,,;� . , .' ,\ .. '

· " J ; 'contra o BrasIl.' I',·,

Clube Nautico '·Almirante
.

. ), .
. :;

.

I • q esta.do do jogadqr que �oi vitima 8e. um choq,L1Í!,
. '>t:����;��l- e� éI�..

be 'd����,e�a-: onten'l, o guàl'lhe ocasiopou umá c�ntusãó que vini),a
1., ·,,)tta:>t· . Vasc�"da'''Gam,ª âo .

. .,

,/ ,

-' ' '. ",.,' "-'I .1/J,. provocando. vivas inquietações, m�lhorou nitidamente:
,Rió Grande do, Sulj 'àlém . .,

Os ligam�ntos !Ião f�ram atingidos; contrariamente ao
dos Clubes Atlantico e Ca- .. _ A

. ..,'

h· o . 'd J' 'II
que se haVIa temIdo, e Puskas esta manha pode depc�rc. 'QeIra, e OlnVI e' .Ame- '.'. '

. .'

.

'.
','

I'
. d' . i

sem auxilio o seu quarto, para tomar o café da manhã
nca e pIranga, e, Blume-

" .

.'
com seus companheiros.

nau; Cruzeiro do Sul, de
Sigo no primeiro dia, e uma se.mana antes, do jogo os afi�
ão Francisco do Sul; e'

I
' NA' SUECIA, EM 1958' cionados suiços e de 'out:ras. ,nacionalida,dEi!s, adquiriramRiachuelo e Martinelli, de

I
'

PERNA, 23 - O Cong.r�ssQ da Fifa, reun,i,d,o ôI;Item todos os ingressos.
Florianópolis, ,

,'. . _ . ,. I ratif�cpu a escolha da ,?uecia parª· o Ipa.tf?�,}nib" d!il' pr�-
·

.

A I:eferId� co��ehça� e

I
ximo ca:np�o�ató m��d,ial ?e" fut�?ol, e�)958. for ou

uma das malOres Ja reahs.a,. tro lado, a Argentina apresentou tambem a sua candi- BERNA, 23 -..A Federacão Internacional de Fute

qas ..no Biasil' e con�tilrá I
daturá para o Í>atroci�i� do certâme' de: 62, .além 'do boI Association

.

(FIFA) teU: a' parti� de ôptem novo

�e, ��t:..
·

.(7), )'pare�s, �fu ��r- I/Chile. Mas a lista de pretendentes para s�de �da Taça presidente: sr. Raymànd W. Seeldrayers, da Bélgi�a,
c·�· pli:mPiéos, Sendó' que o �'do M'UI\do de p2 deverá aumentar, p�is' o Mexico, tam�' que. conta atualmente 69 an�s de, idad�. Seeldraye��,
último pareo é' destinado a bem vai apresentar 'ofi'cialme�te sua candidatura.' que foi vice�presi<�ente cÍ� FIFA por muitos anos, foi

'. -.',

. "Aldo Luz" e
-

para-o dia 19

out-riggers ',á oito remos

pela primeira v,ez a ser �or- t l-JOJE A ES,CALAÇAO
Biene; 23 - Somente após o proximo trejno,

.. rido em aguas catarinenses.

Esse pareo será uma re- gUI�QO se adianta�, ponhecer-s.e-á a formação do q�i:tdro
·vanche entre Aldo Luz' 1

'
. .

e do Brasil que lutará domingo contra os hungarós�' Quin-

:a-Jfeira, ou ��is t�rc;!ar s�xta, teremos 'a� es�à1��ão âefi-
j .'

n�tiva do "onze" nacional, possivelmente c,om Rodrigues

Flaméngó.

ila 'ponta esquerda, "

serão

aos Clubes e rema�ores <I'

:,venced�res. : TREJINO BRASILEIRO
· ,

Os esforçados tlesportis- • ,�IENE, 23 -.0 quad.ro br�sileiro, preparando-se
.

tas srs.·Dr. Aderbal Ramos }ara seu c'?rPpromisso de domingo frente . à· Hungria,

da Silva, Osní Mello, Euri-
I
esteve em açã.o, terça-feira, dúrante 80 'minutos, em dois

}

co Hosterno, Orlando' Ca- tempos de 40. O lado cons�derado titular abateu ao re-

rioní., Antônio Luz, Adolfó serva por 2xO, goals de Baltazar e Maurinho. O quadro
vencedor formou com Cabeção (Veludo), DJ'alma Sa�, -COl'deiro, Irmãos Rosa, -e -

demais Dir�tores do cam� los, Pinheiro e Milton Santos; Brandãozinho e Bauer:

'peoni:"simo AI do' Luz, Julinho, Didi, Baltazar (I�dio), Pi�;a (Humbe;to) e

vem trabalhando ativamen-' Maurinho.
\

'. !,
'

Jte afim de que a gigantesca Rodrigue!l,não partícipou do coletivo e sua presen-

regata de 19 de setembro, ça no encontro Ae doming9 é b,astante pr()MelllFltica.\· ;

quando s&á disputada a
. O prbxifn� "eIlsaio d�s' �rasilei�os �erá hoj� qu�ndo

\. "

TAÇA CIDADE DE FLO- o apronte final

RIANÓPOUS, alcance exi- Falando 'aos cronistas brasileiros que se encontram

I.

to sem precedentes na hi!l- aqui, Zezé Moreira disse que não mudará o sistema e

toda do esporte catarinen- procurará apenas ajustar as peças de seu conjunto, d;m
se. do o conjl.l!lto de acordo com as necessidades'.. , :p�sse

Iugoslávia, com 2.6, e outros. países com representação
mais reduzida,

,

,.

��, �1 kSdJrKb�s' OS' INd1��sos'-
,},." ..... -, �

BERNÀ, 23 - p�u;à "�e' ter Uma idéia <;lo grande in-
4

.
.

teresse reinante ria Sulça pela senracional j.ogo Brasil

versus Hungria: domingo, aqui, basta dizer' que ás 18
.

.

. I: �
_ .

.

.

.

horas de ontem. (hora Suiça) estavam totálmente exgo- Itados os ingres§os do" "Est�di6 'Wand6ru o maior do
.,'

I�

FLUMINENSE 1 X
FLAMENGbO

ração Brasilei�a'·de -Basque- O famosa clássico-rei do
bol rcebeu hoje à tarde, futebol carioca, Flamengo x

país, com capacidade para 70 mil pessoas..Portanto, 10-

NOVO PRESIDENTE DA F.I,F.A.

s�-

ocupava a presidencia desde 1921. Rimet, atualmente
com 81 anos de id.ade, afirmou no 29° Congresso da

FIFA que deixava a presiderlCia por �otivo de salÍde. O

Congresso ainda decidiu eleger o sr. Jules .Rimet para
membro honorario da referida entidade.

\

A diretoria 'da Confede-

, uma longa carta. da sua Fluminense, 'realizou ante-

f.ong
d B I'

, ontem, eni continuação ao
enere a· o IVIaj,' na. .

'

,'. Campeonato Carioca de Fu-
qual, era comulllcado .qoye a

:l. b .!....' ....
r

""o \··1, � ..
,., :":' '-' d

'- ,,,...,�,' . '..
. 'J;..

. \1" ,,!:,,). i."e· o Lev,e,coJ1\�:. ,�ençe or
,

elêcaáloa'á.queleo rpaísl).(o que I')� " ,..j
.• ·"'.·"t:i":':,:l·ã". 'oo'f.·,: o! 0'<: •

"

•

";, ')' . ··.i '. 9rCOU'JtW u,-..t- :S +:.ar.anJ�.lras,
, participaM' do V':';s:ul'ã1h�Í'i:� p�ía��oJ:1lta�E!� 'lníni'm�.

4
.j. :'� '\ .

:
,t"

<I

t _',' '+"'4' _J .""',
l:) , '�.

"�

eleito por ac1amàção para substituir a Jules Rimet qü'e

'ADEMIR E STABILE,' o.S RECORDI�TAS
RIO,23 - A4emir e Stabile são: r.ecordistas da Co

I �a do �undo, _auilherm� Stabile famoso �vante 'argen
\ t11lO hOJe seleclOnador da AFA, ganhou .o t�tulo com os

I seus oito goals ao correr 9-0 ce�t�me �f.etuado em·Mon-

tevideu,
'

. .;:'
�

Depois deie' aparecenlln o tcheco Nejedly,
�

r[eoÍü
das· da Silva €

. fi�almente, em cinquenta, Ademir Me

nezesl que hateu tod�s �$ recordes.
...., .' I .

.
.

Acor1teceú no Rio em cinquenta o .q'lJ.e. parecia ra-

rc)" na competição, pois ,justamente o quadro vencedor
do torneio mundial não apresentou' o goleaqor num�ro

I um. Por que? Ninguém responde. Ninguem s�be dizer.

I.Talvez pelo exato mo�ivo_ que ainda não sr chegou de�

.,
vidamente 'à conclusão. por que o Brasil não gan�ou a

partida final. . .
.

I
.

I Com efeito coube a Adelpir a liderança com oito

I tentos seguido de Schiafino com seis, Chigia com qu�
I t�9, Assim- sendo. Ademir � Sfahile' são' os recordistas
I

'

,.", '. �"'.� : ',.. .' /.
y \

sem rivais até hoje: Duas estrelas q'lie o mundo conhe-
j ,_ \ t • •

•

ce € ãdmira neste momento apesar de 'os acon'tecimen-
tos serem outros e ouhas as estrelas na' competição,

ESPE'RA,NÇA DE QUE RODRIGUES POSSA JOGAR.

BIENE, 23 - Chegou as esperanças em torno, do'

aprovei\amento de Ro[lrigues para o jogO d� domingo.
.0' tratamento a que vem sendo submetido 'está surtido
os efeitos desejad'os pelo medico. Adianta-se mesmo

� ,

que. possivelmente o valoroso ponteiro estará em acão
'

..
. .

�

no 'próximo treino. Todavia, sóm�nte sexta-feira �irá
..

o dr. NewtC' Pais Barreto a palavra decisiva. Ne'sse
•

/'. .I1··_ ,

dia, 'Rodrigues se'rá examjnado e, ,si' f6r àp'rova'd� nos

test.�s, é possivel que o"tenhamos contra os magia!es,

-- � - � - . - - ., -...._. - ...._. ..... .,_._-_-...,.,,"'_-.._..-_._...-..•-.-..... ...........,..,

, VENDÉDORES.
.

. \Necessltamos . admitir vendedores, com a idade
máxima.' 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 cio'.
vil,e gráu de instrução; acompanhada de uma fotocrra-
fia. à)Caixa Po�tal 42 ---.- Nesta.

