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o "Exército Libertador" ia ocupou 17 cidarres na Guatemala
,

o GOVERNO, POR SUA VEZ, DECL ARA QUE RECi\PTUROU A IMPORTANTE CIDADE DE MORALES, A 35 QUILOME- 'raro capturados, Um dêles

S S foi identificado corno Car-
TROS DE PUERTO BARRIOS -- JA' ESTA' PRONTO PARA LANÇA� O GOLPE FINAL NOS INVA .oRE.

los Enrique Diaz, "chefe
TEGUCIGALPA 25 (U. cortado, ademais, as comu- .vasoras. bém que suas tropas recu-. demais, o comando rebelde. dramas' em Honduras e das Fôrças Armadas guate-

<,'I I IP.) - Porta-voz 'do "Exér- I

nicações entre a cidade de', Um comunicado oficial, peraram Puerto Barrios e indicou que não houv€ hoje Nícaragua, sobrevoaram o maltecas".
cito de Libertação" nesta: Guatemala e Puerto Bar- transmitido pela emissora da cidade de Gualán, tàm-' encontros armados com as lerritório guatemalteco, re- O comando do govêrno
cidade anunciou, que está I rios. "La Vozde Guatemala, dis-' hém sôbre a ferrovia. tropas do govêrno. .

alizando ataques de "inti- . informou igualmente que
em curso na Guatemala

I

SE'RIA DERROTA se que o Exército governa-I Mas, como nos dias ante- Após noticiar' sua esma- midação" contra as popula- o chefe dd Estado-Maior

"sangrenta batalha" pela TEGUCIGALPA, Hon- I mental infligiu uma séria' riores, os comunicados do gadora vitória nos ,�etores ções . CIVIS, especialmente das FÔrças .Armadas da

posse do importante centro duras, 25 (U. P.) - O .E-I derrota aos
A

rebeldes e�1 comand� governamental s,e de Gualán ,e Morales, onde em Gualán e a vizinha ci-: Guatemala, coronel Enri

de comunicacões de Chi- xército da Guatemala 111- Morales, sobre. a ferrovia contradizem 'com as notí- as tropas do governo se a- dade 'de Chiquimula. Sem que Parinello, comissionado
quimula. Tal�bém disse que ] formou que recapturou a que liga Puerto Barríos à' cias veiculadas pelo coman- passaram de copioso mate- embargo, o govêrno infor- pelo Alto Comando, visitou
as forças rebeldes ocupa-

I
importante cidade de Mo- capital, causando-lhes "nu- do revolucionário, cuja e- rial bélico que os rebeldes mou também que a ativida- pessoalmente tôda a frente

ram 17 cidades e aldeias rales, a 35 quilômetros de merosas baixas" entre mor- missora irradiou hoje que haviam recebido por via de aérea rebelde se redu- d€ luta. !?epois de receber
na Guatemala, entre as Puerto Barrics, e que j� es- tos,' feridos e prisioneiros, as forças rebeldes estavam aérea, o comando governa- ziu, como resultado da seu relatório, o comando

quais os entroncamentos
I
tá pronto paras lançar '''0'1 inclusive dirigentes, '

ofici- novamente avançando em mental reiterou suas de- rressão da opinião pública externou sua "satisfação
rodoviários de Gualán e golpe final", com material ais e soldados. I três pontas de lança sobre núncias de que aviões ini- 'continental e mundial". pelo' êxito logrado nas ope-

Quezaltepeque, havendo! pesado, contra as fôrças in-_ O govêrno informou tam- . a cidade de Guatemala. A- migas, partindo de aeró-
.Por sua vez, a rádio re- rações realizadas até hoje":

._��� belde informou que o líder Enquanto isso, um despa-
!

I
'I '

C 1 C cho de San Salvador disse
iO·

·

D·'
revo ucionario, ar os as-

,
m�ls .•ntl'o 18- Lillo Armas, assomou ao que uma comissão das Na-

rio d. s. Catarina pôsto de 'general, e que suas ções Unidas, integrada por

I '
tropas co.�ú�uap� avançan- quatro pessoas, prepara-se

i Ano XLI

I'
dO'PM três: direçoes para a para €ntrar na Guatemala

!
.

.- ,c��a�� de.Guatemala. Tam- comvbandeíra parlamenta:"
. i Nw 11.924 bém anunciou a emissora R.afael _Paz Paredes, d� �e-
1>(��l4III rebelde que 18 oficiais do IX�co, membro da C.OlUl.ssao,

--- '-�" ---

FI 'I Sáb d 26 de Jun·110 de 1�54
_,

.,�. 1...·. Exército governamental fo- disse que esta estudaria as

Ed'
-

d h
.

8 páginas orianopo is, a a o �" 'V&'.< Iça0 e oJe -

_
� ,._, .denúncias da Guatemala
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AliaD�a Social-Trab'albista .• f�f[�i�;r�I�f}j�
;i��f����pif��:�:t�� Iniciada a campanha oposicionista. em Jages ca:���:1I:'�;E(NOVa
de dezembro de 1953; requlo. a A comitiva do' Partido próceres pessedistas, dará' candente e entusiástica de

t
dos, mas uma 'consagração Iorque), 25 (U. P.) _ O

st(.bst-ituição dos prefeitos de li- Trabalhista Brasileiro, co-' .nício à campanha oposicio- seus filhos diletos que vêm do próprio povo, que aguar-,
sr. Henry Cabot Lodge a

V1'e nomeação do Gooeruador do mandada por Saulo-Ramos,
I

nista delineada na "Aliança lutando pela terra barriga- da, ansioso, a concretização
Estado e dá outras pro.vid�u;ias.lseguiu ontem para Lajes.j Social-Trabalhista'' verde nas casasLegislativas de suas aspirações, e estas

d- onde, com Nerêu Ramos e I Lajes
�

ouvirá a palavra Federais, só serão alcançadas, como
O Deputado Oswaldo Rodrigues Cabral, Presi ente \

da Assembléia Legis1ativa do Estado de Santa Catarina, Santa ��ãrina � pTe_pa�� está sendojdemonstrado em

tendo e�11 vista a rejeição, pelo Poder Legislativo, do, vs- Em.' Lage,'s. J,'-(). S- _ srs ,f,' Nerêu.", '�_ehgln.al:r�da). para :reçe<- Santa Catarina, com a vitó-

to parcial aposto à Lei n. 1.074, dê 7 de junho de 1954, 1,. 'ber'a visita, e� todos' os da do Social-Trabalhismo.
Faco saber a todos os habitantes dêste Estado, que Ramos,' '.Saulo RaDtof e, :eu� ll1unicípi9�\, dos vultos

a Asse'�bléia Legislativa decreta e 'eu' promulgo ase-, iticon-{urldÍveis"dos 'partidos 'Rele rma da
gUil1�r�f� _ o art�go 2° d�Lei�. �.074, �e � de junho Francisco Gallo Iti ,PSD e PTB) que uniram 'Constt·to'l· "8-0de 1954, tem a seguinte redação: .

.

.s suas bandeiras para, jun- "
"Art. 20 - Os Prefeitos de livre nomeação do Co- No aeroporto, os precla- os, no mesmo ideal que os

vernador do Estado, em virtude das atribuições que lhe ..

ros coestaduanos mantive- rmanou, travarem a frago-
NICARAGUA, 25 (U.

são conferidas pelas Cdonstituiçõhes da Repúbdlica e _do Es-
ram entendimentos com a rosa batalha que se aproxi-

'P.) - Vinte e oito deputa-
tado e pelas leis que estas ten am emana o, terao ces- dos, que formam a 'maioria

d
'

ti t t ib
' '-

tê
, direcão do P S. D.. ma pela conquista dos car-

sa as e ex 111 as as suas a TI \llçoes e compe enCla no� ,
.

liberal no Parlamento da
seguintes casos: Pelo avião da Cruzeiro sos eletivos. Essas bandei-

N t
a) - O do Município da Capital, no 'Ynomento em

.

t L
.

'd I
- b'

(
icaragua, apresen aram

seguIU on em, para ages, o 'as, Ul1l as, e evarao em
.

d'
.

f d C
que fm' dec1'etada a sua Autonomia pelfl Assembléia Le- deputado Saulo Ra�os, pre- tlto o nome de Santa Cata- )roJeto e re orma a ons-

gislativa do Estado; , I tituicão, refer€nte as moda- requerimento.
b) d d·

. , .

d f sident€ do P. T. B.. rina, cujas tradições res- I.
'

dI'
-

d'
.

- os os emalS mUl1lClplOS, quan o orem em- ,üdades e e eIçao o preSI- reunir-se-ã, sem dúvida, na
passados os respectivos prefeitos eleitos ou quando se 330am

la fdora �de:os exempldos dente da República. O pro- S€xta-feira pela manhã. Por
verificar a instalação das suas Câmaras Municipais". . Ontein, à noite foi reali- o passa o, esse passa o

'

.' I '. .

Art. 20 - O art. 30 da Lei n. 1.074, de 7 de J'unho de fada, naquela cl'dade serr'a- Jeto estabelece o dIreIto de outro lado, sabe-se que a
- :lue haveremos de restaurár .

1954, tem a seguinte redação:, . voto às mulher€s e a possi- Guatemala, por sua vez quena, a' convenção municipal oela fôrca das urnas e pela"Art. 30 - A st�bstituiçiio dos P1'efeitos referidos no •• . oilidade de as mesmas� 0- reiterou há dois dias o pe-
. 't' f

'

f'd d d d' t do P. S. D. e hoje será efe- é!onvicc
..
ão do povo barriga-arttgo an en01' . ar-se-a na co:n 01'mt a e o tSpos o no

d O PTB
.

b Icuparem
altas funcões no. dido para uma reunião do

artigo 30 ela Lei n. 22, de 14 de novemb1'O de 1947, .1·evo- tivada a do P. T. B.. ver e. vem rece en-
"

,
,

gados expressamente a Lei n. 340, de 2 de dezemb1'O ele do, de tod'os os recantos do
Estado. Conselho de Segurança.

1949 e os ,artigos da Lei n. 22, de 14 de' novemb1'0 de Pelo avião da carreira, Inicia-se, assim, em La- E:stado, expressivas mani-

15'
· fV, fI-I

I

1947, e os das demais Leis que di1'eta.ou indi1'etamente ' I erlO' rcon 1 O
colidam CO'l'lt a presente Lei". la Varig, passaram ontem Jes a campanha oposicionis- festações de solidariedad€,

. -

.',
Art. 3° - Esta ,Lei entra em vigor na data da sua ppr esta Capital, em trânsi- ta, qu� PSD e PTB travarão animando os seus candida-

,�. f,',''-DE" FRQNTEIRA,publicação, revogadas as disposições em contrário. to para Lag�s, os ilustres sob a legenda çomum So- tos para a vitória nas urnas
_ ,

Palácio da Assembléia Legislativa dp Estado de catarinenses; drs. Nerêu cial-Trabalhista . .os próce- em 3 de outubro.
. f RIO, 25 (V. A.) - As tre o Rio Grande, do Sul e

Santa Catarina, em Florianópolis, 24 de junho, de 1954. Ramos, Presidente da" Câ- res Ido PTB e do 'P,SD ,per,- A campanha da "Aliança ,'autoridades
navais recebe- a Argentina, ·ocorreu um

OSWALDO RODRIGUES OABRAL - Presidente.

(*) Os incisos e expressões que haviam sido veta-
mara € Francisco Gallotti, correrão outros n1Ji�íéípios Social-Trabalhista" não se- ram comunicação d€ que no serio conflito promovido

dos vão em negrito. senador: . serranos. rã uma campanha de parti- . pôrto Lucena, fronteira en- por desordeiros contra uma

�"."+",."••+.".", ".".".•".",.".",.".".,,.++ +...................••..•..·++· ·.,. · &Â.. AI;...o.� +_ e!3colta do destacamento de
. . . . . .. . . � ., � ._.. . _. . . . . .. .. . . .. .. .. . . . .. . . . .. .. . . .YT...,............. . � � y ,........ .. • .. .. .. • .. � .. .. .. '"

A verdade e a Justiça sao as grandes ausentes
'

'lizar o que prómetia, teria a coragem de sobrecarregar fuzileiros navais aqllartela-
.nesse esforço com que, desafiando r€ndiduras, a im-

BODE NAO' lo Estado dos mon;:;truosos aumentos solicitados à As- dos naquela localidade,
prensa situacionista se esfalfa para deslocar os erros sembléia e se, ainda assim, fôsse eleito - aí, então, os Morr€u o fuzileiro Paulo
do Executivo e. a�irá-los, todos, às ·costas da Assem- , • representantes oposicionistas não lhe poderiam negar o

bléia Legislati\(a.
. que negaram. Mas o governador esqueceu o candidato.

Vilor da Silvq e dois civis.

Se a imprensa, mesmo aquela qU€, ad hoc, faz de -', E quís fazer o que jurara não fazer. Se a oposição, dis- Foi determinada a abertu-

promotora pública para assinar o líbelo esdrúxulo, bus- Não vos assiste o direito de dific.uLtar-lhe a caminhada, pondo da, orça que o povo lhe deu, não vetasse os au- ea de competente inquérito
casse fundamentar' a denúncia em atos e fatos e recor" Mas é vosso deve1' e;rigir'que ela seja a que o povo apro- mentos de tributação, estaria faltando ao seu dever. policial-militar sendo desig-
resse às estatísticas, de pronto constataria a improce- vou, sem desvios e sem atalh.os"., Salvante' esses casos, não apontárão os advogados nado encarregado o cornan-.

dência da causa. .' Assim dispostos os quadros político-administrativos bornhauseanos outros, de resistência ao govêrno, no

Na verdade, os números liquidariam com a argui- do Estado, estava-se realizando o regime democrático. setor administrativo.' :lante Darci Vanderlei.