. b�

e.. "'onc� D.,.,.,.",.J4 '. L· ...4., �j.''''''''
� .,..0'

.. fON.,. &MI 1&1 c.u. r...&t;." 0l
CiiAITIM nu.......... , PROSI'''''' ...._,.

r-armacias de Plantão
,
'M1tS DE JUNHO

.

,

26 Sábad� (tarde) ,- Farmácia da' Fé - Rua Fe
lipe Schmidt. '

,

27'Domingo __:, Farmácia da Fé - Rúa, Felipe
Schmidt. .

\ .

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
Moderna, S,anto Antônio e Notl,lrna, situadas- às ruas
João Pinto e Trajano',

'

'A presente tabela. não poderá ser alterada sem

prévia autori'zação dêste Departamento.

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

! -,' •
-

. ,

Buloão Viana (Praça da Bandeira), n,,49. Não precisa
ir à;:; fili1�;.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o IISTA.Da Florianópolis, Sexta-feira 25 de Junho de 1954

,Perman�cerá O Ministro· Tao..

'credo Neves na 'Pasta;
'da . JQstiça

RIO, 2,3 (V. A.) - O 'sr. 'I putar uma cadeira na Câ

Tancredo Neves permane-I mara Federal. ',..

cerá no Ministério da Justi

ça ..".- revela ·"0 Globo". E

acentua que é o que está
combinado entre os lideres
do PSD mineiro. Dois mi-

é o

candidato pessedista no Es-
,

tado do Rio e deixará a

�pasta no dia 2. Por sua vez '

o. ministro da Educação dis- ,
se hoje aos jornais: "Só to':'

marei urria decisão sexta
feira. Naturalmente estou

considerando a hipótese de

deixar o MinistE�rio. Despa
charei segunda-feira com o

presidente da Republica".
O sr, Antonio Balbino dei
xará o ministério para dis-

QUANDO um resfriado entu
pir o seu nariz, basta aspirar
o Inalador Vick. Seu nariz se

desentupirá ínstantãneamen
te! Leve-o no bôlso. Use-o

quando e onde quiser!

PartidO 'S.QC;ia I;'
Democratico

.

,. I

Representação Federal
"

, ,
.

. \"

Para a 'representaçãe federal,' decidiu a

Convenção indicar, os seguintes nomes:

!

1-019'ualevel i
.

�
. I

,

.• �.' .

•

I i
DANNY KAYE em HANS CHRISTIAN ANDERSEN,

, i

lJ<M ESPETA'CULO DE GALA

, I

Muitos perguntarão porque um .filme de DANNY

KAYE possater um título cujo nome nada nos é Iami
.: "1

, liar. »: .>
'

HANS CRISTIAN.ANDERSEN foi um contista di-
o •

•

Dr: Nerêu Ramos :'
Atilio Fontana-
Dr. Paulo' ;Carit�iro:
.Dr. A,derbid Ramos da Silva
Prof. Orlando Brasil '

Dr. Joaquim-Fiuza Ramos
Dr . Ivo d'Aquino
Dr. Leoberto LeaJ
Dr. Serafim Enos Bertaso
Dr. Arquimedes Dantas I

"..\: .

.
'

I'

I2ITZ

ás 5 e 8 horas

Orlando 'Villar - Liana
'. nall�arquez, nascido em 2 de abril de �80,5. Baseado em Duval _ Luigi Picchi-

ANDERSEN

Com: Danny Kaye
Farley Granger _: Jeanma
rio

V d'
NoProgra,ma:

en e- se Noticias da Semana Nac,

Nacional

Preços Cr$ '7,66 - 3,50
Imp: até 14 anos

-

'sua. histórias

GaJ�
j SAMUEL, GOLDWYN reuniu 11m elenc� de esc�l -:-

DANNY KAYE, Farley Granger - e nos apresenta No Programa:
Filme Jornal Nâc:

JEANMAIRE..,..:- um.�e�l.umbr.am,ento �ara n9SSÇl.,."s�,...�os"
.

"

, Imp, até 14 anos
.._ e produziu esse espetaculo de beleza sem par,' dan-

.,

.

"

'. -. ' "",' ..

" 'i fUTZ ás 22 horas .

. do�no\ �ele, treís balla�o�, pm dos quaes ,A pe��e;n:a, Pré Estreia do mais fa-

Serreia" 7- .co� duração d�'17 minutos, que far� o pú-
.

buloso musical em tecnico-

blico vibrar de-emoção e entusiasmo. 101' produzido por Samuel

Soberbo! Extasiante! .suntuoso! Gold�yn e dirigido pelo
:,_;rande Cineastra CHAR-

.

LES VIDOR

HANS CHRIS�IAN

Você verá, você sentirá, você viverá, com DANNY

KAYE, o seu' mais belo sonho-de amor!

HANS CHISTIAN ANDERSEN - em maravilho

so e cintilante TECHNICOLOR.

.Jayne Borcelos
UMA VIDÃ PARA DOIS

,

Aciden'e aviat6rio
em São Paulo

Representação Esta_ual CASA
,

Vende-se uma casa à Avenida 'Mauro Ramos n. 94

Candidatos indicados 'pela Convençao, à. - Tratar nu mesma.

Assembléia Legislativa do Estado:
Dr. Antônio Gomes de Almeida

'''t ,

RIO, 23 "(V. A.) - Na b desastre ocorreu quan

cidade de Piracu, no teri- do o piloto procurava pou

torio bandeirante verif� sal' a fim de receber como

}assageiro os srs. Rodrigo'
Bargas Filho' e Wladimir

I'oledo Pizza,' respectiva
mente presidente da co-

cou-se um acidente de a

vião quando o aparelho pi
lotado por Hélio Galvão,

. de 24 anos. solteiro, resi
nissâo de restruturaçâo do

dente em Barretos, se des- ..�TB e candidato do mes

pedaçou de encontro' o ,10 partido ao governo de

solo, tendo morte instanta- :l. Paulo , que deviam re-

neá o aviador. .ressar à capital paulista.

(111)]Jg.i�1li1Uih\
ro REGULADOR VIEIRA)

A mulher nitar' dore.

.. LI v I', AS CóLICAS UTEiuNA�
t',ntllrt'j(a-se com vantaiõc!m paul
"otllblller as Flores Brancaa, Coll·
l·..!J8 Uterinas, Menstruae. e apita �

,

parto, e Dores noe ovirlo•.

.: poderoso calmante e Re,wa
·do.. por excelência.

'-LI. XO SEDATINA, pela IN. com· .

..JJ'ovliltllI, efi�cia é receitada paI

médicos iluatrea.
lLl:AO SÉDATINA eDcoDtn.... em

toda parte.

--------,

1 "-""I'

Preceito do Dia)�ã!» haverê
.'

. Ilellao de moedas
- DEFESA AUTOMÁTICA RIO,1 23' (V A.), - In-

"

A

-

,

I

• I Íorma:.� Ba�co do �rasil
'Seja qual for a tempera- que nao serao realizados

tura ámbiente ou externa, I leilões .de moedas na pro-
,

a temperatura do corpo con- xima semana. As bolsas de

serva-se mais ou menos I valores não funcionarão em

constante, raramente se a- virtude das comemorações'
fastando do normal rnais de das .festas de São Pedro, I
meio. gráu, mesmo quando o no d�a �9. Por outro ,lado, ,I
termômetro acusa' muitos no dla ',30 os bancos . esta

gráus abaixo ou acima de :ão fechados para. balanço I
zero. E' um ato. de defesa· 'e! po dia

.•�1, se!;.�.;,· f�rt.�do
dó- 'organismo, rio q�al a, p�j� bancario para -apuração' dos

'

le de�éínpenha imp�rtante' l'esultados.

papel.
C01iserve a pele en:t es

tado de protege1' seü

Q1'ganismo .

contra 'as

gmndes va1'iações da

temp'erat'tt1'a externa,
lLabita'ndo-se aos banhos

('f1'ios, ao exe1'cício e às

! roupas mlequ.adas. -

i SNES.

.Vidraçaria
Rosario'
Situada a rua Trajano

I. 51, avisa a seus freguese!:
le que mantem grunde es

toque de vidros 2m/m. que
'erá vendido em caixa" ou

,

a varejo.

lL
\ 'P·ERDEU-SE.
I ','

,..

I. Uma Cal'teira com a importancia d� seiscentos eolse�senta cruzeiros (Cr$ 660,00), contendd ainda docl,l
iufnto.s. certificado de reservista, cartei:r:a ae identida-

de, titulo de eleitor.
.

-

I.

QUEm entregar nesta redação. será gratificado.'

/

Dr. Lenoir Vargas! Ferreira
Dr. Ivo Silveira
Miguel Daux
Dr .. Edmundo Ribeiro Rodrigues
Dr. Walter 'I'enôrio Cavalcante
Dr. Jorge Barroso Filho
Dr. Elpídio Barbosa
CeI. João Eloi Mendes
·Dr. Firmino 'Cordeiro
Prof. Lauro Locks

,

Hilário Zortéa
Protógenes Vieira
Dr. José Bahia Spi��Qla..lJi�tt!)lcol:rt
Epitácio Bittencourt., ... _: _,

.- Francisco de Souza Neves
João Gomes de Campos
Carlos Spalding de Souza
Valério Teodoro Gomes
Dr. Alfredo Cherem
Hélio Peixoto
Dr. Osmar Cunha

.

. "

Frederico PoY Filho
Dr. João Estivalet Pires -

Paulo Preis
Mário Tavares da Cunha'Mello
CeI. Antônio de Lata Ribas

,

Oscar Rodrigues 'da Nova
Dr. Armando Calil Bulos
Dr. Lecian Slowinski

, . .

Pedro Kuss
Manoel Siqueira BeIJe
Ivo Müller

Hugo Roepke
Ermelindo Largura
Dr. Orlando Bertolli _

João Santos
Dr. Heitor Guimarães
Alfredo Campos
Ricardo Witte
Dr· 'Fernando Oliveira
José Paglioli

"I

Olívio Nóbrega
Dr. Osní de'Medeiros Régis
B'enjami.m Bittencourt Barréto
Dr. José Boabaid

,

Dr. Adalberto Tolentino de CarvaJh6
Prof. Flávio Ferrari
Dr. Wilmar Dias
Torquato Ta'sso
Joaquim Rigo
Arlindo Ferrari
Dr: Ylmar Corrêa

Tiago- José da Silva
Dr.,Renato Rarnf)s da'Silva

. Aprenda dacillografia
Escola Profissional "Pedro' Bosco" - Reconh.e

cida pelo Govêrno'Estadual em 19 de setembro de
192J Df'ló'1 T,pj n 1.�7ô.

Rua VidaI Ramos, 80 - Florianópolis..