ção inepta e falsa. De centenas de mensagens do sr. Go- Ao sr. Irineu Bornhausen cumpria' ptr pôr obra a sua I No terreno polÍtico, seria mesl1).o ofensa lao gover- O RISO DA CIDADE
:v�rnad.?r ao Legisla�ivo, em. qua�e. quatro anos �e. admi- : plataforma; à oposição, vigiá-lo, para que êle d€la não

I
nador acreditar alguem que êl€ esper.ass: sol�darieda.de

...

Illstraçao, pouco maIS de mela duzIa foram as reJeItadas" se afastasse. daqueles a quem vergastou desde o prImeIrO dIa, e cUJos �.�Esses algarismos: .analisados, cond€nsam a mai!' I �e, o povo, po�ventu�a, desej,asse. �lterar ou quisesse I direitos somente ·tem respeitado quando coagido 'pela -r-,

contundente e categorlca resposta aos que pretendem permItIr que o eleIto reVIsse ou modIflCasS€ _o seu anUl1- Justiça. / /
'

desculpar a incúria madraceira e pernóstica do sr. Iri-' I ciado pr?grama. ad�inistrativo, d�r-�he-ia, r ai�d�, uma I " Torna-"se, assimi ridíc�la e grosseira, a exploração B'OMr{C\ 'NS =s;:-r--,-neu Bornhausen com os supostos
. em'9araços que a AssembleIa Leg�slahva .com a maIona necessana para feita, em torno de um proJeto governamental que, no t:)V ,_ t-

maioria parlam,€ntar lhe tenha criado. I
isso. A decisão popular de 1950, entretanto, foi clara, ao Legislativo, está correndo 'os seus trâmites regimentais. ,/ /# / f

/ :r-:;-:-:-_..

\
. dividir as responsabilidades. Quís, assim, que de futu- Esse projeto não põe o sr. Bornhausen em dia com o / / / ." ••••

,

Ih b f /

'/J'
(>9>, �

.

Administrativamente, essa maioria oposicionista só Iro, cada qual respondesse pelas que e ca iam. seu programa de 1950, esquecido e arquiv'àdo. Nêcessa-
/ \ �

.,

dão deu ao. govêrno o apôio que lhe era proibido dcp''' r· .

E .a maioria legislativa; sem indagações, aprovou riamente deve ser estudado, para que não aconteça

com)
==='=;'It" I

�___

o de aumentar impostos. Se até isso lhe desse, teria con- centenas das mensagens executivas qU€ não se choca- o dinheiro público que vai empregar, o que ocor;t'eu (Jsumado a mais ve�gonh.osa e, igno_bil da� t�aições. Em ',vam _com o programa do eleito, posto que! efetiv�men- com a ?istensã9 da linha de energia, elétrica da'quí para
1950, o povo catarmense, num pleIto cUJa lIsura ha-dp te, n;'1O representassem o saldo jos seus compromISSOS. Jaragua. '\

I -

fic�r nos àr:ais barriga�-ve.rdes, decidiu inverter os pfl� I . �ão aprovo� o Legisl�tivo apenas algumas ?a_s pro- _

E, a r.�g?T, é �e�on:st� que se acene ao, povo ,com a _,__

'

_\-

pelS dos dOls grandes partIdos na luta: da U.D.N., q�a pO;:;lçoes do goyerno. E agIU com absoluta exatIdao de- tao necessana asslstencla as estradas atraves desse pro- - Paulinho, dê Um doce
era oposição, fez 'govêrno; do P.S.D., que era govêrpr.'mocrática. E' que, através delas, o sr. Bornhausen pre- 'jeto, que nada tem. a ver com as nossas calaniitosas 1'0-

fez oposiç"ão.,Ao candidato vitorloso disseram as urna�' : tendia trair o seu programa de candidato. Nele, reitera- dovias.· .•. � '.
"

.

- "O poder é teu. Tens um notável jJrograrn.a. ,Exect(.I:IJ- '.damente, condenara os aumentos qe impestos. E essas O govêrno que aí está, desacreditado e incapaz, não
o", Aos v'enciclos, Tecomenclamm: - Sois, 'agoTa, opn- mensagens pediam aumentos esfolantes: Se, durante a'

.

<) 'bode expiató1�io CJue lhe salye,
F'iscali:pai o cU1nlyri,Jnf!nto das (p1'omessas do ele�t(). campanha, o sr. Bornhausen confessasse que, para rea-

'.

tótaL.

.

DIRETOR I' ,

d.Rubens
I

,

. Arruda Ramos
IERENTE· .,Dcmiillos F.

d. Aquino ..

nunciou, ontem à tarde, por
um porta-voz, que o Brasil
_e a Colombía acabavam de
lhe pedir que reunisse o

'Conselho de Segurança; de-
,:id_!? à proposta jeita ontem

pela 'comissão da paz- da

Organização dos Estados

Americanos, de ser enviada
uma comissão de inquérito
à Guatemala, a Honduras
e à Nicarágua.
O Brasil e a' Colômbia,

•

como membros do Conse--
lho de' Segurança, têm o

'direito de ver aceito o seu

O Conselho

para êle, senão êle fica
..

'

feroz!
i

_: Não

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado 26 de Junho de 1954

CLINICA DE àLHOS - OUVIJ,?OS - NARIZ E

Indieador Proüssíoual lDR. GuAERREI'RO'

'C O ',5'
"

, ,

.

'I Dr. V!lDs't·i 8ra's·.1 r o. - E S T AD o. Ch'efe do Serviço de Ouv'idos .s, Narii e, Garganta'M E D I lu 'V
do Hospital de Florianópolis ,

'

"

'" i ESPECIALISTA EM DO-
ó ADMINISTRAÇÃO

'

A clínica �st� montada com _os mais íllo�er�o�MÁRIO. DE ,LARMo. I DR. ALFREDO.
_ DRA."'W.LADY�LAVA i ENÇAS DE CREANÇAS. ,Reda�ão e. Oficinas, à rua Aparelhos para tratamento das d?enç.as da especlahd�de ,CANTIÇÃo.

'

CHEREM '

'I W. MUSSI CLINICA GERAL' Conselheiso Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sm�s�tes sem ?per�ça�)- í
CO�SULTAS' Das 10' às Te). 3022 +: Cx. Postal, 139 NEBULISAÇÃo, (Tratamento. auxiliar das ,smusItes e,

'

- MEDICO -

i CURSO NACIONAL DE I e '

.

Diretor: RUBENS A. ínflamacões do Nariz e Gasganta) '"

CLíNICA DE CRIANÇAS I DOENÇAS MENTAIS :DR. ANTÔNIO. DIB 12 horas.
RAMOS., lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

A D U L TOS
Ex-diretor do Hospital I

-

MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE
para, Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de

Doenças Internas
Colônia Sant'Ana.

-'-,MÉDICOS _, Cons. e Residência: 7 de AQUINO. Cabeca e Inflamações da Garganta e Olhos. E':U muitos
CORAÇÃO - FIGADO

Doenças nervosas e men-
CIRUHGIA-CLtNICA Setembro n. 13. Representantes:' casos são evitadas as operações das Amígdalas

RINS - INTESTINOS, tais. GEÍtAL.PARTOS
,

_ Repl:esentações A. S. La-IULTRA VIOLE.T� F�í.? (Tratam,e�to, das Farlngljea'
Tratamento moderno da Impotência Sexual.

ra, Ltc'a. e inflamações dos OUVl?OS)
SIFILIS Serviço completo e espe-

40 d C b )
Rua 'I'iradentes n .. �. cializado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas,

ri' RAIOS X (Rad, iografias a. é) eça
Consultório - Rua IT!ra-

Consulta!'. das 15, as 19
SENHORAS, com modernos I A D V o. G A DOS '- [la andar. I

REFRATOR (Moderno Aparelho para RECE�TA de
lentes, 9.

,

I
'

Tel.: 22-5924 _ Rio de '

(OCULOS,)
t noras.

, I métodos
I
de diagnóstieos e I

,

d

' HORÁRIO':
FONE: 3415.

tratamento. I "

� I
Janeiro. JLAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico e

Das 13 às 16 horas.
Res.: Ru� Santos Saraiva,

I SULPOSCOPIA _ HISTE- DR. Jo.SE MEDEI- Reprejor Ltda.
, lesões dos Olhos) ,

Tel.: dons. -,- 3.4�5 - Res. 54 - Estreito.
RO _ SALPINGOGRAFIA I S 'IEIRA. I Rua Felipe de Oliveira, n. I

'

INFRA VERMELHO
- 2.27G � Ftorianôpolis, TEL. -:- 6245. 1_ l\'IETABOLISMO BASAL I ,RO V

121 - 60 al\ldll!r., I Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos .de"
. .,." .

r ondas I
._, �DVOG�DO -

" Te!.: 32-9873 - São Paàlo l .

Pulrrião e EsofagoDU ROM,EU BASTOS D'R, MARIO. WEN- \", RadloEtlerta.pIap ,oI ç',âo _ ',caixa"
Postal 150 .: Itajaí I ASSINATURAS I

Consultórw: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa

.

I curtas- , e rocoagu a a
,

- "Santa, Catarina -

I C It I
'

.

- PIRES DHAUSEN Raios Ultra Yioleta e Infra '.;, ' ,Na apr a

'., . .

Belo H�rIzonteI fNICA 'MÉDICA DE

I V Ih 'I DR MA',RIO LAU- Ano . . . . . . .. o-s 170,00 Resiáêncu: - FelIpe Schmidt, na Telefone 2.365
' - MÉDICO· -- CL ' erme o. "

" \... : C e 9000 '1 -

h- 1:.1' it 1 A t d

' .,. H ítal I\DULTOS E 'CRIANÇAS consultó!'io:kuaTl'ajano"'j'Semcst�e ..... 1'... " Consultas _ pea ma� a n? .iospna ,-: ar e

Com prática no osp .

. , .

J
-

,

T
.

di' RINDO No Interior , das 2 horas em diante no Consultório
São Erancisco de Assis e na C:ons,ultol'Jo, - Rua oao

l!l. J , 10 andar - Edl lCIO o
, _" c,

Cr$ 20000 _' ,_ _ ..___, __ . ..,_:___ '_
Santa Casa do Rio de Pinto, 10 -:- Tel. M',769: I �V[onte?ii). ,

'

'I
e Ano

Cr 110:00 \ DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO _

:,2 :'Janeiro'''" ,r 'Consultas: Das 4 as 6 hO-1 EO'l'a",o: Das!) as 12 ho-.
DR- CLAUDIO Iseme�tre....• di

$
t con- ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA-CLINICÀ MEDICA" 'ris,.. ,

..

l ras - Dr. MUSSI. I �nunclOs me ian e
, DERMATOLOGICA E CLINICA GERALCARDIOLOGIÀ(·"

J .r..�S�dê:t�e�U:81�steves I M�:�I15 às �8 horas - Dra. i 'A�����2s tr��'originais, mesmo não Dr' MI·uuel Nunes Ferrel"raConsultório: Rua Vitor r
un ior, , ",'

:�"'<dê,;da: Aven ida 'I'rorn-
i

Fõro em ",.1, Ro?"""' p?blicados não mão'd.vol-. .. ,

.

Meireles, 22 Tel. 2675.
IOLHOS;_· OUVIDOS -

powsky, Si4. perante oSupremo 'I'ribunal vI,do>i,. _ _

_ REGEM-CHEGADO DO RIO DE. JANEIRO,Horários: Segundas, Quar- I NARIZ ,E GA,RGANTA! , I Federal e Tribunal Federa) � �Ireçao nao s\respo� _ ATENDE Á RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, lO
.. ;',

,"" --"

,

1--- de Recursos. - sahiliza pelos. concei �s e1311 ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.
ta. e S"X'� f"r.", DR, JÚLIO DOIN

, 'ESCRITó!lIOS,
, "

'ido, no' artigos asaínados
CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OUDas.1� a� 18 horas.

. 1
'

VIEIRA DR. NEWTo.N F'lonianópolts - �dlflClO ""'__"''"'"':' ..........__�_ DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FELIP
Hesidêncla: H�: Felipe D'ÁVILA São Jorge, rua Trajano, 12_" formações SCHMIDT.Schmidt, 2� -:- 2 andar.] Especialista em: Olhos - I GERAL

-- 1.0 andar � sala 1.. , .' n '

.

.

1 3 UO')
, CIRURG A

RIO de Janeiro - Edifício • -

Dr Ylma'r Corre-a
;:IH. 1 -:-- Te. .

I ... I, )uvidos - Nariz e Gar- Doenças de Senho�a� Borba Gat�; Avenida Antô- U.eIS, '

•DR. WALMo.R ZQ- ,:�anta. ProctoIOgi�édiC!letrICIdade nio Carlos ?07 � sala 1008.
MER GARCIA neceitv3 de Plhculos. Consultório: Rua Vitor

. :DR., CLARNO G.Diplomado pela Faculdade :nrra- Etrme o.
Meirelesn. 28 � Tetefone: .• '

�GA-LLETTINacional de Medicina da Ultra-Sonoterapia - Ne- 3307.'

"1 J
-

Consultas: Das 15 horas - ADVúGADO -Universidade do Brasí
,

I L'�I izaçoes.
Rua Vit�r, Meirelles, 60.Ex-interno por concurso da Equipo de Oto-Ríno :

em diante.
8

'

,

E I Residênc ia ; Rua Vida I FONE: 2.46 •
Maternidade- sco a

·1',-L'tnl·c'o no Estado) '+

'F' I . , l'
' .

Ramos - Telefone 3.422. _- . orianopo IS -(Servico . do Prof. Octávio
Rua -::- Vitor· Meireles .'

. Rodrigues Lima)
DEi. DIB CREREM _Ex-interno do Serviço 'de o. 22.

Cirurgia do Rosp.ital, Horário - 9 ás 12 horas ".. AD�O?ADO· .. i.I. A. P. ,E.' T. C. do Rio de
_ 16 ás 18 horas. .

'\ Causas ç�v:els, comerClalS�,., "MIMIJaneiro
''FONE -;- 2.675 êriminaise �rabalpistaSI,

.'

Médic(; do Hospital de
T I C(,)�..<:,,1thas popularesResidêncIa: ravessa .. ,Caridade

d 7
'

Urussanga 2. - 'Rua Nunes Macha o, 1·,OOENÇAS DE SENHOn'AS, _

"

-- PART(:)S-OPERAÇÕES Apt. 102. ,(esq .. Tiradf,ntes) _ sobra-Il:on8: Rua Jõão Pinton. 16. DR. VIDAL do :- sala 3. �1IIIiI1iIII..._....
das 16,00 às 18.00

CLíNICA nE CRJANÇAShoras.
liPela manhã atend'e' CONSULTÓRIO - Fe'-

diàriamente no Hos- pe Schmidt, 38.
pital de' Caridade. CONSULTAS _ ,D�.I.4

Residência: �s 6 horas.
,

� Rua: GenEl!al Bittençoprt, Residência: Tenente. Sil-
n. 101.

"

.

"�'I veira, 130
,Telefone: 2..692.. , FONE _ 3.165.

Or� Carlos F. Enuelsinu(JORNAIS Telefon. Médico dos Hospitais Americanos e da Força
O Estado ...•....•.. 3.022 'Expedicionária BrasileiraI A Gazeta ......•.•. 2.658· MÉDICO -:- OPERADO!. _ PARTEIRO-----1 Diário dá Tarde ... 3.579! Doencas de Senhoras e Criancas - Partos '_ OperaçõesDiária da ManhA '2.463 O Mà'is Modern0 e efidente Tratament� e OperaçõesA Verdade '. . . . . . • .. 2.0UI I

.
.

das doenças de Senhoras
Im,prensa Oficial 2.688 Cólicas flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-H@SPITAlS 'turas, �umbidos de ouvido, neurast'enia, irritabilidade,t �� C�riaadé:' insôni�, impotência e frigide? sexual, em ambos os se-!piJ'ovedor) 1....... 2.314 xos - Tratamento pré-nupcial e pré-natal. .

36! f. I .

_(Portaria) ....•.•. 2.0 Operações especializdas, d? ouvido," nariz, . garganta,Nerêu Ramos ...••. S.831 sinusites, polip0s, desvios dO septo (nariz) la1?iu partido�Militar
-

... ;....... 3.157
_ Operações de her;llias, apendicites, ovário, utero,São Sebastião (Casa hemoProides, adenoides, hidrocéles, varicoceles ede Saúde) 3.153 '

varizes, elefantiazes.'

,

Maternidade Doutor C I R U R G I A EM· G E R A LD 'H 'J;'go'n Kechele Carlos Corre. ••. 3.121 Tratamento garantido de' varizes, úlceras varicosas,'
r. ans l.J ,', . ,�_ CHAMAºAS UR- 'hemorroides com 6 injenções, sem dôrCIRURGIÃO DA CASA Dl: SAUDE SÃq SEBASTIÃO GENTES ,OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)Laureado com, l;t' medalha de ouro ,pela, Faculdade Corpo de BombEiros

,.3131 Tratamento e Operações do 'estômago, fígado, vesicula ede Medicina do Paraná. �,
.

Serviço Luz (Recla· intestino _ Tubagem duodenal._'_,-: o�-- ,mações) ......•.. 2.404 Tratamento da Sífilis' pelo processo Americano, maisPrêmio "Victor do Amaral de Clínica Obstiteca da, Policia (Sala Climls.- moderno, em 3 ou 15 dias. 'Faculdade de Medicina
'

-,

, sário)., .- .....• ,.. �.038 Técni�a única no mundo para o tratamento do Heman-'

.
: PoUcia (Gab. U�le- gioma (manchas de vinho) no rosto ou no corpo, comCom estágio' na ClÍnica Cirúrgica da Faculdade: lado)

,
'2�51i4 100% de cura.)e Medicina da Universidade de São ,pauhlo. 't'. d

COMPANHIAS nB Receita de óculos _ T:ratamento e operaçãodas, doençasViagens de aperfeiçoamentQ aos "., ��pI aIS e TRANSPQRTJI do'S olhos: PTIRIGIO, CA.jTARATAS, ESTRABISMO,:\1ontevidéo e Buenos Aires. '.'
,

, A:€REO
ETC.,

'

CllmRGIA GERAL ____: ,PARTOS -:- DOENÇAS DE TAC 3.700 A..'r'ENDE A QUALQUER HORA DO. DIA E DASENHORAS 'I Cru7,:eito do Sul ...• 2.500 NOITEC?pcrações de: A,Parelhó. dige.s�ivo -

'

�stômago, I
Panair •••..•....•• 3.553

Con.s�tór.io: Rua Deo�?ro, 35, _ Tel: 2781 'ntestmos, reto, anus etç., VIas, �Ihares (v�s�cula). Vari&, .. ; . .• •• •• . •• 2.325 I Resldencla: Rua BocalUva, 210,
�.1\.parelho gênito-urinário n'lasculmo e _femm!n�, rIns Lóide A4reo . . . . . . .• 2.402:

"
,

--

',' " '_, _,_
i)exi'ga, próstata út�ro, ovário.s, operaço.es pl.astIcas." ,R�l •••...•••••..• �:::�' llaVI·O-M,ot,or '«C'arl

.

'H,o,eocke»Citurgião da glandlJlla tIreOIde. CIrurgIa do can- Scandinavaa .•• ,... n..:er. Traumatologia.'
"

"
HOT�S

Atende das 8 às 10 e' elas 16 as. 18. hora� na Ca- Lux •.•.•. '. . • •• ••• 2,021
la de Saúde São Sebastião, das 10 às 12, e. 14 as 16 .ho- Ma&,eatlc • 'I' ••••• ,..

2.276
tas a rua Fernando Machado nr. 6. (PredlO do InstItu- Metropol , • .. .. ... 3.147
co Diag�ostico Dr; Dj�lma Moellma:QJl). La Forta .•..••

: ._.
1.321

1\�,
'

Cscique 1.449I ._, .-

Centrar ••••... ;... 2.6'4
Estrela ••••• , • • . •• 3.371
Ideal . • • • • • • • . • • .. r..659
ESTRBITO
nlaque' _

••••..•••••
' 06

O leitor encontrarã, nes

ta coluna" informaçõe, que,
necessita, diàriamente e de
imedíate :

CLINICA MEDICA
CONSULTAS das 10 - 13 horas
RU,a 'I'iradente 9 -:- Fone 3415

Viagens. DIRÉT A �

flORIM�ÓPOllS, - RIO Ás 3as,
FFOLlS.-$. PAULO - RIO " 4e"
fPOlIS.!. CURITlfI"- RIO AOS SABS,

SERViÇOS AÉREOS
('1)117�IR() no SUL

DR. ARMANQO VA- -ORo . ANTÔNIO 'MO�
NIZ, DE ARÁGAOLÉRIO DE' ASSIS-

- MÉDICO -

,

f)Q� Serviç_3§! de- Clínica. In.: CIRURGIA. TREUMATO.
fanfil da Assistência Múni- LOGIA
cipal � Ilosp;till, d&Carid-ad-e , Ortopedia
CLíNICA M:€DICA DE t. ConsultórIo: João \Pin�o',
CRIANÇ.�S E ADULTOS� 118., ..

,.. -' Alérgia -

Das 15 às 17 diàtiamente.
Consultório:: Rua Nunes' Menos aos Sábados

Machado, 7 - Consultas das Res.: Bocaiuva lS5.
15 às 18, horas. Fone: � 2.714.
Hesidência: Rua Marechal _

Gu ilhp.�me, 5 - Fone: 3783. DR. H E N R I QUE
DR'.-I-.-LÕB-A-To.,--- PRISCO PARAISO,

MÉDICO

"FILHQ1'h' . Operações....... Doenças
Duenças do .apare o respl-

de Senhoras _ Clínica deratório .

TUBERCULOSE, Adultos.'

'RADIOGRAFIA E RADIOS- Curso de Especialisaç�Q
COPIA DOS PULMõES no Hospital dos ServidCir.s

Cirurgia do Torax do Estado
Formado

.

p,eh .' �acul�a.de (Servico .aI) Prof. M.rla-Naólnal de MedJCma, TISlO- - �

d d)logista e Tisiocirurgião do I
no de An ra e

Hospital Nerêu Ramos 'j 'Consultas - Pela manhi
Curso de especialização pela [lO H0spitál de C!lridad•.
S. N. T. Ex-intemo e Ex-as- A tarde, das 15,30hs.
aistente Je Cirurgia �o P�of:. diante' no consult6rio,Ugo Pinheir() GUlmarae.s:� "

, M h 'd' 17
. (Rio). a Rua Nunes ac a, ,o,; .'Cons: Felipe Schmidt, S8 Esqu,na de Th'ad,entes: :re�.

-, Fone 3801. .' 2.766. '

..

"
,

,

Atende �m ho�a marca,d�." Residência _ L,·a ' Porta I_Res' Rua São Jo,rge 30
-, ff l'

'
. , '

_ ate.Fone -2395. ,..,
--- .. - --"-----'--.,-------'-,'

-,_...

BAR E SORVETERIALavando,. �om ,S,a,\{",,_,b�o, ',' '"

AMERICANA

Vende-se o Bar e Sorve-'

teria A�éricana sito' à Rua

Saldanha -Marinho n. 13,

:,�?,�? Yt I?CtAt Edifíci� Machado. Tr�tar
'I .... '. .

DO local com o sr. Umberto

;J;,�e�j��::\�?!��!,E.4 II Machado, o qual e�p1icará-:
·

:�9�iza�seje�pO ���,�d�I�D,�b�e�.,�o��..�,��������Gm�wdaven�. ,."�:' :',� , ,,', ".::.:�,:-- •• ,C,'
_ _.:,,;._-,-- _

'tVSOFDRM E O OI

RAPIDEZ - CONFORTO...,.. SElGUR?\NÇ.A.
Viagens entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRJ

Escalas intermediárias ein.., Itájaí, Santós, São Se
b�stião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últl-·
mos

-

apenas para moviment0 de' passflgeiros. ,.

As escalas "em S. Sebastião, Ilhá Bela, Ubat1.j,qa 'l1ãoprejudicarão o horário de çhegáda no" lJ,IO (Ida.) f!
, SAN'j.'OS (Volta} .' j,.

'

ITINERARIO DO SIM "CARL. HOE:PCKE" .NO
NO 'M:G:S DE MAIO DE 1954

'

IDA .·V b L"T A

Florianópolis Itajaí Rio de Janeiro

26/6
Santl.Js
27/6

"

Escola. prima"ria
'I

Adventista
Matrículas Abenu

Carsos: Primário e Ad-I . _

I mlssao.

I. Rua Viscpnde . d. Ouro

Preto, 75.

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

.

':ação sem prévio aviso.,
Horário de Saída:

,

'de Florianópolis às 24,00 horas
do Rio de Janeiro às 16,00 horas_

- ) Para mais informações dirijam-se à .,' ,

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE
Rua: Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212

,-"'�-".� .. ,-

- Distribuidor Exclusivo -

Paraná e Sta. Cata'rina

FONE 3.164

R�a Benjamin Constant' 1�8
'CURITIBA

-\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O .8STADO Florianópolis, Sábado 26 de Junho de 1954
��. �==--�----�������-�--�--��������.

3
-

� � Sindicato dos Empregados
DO Comércio de �lorlaDópolls"'.Q'.

: \
•

,
I

�

,NO LAR' E NA SOCIEDADE

,Passado.Hoje
1(' " 26 DE

'

JUNHO

no
mido obrigatório em todo

o território nacional;
- em 1865, uma coluna

paraguaia de 500 homens,
sob o comando do Major
José Lopés, foi atacada,
vencida e perseguida pelas
Brigadas da Guarda Na

cional, comandadas pelo
Côronél Antônio Lima 'e

Tenente-coronél Sezefredo
de Mesquita;
- em 1933, no Rio de

Janeiro, faleceu o historia

dor' José Francisco dá RO

CHA POMBO, nascido em

Morretes, Estado do Para

ná, 'em 4 de Dezembro de

1857.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
À, data de hoje recorda-

Convoco os associados dêste Sindicato, para a reu
nos que:

niâo de Assembléia Geral Ordinária, que t�7r4 a seguin-
_ em 1818,I Boabaid, ilustre advogado

II e Consultor - Juridico do
Estado. '

Às muitas homenagens
que lhe serão prestadas, os

de O ESTADO se associam,
prazeirosamente, formulan
do votos de muitas felicida
des.

partiu do

acampamento do General
Apreciação, discussão e aprovação do relató-

'

Curado, em Hervidero, o

rio do exercício de 1954. Coronel Bento Gonçalves
Apreciação e aprovação da proposta orçamen- Ribeiro, que foi surpreen-

tária para o exercício de 1955. der o General Artigas no

Queguaí no dia 4 de Julho;
- 'em 182,5, no Rio de

'0 ·FILHO te ordem do dia.

LUIZ GUIMARÃES JÚNIOR

A reunião será. realizada na sede dêste Sindicato, à
rua Tenente Silveira, 15, 20 andar, Edifício Parthenon,

A vida dele era uma gargalhada,
A vida dela um pranto. Ela chorava
Sob o cruél trabalho que a matava,
Ele ria na tasca enfumaçada.·

raneiro, nasceu o poéta
no próximo dia 30 (trinta)', quarta-feira, às 19,00 horas Francisco Otaviano de AI-
em primeira convocação e às 19,30 horas em segunda
convocação, caso não tenha número legal na primeira,

Florianópolis, 23 de junho de 1954.