'l}'s 8, horas
Gene 'Í'ierney - Rery

Galhoun - em -

O GAUCHO

I (Techinicolor)
No Programa:

Federação dos Trabalhadores Das Cinelandia Jornal � Nac,

,Indoslrla:s do Bstado!de S. Catarina ��:�0:�/��Oa::�50
, COMUNICAÇÃO _'. .

. .Procurando ampliar e ..aprimorar os benefícios pres- 1 �. --

.e!fados aos .seus filiados, dando curnprírnento,' assim, l;ls_.crl �!l ie)l �,
. suas relevantes finalidades, a FEDERAÇÃO DOS TRA.: - -- - - _..

:àI __ •

bALHADORES NAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE ,.

-

"ANTA CATARINA, comunica que dispõe 'agora de
um Consultor Jurídico permanente, que atenderá ao!')

.uteressados, diàriamente, das 9 às 11;30, à Rua Tenente

;ilveira, Edifício Partenon, 20 Andar, sala 203.
. Fpolis., 19 de maio 'de 1954 '

Carlos Bicocchi - Presidente
\

Moveis
"

a
Casal que se ausenta vende:

Escriva-?inha - estantes - copa - lustre rust.ico

1 -:- Sofa - geladeira de madeira - mesa de centro -

Barco com motor e rancho - Ver e tratar em Itaguassu

,I'n, 1140.'

Vende-se
VENDE-SE UM TERRENO SITO NO

INICIO DA RUA "CÉL. LOPES VIEIRA".
TRATAR COM_ DANTE BONE'ITI A

,RUA JOSÉ CANDIDQ DA SILVA (FIM
DA RUA), NO ESTREITO.

.

Correias e 'gralIlpos
:�,para transmissão

os MELHORES PREÇOS DA PRAÇA NA ELE-
jTRO-TÉCNICA INDúSTRIA' E COMÉRCIO S/A., à
rua Tenerite

"

Silveira, 24 .
...__ 'Florianópolis -, Santa

Catarina. ,.
.

ATENIlE PEDIDOS PARA b INTERIOR DO ESTADO

AGENCIA. DE DETETIVE PARTICULAR

Executa-se todo e qualquer trabalho de Inv�sti
t :g��õeso comerciais, civis, criminais etc.' Dentro ou

fór,' do Estado.
'

Avenida M'O'uro Ramos 192 - Fone 2.343

Florianópolis Santa Catarina

----------------�--------------�--------
T� .,:'

Escri'ód.O· de Repres�ptaçõ .:-

Vende-se um 1!;scritório de Representações, bem no

centro da cidade.,
) ,

. TrataF i,t rua Trajano, 33, Jo andar -.. sala 4.

CASA VENDE-SE
,

Ven,de�se uma sito a Rua L�uro Linhares, 6
.

ver e tratar no·local.
.

A's 8 horas
John Wayne - Nancy I

Olsen
AVENTURA PERIGOSA

No Programá:
Cine Jornal - Nac .

Preços: 7,60 - 3,50
Imp, até 14 anos

A's 8' horas

Orlando Vilar - 'em

UMA VIDA PARA DOIS
No Programa:
Filme Jornal - Nac.

Irnp. até i4 anos

A's 8 horas

Esporte Na Tela Nac,
,

.

Os Anjos da Cara
-

Suja
NA PELE/DO LOBO
Johnny Mac Brown -

I..:LUTANDO COMO

RRAVO
.

9/10 Episódios 'de O MA
RAVILHOSO MASCARA�
DO'

Preços Cr$ 6,?0 - 3,50
Imp. até ·14 anos.

Parjicipaçio
RUI MAIA e �ME'LIA'

AREÃO MAIA'

participam aos seus paren
tes e amigos o nascimento

de sua filha Kátia. ocorri
éL'o em Sã�. Joaquim, nO dia
11 do

. ...Çorr.e�te.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

E � .1, T ' A, " 1-- moroso Costa - IUo, no ceiros que saí a margem. de tafetá Escocês verme-

...... ' valor de -trezentos e ses- (Cr$ 99,00). 34° - Quatro lho, Nota Fiscal 8.204 Ind.
,

,
"

"
I ,,' senta cruzeiros que sai a netros e sessenta céntime- Felipe Daud. Ltda. S. Pau-

JUIZO, DE DIRÊITO ,DA sa,' no valor de quinhentos margem. (Cr$ 360,00). - tros de tecidos Mimo ver- lo no valor de duzentos e

PRIMEIRA' VARA' nA cruzeiros que saí a margem 20° Nove" metros de rnelho com estamparia oitenta e cinco cruzeiros (

COMARCA DE FPOLIS (Ci.$. '500,00)� 5° - Uma cambraia iris amarela ref.' branca, Nota Fiscal 5.297 que saí a margem. (Cr$ '
..

Edital de primeira praça camisa para rapaz, preto e 5.297, Amorozo Costa - Amoroso.' Costa Rio, no va- ,285,00). 480 - Treis me-I
' São convidados os acionistas da NOS�p ,POSTO

com o prusó -sle lO, âias,' branco, no valor de trinta Rio, no valor de duzentos lor de oitenta e dois cru- tros e noventa centimetros S/A - CARROS DIESEL para a assembléia geral ex-
O DÓut�r Manoel cruzeiros que saí' a'margem é vinte cruzeiros que, saí a' zeiros que sái - a margem. Chifon estampado marrori I traordinária a realizar-se no dia 3 de junho próximo

Barbosa _:de Lacerda, �Çr$' ,,30,00.) �Ot - Uma margem. ,(Cr$ 220,00. Cr$ 82,00). 35° - Vinte Nota Fiscal,l1.216, Ind. e I vindouro, às 16 horas, em sua séde social, a fim de de-
Juiz d'e'DIreito da 4a combinação de setim duque- Nove metros e oitenta cen- um metros de Rayon 530 Com. Textil Saíd Murad liberarem:

,

'

Vara, em exercício 'do sa digo, duchese no valor timetros de cambraia Iris azul, Nota Fiscal 5.297, A- S/A. no valor de cento�, a) aprovação do aumento de capital
cargo de Juiz de Direi- de quarenta e cinco cruzei- verde, ref. 5.297 Amoroso moroso Costa Rio no Va- noventa e cinco cruzeiros b) alteração dos estatutos sociais

to da la Vara da Co- ros que saí a margem .... Costa-RIO, no valor de du- lor' de seicentos e sessenta I que sai a margem. (Cr$ c) as�untos correlatos.'
marca de Florianópplis, (Cr$ 45,00). 70. Um casaco zentos e cincoenta cruzei- cruzeiros que saí a mar- 195,00). 490 _ Dois metros

- Estreito, 22 de Junho de 1954.
Estado de Sarita Ca-' Armenia 2/ 4 ord. 427. S. r05 que sai a margem Cr$ gemo (Cr$� 660,00). 36° - 'e .sessenta centímetros

,

de DR. RODOLFO, RENAUX BAUER - Diretor
tarina, na fórma da lei, Paulo, Uma jaqueta par.a 250,00). 22° - Dezenove Seis metros e cincoenta organza Dalia azul, 'comi Presidente
etc...

'

homem, ordem 941' (su- metros. e cincoenta centi- cintimetros de Lunier Pre- poá branco, Nota Fiscal j JOSE' CORR�A TEIXEIRA FILHO - Diretor
Faz saber aos que o pre- bras), um casaco de lã para metros de cambraia Iris a- to, nota fiscal 1.492. Ind. 15.056, tecidos .Burí S/A Gerente

sente edital de primeira �enhora "Conf. Irgas", Ord. mareIa, ref. 5.297 Amoro- Filipidaud Ltda. S. Pau- S. Paulo,' no valor de se-

praça, com o prazo de dez Wl,no valor de quinhentos so Costa, no valor de qua- lo no valor de noventa e tenta e oito cruzeiros que
dias virem, ou dele conhe- cruzeiros que saí a mar- trocentos e oitenta e sete sete cruzeiros

. que saí a saí a margem. (Cr$ 78,00).
'

cimento tiverem que, no �em. (Cr$ 500,00). 8° - cruzeiros e cincoenta cen- margem. (Cr$ 97,00). 37° 50° - Vinte e um metros I
dia 5 de Julho proximo Um terno de brim para ra- tavos que saí a margem - Dois metros e noventa de Zefir Planeta xadrez
vindouro,

.

ás 14 horas, á oaz, ref. 244 S. Paulo no va- Cr$ 487,50). 23° - No, centimetros; de Lunier ver- Rosa, Nota' Fiscal 5.299,
frente do edifício. do' Pala- 'or de sessenta cruzeiros metros e oitenta centime- melho, Nota Fiscal 1.492, Casa Amoroso, Rio, no va

cio da Justiça, á praça Pe- 1ue saí a margem. . . . . . .. tros de cambraia Iris azul Ind. Filipi Daud Ltdas. 'no lor de cento e setenta cru

reira e Oliveira, o porteiro (Cr$ 60,00). 9° - Dois ato- ref. 5.297, Amoroso Costa, valor de quarenta e treis zeiros que saí a margem.
doa auditorios do' Juizo ilhados Cardeal (cor beije) no valor de duzentos e qua- cruzeiros que saí a mar- Cr$ 170,00) 51° - Treze
trará a publico pregão, de zom 4 guardanapos, quatro renta cruzeiros que saí a gemo (Cr$ 43,00). - 38° - metros de Zefir Planeta
venda e arrematacão a rtoalhados Cardeal (cor margem (Cr$ 240,00). 24° Sete metros e oitenta cen- xadrez preto. Nota Fiscal
quem mais der e o Jmaior, tzul) com 4 guardanapos, - Quatorze metros de cam- timetros de Lingeri "Mar- .5.299, Casa Amoroso Cos
lanço oferecer sobre a res- -ínco atoalhados Cardeal braia marron, Iris ref. 5297, cante" rosa estampado no- ta Rio, no valor de cento e,

pectiva avaliação: ,Prhnei- (cor verde) com 4 guarda- Amoroso Costa, no valor de ta fiscal 15.066. S. Paulo quatro cruzeiros que saí I

1'0: Treis acolchoados de napos, no valor de' seiscen- cem cruzeiros que saí a 'no valor de cento � dezes- I
a mangem, (Cr$ 104,00).

algodão, para solteiro, no, tos e sessenta cruzeiros que margem. Cr$ 100,00). 25°, sete cruzeiros "qu� saí a 1520 - Bois metros .de te
valor de trezentos cruzei- �aí a margem. (Cr$ 660,00). - Dezenove metros e qua- marg��. (Cr$ 117,00). 39° I cidos de lã Cubana -

ros que sai a margem. 20 1.0° - Cinco pulover gola renta centímetros de cam- --::: <?llô ' �e�ros � noventa
"I marron,