Vitório C-echetto - Presidente.

neida Rosa, vindo a fale
ser em 28 de Máio de 1839;
- em 1862, passou a ser

idotado no Brasil o Siste

na Métrico Deci' 1. Por

Decréto n. 5089, de 18 de

Setembro de 1872, foi tor-

MENINO CARLOS
REGIS

Jámais nos lábios dela' a asa doirada
De um sorriso passou; jámais na cava

E horrenda face dele resvalava

Sequer de um pranto a pérola nevada.
.

Carlos Regis, en

canto do lar do sr. Har
noldo Regis e de sua

exma. espôsa d. Zilda

I
Rezende Regis, faz a

nos nesta data.
\ Assinalando a grata II efemér i d e CARLOS
reunirá, na residência

I dos seus genitores, em
u'a festinha íntima,
p a r a comemorar o

'transcurso de mais um
-I seu aniversário natalí-

.1I'.
'

CIO. '

"O ESTADO" abra
,

ça o inteligente aniver
'sariante, desejando
lhe felicidades.

'ESOTERISMO André Nilo Ttulasco

_......:_-....,..--- -----------.----"-
. CONVITE IA Diretoria do Centro de Irradíacão Mental Tattwa

,

.
,

Mas Deus, que deu à entranha de Maria

O Redentor dos Homens, Deus lhes fez

Uma esmola: - Deus fê-los pais um dia; Inique lavei,_I

DANNY KAYE em HANS CHRISTIAN ANDERSEN
, "

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

os esoteristas desta Capital, ou de passagem por aqui,,
,

bem como às organizações espiritualistas e religiosas, a
comparecerem, com suas' exmas. famílias e pessoas' de
suas relações, à Sessão Magna, de caráter público, a rea

lizar-se domingo - dia 27 do corrente - à Rua Conse

lheiro: Mafra, 33, 2° andar, sede do ,referido Tattwa, em
c<;>Inemoração do 450 aniversário de-fundação do Círculo
Esotérico da Comunhão do Pensamento, de, São Paulo,

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

E, enfim, 'beijando ao filho os níveos pés,
,Pela primeira vez ela sorria

E êle chorou pela primeira vez.

x

x x

:-0-: I, ENLACE I:-ó-:
JOÃO BERTO-CORINA

UM ESPETA'CULO DE GALA

Muitos perguntarão " porque \1111 filme de DANNY

KAYE possa ter um título cujo nome'nada nos é Iamí- .

liar.
Civil e reiujiosamettte, realizar-se-ã, hoje, o

enlace matrimonial da gentil e prendada senhorinha
Corina Góes Rabelo, filha da. exma. snra. viúva Iso
lina Góes Rabelo, com o sr. João Berto da Silveira
Filho) [unciotuirio da Legião Brasileira de Assis
tência e filho do S1'� João Berto da Siioeira, funcio
nário da Delegacia Fiscal e de sua exma. espôsa d. '

Joana Leopoldina da Silveira.
.

O ato c'ivil, reiiiizar-se-ii às 16,30 horas, tendo
como testemunhas, por parte da noiva, o sr. Lauro
Carminatti e snra, Matilde Carminatti e sr. Alicio
Miguel da Silva e snru, Zilda Rosa da Silva; por
parte do noivo, o sr. Herminio Berto da Silveira e

snra. Maria Ângela da Silceir«; sr, Ve1'gilio Zeferi
no Vieira e snra. Célia Vieira.

-,
. '

O ato réligioso, realizar-se-á às 17 horas, na Ca
pela de Nossa Sennorà da Bõa. Viag,t!It1�, em Saco dos
Lnmôes, tendo como pad'rinhos, por parte da noiva,
o sr, Júlio Rodrigues Falcão e snra. Iracema Falcão,
o sr. Magno Tomé de Borja e snra. Laura Carmi
natti Boria; pOI' pa1·te do noivo, o sr. Fernando Cam
pos de Farias e snr«, .Zulnu; Luz de Farias e o sr.
José Patrocínio Costa e snra. Maria Isabel Costa.

Após o enlace, os noi,vos receberão seus amigos
e convidados, na residência do sr. João Berto da
Silveira, em Saco dos Limões, n. 283.

.

O ESTADO felicitando ao jovem casal [ormala -,

votos de muitas feli.cidacles, conçratulasuio-se coni
as exmas, famílias.

HANS CRISTIAN ANDERSEN foi um contista di

namarquez, nascido em 2 de abrilrle 1805, Baseado em

sua histórias

SAMUEL GOLDWYN reuniu um elenco de escól -

.
DANNY KAYE, Farley Granger - e nos apresenta

,
JEANMAIRE - um deslumbramento para nossos olhos

-\e produziu esse espetáculo de beleza sem 'par, dan

do-nos, nele, treis bailados, Ul",1 dos quaes "A pequena

'Serreia" - com duração de 1'l minutos, que fará o� pú
blico vibrar de emoção e entusiasmo.

Soberbo! Extasiante! suntuoso!

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.

.

Participação
ZEFERINO JOSÉ D� ZACARIAS SANTOS

ABREUFAZEM ANOS, HOJE:
- dr. Gervásio Nunes

Pires, advogado e funcio
nário do Ministério da Fà-

-e -

JULIETA SANTOS-e

ADELAIDE BOTELHO
DE ABREU

zenda: ti
.

"
.

, -

par rcipam aos. paren- participam aos paren-
-: sta. Sônia Beatriz Bri- tes e pessoas- ,àI�ligas, o. fes e pessoas 'amigas o

sighelli, aplicada alun,a ""do, .. c!!)f}ltrató ,d�J::{ ô'�q�:;C -

contrato .dê"'Casament� de
Colégio "Coração de Jesus" ���, '-''Q'lo-' ,�Ie ,,'ii.. m , á'" ,

sua filha ZULMIRA, com
e .élemento destacado" na s'�hh�ritá ZüllUir�� Juliet; 'o sr. ,Érico José Botelho
sociedade local; Santos. L de Abreu.

'

-, prof. Virginia Domi-

noni;
,

I- sta. Zuleima Mansani;
- sr. João Paulo Fer-

reira'

I - 'sr, Osvaldo Leon Sal

les;

ÉRICO e ZULMIRA
Noivos

Florianópolis, 20 de junho de .1954.
,

__w...· .....cfi?:e.:'·,· ,

Restaur1ante, HapoliIParticipação
Candido Abdon .Goulart e Adir Silva Goulart, tem

;
o prazer de participar aos parentes e pessoas amigas o

RUA Marechal Deodoro 50 em Lages" no sul do
,x

I P -I d O·
nascimento de seu filho João Walter ocorrido à 22 do Brasil, o melhor!

x

xI'd' receio O 18 corrente, na Maternidade Dr'. {Carlo� Correia.
I Desconto especial para os senhores viajantes.

qua 1 ades que lhe ornam .

FI' , 1" 24 d J h d 1954
-----.....:..---.....:..--------

orianopo IS, e un o ,e .

'0 carater, um vasto circulo
l

CI L 1ft d 'APROF. DR. LAÉRCIO de amizades e admiradores, ESTUDO AO AR LIVRE Parti01"paçao uve � . e gostoCALDEIRA DE, ANDRA-

I
,.__

pois que exerceu o, Magís- A vida ao ar livre traz, '

"

DA
tério, sendo professor emé- : grande benefício à saúde e Sirio José Alves e Wand'a Albani Alves, têm o pra-
rito, tendo sido um dos in-. é muito vantajosa no traba- zer de participar aos parentes e pessôas de suas rela

telectuaís : destacados que lho intelectual. Os alunos ções �e amiza?e o nascimento de sua filha YÁRA NEY,
_

ocorrido a 15 do corrente, na Maternidade da Casa dederam formação a varias que estudam ao ar livre, ;Saúde "São Sebastião".'
"

gerações. ou em salas bem arejadas, I Florianópolis, ie de Junho de 1954.
,
O ESTADO que contou gozam mais saúde e têm, - -------- -, --

por muito tempo com a sua mdear:.or facilidade em apren- Participaçãopreciosa colaboração, visi-
tando-o formula os melho- Faça com que seu fi- O Dr. Rafaél David dos Santos e sua esposa parti-
res votos de felicidades, lho. se habitue' a estudar cipam

aos parentes e pessôas amigas o nascimento de
seu filho Rafaél David dos Santos Filho." ocorrido nes-:

junto a exma, família. ao ar livre, - SNES ta cidade. '

Tubarão, 21 de �unho de 1954.

ANIVERSA'RIOS:

A partir de 15 de Julho, só será permitida a

entrada, às sessões de cinema, de menores de 14
anos aos que, apresentarem' cartão de ingresso com'

o n�me�' data de nascimento do interessado e nome,
, assinatura dos pais ou' tutores.

Os cartões poderão ser conseguidos na 'secre
taria do clube, diariamente, das 8 ás 11 horas.

A DIRETORIA

C, N, Francísce ,Martinellt
ASSEMBLE'IA GERAL

DR_. JOSE' FELIPE
.
BOABAID

-- � __,-_ I
,

'A decí t
2a. CONVOCAÇÃO

Parficipa,ç�o g��, �CI�e? �, De ordem do snr. P,'esidente, convoco, os snr. só-

I
Cercado de homenagens" RUI MAIA e AME LIA A Família do Agrônomo Alcione Jose Osta, na rm- 'cios para uma reunião de Assembléia Geral Extraordí-

recebendo inequivocas pro- AREAO MAIA possibilidade de agradecer pessoalmente a todos que a'� nária, a ser realizada aos 27 dias de junho, às 10 horas
vas de simpatia e apreço, participam aos seus paren- 'f t d d fI·' t d

..
'l

na séde social. .

con 01' aram. quan o o a eClmen o a, sua mesqueclVe I N- t d
' '1'vê transcorre na data de tes e amigos 'o nascimento' "

ao se con an o com numero para rea Izar a reu-

�ransco�re, '�� data d,e I hoje a do seu aniversário de sua filha Kátia ocorri-
filha e irmã AMELY, o faz por meio dêste, confessando-

I
nião, a mesma será levada a efeito meia hora após com

hOJe, o amversano natah-· natalício o nosso presado ::10 em São Joaquim, no dia 'se profundamente sensibilizada. I' qualquer
núm'ero.

cio do nosso mui presado e, conterrâneo dr. José Felipe 11 do corrente. Rio de Janeiro, junho de 1954. LEOCADIO BARRETO - Secretário.
'

distinto conterrâneo dr. I
.;... _;__----------------- -'- _

Laércio C,aldeira de Andra-
{

,

AVENTURAS 00
r-���--------------__' .-��------------�---.r���_,����----_.

lVR0.5 �i

,,'

·��/P
�

ZE�MU_TRETAdescendente de tradi- ...
,da,

donal família catarinense.

O ilustre, aniversariante,
advogado, m�bro da Aca

demia Catarinense de Le

tras e do In'stituto Históri
co e Geográfico de, Santa

Catarina, é funcionário a

posel'ltado do Ministério da

Viação, e reside, atualmen-

,te, çm Niterói.
ITendo residido por mui-'

-tos· , anos" nesta Capital I
grangeoU, pelu elevadas',

, i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,Flo�.íanópolis;, 'S'áb�.do· : 26 ,de 'Jun�o de 1�54;.i
'�����'���.���=-��--

f'

o ESTADO

"I

•

'o �a u
\AMAN'HA,' PEÉO 'CAM���NÀTO PRÓFISisiÓNAr.I�TÁ' DA

.

CIDADE, JOGARÃO ÀVAI X BOCAIUVA. TRATA-SE DE UMA
BOÀ PARTIDÀ, NA QUALJ) r-RIMEI�q COMO' CAMPEÃO PROCURARA' MANTER SUA INVENCIBILIDADE FRENTE AO

. '

'

,
. '" - -". AGu'ERR1D()' ESQUADRÃO DO VICE- CAMPEÃO.-

.

"

--� �....•.•.••.•....•••.....,--...-.;..)

a'do vo"
0_0_O_lr_�e:I•• D

"',1 �:'!.� .:�".' .... '\
�

_

,

.:' Despachos
-

telegráficos de

Bé'rna" informam -qúe . "Zezé
Moreira, para o prélio de

��ticiarl'�-dD Ca�peon�ta Guarani x Atlético, �oie, à tar�.e
:';' :Mund I a I ,de F uteb.a I, · o Guarani, vice-lí- Dispostas <IS duas equipes a oferecer ao

" ":, ,'" !,.' :

pelo
der' juntamente com o:

.

público um embate de rara movi-JOG(j's'�PARA HOJE,E I nu/na si�uação deveras deli," leiros "por três gols,.
'Paula Ramos e o Im-. mentaçâo _- Nenem, Jair et; <o, '

.

Á�ANHÃ ,: ,', cada, porq'ua;üo aguardam: menos, de diferença. .

.
.

.. ,

" ': \-; ,.,�.,
_ '_

violentos prote�tos da im-I .0 ,quadro "da, Hungr�a/ bituba, dará combate Giovani, três estréias

H0je e:,a:m,anha serao

�ea-I
prensa,

.

.' I ohegou. qu".,� .". �o",eg�nr. radas passadas, que:
lízados as- quartas de fmal '. essa, COlSa difícil que se assim 'farão suas ex- I
do, certame, munciial de fu- : SEi HOUVER EMPATE, 'I' chama perfeiçã�. �ma b�a tréias no ',c:ertame de I'tebol que está sendo efe-I,.

••
. defesa e. uma das lmhas di-

, 54, enquanto que no i

tua-do -na 'SiIl�a:;- , "

.

, ,:.I3iene, 24 - A FIFA co- anteiras mais rápidas do' .

t d ten t I'Ekta tard� ��s Ji-uO'uaios munico� oficialmente à de-Imundo, tornaram' quase in-I . �����: �rá �eu e�:�u�,ca:m.�,e,Q:s,'êl'e',.50; e)'.i'ént".� I legação brasileira de

fu,te:-'I,v,en.c"í,veis
êsses asso�b"ro-.. O novato mas excelente:��' '<)5; ingle:es:

_.

er;q�anto bol, Cj�e �o caso ,?é um ;�-, �os JP�adort!s do ?anublO. I ,
.

osSuiços"d'a'rao"Gom�ate. aos ! pate no }O�O entre- o Brasíl ,'. Os �a�yare�, nao foram, 'extrema direita Giova-:
austriaco�." 'e a Hungria, domingo pró-lderrota'dos;nos,�ltimos qua-I i,ni, campeão .da Liga
Amanhã, 'em, Berna, se- ximo no Estádio'Wank-] tro anos, e, ,muitos entendi-I Tubaronense de Des ..

ri/�feíti:âda '�a: peleja; do sé- dorff, em Berna, haverá' dos de futebol ;()pinam ,fllle, portos pelo Hercílioc�lo ent��. 'Brasil e

Hún-I
uma prorrogação de 30 ms., dentro de �uârto' anos nãO;., .Luz e atulamente pres-gria, enquanto, que a'Ale- com dois tempos de 15. E surgirá outra' equipe capaz

.'

',i tando serviço militarmanha ·disputará com os no caso de persistir o emba- de 'derrotá-los. Na realida-,

iugoslavo� a outra partida I' te, haverá novo jogo no dia de, �ara serem vencidós,:'- no Décimo Quarto Ba-
da rodada mais empolgante 128, portando na segunda- seus adver:ários, teriam de; talhão-de Caçadores.
da Copa do Mundo. feira, 24 horas depois, con- marcar pelo menos quatro' '. Tudo' envidarão as

trariando o regulamento, gols, p<?rque êles raramen- í ._- duas: equipes pela oh-
jVIODIFiCAÇÕES NO que prevê novo jogo para te fazem menos. " Os aus- \ '. .

N E NEM
r

QUADRO BRAS1LEIRO 48 ou 72 horas depois do tríaeos foram os únicos que'. ,

t' d' ':;:],' h'.,
.

I ..' na ar e ue oje- aoprimeiro. Baseado nisto, o escaparam, de uma goleada, I _
_ ,�., .,

.• _ 1
dr. João Lira Filho, chefe'. embora tenham. s�do de�,ro- !�lube Atlético Cat�rI ,

da nossa delegação, fad ho- ! tados, . ,

nense que ocupa com o

je veemente protesto. Puskas é a alma da.línha Hocaiuva i

O terceiro
domingo frente aos. magia- diant�ira, húngara.'. Ej' êl� I:PG$tO.,l :-"', . �,
Jes, introduzirá modifica- OPINAM OS TE'CNICOS queni dirige ,0" jôgo,

.. ,apre I '

Jogo bom d'everá ter
ções na equipe' brasileira, EUROPEUS brecha e ,prepara o terreno

I
..

r-
"

. .

.

para 'que Sandor
.

Ko�sis e u.gar ogo mais no. ve-aproveitando Humbe r t o, Ih d P d
. Mhurinho, Eli e ;Indio nos ZURICH, 24 "(D. P.) -, Hid;gkuti marquem os ten-

i O campo .a rma e

'iugare� 'de Pinga, Rodri- Na opinião dos t�cni,cos, a I tos.
.

.

"

IFóra.g u e s, Bran_dãosinho ou equipe da Húngria tem, en- Mas os jogadores atua- COJIlO atrações
Bauer e Baltazar, respecti- tre suas reservas, jogadores I ram tão bem e tão frequen- cmb- a t e veremos
vamente. Sómente a escala� t�o :ormidáve�� que:, a. au-,' teme�te comAPuskas, que, �.

I

conjunto do "Bugr�"
senCIa do seu -astro, o ca-

I
substItuto' deste, procurara .

t '

•

d "play. -

F P k . .,

I A . , os· ca egorIza os
pIt�o erenF .

us aS, na 'llmta- o com exIto prova- �'NÉNEM JAIRpartida de quartas de final vel, e os- técni(!os não acre- ers e.,
contra o Brasil, domingo, ditam que os brasileiros campeões da CIdade
em Genebra, não debilita- possam éontê-Ios, pelo A.vaí, nas tempo-

SAMUEL'SANTOS
NA "I VOLTA DO

ATLÂN:rICO '

A Federação Atlética

gyar. ,

Afirmam os técnicos que

os húngaros �inaa devem

Catarinense, que tem sob

seu contrôle os' esportes do

basquetebol, voleibou, atle

tismo e ciclismo, acaba de

aderir a uma. das maiores

iniciativas de todos os tem

a "I Volta Cic1ística

ção 'de Maurinho é certa,
de yez que l�,odrigues não

tem' apresentado melhoras

de s�'a 'cbntusão, estando

já fóra de éogiti;}ções o ex-
,

, trerna' do' Palni'eiras.

pos:
do Atlântico", iniciativa

essa da popular "Folha da

Noite", de São Paulo.
Nada menos de 1.779 qui

lômetros serão percorridos\
I

I em bicicletas de corrida,

I iniciando em. Pôrto Alegre
no dia 7 de Setembro, "Dia
da Pátria" e encerr�ndo-se

"
.

em São Paulo" no dia 25

do mesmo mês. :'

Revela-se que, além dos

ciclistas de Santa Catarina,
São Paulo, Distrito Fede

ral Rio Grande do Sul e
, ,

Paraná, serão convidados a

participa� da maior prova,

pedalística os uruguaios,
chilenos, peruanos, colem
bianos e venezuelanos.

O programa está' assim

o��anizado:
..

. ,

7-9 ..:__ Abertura solene

em Pôrto Alegre:
8-9 - 1:a etapa - Pôrto,

I Alegre a Tramandàí
QUADROS PRO- 9-9 _ z.a. etapa. - TJ:a-
.', ': V:A'VEIS .' ":1' mandaí a T�rres

"

"I

I ATLE'TICO -- Són- I 10-9 - 3.a' e't�pa Torres

cini, Jucà e Fautos; I a Araranguá
Osni Frederico é Ca- 14-9 -- 6.a etapa -- Flo-

, . .

,

G·
.

S rangá a Tubarão
zuza;

,
1 lO'yam, om-

12-9 __ 5'.a etapa - La-

! b��, Fe;�ando ou Her.
guna a ínorianópolis

CIllO, E rICO e Lauro.. I 13--9 - Descanso em Flo-

I· . GUARANI -- LeIo, 1 rianópolis I

Fausto e Erasmo; Pa-I 149 -- 6.a etapa - Flo-
•

'pico, Zé;zirrho e Jair;· rianópolis a Itajai
.

.,'

iVictor Ari Pitola ou
15-9 - .7.a etapa - ItalaI

I' "

a JoinvilleAnastácio, Jaime e Ne-
JORNALISTA HAMILTON"ALVES ' 16-9 -- 8.a etapa - Join-

P?r um lapso noticiamos ;;er considerados com'o os
.

nem. "

'. ville a Curitiba
'

ante-ôntem a vitória da pr0váveis vencedores do
. I ,Osvaldo Silvei r a 17-9 _ Descanso em Curi-

Suiça sôbre a Itália por 4 campeonato de futebol pe- Fez anos, dia 17 último, o noSso bom-.co-
I (Vadico) será o "ref- tiba

,

x 3; q�ando o escore certo llj. Taça do, Mundo, me�o' lega e amigo jornalista Hamilton Alves, reda� J A I R Ifer�e" -e na preliminar
.

18-9 _ 9.a etapa - Curi-
foí dei 4;� 1� Aqui, pois, .

a sem o concurso de Puskas.! tor esporti-vo do 'extinto "Diário da ,Manhã' !jogarão' as esquadras tiba a Ponta Grossa
r�tificação necessária. I'

O fàmoso jogador cont�-' e nosso aI\tig() colaborador.
. -

tenção
'

da vitória, já � suplentes cóm início ás 1�-9 - 10.a etapa
nua em tratamento e o me- .

" • 'd .., ,

' 'I .

- Pónta Grossa a Jaguarüüva
:lico da equipe declarou:' Suas cromcas, estampa as nos ,JornaiS que para um uma der- I' 13,30 horas.

,.
20-9 � H.a �tapa __ Ja-.'

.

'

I d� Capital ou divulgadas pelo microfone da t T d t d d)ntem, que só por um mI-I ' . • ,
ro a ou mesmo

.ull! : o os ao es a 10 a guariaiva a Itarar�
lagre êl� poderia voltar a I RadIo GuaruJa, te� 3:g�adad� .sobren;todo pe-, ' marcador igual signifi- rua Bocailiva! 21-9 _ 12.a etapa _ Ita-
iogar no att)al torneio. lo seu elegante estIlo, bem revelando os seus

...
, -raré a Avaré

ZURICH, Suiça,' 24 (U. Acredita-se que o treina-I,Iá'rO'os conhecim'entos técnicos sôbre os espór-
.'

22-9 _ Descanso em Ava_I . .

. �

P.) -- Os atarefados diri- .:lor Gzula MandI, e o dIre- tes em geral. -

.

ge_n t e s�, do, ,Ca,mpeonato tOl' da eguipe, Gustav ,Se. Ao Hamilton aqui deixamos O 'abraço de
M�nJ\�l " de. Futebol tem bes, decidirão' colocar o

" \ '."

,-entro-av'ante 'Nan'.:!or' HI'- quantos aqui labutam.
que resolver um programa '� u

urgente antes dos jogos do degkuti no pôst9 'de PUs

próximo rim de semana. kas (meia-esquerda), e Pe-

'E� consequênci� de um ter Palütas como ,centro··

SONCINI )
'ê j

•

cará para um a perda
da vice-liderança e pa
ra .outro a indesejável
"lanterninha"·

ca . muito o conjunto ma-

SUIÇA X ITA'LIA.

ATE' OS INGR�SS0S I

DOS JORNALISTAS
FORAM VENDIDOS

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

Federauão dos' Trabathadores nas
'Industrias do Eshldo�de S. Catarina ré a .São Manuel (meia eta

pa) e São' Manuel a Jaú

(2.a meia etapa).
24-9 - 14.a etapa - �aú

ré

23-9 -13.a etapa - Ava-
(( (

, 1

engano, cuja origem não f�:Ji,
determinaqo, todos os luga
res reserv;ados à imprensa
para os' encontros das quar
tas d� finais foram vendi
dos ao público. Assim,' pà
rece que uris 400 jornalis
tas terão que se localizar
, sôbre

.

a linha do campo ou

no teto d�s tribunas, a fim
de qhle possam cumpr�r sua

ÇOMDNICAÇÃO
Procurando' ampliar, e aprimorar os benefícios ipres

tados aos seus filiados, dando cumprimento, assim, as
,

suas relev.antes finalidades, a FEDERAÇÃO DOS TRA-
avante. ,>e_, "

BALHADORES NAS INDUST.RIAS DO ESTADO DE
Palotas' ·é -um dianteiro '�.,�.

SANTA CATARINA, comunica que dispõe agora de
, .. Quarta-feira passou a data natalícia do um Consultor Jurídico permanente, que atenderá aostemível, que atira com _fôr- ,

,

nosso ,prezado co,lega de imprensà, dr., ,Dib interessados, diàriamente, das 9 às 11,30, à Eua- Tenente
ça, tend� jogado com brilho

G
. , . Silveira, Edifício Partenon, 2° Andar, 'sala 203.

nas várias partidas interna- Cherém, diretor da querida Rádio uaru�a.,· FÍ>olis., 19 de' maio de 1954
cionais de que, participou. Comentarista dos mais 'conc,eitúàdos� �S Carlos ,Bicocchi _:_ ·Presidente
Em consequência de tais seus artigos,- lidos ao �icrofone<'da "mais po

modificações, a potência do pular" muito tem contribuido par,a o soergui
ataque da equipe húngara mento dos esportes em �anta 'Catarina, quesó diminuirá de, dez por

cento, segundo os técnicos, nele vê um' dos seus mais dinâmicos prQpug-
.

húngaros nadores.·'
.. ..

..' "�;
.

-...-�--,. '� .• "'ffl'
enVIamos

DR. DIB CHERE'M· a Piracicaba'
2'5-9 - 15.a etapa - Pi-

VENDEDORES
NecessItamos admitir vendedores, com a idade

máxima de 26 anos, e já quite cóm o serviço Militar.
Não exigimos pr,ática, mas atividade e vontade de pro
gredir. Carta do próprio punho, informando estado ci
vil e gráu de iristrução, acompanhada de uma fotogra

·.à Caixa Posta142 -- Nesta,

racicaba a Campinas (meia
etapa) e Campinas' a São

Paulo (2.a meia etapa).
I
Informou-nos mais a'

\
.

F�C ter convidado para

participar da prova o calU-
I

1
.

peão catarinense de ve OCI-

dade e resistência . Samuel
Santos, o que representa
uma grande honra para o

jovem � experimentado :pe
dalador conterrâneo.'

(Cont.illúa na'Da pág.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mii --Aisem'bléia lelislalíva .

Entretanto, em virtude que diz respeito á rêde hi
da distância e da éscassês, draulica. Acontece que a;
do meios do transporte, os partir do ,Grupo �scola�!
operários e os 'comerciarios, Getúlio Vargas, ate o fim I
para não dizer até". certa da linha 'de 'onibus, numa I
classe de funcionários públi distancia ,de mil metros I

"": devem partir. de manhã I mais ou menos, não ha diS-_1muito cedo. Nossa hora tribuicão do precioso liqui- ,"

Idurante o inverno, ainda do, sendo essa lacuna um I
é .escuro. Desta forma po- verdadeiro tormento, para!
de-se apreciar, pela manhã, o povo de Saco de Limões �
verdadeira procissão de e além disso, um vercla- rlanternas acêsas, tantas são deiro perigo para a. saúde i
as pessoas que vão 'para o pública.