Nota Fiscal 4.417
- Um vestido meia esta-' ;limpica re:0 119, um-pale- .braia Inez marron, com poá cenfirrietros dey�Cld�s 4.014, I Casa Amoroso Costa Rio,
ção, marrom, um vestido té para homem de lã, ref. fat. 48.430 A.,: !Fali;k S. b��nco, com x,a�rez" âzul \t no v:al0r. de .cem cruzeiros
'fustão branco com vies 241, no valor de. oitocentos Paulo, no valor+de quatro- v�melho �ota físcaÍ" 4.93�1, "que sal a margem. (Cr$

, azul, um vestido d� tobral- -ruzeíros que saí a mar- centos e"-oiten�a' ';cruzeiros Fabr 'v-vencidos- Çarlos Re-, 100,00). 530 - Seis metros
co estampado, dois vestidos !'em. (Cr$ 800,00)'. 11° - 1ue saí a 'margem: 26? Dez naux :S/A Brusque, no va-. de brim Almirante Azul, moroso Costa Rio, no va- S. Paulo, no valor de du
de fazenda de xadrez verde Um sueter de manga ref. metros e noventa centime-, lor de cento e .quarenta e Nota Fiscal 13.335, Compa- '101' de duzentos e cincoenta zentos e oitenta cruzeiros
e azul, um vestido de cam- 237" dois cardigim na iala- tros de, tecidp Olimpia ,Ro- dois cruzeiros ,qu,e' saí a, nhia de tecidos J. Monteiro cruzeiros que saí, a mar- qüe saí a margem. (Cr$
braia azul com xadrez pre- la ref. 235, no valor de ..;a com poá"azúl"ref. 5�297, 'margem.' (Cr$,142,00). 40° no 'valor de sessenta e seis ·gem. (Cr$ 250,00). 62° - 280,00).70° - Oito metros
to, um vestido branco 'com trezentos,� cincoenta cru- Amoroso' Cosia Ri�o, no, va-, - Dez metr,os ê trinta c'en- cruzéiros que saí a margem Seis metros e 40 centimetros e setenta centim�tros de
estamparia azul, ,um vesti- zeiros q�e 'saí a margem. 'lor .de cento e noventa e. timetros de t�cid(js E�rope (Cr$ 66,00),. 540 ....- Dezes- de Linge're azul, Nota Fiscal Flamengá, .mar,ron, Nota
do vermelho e verde sem (Cr$ 350,00). 12° - Duas ,;eis cruzeiros que 'saí .a\ !Bral)�q, !fota;. F�sca14.�36 sete ,metros de BÍ'im Tes.,. íJ77 com. Textil: Piquery, Fiscal 937, com. Textil Pi
botões, um vestido branco camisas' esporte, digo ca- margem. (Cr$ 196,00). 27°' fab. 'Tecidósl;"�a�los:'Ren)mx' 'quinha cinza com lista lar; S. Paulo;,no valor de no- query S. 'Paulo, no valor
com, estamparia azul, um\nisas sporte para homem, - Dez metllos ,cin<loenta !Brusque,.ilO val�r·'de ,,�en- "gas 'nota fis�al 15.298 Ca- venta e seis cruzeirós gue de trezentos �e noventa 'e
vestido vermelho e verde _ref. 1.'139. no valor de cen-' centimetros de' tecido eure� Ito e cincoenta ',cruz�iros sa.,Amoroso. Costa Rio, no saí a margem.' (Cr$ 96,00). um ,cruzeiros que saí a
com botões vermelhos um lo e quarenta cruzeiros que ga amarelo, com estampa- 'llle' saí a ,margem_·; (Cr$.. val�r de centó e oitenta e \63° - Nove metros: e_ ses- margem. (Cr$391;00). �10
vestido brancó com 'e�tam- sãí a margem. (Cr$ 140,00). ria preta, ref..5.297, casa 0.50',00). ,41° - Dezesseis sete ctuzeiros qUa saí a senta centimetros de Lin- - Cinco metros e trinta
paria azul, um vestido ver- 13° - Uma sai de lã ref. Amoroso Costa Rio, no va- metros Rayon Cleusa bran- margem, (Cr$ 187,00). 550 'gerie verde, Nota, Fiscal centimetros de linh� azul,
melho e verde com peitinho 608 pieruccine Caxias do lor ,de cento e cincoenta e co nota Fiscal 1.726 Textil _ Dezoito metros e trinta 937.Com. Textil Piquery no valor de cento e oitenta
branco de fustão, dois ves- Su�. Um macacão de

.

meia sete cruzeiros que saí a íAmazonia Rio,. no valor de .centimetros de brim Tes- S. Paulo, no valor de cen- e cinco cruzeiros que saí
tidos estampados azul e pre- p'ara menino, um shorts pa- :nargem. Cr$ 157,00). 28° quatrocentos oitenta cru- quinha c�nza, com listas ,to e trinta e quatro cru- a margem. (Cr$ 185,00).
to e amarelo e 'preto (or- ra homem, ref 1.132, Ma- - Onze metros e ,oitenta fleiros que saí a margem estreitas, Nota' Fiscal '5.298 zeiros que saí 'a margem. 72° - Vinte metros de
gamzavari), um vestiao de lharia Confiança Rio, treis centimetros tecido, Eur�ga j(Cro$ 480,00). 42° - Treis Casa Amoroso Costa, Rio,' (Cr$ 134,00). 64° - Qua- Rayon branco, no valor de
fustão grepe azul com viez shorts para homenm, ref. preto', com estamparia a- 'metros e sessenta centime- no valor de, duzentos' cru- ,torze metros e cincoenta quatrocentos cruzeiros que
branco, um ,vestido de to- 1.129, Malharia Confianc��.marela, nota' fiscal 5.297 tros HayoN' Ord.. 148.050 zejros que sai a margem lcentimetros de ,lingerie es- 'saí a magem. (Cr$ 400,00).
braldo vermelho estampado -Rio, dois calções de lã caf'i- casa Amoroso Costa 'Rio, branco NoÜt'FiscaI8.054, (Cr$ 200,00). 56° _ Qua- tampado, Nota Fiscal937 73° - Seis metros de Zefir
c_?m peitinho branco de fus- dada, ref. 1.0�6 J\�a�h. Con-' no valor 'de cento 'e seten- comp. tecidos Cabral Rio, tro metros e noventa centi- Comp. Textil' Pi,query São preto:, e, branco no valor de'
tao um vestido de [ustão fiança ,Rio, treis'shorts pa- ta e sete cruzeiros que saí no valor de noventa cru- metros de brim cinza com IPaulo, no valor de duzen- quarenta e oito cruzeiros
vermelho com estamparia ra crianças reI. 1.101 Malh. 3. margem.'Cr$ 177,00). 29° IZeiros que saí a margem.. listas estreitas Nota Fiscal tos e dezessete cruzeiros que saí a 'marge, (Cr$ ..

branca, um vestido de cam- Confianca Rio, no' vàlor de - Quatro metros e setenta I(Cr$ 90,00). 43° - Seis 5.298 Casa Amoroso CO�_I,que
saí a margem. (Cr$ 48,00). MOVEIS: 74°_

braia branca digo, 'preto seice}q'to�' e setenta oruzei- centímetros dé tecidos Eu- metros e cincoenta cen ta Rio, no valor de cin- .217:00). 65° - S.ete metros Cento e noventa e quatro
com listas verdes e peitinho ros qUe saí a margem. (C$ reca preto, com estampa- ;mentros de tecidos 4.002, coenta e treis cruzeiros que ,'e

cmcoenta centlmetros ,de, cabides de madeira, no va

verde, dois vestidos de gre-1670;oo). 14° - Dez lenço ria amarela, nota ,fiscal .rosa Nota Fiscal, 4.936, Fab. ;;aí à margem. Cr$ 53,00). \Mangol esta�pado con:.llor de trezentos ,e oitenta
{Je branco de proá ama.·e-:1e

.

o menteaux pa- 5.297 casa Amoroso Costa Trec. Carlos Renaux
, S/A 57° - Nove metros e vin- 'verde, Nota FIscal 451 tecI- cruzeiros que saí a mar-

la dois estampados amare- ra,; no valor de tre- Ria no, valor' d.e setenta Erusque, no valor de no- te centimetros de Zefir Cas- ldos Casmie ,S. Paulo, no gemo (Cr$ 380,00). 750 _

ios e azul .com preto, ,um ze�iik�4i'uzeiros que saí li cruzeiros que saí a mar: venta e um cruzeiro ,que te lo xadrez preto, verme- 'valor de duzentos e vinte Treis· cadeira's 'usadas no
, vestido de crepom azul com marg�m: e�(Cr$ ,30,0,00). 15° gemo (70,00). 30° - Nove saí a margem. (Cr$ 91,00). lho e branco, Nota, Fiscal e cinco cruzeiros que saí valor de cem cruzeiros que
estamparia hranca, quatro Quatro' jogos d,e seda ves- metros .e cincoenta centi- 44° - Seis metros de a1- 5.299 no valor de setenta a margem. (225,00).. 66° - saí- a ma:r:gem. (Cr$100,00).
vestidos' de voil "Mata- tido e toca para menina, 7 metros de tecido benfica, godão Selma branco,. Nota e dois cruzeiros que saí a Onze metros e cincoenta 76° - Duas cabecas de
razzo" estampados, tr�is ca,misas de' meia para ho- rosa, est;;tmparia com'" verde Fillcal t6�� fiação de te- margem. (C.r$ 72,00 58° _ centimetros de Lingerie 90 manequim, usadas :r{o valor
vestidos azues com estam- �nemi ref. 932, Malh. Arp. nota fiscal 2.976" Fidela celagem :D. Rosa S/A Ita-. Oito metros e setenta cen- amarelo com estampa bran- de cem. cruzeiros que saí
paria em flores, um vestido Toinville, um pulover de Fios S. Paulo no valor de petininga no valor tie cen- timetros da Zefir Castelo ca eJ preta, Nota Fiscal 451 a marge, (Cr$ 100,00). 'Di
azul de anarruga, colJ.1 .bo- lã para mendigo;' meni-' cento e quarenta e dois to e. cincoenta cruzeiros que azul com, xadrez branco Tecidos Camasmie S. Pau- tos bens foram penhorados
lero, um vestido de ''{ustão no, ord. 57, no valor de 'cruzeiros que saí a mar- saí a 'margem (Cr$ 150,00). Nota Fiscal n. 5.299 Casa lo no valor de ceI).to e ses- a FARIA &. CIA. LTDA.,
branco, um vestido de cte- mil cruzeiros que sái a gemo (Cr$ 142,00): 31° - 45° � Onze metros e trin- Amoroso Costa Rio, no va- senta cruzeiros que saí a na ação executiva que lhe
pon azul com estamparia margem (Cr$ 1.000,00) 16° Quinze metros e cincoenta ta centimetros de' opala 0- lor de sessenta e nove cru- margem. (Cr$ 160,00). 67° move MALHARIA CON
vermelha e branca, um. ves" -;- Dezenove metros de 01'- centimetros tecidos Benfica riente amarela Nota Fisc�l zeiros que saí a margem.