"

'serviço e que se sentem Acresce que o terreno de
,

constrangidas a servir-se Saco, de Limões não se Idessas lanternas, para Ia- presta para abertura de I ,-

zer frente á escuridão rei- I?OÇOS, donde ser ainda mais,
nante. angustiosa a situação' das
Em alguns, lugares, já familias, principalmente f

existe rêde 'de iluminação quando transcorre algum
interna das resídencias, tempo sem' chuvas. "

mas não ha uma única Iam- ' O Poder Público não po
, ,pada pública.

Ressacada. seja transmitido o seguinte
'E' d

' ,

1'

nessas famílias, tan- te egrama:
to de dentro da' sede do Assembléia Legislativa,

I

sub-distrito de Saco dos aprovando requerimento
Limões como de pontos deputado Siqueira Bello,

, I

mais distanciados como o dirige Vossência veemente
'de Careanos, que trago a 'úpelo sentido sejam instala- Com esta bomba adiap-

, tada, Bisaggio abastece
esta Casa um apelo ao

'

dos focos iluminação públi- os aviões à distância,
E S G d di -

di , ..m plena .egurlmça.xmo. r. overna ar o ' ca iversas .ruas centrais

Estado, no sentido de man- sede sub-distritoBaco dos I
'

__ o ---------------:-=-=---"',------
dar tomar' as necessárias LÍI:?ões, bem como 10caLde-1 �id:d�, como complemento Da,rãola V,'.,0,1, ta ít

. Volt,a' do Atl8otico cões: INDIVIDUAL e PO\{
providencias, afim de ser' riorriínado, Coreanos, visto a tao Importante obra, man- I

_ 3::QUIPE.
concedido Q melhoramento .arnilias sentirem absoluta de construir um "Curral ao mDBdo.�;'�·��J A VOLTA DO ATLAN- Todos os corredores se-

em apreço. -iecessidade esse melhora- do Concelho", onde possam , �oMAf ,24
'

(U.P.) I'ICt), como todas as gran- -ão distribuidos em equi- As 4% _ 7 1/2 - 9 1/4hs,
A respeito devo acre- .nento, bem como prolon- e devam ser recolhidos to- Quatro carabinéiros sicilia- des prevas internacionais,,',

oes nacionais ou regionais, Susan HAYWARD
centar que já foram enca- gamento

-

rede -hídraulíca dos os bichos, que ás cen- nos estão construido; no pe- por etap,a, não' estará aber-, conc��rén�o para ambas. as George SANDER� - Dal
minhados ao orgão compe-;'Il,té fim linha' �ilÍb'us, 'vir- terias, perambulam pelas queno pôrto dê -Portíeello, ta a todos' os corredores. classificaçêes, Uma equipe DAILEY em:
tente varias abaíxo-assína-" tude ser angustiosa 'situa- ruas do sub-distrito.

um barco a motor com o Os 40 participantes nacio- pode' ter no mínimo 3 e no
AMBIÇÃO DE :tyIULHER

dos, mas 'até o momento ção famílias que sofrem fal-} Que prazer para _os�equi- qual tencionam fazer a vol-. nais serão CONVIDADOS .naximo 4 ciclistas, valendo LIVRE _ Creanças maio-

f d I t pc .

li id nos, capr-inos, vacuns e d d () h -

d
'

,

d 't' -' -' todavia para a class..ific,ação' d' �nao oram os mora ores a- a recioso iqui o.
_

.
.' ,), _"" r-:' "ta-

-

o murr o. 'F' I�?rco ),me�
- e, comum acor o Em' re : a

..,
- - res de 5 anos po erao en-

Ao lado dessa justa e S.S., 24 de Junho de 1954. )Ol'C�10S,. que "fooügam Je .aperias 8 metros .de com- .Comissâo Organizadora e por equipes somente o total
trar na sessão de 4% 'hs.

merecida aspiração, impõe- SIQUEIRA BELLO .ielas' ruas da mefropole es-, primento e é' equipado'�om as' Federações,
'

,l
.os tempos dos três melho-

se fazer referência à outra I Deputado pelo PSD. .reitense, -eneontrarem ali, um mot�r de·,12 HP. r- ,

"

I ':Haverá :d�às �la:s:sific,a- res colocados. �
_í disposição, a verde gra-

"

Nas saídas das etapas, to-
minea dos canteiros! A Equi'ati�á dos E�jado,s los os corredores ':larga-
Os físcais da Municipali- rão" sempre juntos, sem

hde que tratem: �e "espan- 'Uliidos do Brasil' ,

importancia das suas classi-
ar" tais bichos, enquanto

",

ficações de dili.,
\s plantas do jardim não se ASSEMBLEIA GERAL EXTRÀORDINARIA A CAMISA AMARELA.

, , , 2a. CONVOCAÇÃO
'

O LEITE NO POSTO 6 liasi �o ilustre, Sr. Dr.,João tpreseJ;1tam ,Vlç?sas e apete-
São convidados os Srs. Mutualista desta Sociedade

:avalazzi, no' sentido de ,'eis 'para -o,s,animais._.. '.
" A' bl" G I E t d'"a ser reunlrem' em ssem ela era x r�or Inana,

Diversos prejudicados ;er a distribuição ou ven.d� 'Ainda há dias' da semana às 15 horas do dia- 3 d'e julho do corrente' ano, na sécye
com o novo horário da ven- 10 leite nos Postos do Es- assáda, dOls, cayalos pene- ,social, na' Av. Rio, Branco, 125, 70 andar, nesta cidade,
da de leite 1)OS Pôstos 'do .l'eito, início ás 5 horas. raram nh jardim ' do belo I ti fim de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

d f �dHício do Posto de Saúde ap�ovação da fórma de realização do fundo, so-Sub-distrito, p,,: em-nos, a-'
'cial p�h:a ramos elementares, estabelecida no

çamos novo apêlo ao digno JARDIM DA PRAÇA DA � .\ssistenCia,' cujo varan-
inc�so I do art. lOdo Decreto nO 35.354, de 8 A classificação gera] FI-

diretor da U.B.L. Sr. Dr. IGREJA !ã.ó é al-bergue noturno do�' de abril ·de 1954, que aprova alteração intro- NAL será estabelecida pela
João Cavalazzi, afim de Está saindo a furo o pro- ;::\prinos da zona, e' carpi- duzidas nos Estatutos. soma dos tempos obtidos

que ss. determine o início jetado. jardim do largo da

Iram
com os dentes a gra- Rio de Janeiro, 26 de junho de 195,( 'em, todas as etapas. Pode-

da distribuição
- deste im- [greja Matriz de N:ossa Se- ma dos ,.cantéiros, que tam-

, (a) ROMEJ} JOSE' FlORI - Presidente
!
rão figurar na classificação

prescindivel genero de ali- lhora de Fátima, tendo a I
bem receberam as "cad-I JOSE' CORRÊA PEDROSA JUNIOR - Diretor i geral final somente os cio

mentação, para as 5 e não Prefeitura, para _tal fim, cias"� das' patas dos. referi-I REGINALDO BABO TROJANO - Diretor i r t t' as

6 hora�, como �em aconte- .ldquirido a respectiva area I dos animais. I

"
,

1:':t�P:: �::tr:�:l;;:::�ar-
cendo. de 1:ei·reno. ", ,�u'nc:a;'em quaiqu�r: ou- Part.·c,.·par.al'Wo cada: isto �, com o atraso

São todos êles operanos, Já os entendidos o' estãp, tro Jugar, e em tempo al- � maXUrlO de 20'% em rela-
e trabalhadores" os' quais! traçando, pois constatamos I gum, os animais domesti- Edgard Bqm;assis da Silva" e, Sr�. p��ticrpam �os. ção �o tempo' do vencedor

gam sua atividade' uma turma de trabalhado- cos gosaram de tanta liber- seus parentes e, amigos o nascimento de seu filho JOAO I da 'etapa.
.

empre
. . BATISTA, ocorrido na Maternidade "Dr. Carlos Cor- ,

..
'

_
.na Capital, ·onde precisam res e operários, colocando dade, como no Sub-Dlstl'l- ." d' 24 "d' , ..

t
.

' Uma classlÍlcacao espe-
'. rela, no la o corren e. -.

estar segurament'e ás 6 h.o- meio fios, arrumando o 10- to 'do EstreIto, em os nos-,
,

' '. '
" (. cial será estabelecida para

ras, ocasião em que pega� cal e levantando .canteiros. �os di:s. A libe.rd�de, para iSenhores'Candidalos! as subidas de montanhas e

no batente, devendo poris- 'E' pena não ter à nossa eles nao tem lImItes: E se'
• denominada o "PRE�IO, / f d I D' .. d V d

'
, Dany KAYE _: Jeanmaireso, embarcar no primeiro Pl)efeitura adquirido ou de- não orem to��, as pr:via-, a epu.� o e erea or, DE MONTANHA" .

.:. ,... em:onibus, que parte do Can- sapropriado toda a area de l)1ente necessal'las provlden-! PARA' SUA PROPAGANDA POLITICA ,EM E' uma classificaçao mdl
to do Estreito, ás. 5,40. terreno até a esquina da cias serão êles os primeiros PAPEL OU SEDA-NYLON PROCURE' WANDYCK vidu�l,' na qual contam as

Esses pobres homens, pa- ma Afonso Pena, pois, o a gosar das delicias do jar- I T. DA SILVA, ALTOS DO ,RESTAURANTE ROSA' quatro subidas de se�ras,
ra não perderem a hora do espaço, adquirido não é bas-. diÍn em çonstrução o que fa- - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO 22-2A. I três delas sendo considera

ser_viço, são obrigados a por tante extenso, o que equi- rão com a mesma sem ceri- dente a desafogar o transito está assentada a Estação das de 1.a categoria'e uma

pessôa �a familia ria fila, vale dizer: o Estreito terá mania com que
. passeiam pois lamentavelmenteJoi pa rádio' telegrafica do Estrei-

1
de 2.a categoria. No alto das

afim de obter u mlitro de um jardim .demasiado pe- pelo ponto dos onibus e ralisado todo. o mbvimento to; visto que o restante já
I

serras de La categoria, os

leite, daí a existencia de queno para o lugar, que outros lugares 'do centre -de veiculas, até que a pro- se encontra' pi'11hto. Com loito ciclistas que passar�m
inum�ras crianças na "bi- conta hoje com uma popu� do Est-reito. ciss�o ganhasse, uma das menos de 10Ü-:-I�Ú cruzei- ! primeiro, serão premiados
cha" do leite, nestas' ma- lação que se eleva à alguns ruas transversais, o que se 1'OS, o município :ou o Es-' com 12, 9, 7, 5, 4, 3, 2 e 1

drusadas friorentas e qua- milhares, 3 a 4 mil compre- MELHORAMENTO procedeu com grande de- tado, dotará ?;g';'��hh-distrito pontos respectivamente, en-
si ,sempre' chuvosas. ' endidos na parte prinçipal, IMPRESÇfNDIVEL mora. de important�'�-,necessaria quanto no alto da �erta de
Tal não acontecia quando ou seja na faixa entre a ca- Com, a realisaçã� domin.. A abertura dessa segun- via pública, paralela á rua 2.a categoria, os ,seis pri-

o leite era vendido das 5 beceira da ponte Hercilio go último da procissão de da via publica, é em se tra- 24 de Maio, fp�sando os meiros corredore$ recebe
horas em, diante havendo I Luz e a Escola de Aprendi- Corpus Cristo, '110 Sub-Dis- tando de obras de tal nàtu- veiculos que .�é�estinarn à rão pela Jorde� 9, 6, 4, 3, 2
teempo bastante para o tra- .,zees ,Marinheiros., trito, constatou-:se mais reza, segundo' os entendi-, ,capital ou vice�v�rsa, a dis- e 1 pontos. Ó atléta que As 8hs. \

balhador leva� o produto à A .construção de urn jar- uma vês a ·necessidade de dos, a causa mais facíl do por de mão é,�o.ntra mão, juntar o maior: numero de Gene Tierney - Rody"
•

':�I;_"''<,:,� .

casa da família e pegar o rlim público
/

no Estrr possuir o Estreito, uma mundo ... ·

,evitando-se a�,�Ül,} abalroo, pontos será· proclamado o Galhoun - em -

primeiro onibus. veio al�grar .a muita, gen::e I rua paralela à da es: Basta rasgar uns cem me- amentos e inip:�dimento de melhor' GRIMPADOR da O GAUCHO
'Aquífica a reiteração do e a mUItos bIchos ... � .nao:,trada �eral',�ando a�esso altr�s de terreno pedregoso transito. IVOLTA DO ATLANTI- Preços: 6,20 - 3,50

apêü) que dirigimos ha
�
ser que a nossa MUlllclpa-, Ponte HercIllO Luz, e ten- eXl·stentf' no morro, onde : CO. Imp. até 14 anos.

,

. O mesmo se vefifica no

lugar denominado Carea

nos, perto da Base Aérea,
'que riãq é servido de rêde
eletrica apezar dessa rêde

passar muito proximo, em

demanda da Fazenda da

d� abandonar, essas pOPula-,çoes, que merecem uma so

ma cada vez maior de cui

dados e providencias ofi
ciais.

Nessas condições, requei
ro, Sr. Presidente, que ao

Sr. Governador do Estado

Notíc'ias do Estreito

.

o fazendeiro desceu do pequeno avião no centro da
fazenda e, ao receber o jovem tilho das mãos do piloto,
exclamou emocionado:

, .