- Quatro metros de es- FIANÇA LTbA .. E para
tido de fustão branco,(com"ganza vilage verde ref. azul claro, estampado com 7,978 Casa Amoroso: Costa, (G1'$ 69,00). 590 _ Sete tampado rosa e branco, No- que chegue ao conhe,ciÍnen
poár' e bole digo, com póa 5.298, amoroso Costa Rio, rosa, Nota Fiscal 2.976, Fi- Rio no v.alor de cento e metros de zefir castelo ver- ta Fiscal"451, Tecidos Ca- to de todos mandou éxpe
azul e boleiro um vestido' no valor de quinhentos e dela Fios S. Paulo, no va- trinta e cinco cruzeiros que melho com xadrez branco, manie, S. Paulo, no valor dir o competente .edital que
para menina de fustão 'rosa !:letenta cruzeiros que saí a, 10r de duzentos e trinta e saí a margem (Cr$ 135,00). Nota Fiscal 5.299 Casa A- 'de quarenta cruzeiros que será afix�do no logar do
com estamparia branca, no margem. (Cr$ 570,00)'. 17° dois cruzeiros que saí � 46° - Treis metros e, moroso Rio, no valor de saí a margem. (Cr$ 40,00). costume e publicado na for
valor de treis mil cruzeiros, _: Oito metros de' or,ganza margem (Cr$ 232,00). 32° quarenta ,centimetros de cincaenta e seis, cruzeiros 68° - Qua�ro metros de ma da lei. Dado e passádo
que saí a margem;. \!'ilage amarela, ref. 5.298 - Vinte e seis metros de opala clara ,azul, Nota Fis- que saí a margem. (Cr$ ..

Duchar-marron, Nota Fis- nesta cidade Florianópolitj,
Cr$ 3.000,00). 3° - Dois A.moroso Costa Rio, no tecidos' Benfica amarelo es- cal 7.998, Casa Amoroso 56,00). 60° ...,.- Nove metros cal 7.049; Ind. Felipe Daud aos dezenove dias do mês
ternos para rapaz de brim valor de duzento's' e qua- tampado ,com ,vermelho, no:" Costa, Rio onze metros de e noventa centimetros de Ltda. S. Paulo no valor de de junho do' ano de mil no- "

branc,o e cinza, no valor de' renta cruzeiros que sai a ta fiscal 2.977 Fidella Fios opala beje, Nota Fiscal, zefir, branco mimoso, 'digo,. ciuzentos e, oitenta cruzei� vecentos e cincoehta e qua-'
cem cruzeiros que saí a margem (Cr$ 240,00). 18° S. Paulo, no valor de tre- 7.978, Casa Amoroso Costa, Zefir mimoso �ul com lis- iros que sal a margem. 69 tm. Eu, HYGINO LUIZ
ma�gem (Cr$ 100,00). 4° - - Quatorze met,ros e vin- zentos , ,e novénta cruzei- Rio, dezoito metros de opa- tas Rosa e branca, nota fis- - Quatro metros e qua- GONZAGÁ, Escrivão 'oTrelS blusas de cambraia te centimetros de tecidos ros que saí a margem. la clara branca, Nota Fiscal cal 5:299 Casa Amoroso Tenta centimetros de Galu- I

marron com poá branco, Regia Azul ref. 5.297 amo- Cr$ 390;00). 33° -, Cinco 7.978 Casa Amoroso Cos- Costa Ri�, no val�� de se- cha, marron Nota Fiscal su,bscrevi. ,(assinado) M1-
duas blusas de cambraia, roso Costa Rio, no valor metros � cincoenta centi- ta, Rio, n'o Valor de, tre- tenta e nove cruzeiros que 1.049, Ind. Felipe. Daud. NOEL BARBOSA DE LA
verde com poá, branG:oj de duzentos e dez cruzei- metr.os de' tecidos Mimo zentos e oitenta e oito cru- sai a margem. Cr$ 79,00). Ltda. S. Paulo; treis metros CERDA, Juiz' de Direito
duas blusas de tafetá de al� ros que saí a margem. Cr$ 'verJuelho; com 'estampádo zeiros" e 'oitenta Gentavos 61° - Trinta e quatro me- e quarenta centimetros de da Primeira Vara em exeI'

godão xadrez azul e verde, 210,00).19° _:_ vinte e qua� branco, nota fiscal ,5.297·, que saí a margem. (Cr$ .. tros de Zefir Mimoso azul, seda ,Flamengá, marron CICIO. Confere. HYGINO,
duas' blusas de cambraia tro' metros, 'de tecidõs re- amoroso Costa Rio, no va- 388,80). 47° - Vinte me- com listas ,roxas. e branca, brilhante Nota Fiscal 937 LUIZ GONZAGA - Es

gis vermelho ref. 5,297,' A- 101' de."l1oventa-e,':}love 'Cru· tros e qual'errta centímetros Nota Fiscal 5.299, Casa A- Companhia Textil Piquery crivão d'a' la Vara.
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e 'Agosto
DIA 26 DE JUNHO, SÁBADO ÁS 21,30 HORAS

.

RANCHINHOS DE PALHA, BANDEIRINHAS MULTICORES, cOQuEiRINHOS, BANANEIRAS, BALÕES, FOGUEIRA� TRE

PADEIRAS, TUDO COMO NOS ANOS ANTERIORES,' QUANDO A BRINCADEl�A IRÁ ATÉ O RÃIAR DA AURORA

Cerquinhas pintadas de branco e cancelas em derredor do Salão, desafios, cantorias, farri nhas, ao somdas 36U 4 Sanfonas dos gaiteiros,
'dando vida às melodias roceiras, emboladas, toadas; Nas mesas, pinhão, amendoin, laranj as, bolinhos, e a clássica queimada.
QUE VAE ESTAR BOA A FESTA, VAE MESMO!

' "

DENTRO DO·' RESTAURANTE, A BODEGA DE NHÔ ANASTÁCIO, SERVINDO 'COISAS DE' LAMBER OS DEDOS E' DE,
QUANDO EM VEZ O CARRINHO DA P I]?-OCA

.

PERCORRENDO OS SALÕES
'

A meia noite haverá uma' arrancada de cantorias pelas nossas garotas.,.
"AMBIENTE DE 'ARRAIAL, PROFUZAMENTE ENGALANADO

Mêsas a venda na Secretaria do Clube, dia 21, 2a.; feira, das 8 às 11 horas diària mente a Cr$ 50,00
. '.'�.

, ,

N8SS8 Posto'SIA-Carros Diesel
ASSEMBLE'IA GERAL EXTRAORDINA'RIÁ

Procuro-se ·casa.

,
.

l'

CASAL SEM FILHOS DESEJA ALUGAR CA
SA NA CIDADE, DE PREFERJi;NCIA NOVA, COM
GARAGE, 3 QUARTOS E DEM.A:IS PEÇAS. OCUPA-
çÃO IMEDIATA.'

,

�

OFÉRTÂS PELO TELEFONE 3717; .DAS 9 ÀS
J2 H�. E 14 AS 17 HORAS.,' '�,'

Dia 27 de junho - doraíngo - Grandiosa Matinée
"nfantil de São Pedro - Desfile de crianças com pre-
nios -Inicio ás 16,30 horas

'

NOTA - Ensaios para as danças' da quadrilha ......

.róxima quinta-feira e segunda-feira.
i . ��,

liRA TENIS CLUBE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sexta-feira 25 de Junho de 1954

I· I Gúria M roponana· 'Terrenos; na v'i'la Florida:
Instruções sâbre a política' . .. (Estreito) .

'

Aproximando-se a época das eleições, e no in- .VIAGNIFICOS LOTES. ÇOM FINANCIAMEN:.lO A

tuíto de bem colocar os RR. Sacerdotes ante as di- LONGO PRAZO SEM JUROS

ficuldades que eventualmente venham a enfrentar, Oportunidade especial para aquisição,' com grande
e para seu govêrno e- norma, entendo recordar al- facilidade, de um esplendido lote na VILA FLóRIDA.

.

g�ns dispositivos e determinações de ordem canô- �U,g�� �lto e sa�dáv_el, e toda facilidade de' condução.
nica ou diocesana, relativos à atitude do Clero para

I rivihgiada localização, nas PROXTMIDADBS DO RS..

. com a política, 'e que são, na substância ou textual- TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
mente como segue: '. ..'

imediata,

I _ De acôrdo com o artigo 26 do Concílio Ple- OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES

nário Brasileiro que recomenda sejam ,.os- Bispos .
.NAO PODEM OFBRECER AS MESMAS' VANTA-

mais difíceis do que fáceis em conceder a autoriza- Peça hoje mesmo ínformaçõesta

ção para que possam Sacerdotes diocesanos 'desem- 'SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA

penhar cargo público, como Deputado, etc., desde o
LTDA. (STJBRAL.)

começo, invariàvelmente, deixou esta Arquidiocese Escritório: Edifício São Jorge. SaJa 4 - Fone: 2-1-9-2.

esta concessão reservada e.x!c1usivame�te à Santa Sé
II _ Como' a' política costuma dividir, e, sob

,êsse ponto de vista, sem vantagem social, "procu
rem os Srs. Párocos e demais Sacerdotes congraçar
pelos laços da vendadeira caridade, a família cristã
e estar em harmonia com as autoridades locais" se

jam quais forem as suas crenças políticas ou parti
dos, desde que não desaconselhados por quem de di
reito, "sem, contudo, lhes sacrificarem a sua inde
pendência tr dignidades .pessoaís" (4° Sínodo de
Florianópolis, art. 20, § único, a).

.

.

III� Deem o seu voto, se o entenderem, a quem
julgarem que o merece, MAS NÃO TRABALHEM
ATIVAMENTE, DE QUALQUE.R MODO, E MUI
TO MENOS DO PÚLPITO, ,EM FAVOR DE NE
NHUM GRUPO DE'FEIÇÃO PQLíTICA ·LOCAL'·'
(Id. Ib.).

.

.

.

IV _ "E' possível que às vezes "ratione pecca
ti", se julguem os Srs. Sacerdotes obrigados a obs-
tar ao triunfo eleitoral de candidatos hostis ou pre
judiciais à causa da Religião. ANTES DE O FAZE�
REM, PORÉM, E COMO O ASSUNTO SE INTE- .

RESSA À PARóQUIA MAIS INTERESSA À AR'':'
QUIDIOCESE, EXPONHAM O CASO À NOSSA
CÚRIA, QUE SE RESERVA O DIREITO A SU
GESTÕES OU DETERMINAÇÕES À RESPEITO.

V -"- Com estas instruções, continuarão os nos

so: caros Cooperadores a verdadeira' "política" pró
pria a seu estado, de que, aliás, já têm dado não pou
cas e excelentes provas.

Florianópolis, 31 ,de maio de- 1954.
De Mandado de Sua Excia. Revma.

Mons' Frederic'o Hobold
Vigário Geral

Florianópolis, Terça-feira 8 de Junho 1954 ,

.0 -ARRAIAL de POÇO FUNDO vai ter seus dias
gloriosos. Os "Cabra" vão voltar com gana de se diver
trrem na festança. .. O ARRAIAL está sendo preparado
para a grande noite:

'

•

.
. RclllChi�hos de Palh.a, em derredor do salão, bandeí

rinhas multIcores, coqueirinhos bananeiras balões fo
gueira, trepadeiras, tudo como

'

nos anos �nterio�s a

brincadeira vai até o raiar da aurora .. ,

'

En� volta da pista de daríças, quando os "cabra" com

as menmas do sertão, esquentarão ai festanca _ haverá
uma original e muito interessante cerquinha, pintadinha
de branco, com as respectivas cancelas, para a passagem
dos dançadores ...

De_:;afiDs, cantorias, farririhas de todo geito ...
. !res ou mais gaiteiros especiais, com suas melodias

roçeiras, ,emboladas, todas, darão calor e vida ao ambi

en�e. .. A entrada, a clássica meia-água, com coisinhas
pros moços, como chapéus, comes, etc. ...

.

.

Lá d:ez:tro do restaurante, a bodega de Nhô Anastá
ClO, servira uma comedoria de lember os dêdos e de Faz saber aos que o pre

q�ando em vez o carrinho das pipocas cheirosas, corre- .sente edital de citação com

na tO?OS os cantos, distribuindo pipocadas a valer. . .

o prazo de trinta dias vi':

A. meia noite, haverá uma arrancada caipira, com rem, ou dele
-.
conhecimento

melodias das nossas garotas, vestidinhas de sáia rodada tiverem que, por parte ,de
de sáia ,de chita? lencinho vermelho, e faces pintadas .. : . Roberto Muller, lhe foi di

Que vai estar bom, vai estar mesmo ... Virão os "cá- rigida a petição seguinte:
bra" de longe: o Nhô Merencio a Nhã Custódia as "fia-

- Exmo. Sr. Dr. Juiz de

rada", oDoquinha, a Belica, �as às sogras, �obrando Direito da la Vara. Diz

banhas, sobrando sáias rodadas .. ,

Roberto Müller, brasileiro,
, A Diretoria do Clube, Doze está envidando esforc�s comerciante, casado, resi

para a reunião caipira dêste ano, isto' é, na noite de'26 dente nesta cidade, por seu

do cor.rente, sábado, seja' realmente inesquecível e que -idvogado abaixo assinado,
nada fique a dever as dos' anos anteriores, .. 'que estando em Juizo uma

As mesas estarão a .venda na Secretaria do Clube a
acâo ordinária contra Fran-

partir de 2a. feira, 21' do corrente, a 50 cruzeiros .. '.' cisco lVIüller e. sua mulher,'

�m ca�a mêsa, pinhão, amendoim, rapadura, pipocá, para o fim de lhe ser' feí

laranja, balinhas e depois a clássica queimada, pros mo- .
ta a' adjudicação compulsó

ços esquentar. . .

ria de um terreno que com

prou a êstes, á rua Almi
cante Lamego, n/ cidade,
com 14m,44 de frente á re-

terida' rua e fund'os ao mar,
confrontando por uni lado
com Carlos Porto e por
.outro com Emma Müller,
»u caso contrário, para que

Com is�. VAie.. v.s. I�he seja paga a competente
"brirÁ limA C!ont6 que Ilndenização, conforme cons-
lhe ..,ndaria jur'ó com· ta dos autos, acaba de ter
pen�o,. e

,
. i nformações que 'preteri-

.. ,

leVA.,.';' pAr" SUA residin- dem, OS suplicados, alienar
.

.

"., 'j� __ . . eie, um lindo e.útil prtsente: 2sse terreno, já estando ,. -..!.� . _

um BELil,SSIMO (fOFI?Ede J4ÇO eI?OMADO;, ',�nesmo em erítabolações pa-

� NC"
.

o\A'. GP"O�I�ChOJO'e°LNOVAO
.Ó:

'
'

ra isso. Acresce que, ,se " . .

�

I:::J �,
fôr negada a adjudicacão .'

,

--.---.
---

"'e
\. ", ',..

.

..._--- f'I.ORIANÕ� J���:� CATARI"''' ---� â�����l��;do�' ��!C�a b�� R·· tê",P
er G,\''IA��_�I..

, s-, " .:..., .' ;e�po..��er . !?t�léla�. Rerda�:� . . e .-- _. . tf".(x�� '.: ,��.. ,.-
...,._ ....... ,.;.. .....;.;.;;.__..;.;;;o..__..... .. .uapQs e por o os os encar- . .

. .. -"�"" Ói'·· . - •. ".-f{ 1 ce '-'." . .

��:�daj�;!���:a :�f:,idã� ,-�\�litJlI$'*" " ".;;..�:. /::' ...;
..

com a aliana�ão do qual' se
'I , i7� � :;- _

.

�
"

reduzirão os mesmos supli- I - -

---

cados á insolvencia. Face o' :......;-::�:'�:::-';:-�::�-:
exposto, não póde o SUPli-I:' "S-=.,;..::;'-:"-;�cante ficar indiferente, pe- �-

' �

lo que, para' a ressalva dos .� ,

seus direitos, vem, pela �
presente, interpor o compe- �
tente protesto júdicial, dan- �..
do-se dele ciencia a

Fran-j
• _
- �.�-

.:!isco Müller e sua mulher �.
- z==..... � fIO •�-:

d. Axiris Ligocki Müller; -:- ... SCUI ..... de cidade, fN/IfI
-__-:

;�o:, tabeliões d� 1° e 2°

O-I�
#1. P

\on e do bJkio.� ..... (#1ft í
_,'

�'....
'

hCIO desta �apItal e a to-
. � \i1ll'C',l� de or-" .. 't'" r.!;-;��"

dos a quem mteressar pos- "... apr� __1-
t . 1<...-1 CO'" ""��, '.

.. OS C"�"V- _!l -1fOII'A'"' . IJ)'"
sa, publicando-se por isso, 'li'o :-?' rtIfIII

\h ,ser6.\áCJI C -- , �. '" � :.I,'

para esse> ultimo, efeito, IJS :::' �� �,., cle um possante �. .
'

\ _

. �ompetentes editais, na fór-
.

-(,�.c
�

e

5aLIVROS PARA CONCURSOS DO DASP, AUTAR- ma da l�i. Nest:es termo�, �" JDMQUIAS. E BANCO DO BRA�IL :lede mUi respeItosamente
I V. Exa. seja servido as- I

•

S f
VALDEMIRO R. VIDAL _ Guia do Can- .,;im o deferir, com funda- . •...,

te A • H O R

didato ao Concurso p/Oficial administrativo do. men�o nos artigos 720 e Eâ. .

11;., 'De 2.S a
Servo Pub. Federal e Autarquias .... . . . . . . .. 150,00 :egumtes do Cod. de Proc. ...

-. ..Á, �

JOÃO S. PIMENTA _ Contabilidade PÚ- Civil, entregando-se a final

blica '. 20,00 ·)s autos ao suplicante, para �
IVETE CAMARGO '_ Direito Constitu- os fins de direito. Com o

I
- Y}

. cional , ,..
.. .. . . .. 20,00 valor de Cr$ 500,00 P. De- � .y

AMANDO ASSIS _ Noções de Seguro ferimento (Sobre estampi- � \1
Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. 20,09' lhas estadua�s no valor de
. I

.

TENORIO ALBUQUERQUE - Noções tres cruzeiros e cinco.enta

de- Estatística ..

'
� 40,00 centavos, inclusive a taxa

TENóRIO ALBUQUERQUE _ Geografia de S.P. Estadual): _ Flo-
..do Brasil '. . . . . . . 40,00 rianópolis, 21 de Maio de

TENÓRIO DE ALBUQUERQUE _ Testes . 2�,00 1,954. (Assihado) Clarno G.

TENóRIO ALBUQUERQUE _ Correção Galletú _ advogado. Escri-
I "

de Franses : " .. ,.... 30,0,- tório R. Vitor Meirelles, 60

TENóRIO ALBUQUERQUE _. CDrrec�o' ,Fone 2.468 _ Fpolis. Em a

de Cartas ' � . . 30,00 : dita petição foi proferido o

. T�NóRIO ALEUQUERQUE - Redação l,seguinte despacho: R. Hoje.
'Oficial ;... 40,00 A. Como requer. Fpcilis, 24

TENÓRIO ALBUQUERQUE _ 'Exercício de Maio de 1954 (Assina-
de Português ' � '. .30,00' do) Manoel Barbosa de La-

TENÓRIO ALBUQUERQUE _ Lições cerda. E, para que chegue
Práticas de Português ;. 30,00 ao conhecimento de todos

FÁBIO MELO -

I

Correspondência Bancá- mandou expedir o presente
50,00 edital que será afixado no

logar do costume e publica-
50,00 do na fórma da lei. Dado e

passadó nesta cidade. de

OS MAIORES SUCESSOS DO ' MO�ENTO-: Florianópolis, aos vinte e

'..... seis dias do mês de Maio

GIOVANNI GUARESCHI - Don Camilo do ano de mil'novecentos e

e seU pequeno mundo , .. ".,., 70,00 cincoenta e quatro. Eu, HY-

GIOVANNI GUARESCHI - O regresso GINO LUIZ . GONZAGA,
'de Dom Camilo , ,.,... 65,00 Escrivão, o subscl"€ci. (As-

GIOVANNI GUARESCHI - Dom'Camilo sinado) MANOEL BAR-

e se11 rebanho ,

:
..