- 0brigado, "seu" Bisaggio.! Se não [õsse o senhor e êsse '

seu "cavalo roncador", aquél(t jararaca danada teria me

tado meu filho. O médico disse que, se demoraue mais,
'o SÔ1'O de nada Gdiantaria!

Com seu Serviço de Táxi-Aéreo, Raymundo Bisaggio '

Filho tem salvo muitas vidas e tem transportado um,

sem-número de comerciantes, fazendeiros e industriais,
em casos ,de urgência. E no dia em que se escrever a

história da contribuição dos Serviços de Táxí-Aéreo
para o progresso das cidades do ínterior .e o bem-estar,
de suas populações, seu nome surgirá' como um dos

,

pioneiros dêssé valoroso grupo de. aviadores.
Bisaggio presta ainda outros serviços à coletividade;

pois, sendo também Revendedor Esse na cidade 'paulista
-de Araçatuba, abastece de produtos ,Esso para aviação
,a outras 'pequenas aeronaves.

'

f: motivo de satisfação para a ESSO, STANDARD DO
BRASIL poder contar, entre s'eus milhares de Reven\.
dedores - eemereívoer s independentes - com homens
como Uaymundo Bisaggio Filho, que tio bonl lerviC85
predam à coletividade.

Esso Standard do Brasil

<9
Esso contribui par_a' () prog�esso do pats

• símbolo do líder da pro

va será' vestida durante ca

da etapa pelo corredor que

possuir, at� então, ó me

lhor tempo na classificação
geral.

,•.•"

As 4 e 8hs.
John�y Mac BROWN
em:

LUTANDO COMO

BRAVO
John WAYNE - Nancy

OLSON em:

AVENTURA PERIGOSA
9 € 10 Episódios de:
O MARAVILHOSO
MASCARADO

Preços Cr$ 6,20 - 3,50

-J

As 5hs.
Orlando VILLAR - Lia-

no DUVAL em:
•

UMA VIDA PARA DOIS
Preçbs: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

As, 8hs�
SENSACIONAL
PRE'-ESTREIA

Farley GRÀNGER

HANS CHRISTIAN
'ANDERSEN

P�eço únic� - Cr$ 7,00
,

'

-.., ".-

!ç' B I·i"�],.,.

As 8hs.
UMA VIDA PARA DOIS

:preços: 7,60' e 3,50
Imp. até 14 anos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ti Florianópolis, Sábado 26 de Junho de 1954

Para a representação .Iederal- decidiu a
.

Convenção indicar,os seguintes nomes:

........ ,

. SENADO FEDERAL
. Ide

Gal� I,dode
Dr. Nerêu Ramos

Suplente: Dr. Francisco Benjamin
lotti, f ,

'
,

CÂMARA FEDERAL'
Dr. Nerêu Ramos
Atilio Fontana
Dr. Paulo Carneiro
Dr. AderbalRamos da Silva
Prof. Orlando Brasil
Dr. Joaquim Fiuza Ramos
Dr. Ivo d'Aquino
Dr. Leoberto Leal

Hélio Peixoto
Dr. Osmar' Cunha
Frederico PoY Filho
Dr. João Estivalet Pires
Paulo Preis
Mário Tavares da Cunha Mello
CeI. Àntônio de Lara Ribas
Oscar Rodrigues dá N�va
Dr. .Armando Calil BuJos

Dr, 'Leeian Slowinski
Pedro KU3S
Manoel Siqueira Bellc
Ivo Müller
Hugo Roepkc
Ermelindo Largura
Dr. Orlando-Bertclll
João Santos

'

Dr. HeItor Guimarães
Alfredo Campos
Ricardo Wittç , ,

Dr- Fernando Oliveira
José Paglioli
olívio Nób�ga
Dr. Osní de Medeiros Régis
Benjamim Bittencourt Barreto
Dr. José Boabaid

�"... Dr. Adalberto To'lentino de Carv..lh«
Prof. Flávio Ferrari
Dr. Wilmar Dias

- 'I'orquato Tasso

Joaquim Rigo
Arlindo Ferrari
Dr. Ylmar Corrêa
Tiago José da Silva
Dr. Renato Rumos da Silva

LIVROS PARA CONCURSOS DO DASP, AUTAR

QUIAS E BANCO DO BRA�IL
, !

'

VALDEMIRO R. VIDAL - Guia do -Can-
didato ao Concurso p/Oficial administrativo do
Servo Pub. Federal e Autarquias '

.

JOÃO S. PIMENTA - Contabilidade PÚ-
blica

'

, .

IVETE CAMARGO - Direito Constitu-,
20,00

Partido SDcial 'LIVRARIA LIDER I
Democralico

, I

Representaçio Fede�'

40,ot

30,00 ���
30,ooi� . :'50,00 ,. 7f�S�ERL

para o Banco-do Brasil. .. .. 50,00 I PERFEiç/lÕ SEf1 /G'U/lL

Dr. Serafim Enos Bertaso l ,

a' ,C'-1- T EDr. Arquimedes Dantas os MAIORES SUCESSOS DO, 'MOMENTO:

, , ' GIOVANNI GUARESCHI - Don Camilo

'Represenlaça-O' Esladu'alle seu pequeno mundo, .. ; 70,00

, "
: '

de 'D������I .������.��I..� .� .. �������� 65,00

'I GIOVANNI GUARESCHI - Dom Camilo
, Candidatos indicados pela Convençao à e seu rebanho

" .'
.. :' 65,00

,. ..
"LIVRARIA LIDER - Rua Tenente Silveira, 35 - deAssembléia Legislativa do Estado: Florianópolis ,

.

Dr. Antônio Gomes de Almeida ATENDEMOS, TAMBE'fl, PELO SERVIÇO DE

I
"

��t:rni��::gas
Ferreira

. ii;;;;Sp�;t;Sla�Carros Diesel. P Q blici.dade
D Ed d Ribei R I' Caixa Postal, 45
r. mun O \.1 erro O( ngues

J '

ASSEBLE'IA GERAL EXTRAORDJNÁ'RIA )_.'lorianópolis
'Dr. Walter 'I'enôrio Cavalcante,

J
,Santa Cat.uina

,Dr. JorgeBarroso Filho São convidados os acinistas da Nosso Posto S/A
'

,

'

. " Carros Diesel para a assembléia geral extraordinária

V d
" CA5A V'dDr. Elpídio Barbesa. la realizar-se no dia 3 de junho próximo vindouro, às 10 en e-se" - en e-se

CeI:' João Eloi Mendes horas, em sua séde social, afim de deliberarem sôbre o

1
' '. Vende-se uma casa à Avenida Mauro Ramos n. 94

Dr. Firmino -Cordeiro aumento de capital proposto

pe.la
diretoria, .com parecer ':Im te1re4ndo c:Jomlh �asa2'SS9I'.

favorável do Conselho Fiscal '
to a rua e _u o n. ,- Tratar na mesma.

Prof. Lauro Locks Estreito, 22 de junho de 1954 .' '. Estreito ,(ponto da Flores-

Hilário Zortéa DR RODOLFO RENAUX BAUER - Dir, Presí- tal), medmdo,2S metros de
-_-�-_.--------

'd t ". '

I
frente por 500 metros c,le

Protôgenes Vieira
"

,i
en �0SE' CORRt::A TEIXEIRA FILHO - Dir. .Ge-·! fundo. Tr�tar à rua �idal i' I, MoveI-SDr. José Bahia Spindola Bittencourt rente

Ramos n. 28, em FlOriano

polis.
' '

-Epitácio Bittencourt
, Francisco de Souza Neves
João Gomes de Campos
Carlos Spalding ele Souza
Valêrio Teodoro Gomes'
Dr. Alfredo Cherem

Mf:S DE JUNHO
26' Sábado (tarde) - Farmácia da Fé - Rua Fe

lipe Schmidt.
27 Domingo _:_ Farmácia da Fé - Rua Felipe

A d d •.-. f- Schmidt. '

'

preu ' a aC.1 ogre la ' o serviço noturno será efetuado pelas farmácias CASA MISCELANIA dístrf-
Escola Profissional "Pedro Bosco" - Reconhe- Moderna, Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas

cida pelo Govêrno Estadual em 19 de setembro de João Pinto e Trajano.
__-1921 pela Lei _,rl.::l76. ",." '

_ I
.

A tabela não poderá ser alterada sem

Rua Vidaf'Ramos, 80 - Florianópolis. ' , prévia dêste Departamento.
,

,

150,00

20,00cional " ', .

AMANDO ASSIS - Nações de Seguror
Social,.' .

TENORIO ALBUQUERQUE - NdÇÕ�S
Estatística .

TENóRIO ALBUQUERQUE' - Geografia
Brasil .'

'

,

.

TENóRIO DE ALBUQUERQUE - Testes'
TENóRIO ALBUQUERQUE -' Correção
Franses '

'. " " .

TENÓRIO ALBUQUERQUE - Correção
de Cartas ' .

TENÓRIO ALBUQUERQUE'_:_ Redação
Oficial �' .

TENóRIO ALBUQUERQUE - Exercício
de Português , ; '

, ..

TENÓRIO ALBUQUERQUE - 'Lições
,Práticas de Português .

I .

FÁBIO MELO - Correspondêneia Bancá-
rIa .

M. VIEIRA DE MELLO - Português

20,00

40,00
,

40,00
25,00

30,0,-

30,00 '

'Diretoria 'de Obras Públicas
A V I S O

De ordem do senhor diretor, aviso aos interessados
que a Diretoria de Obras Públicas aceita a inscrição ao'
exame de habilitação para concessão da licença 'de Ins
talador do Serviço de Luz e Força.

A inscrição será feita mediante requerimento diri

gido 'ao Diretor de Obras Públicas e entregue à portaria
da Diretoria à Rua Vidal Ramos n? 76, até ás 17 horas
do dia 7 de julho' do conrente ano.

O exame const�rá de prova escrita e oral versando
I sobre o Regulamento das Normas Brasileiras' com rela
ção a instalações e conhecimentos gerais de eletrici
dade

As provas serão realizadas em local a ser oportuna
mente' indicado no dia 8 de julho do corrente ano, às
Mhon& -

" Todos e quaisquer, esclarecimentos serão prestados
das 9 às 12 horas, pelo Chefe da Secção Técnica do

I Serviço
de Luz e Força, Edifício Osvaldo Machado,

1° andar. '

\

Diretoria de Obras Públicas ,em Florianópolis,' 22
de junho de 1954.

IVETTE MONTÉNEGRO - Of. Adm.

�

Express» Fleríaaépelís
ANDRADE & KOERICH

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

,

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

Rua Conselheiro Mafra, ]%
'

Fone: 2534 - Caixa Postal. 435
End. Telegr.: SANDRADE

Agência - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 84;7 (Linha Paralela)
End. 'I'elegr.. SANTIDRA

Agência: - SÃO PAULO
Avenida do Estado 1666/1678 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 �/A.)

farmacias de Plantão

para
os MELHORES PREÇOS DA PRAÇA NA' ELE

TRO-TÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., à
rua Tenente 'Silveira, 24. - Florianópolis - Santa
Catarina. I

,

I ATENDE PEDIDOS PARA.o Il'fTERIORDO ESTADO

I "

I '
'

1 CAMPANHA DO Cr$' 1,00
II'POR��N;:�Eg� :������ ����: Jj�VGO;I�D�
CAMPANHA DO CRUZEIRO DO GRt::MIO PEDRO
:JORGE FRASSATI.

-

� I::::;;(.';""
--_------�----------

I,
I

, I
, ',.. i

Vende ·'el"Por motivo de mudança VENDE-SE UM TERRENO SITO NO
vende-se por preço baratis- INICIO DA RUA f'CÉL. LOPES VIEIRA".
simo urna escrivaninha com

5 gavetas e em bom estado, TRATAR COM DANTE BONETrI À
de conservação.

"
,RUA JOSÉ CANDIDO DA SILVA (FIMVer e tratar a rua Alva" . ,',
.', ,

ro de Carvalho n. 20 altos. ". ',BA.�UA), NO ESTREITO. .

• PLACAS 8I1'ILITICA8. Escritório de Representaçêes
Elixirlde Nogueira' Vende-se 'Um Escritório de Representações, bem no

...... lIu:IlIa, •• ,ra-Icentro da cidade.
,....,••• IIIfllla.' Tratar' à rua Trajano, 33, 1° andar - sala 4.•

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIA

,Agência

Vidraçaria
Rosario
Situada a rua Trajano

n. 51, avisa a seus fregueses
de que mantem grande es

toque de vidros 2m/m. que
será vendido em caixa', ou

a varejo.

.

O MELHOR JURO-
. .

5·%
; ,.t

,�

DEPeSITOS POPULARES

BANCO, AGRíCOlA .

.. ,'.

RUA TRAJANO:" 16' ".

fLORIAN6pOLlS' .. :

VENDE-SE
Vende-se uma casa de ma

deira, de bôa construção,
sita a rua Antônio' Matos
Areas n. 291, Estreito.

,

bl',dora dos Rádios R.C.A.,
Vitor, Valvulas e Discos.

Rua Conselhetro Mafra.

o Es'l'AiJO

Terrenos' na Vila Florida
.

(Estreil'o) ,

'

;\I{AGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
LONGO PRAZO SEM JUROS

Oportunidade especial para aquisição, com grande
facilidade, de um esplendido lote na VILA FLORIDA.

Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução.
I Privíjigiada localização, nas PROXTMIDADE;S DO ES
TÁDIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização
imediata.