:. 65,00 I B<?SA D� '�ACERPA _

LIVRARIA LIDER _ Rua T'enente Sllvelra,.35 _ JUiZ de DIreIto da la Vara,
Florianópolis"

I em exercicio. ...,.., Confére I

ATENDEMOS, TAMBE'(" PELO SERVIÇO DE
I
HYGINO LUIZ GONZA-

REEMBOLSO f":J'3TAL GA � Escrivão da la Vara.

onvasa O

l'Clube ,11 de Aso
GRANDE FESTA 'CAIPlRA DE "SÃO JOÃO"·

o

JUIZO DE DIREITO DA
la \TARA.DA COMARCA
DE FLORIANO'POLIS

EDITAL
COM O

DE CITAÇÃO
PRAZO DE 30
DIAS

. ,

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

exercício do cargo 'de
Juiz de Direito da la Va
ra da Comarca de Flo
rianópolis, Estado de San
ta Catarina, na fórma da
lei, etc:

f

(

Viagem com segurança
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS M,ICRO-ONIBUS DO

RI?IDO ,<SOL-BRASILEIRO)
lé'lorianópolis - ItaJal - Joinvlhe - 'Curitiba

-

.Ag�ncia : n.ua Deodoro e8quina'�da
Rua Tenente Silveira� b

LIVRARIA 'LIDER

ria ; .. . . . . . . . , .

.

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

,
< .

Af� de que sejam cumpridas as designações legais
..i los Estatutos, ficam convocados todos os associados

22 H R
.leste Sindicato para a Assembléia Geral Ordinária, em

. .

,'1
a convocação:. �e�á ,realizada no proxim� di�. 25 do

. ,;or1'ente c.om 1111ClO as 9 horas, e, caso nao haja nume-

'11'0
legal em 2·a convocaç�o' na mesma data ás 10 ho;ras)

'lara deliberarem sobre a s�guinte ordem do dia:
Julr,;amento e aprovacão .da PROPOSTA ORÇA-

I
MENTÁRIA para o exeré"ício de 1955.

.

Florianópolis, 22 de Junho de '1954.

,

ANTONIO DE OLIVEmA _ Presidente

, m.trlbuldor ,

. '�F'!.
C. RAMOS SIA'

...

-�.
Comerelo.- TraDaport...
Rua Joio. ,PiDto, .• li'pou.

_ . ..:-

1

, Irmandade do' S. J. dos Passo,
e Hospital de Carjdade

,Edital de Fornecimento ,

.

De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade
Ido Senhor Jesus: dos Passos e Hospital de Caridade" des
.ta Capital, previno aos interessados que,' até o dia 26
deste mês, às 12 horas, receberá esta Irmandade e. Hos
pital, na sua Secretária, proposta, em cartas fechadas,
para o fornecimento .de todos os artigos necessários ao'

.seu consumo, durante o semestre de' Julho. a dezenbro .

do .corrente ano.

.

Florianópolis, 10 de Junho de 1954.
José Toientuio. de Souza - Secretário

Expresso Florianópolis
ANDRADE & KOERICH

.
� . ,I

.

." .
'

Transporte de, cC!rg�� em g-er!) I. -éflt're Florianópolis.
. Curitiba e São Pa"do ..'

.

,t Com viagens diretas e 'permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLTS-

.

Rua Conselheiro Mafra, ·133
.

Fone: 2534 - Caixa Po';tal, 435
End. J'elegr,: $ANDlt\DE

Agência - CURiTIBA
.

Avenida 7 de Setembro 3��20/2·1
.

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. T!óllegr.: SANTIDRA

Agência: - SÃO PAULO
Avenida'do Estado 166G/1678 Fone: 37-30-91

End. Telegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro ,e em Belo Horizonte
com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprêsa

de Transportes Minas Gerais SIA.)

•

SINDICATO DOS TRAB.ALHADORES NO COMER
CIO ARMAZENADOR DE FLORIANO'POLIS

J T A LE D

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-Inicia-se, �oie, em
Deverão chegar hoje a Lages diversos

próceres políticos 'da aliança Social Trabalhis
ta, afim de, naquele progressista município,
iniciarem a campanha partidária de 1954.

\

A caravana de' pessedistas e trabalhistas
,o::::::::::::L,o:o:o:o:" tem à sua frente, o

::::::::::::::::�:::::::::::::� . .. .
ccz-x """""':�:'?-t:�emmente catarmense,

"�ir. Nerêu Ramos,' pre
claro Presidente da
=:âmara Federal.

Hoje, em Lages, se

.á realizado um chur
rasco monstro, durante
o 'qual será' aberta a

campanha com entusi
ástico e vibrante comi- /

.

CIO.

A caravana, em se

guida,' percorrerá os vários municípios serra-

nos. i

Nas próximas edições daremos minucio-
sas notícias a respeito da excursão dos líderes
·da aliança Social-Trabalhista.
---_._-

,

Florianópolis, Sexta-feira 25 de Junho de 1954

Gama�
André Nilo Tadasc.o

Os grandes vultos de nossa História', aqueles que.

glorificaram a Pátria, sacrificando-se pela sua grandeza,
pelejando o bom combate 'pelo seu Futuro, não pódem e

não devem ser esquecidos.
Assim recordamos no dia de hoje o sacrificio herói

co do Almirante Luiz Felippe de Saldanha da gama,
morto -em combate, no Campo Osório, no vizinho Estado
do Rio Grande do Sul, em 1895, à frente dós Federalis
tas e em luta contra o Govêrno de Floriano, Peixoto,

Depois d� haver lutado contra as forças legais, lutas
em que as vitórias se alternavam, foi, finalmente venci

do e refugiou-se a bordo de um vaso de guerra portu
guês ancorado na baía ele Guanabara e que o levou ao.

Rio da Prata, de onde conseguiu penetrar em território

brasileiro, reunindo com ardor novas forças federalistas..
Foi quando veiu a perecer na refrega do combate

travado em Campo Osório a 24 de Junho de 1895, tom
bando como herói, embuído da mais fina tempera, abra
caro a uma Bandeira e defendendo com o sacrifício de

;ua vida preciosa um grande Ideal. .

Onde quer que se achasse, na terra natal, 'a bordo'
de um navio ou em território estrangeiro, Saldanha da
Gama sempre manteve, com pureza de consciência, com
o mais acendrado amôr e no cumprimento do dever, o

nome do Brasil, a sua tão querida Pátria, .honrando-a e

glorificando sempre a sua'Bandeira.
Augustal de Lima, em seu discurso de posse na Aca

demia Brasileira de Letras, conta-nos o seguinte' epísó
dia:

. ., "Comandava SALDANHA DA GAMA uma das
unidades da nossa Esquadra quando, um dia, mandou
aplicar algumas dezenas de chibatadas em um grumete
feroz, o mais indisciplinado, talvez, do navio. Ao sofrer
a pena, o Marujo, com q corpo lanhado" sangrando e ba

bando, jurou que, na primeira oportunidade,. se vingaria
do comandante, vibrando-lhe quatro punhaladas.

Saldanha mandou-o vir imediatamente à sua'

sença, no seu camarote: O Marujo apresentou�se:
J

_ 'Entra! _ ordenou-lhe.
-

.

S81�an�a �a

L,oter:ia do Es,tado
a Extração do· Ontem /

5.163 - Cr$ '400.0.00,00 ,. Florian6polis
3.174 - Cr� 80.000,00 - Florianópolis
10.631 Cr$ 40.000,00 - Joinvile

.

5.001 CrS 30,000,00';- Campos Novos'
10.151 Cr$ 20.000,00 ---." Rio' do Sul

i � t

I

la�8s, 8: c8mp8n�a eleitoral, lia opos,çao

RIO, 24 (V.A) -' Está que ainda nao enviaram as Lei Eleitoral de Emergên
sendo elaborados pelo Tri- novas percentagens de alís- cia, que introduz algumas
bunal . Superior Eleitoral, tarnentos, como é o caso de nodificações no nosso siste

por determinação do minis- Pernambuco e do Mara- ma eleitoral, sem vistas à

tro Edgard Costa, as instru- .ihâo. maior rapidez ie eficiência

ções que devem regular a-APURAÇÃO MAIS las eleições.
propaganda eleitoral de 3 RÁPIDA Uma das emendas à Lei

de. outubro. O trabalho já Transita neste momento é a que estabelece que os

está concluído, sendo o de-' pelo. Parlamento Nacional a votos sejam, apurados nas

bate adiado devido ao pedi": - mesas receptoras. Assim, a

10 de vistas do ministro TIM
'

: contagem de votos seria

Luiz Gallotti. a., • .nais acelerada. O Senado

VOTARÃO CERCA DE 13
.

íá rejeitou a emenda, mas a A' exma. sra. Otilia Ga- para 1955, Subvencão ex-

Õ
' REGRESSO CA d IMILH ES DE ELEITORES amara tem gran es simpa- rofalis- Fialho, o sr. deputa- traordinária pelo Ministé-

RIO, (Agência Nacional) Vendo outros (inocen- cias, pela inovação e preten-] do Leoberto Leal fez a
I rio da Educação e Cultura,

- O quociente ele'itoral dr>. tes) pagarem pelos meus Ie reabrir a tâ I
v .1. ques ao, quan- seguinte comunicação te-. de duzentos mil cruzeiros

ís d
" , atos, tinha resolvido acabar 1

.

1 d 1 Ipais evera atingir no pro- o o projeto vo tar aque a legráfica: .' para auxilio à construção
<imo pleito, a sé realizar no com' esta coluna. 'Nem ela Câmara Alta. R 22 C d 'd dia. - - omunico

I
'o pre ia a Sociedade de

J' 3 d t b 'f d nem eu nascemos para ser .

D t'-.11a e ou u ro, a ci ra e ' e res o, nao. se espera apresentei emenda, apoiada Assistência ao pequeno jor-quinta. . Mas, todo mundo. h IL3 milhões de eleitores. nen uma alteração substan- pela bancada pessedistama naleiro. '.
está voltando. Os funcioná- 1

'

IAté agora o 'Tribunal Su- cia quanto ao próximo plei- Câmara Federal, outorgan- Respeitosas saudações-
. ?eriór Eleitoral, ao qual es- rios (perseguidos), contam to de outubro, a não ser me- do no \ orçamento da União LEOBERTO LEAL.
.ão afetos esses assuntos sa-

com a lei, requerem manda, didas de rotina, que serão

'be que o total de eleitores do de segurança e voltam. baixadas oportunamente pe-

atinge a 12.031.386, faltando O Governador .
volta ao lo Superior Tribunal Elei

todavia informações de Tri- Rio,' pará esquecer+os aba- toral, em forma de instru
caxis. O Olaria está de vol-bunais de vários Estados, ções para a realização das

____________ ta . (vitorioso), do Novo eleições.

Comaldante. do Mundo: O deputado Enedi- �ENOVAÇÃO DE

d
no, que hão voltará, volta a MANDATOS

ar o atilcaote, e defender o govêrno. O Me- As eleições serão realiza-

Pearl Ba'rb'our deiros dos, Santos volta a O....

,N°
....

O°.-.y,
()....

AO�(Qver as coisas como' são,
nuas, "sem-o manto díafa-

Tóquio, 24 (U.P.) O no". ,

capitão Sadamu- Sanagí, O deputado Plácido Olim- GRE,VEque organizou o ataque [a- 'pio, já divorciado do man-

ponês contra
. Peare . Hàr-

dato; volta a Joinville. O
bour, foi nomeado coman-

:�ante-chefe das fôrças' do
RIO, 24 (V. A) - A

'"habeas-corpus" impetrada bre o famoso churrasco em
- As ordens, "meu" comandante.
Saldanha fechoú. a porta por dentro, ficando ahi em favor do capitão. da Ba- fraldas de camisa (na ex-

Rece'b.l-dosapenas os dois. ' .se Aerea de Belem, Janua- pressão de um daqueles ar-

- Faze-me a ba1:ba, - mandou, sentando-se, e indi- rio Baleeiro de Jesus e ticulistas), desencadearam oa Casa Brancacand'á-lhe a navalha.
.

" Silva e do soldado Hélio �lma \série de artigos, até '

O Marinheiro obedeceu. Mas de tal forma lhe tremia
d' S.'l F'

...
Washington; 24 (U.P.) -

a mão, que estacou.' I
alva anas, o pnmelro ,20m os próprios clich.és, em -Trinta líderes congressis-

- "Então?!" - fez o comándante, reclamand.o. . denunciado pOT' crime de )s quais davam evasão, aos tas, democratas e republi-
E o Grumete: apropriação ind'ebita e O· eus ,pensamentos' franca-

canos, foram' recebI'dos na

\
- "Não posso mais,,,"me!-l" comandarite... Tenho ,;;egundo' por falsas decla- mente subversivos ...

rnedo de "amolestá vossenhoria!" ,
_

.. � Casa Branca para ouvir, na
. raçoes E nós, aqui na Provincia

E caiu de joelhos, em pra.nto, beijando-lhe as mãos".
. preseflça do presidente Ei-

Rendamos, pois, com justificadas razões, neste dia, O processo teve origem Gcamos, estarrecidos, 'por- ,enhower, uma expOSlçao
um preito. de saudade e de sincera admiração; ao grande no desvio que teria ocorri- que 'átentam contra a pes- do subsecretário de Estado,
vulto, ao bravo e her6ico Almirante Luiz Felipp,e de do na associação de' fundo . .sôa do mais alto Magistrado

d sr. Bedell Smith, sôbre os
Saldanha da Gama, cantando, em s.ur ina, em su� me- benemerifo 'denoml'nada' d N

-

1", a açao� aque e que mere- r'esultados da Conferenc' l'amória, a béla' estrofe. que. . . ,

... -"Quando, morre um camarada, ,
'Casa Cristo Sacerdote", ce, por fôrça de seu manda- de Genebra.

'.

na luta;ingente, '
da qual o reverendo é to, todo' o nosso acatamen-

.

vãientemente,' ,'presidente. '

to e todo o nosso mais sin- P- h
'

sua alma toda de. arminho I O "habeans-corpus'" foi cera respeito.
10 O para a

palpita inteira impetrado sob o fundamen- Dizem que vivemos nu- Argentinajunto a Bandeira
e nos segreda baixinho to de incompetencia da Jus- ma democracia ... mas, co- BUENOS AIRES, 24 (U.
visões de glória,

.

tiça Militar para apreciar mo? P.) - O Ministério, de In-

:)ulge a vitória!!!" a medida, que, se verifica" Então escrever. e, fa�ar, dústria e Comércio anun

seria da alç�da da Justiça. como fazem certos figu,rões ciou que, há uma semana,
Comum. " de 1J�Ojeção",_ � democracia? foi assinado.um acôrdo com

JO Tribunal, por unanimi- E ate onde lrao eles? • o Instituto do Pinho no
> \. ,

dade de votos, após 0, pro- Nãp! Decidamente, não!
I Brasil; 'para importação de

Jlunciamento de todos os Isto não é democracia! Isto, 250 milhões de pés q'uadra-
.seus minjstros, votou pela é liberal!anarquia...

'

. I dos de madeira de pinho,

1exclusão âo sacerdpte da E assim o Brasil não po::: até o fim do ano corrente.
. denuncia" bem como do sol- del'á ségtlir' o se'u lema -'- Não se mencionou o· preço

.

I
'

&..c�lsa.d.o'.. '

I

'''Ordem e .I;rogresso"!!! da 'transação.'
.

ar japonesas. Entrará em

função a partir de 1° de [u
lho próximo, ,

ritõrno é geral. Se vivessem
União dos Servidores do

hoje em dia, até as pombas �\
1

. _ •

d R· dI' Porto, em sessao realizada
o aimun o vo tariam ao ,

b 1 d
"

C 1
ontem a noite, decretou a

pom a, epors que o o -- - :

ll'n' voltou S greve no Cais do Pôrto, a
para a ecreta-. ,

.

partir das 16 horas, díàría-
mente.

O instlgador do movimen
to, como sempre, é o sr,

Duque de Assis. Os portuá-

da ...

Açude de
CaDali�.ula

BUM

FORTALEZA, 24 (V.A)
* Qualquer cidadão cons, rios decidinim não aceitar

_ Noticias procedentes de
* * .ciencioso, habituado a -erviço extraordinário até

Novas Russas informam ler os principais jornais da 'lue' saia o decreto do en-

Capital Federal, [á deve ter d
<

tque na próxima semana te- ,"(Ufl ramen o ..

rá início alí a construção notado a onda, sempre crep-
'; ....

1
_

do açude ,-rCanafistula", � c.ente, de certos element��, 10' Tempo
cujas obras serão financia-

' tidos como de grande naneí-J .

das pelo Departamento, Na-
I são, fom,entando de manei- .

,

Previsão, no Tempo até'
cional de Obras Contra as ra torpe, crises não existen-

14 horas do dia 25
Sêcas, em cooperação com tes, enbotando a increduli- 'I'

'

Tempo Bom, passando a
: Prefeitura 'local: .

.

dade pública e dando enfa-

.

se a uma solerte campanha ligeira instabilidade, nevo-

U d
"

I
. eirb'

m pU re ele U."'I �le subversão, porqu.e são
Temperatura estavel

do da deouocla l ;.::���mente uns agitado-
Ventos de. Nordeste a

" Sueste, frescos a rriodera-
Quando do célebre "M�...

IRIO, ,"'ot \ �-. A.) - O norial dos Coronéis", da .los

pre- 3TM, na sua sessão de on- :ampanha sôbre o impea- Temperatura extremas

tem, julgou a ordem de chment, e recentemente sô- de hoje: - Máxima

19,2 Minima - 12,7.

•

das para a renovação de deração.
I

mandatos de 2/3 do Senado ': Nos sete Estados restan-

Federal, de tôda a Câmara ',tes, o mandato dos respectí
dos Deputados, Câmaras �.vosgovernadores é de cinco

Estaduais e Municipais, pre-, �anos, devendo terminar [un
feitos e para o cargo gover-: tamente com o do presiden
nadar de 13 Estados da Fe- � te da República.

, )

200 mil cruzeiros para a

. casa do pequeno jornaleiro

Antecipando-se aos ataques que o situacionismo
faturou a crédito do sr. Renato Barbosa, êsse exce
lente e esforçado jornalista, que é o sr. Waldemar
Luz" já descarregou a sua pistola de fogo central no
peito de pombo do sr. senador Gomes de Oliveira.

O confrade itajaiense, aqui transcrito pelo ór
gão do sr. Adolfo Konder, entende que o líder tra-'
balhista no Senado está incurso nos parágrafos 1Ías
tabulae peccare vetantes, 'porque hão levou o P. T.
B. à nova aliança com a U. D. N..

.

Vê, na independência do sr. Carlos Gomes e no

seu respeito às tendências dos petebistas, negros pe
cados de ingratidão. Em 1950, o sr. Carlos Gomes,
segundo o sr. W. Luz, um desconhecido, foi' eleito
por obra e graça da U. D. N .. E, em sendo assim,
acha que o Senador, em 1954, andou mal no seu, par
tidarismo em tavor das forças políticas pessedistas,

Se a paixão do sr. W. Luz fosse um pouquinho
menos local, por certo que sustentaria que o Sena
dor Gomes de Oliveira, aceitando a liderança tra
balhísta na Câmara Alta, estava traindo a U:D. N.!
Pois o senador não defende-o Presidente Vargas? E
quem o ataca, senão a U. D. N.? ,

,

Por sôbre isso, o sr. W. Luz se esquece de que
o sr. Gomes de Oliveira, em 1950, não aderiu à U.
D., N,: com ela fez aliança, 'para retirar sua candi
datura ao govêrno do Estado e candidatar-se ao Se-
nado, como elemento do P. T. B..

' ,

O contingente que êste partido deu ao sr. Iri
neu Bornhausen foi tão decisivo para elegê-lo, quan
to o foram os votos udenistas para a eleição do sr.

Gomes de .oliveira. Se êste permanecesse como can
didato ao executivo, o governador catarinense seria
hoje o sr. Udo, Deeke.

O sr. W.. Luz, assim, está querendo cobrar con
ta que o Senador já pagou, com juros e gorgetas.
.

, .

O acôrdo de 1950 foi para uma coligação parti
dana, com vantagens, recíprocas: .

o sr. Bornhausen
ganhou o govêrno com os seus e os votos trabalhis
tas; o sr. Gomes de Oliveira ganhou o Senado �om

,

os seuS' e, os votos udenistas. Se cada qual não desse
,

ao oU,tro os seus sufrágios, ambos estariam derrota
dos! As cotas eleitorais, ajustes, e aceitas, eram pro
porcionais aos cargos disputados. Venceram e cada
um foi cuidar da sua vida.

A "':'éoligação nãÇl foi feita pe1' saecula, saeculo
ramo Não se tratava de matrimônio a vínculo.

O �. W. Luz só se lembra, hoje, -do que a U. D.
N. deu! Esquece o que recebeu! E se acha com di
reito de usucapião sôbre o P. T. B.!

Se o sr. Bornhausen pode esperar que o sr. Go
mes de Oliveira udenize o P. T. B.; o sr. Gomes de
Oliveira pode esperar' que o sr. Bornhausen pete-'
bize a U. D. N.! Estão quite! .

Claro que, diante disso, o sr. W .. Luz não tem
'direito algum de 'exigir O que o senador não' deve!
ASJiste-Ihe, apenas, o de torce1'! Pelo Figueirense,
pelo Vasco, pela Hungria, pela U. D. N., pelo sr.

Bornhausen! Como a mim, pelo Avaí, pelo Mengo,
pelo Brasil, pelo P. S. D., pelo dr. Nerêu. De gusti
bus non disputandum!
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