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NÃO PODEM OFBRÉCER AS MESMAS VANTA-,

Peça hoje mesmo informações a

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA,
'

LTDA. (SUBRAL)
Escritório: Edifício São Jorge, Sala '* - Fone: 2-1-9-2.

lrmandade do S. J .. dos Passes
e Hespítal de. Caridade

, . I

Edital de Fornecimento
'

:p.� ordem da Mesa Administrativa da Irmandade
do Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, d�§
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,

II para o fornecimento de ,t.odos os .artigos necessários ao

seu consumo, durante o. semestre de Julho a dezenbro

I
do corrente ano.

'

Florianópolis, 10 de Junho de 1954.

I
Jo,é Toleniuio de Souza - S,c,!,tá'io

nua Deodoro esquina da
Rua 'I'enente Silveira:

Viagem com segurança"
,

e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS �ICRO-ONIBUS DO

BA?IDO �(SUL-BRASILEIBO»
Florianópolis - Itajal - Joinville __; Curitiba

-

,Agência:
---------------_--"----,_

...

a "venda'
.Casal que se ausenta vende:

Escrivaninha - estantes - copa - lustre rustico

- Sofa - geladeira de madeirá - mesa de centro -

Barco com motor e rancho -,- Ver e tratar em Itaguassu
n. 1140.

Correias e graxnpos
trensmtssêo

Vende-se

,--,

CASA VENDE-SE
Vende-se uma sito a Rua Lauro Linhares, 6

ver e tratar no local. ,

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

Bulcâo Viana (Pl'ac;a da Bandeira), n. 49. Não, precisa \
.ir às filas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESTADO
------�-----_,-----------------

7Florianópolis, Sábado 26 de Junho de 1954

Clube D ·de Agostooze
.

DIA 26 DE JUNHO, SÁBADO Á� 21,30 HORAS
RANCHINHOS DE PALHA, BANDEIRINHAS MULTICORES, COQUEIRINHOS, BANANEIRAS, BALÕES, FOGUEIRA, TRE.
PADEIRAS, TUDO COMO NOS ANOS ANTERIORES, ,QUANDO A BRINCADEIRA IRÁ ATÉ O RAIAR DA AURORA
Cerquinhas pintadas de branco e cancelas em derredor do Salão, desafios, cantorias, farrinhas, ao som das 3 ou 4 Saníónas dos gaiteiros,
dando vida às melodias roceiras, emboladas, toadas. Nas mesas, pinhão, amendoin, laranj as, bolinhos, e a clássica queimada.
QUE VAE ,ESrAR '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 DÀ PIPOCA PERCORRENDO OS SALÕES
A meia noite haverá uma arrancada, de cantorias pelas nossas garotas..
AMDIENTE DE ARRAIAL� PROFUZAM íí';NTE ENGALANADO

Mêsas a venda na Secretaria do Clube, dia 21, 2a. feira, das 8 às 11 ho�as diàriamente ,a Cr$ 50,00

EO,ITAL.
-- -'-----

,moroso Costa Rio, no zeiros que saí a margem. de tafetá Escocês' verme- N P t s n C O·' Ivalor de trezentos e ses- (Cr$ 99,00). 34° --r- Quatro Iro, Nota Fiscal 8.204 Ind, OSSO OS 'O I ,;,,' arros lesesenta cruzeiros' que sai a metros e sessenta centime- Felipe Daud. Ltda. S. Pau-
"

"
,

JUIZO DE DIREITO DA sa, no valor de quinhentos margem. (Cr$ 360,00). - tros de tecidos Mimo ver- lo no valor de duzentos �
PRIMEIRA VARA DA cruzeiros que saí a margem 20° Nove metros de melho com estamparia oitenta e cinco cruzeiros
COMARCA DE FPOLrs (Cr$ 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)., 48° - Treis: me-

com o pr�so de 10 dias. branco, no valor 'de trinta Rio, no valor de duzentos lar de oitenta e dois cru- tros e noventa centimetros
O Doutor Manoel cruzeiros que saí a margem e vinte cruzeiros que saí a zeiros que sái a margem. Chifon, estampado marron

Barbosa de Lacerda, (Cr$ 30,00.) '6° - Uma margem. (Cr$ 220,00. Cr$ 82,00). 35° - Vinte Nota Fiscal 11.216, Ind. e

Juiz de Direito da 43('" combinação de setim duque- Nove metros e oitenta cen- um' metros de Rayon 530 Com. Textil Said Murad
Vara, em exercicio do sa digo, duchese no valor timetros de cambraia Iris azul, Nota Fiscal 5'.297, A- SIA. no valor de cento e

cargo de Juiz de Di�ei- de quarenta e cinco cruzei- verde, ref. 5.297 Amoroso moroso Costa Rio no Va- noventa e cinco cruzeiros
to da laVara da Co- rol' que saí a margem .. �. Costa-RIO, no valor de du- lar de seicentos e sessenta que sai a margem. (Cr$
marca de Florianópolis) (Cr$ 45,00). 7° Um casaco zentos e cincoenta cruzei- cruzeiros que saí a mar- 195,00). 49° - Dois metros
Estado de Santa Ca- Armenia 21 4 ord.- 427. S. ros que sai a margem Cr$ gemo (Cr$ 660,00). 36° - e sessenta centimetros de

" tarina, na fórma da lei, Paulo, Uma jaqueta para 250,00). 22° - Dezenove Seis metros 'e cincoenta organza Dalia azul, com

etc.; homem, ordem 941 (su- metros e cincoenta centi- cintimetros de Lunier Pre- poá branco, Nota Fiscal
'y- 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 Buri SIA
sente edij:al de primeira senhora "Conf. 'Irgas", Ord. marela, ref. 5.297 Amoro- Filipidaud Ltda. S. Pau- S. Paulo, no valor de se

praça, com o prazo de dez 401,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 gemo (Cr$ 500,00). 8° - cruzeiros e cincoenta cen- margem. (Cr$ 97,00). 37° 50° - Vinte e um metros
dia 5 de Julho proximo Um terno de brim para ra- tavos que saí a margem ___!. Dois metros e noventa (te Zefir Planeta xadrez
vindouro, ás 14 horas á paz. ref. 244 S. Paulo no va- C�$ 487,50). 23° - No, centimetros, de Lunie'r ver- Rosa Nota Fiscal 5.299 CASAL SEM FILHOS ,DESEJA ALUGAR CA
frente do edifício

.

'do P;la- lar de sessenta cruzeiros metros e oitenta centime- melho, Nota Fiscal 1.492, Casa' Amoroso, Rio, no va� Si\. NA, CIDADE, DE PREFERÊ'NCIA NOV�, COM
cio da Justiça, á praça Pe- que saí a margem. tros de cambraia Iris azul lnd. Filipi Daud Ltdas. no, l�r de cento e setenta cr-u- GARAGE, 3 QUARTOS E DEMAIS PEÇAS. OCUPA-
reira e Oliveira, ti porteiro (Cr$ 60,00). 9° - Dois ato- ref. 5.297, Amoroso Costa, valor de quarenta e. treis .zeiros 'que saí a margern: çÃO IMEDIATA.
doa auditorias do JUizo, alhados Cardeal (cor beije) no valor de duzentos e qua- cruzeiros que saí a mar-. c-s 170,00) 510 _ Treze OFERTAS PELO TELEFONE 3717, DAS-!) AS
trará a publico pregão de com 4 guardanapos, quatro renta cruzeiros que saí a gemo (Cr$ 43,00). - 38° - metros de Zefir Planeta 12 ;HS. E 14 AS 17 HORAS.
venda e arrematação a atoalhados Cardeal (cor margem (Cr$ 240,00). 24° Sete metros e oitenta cen- xadrez preto. Nota Fiscal
quem mais der e o 'maior, azul) com 4 guardanapos, - Quatorze metros de cam- timetros de Lingeri "Mar- 5.299, Casa Amoroso Cos-

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

,

lanço oferecer sobre a res- cinco atoalhados Cardeal braia marron, Irís ref. 5297, [cante" rosa estampado no- ta Rio, no valor de cento e, LIRA TENI f;<a CLUBEpectiva avaliação: Prim�i- (cor verde) com 4 guarda. AborosQ Costavno valor de ta fiscal 15.066. S. Paulo quatro cruzeiros que' saí I
, � .

.

1'0: Treis acolchoados de napos, no valor de' seíscen- cem cruzeiros que saí, a no valor de cento e dezes- i a'margem. (Cr$ 104,00) . I ,

algodão, para solteiro, no. tos e sessenta cruzeiros que margem. Cr$ 100,00). 250' sete cruzeiros que saí a 1520 - Dois metros de te-, Dia 27 de junho - domingo - Grandiosa Matinée
valor .de trezentos cruzei-c. saí a margem. (Cr$ 660,00). - Dezenove metros e qua-: margem. (Cr$ 117,00). 39° 'cidos de lã Cubana - Infantil de São Pedro - Desfile de crianças com pre
ros que sai a margem. 20 1.0° - Cinco pulover gola renta centímetros de cam- - Oito metros e noventa I marron Nota Fiscal 4.417 mies -Inicio ás .16,30 horas '

- Um vestido meia esta- olimpica .ref. 119, um pale- 'braia Inez marron, com poá centímetros de tecidos 4.014, Casa Amoroso Costa Rio NOTA - Ensaios para as danças da quadrilha -

ção, marrom, um vestido tó para homem de lã, ref. fato 48.430 A. Falck JS. branco com xadrez azul e no valor de cem cruzeiros próxima quinta-feira e segunda-feira,
fustão .braaca:' COm ,,,-vies 24:1" no valor de ,_9,i-tçceI!t2s Paulo, -11'0 valor "de 'qu�tr:e-\ 'verm�lho nota .fiscal �936, -que- saí- a margem. ,(Çf�, -. ------'--------------;-_-- ..-----

azul, um' vestido de tobral- cruzeiros que saí a mar- centos e oitenta cruzeiros Fabr. vencidos Carlos ',Re- 10(00)'. 53°' -' Seis metros' " ,- -�.,..< , ;.,., c- ,.

co estampado, dois vestidos gemo (Cr$ 800,00). 11° - que saí a margem. 26° Dez naux SIA Brusque, no va- de 'brim Almirante Azul,' moroso 'Costa Rio, no va-I's. Paulo, no valor de du
de fazenda de xadrez verde Um sueter de 'manga ref. metros e n?venta. ce�time- lo� de cen�o e-quàrent�\ ,e. �0ta Fiscal '13.335, Corripa- '101' d� duzentos e �incoenta I

zentos e oitenta cruzeíros
,

e azul, um vestido de cam- 237, dois .cardigan na iala- tros de tecido Olímpia Ro- dois cruzeiros que Sal a nhia de tecidos J. Mõntetro cruzeiros que Sal a mar- que saí a margem. (Cr$
braia azul com xadrez pre- na ref. 2'35, no valor de sa com poá azul, .rei. 5.2�7 margem. (Cr� 142!00). 40° no valor de sessenta e seis ge�. (Cr$ 250,00) .. 620 --1280,00) .. 70° - Oito metros
to, um vestido branco com trezentos e cincoenta cru- Amoroso Costa Iha, no va- -::- Dez}metros: trinta cen- cruzeiros que saí a margem SeIS .metros e 40 centl��tros i _e, setenta centimetros de
estamparia azul, um vesti- zeiros que saí a margem. 1m; de cefolto e noventa, e timetros de tecId?s Europe (Cr$ 66,00). 540 --'- Dezes-· de Lingere azul,. Not� FIscal Flamengá marron, Nota
do vermelho e verde sem (Cr$, 350,00). 12° - Duas seis cruzeiros que Sal a Branco, Nota FIscal 4.936 sete metros de Brim Tes- 977 com. Textil Piquery, Fiscal 937, com. Textil Pi
botões, um vestido branco camisas esporte, digo ca- margem. (Cr$ 196,?0). 27° fab. Tecidos Carlos Renaux quinha cinza com lista lar- S. Paulo, �o valOl: de no-. query S. Paulo, no valor'
com, estamparia azul, um misas sporte para' homem, - Dez metros cmcoenta Brusque, no - valor de cen- gas nota fiscal 15.298 Ca- venta e seis cruzeiros

J que de trezentos e noventa e

vestido vermelho e verde ref. 1.139. no valor de cen- centimetros de tecido eure- to e cincoenta cruzeiros sa Amoroso Costa Rio no 'Saí a margem. (Cr$ 96,00)·1 um c'ruzeiros que saí a
com botões vermelhos, um to e quarenta cruzeiros que ga amarelo, com, estampa- que saí a margem. (Cr$.. valor de cento e oitenta e 63° - Nove metros e ses-jmargem. (Cr$391700). 71°
vestido branco' com estam� saí a margem. (Cr$ 140,00) .' ria preta, ref. 5.2.97, casa 150,00). 41° - Dezesseis se"te cruzeiros qua saí a' sen�a centirr.etros de �in-ll- Cinco metros' e trinta
paria azul, um vestid,o ver- 13° - Uma sai de lã ref. Amoroso Costa RlO, no va- metros Rayon Cleusa bran- margem, (Cr$ 187,00). 55°' gene verde, Nota FIscal centimetros de linho azul,
melhó e verde com peitinho 608 pieruccine Caxias do lar 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- Sul. Um macacão de meia' sete cruzeiros que saí a Ama�onia Rio, no valor de centimetros de' brim Tes- S.' Paulo, no valor de cen- e cinco cruzeiros que saí
tidos estampados azul e pre-. para menino, um shorts pa- margem. Cr$ 157,00). 28° quatr.ocentos oitenta cru-) quinha cinza, com' listas to e trinta e quatro cru- a margem. (Cr$ 185,00).
to 'e amarelo e preto (01'- ra homem, ref 1.132, Ma- - ,Onze metros e oitenta zeiros que saí a margem estreitas, Nota Fiscal 5.298 zt>Íros que saí a margem. 72° ,_:_ Vinte metros de
gamza,-:ari), um vestido de lharia Confiança Rio, treis centimetros tecjdo. Eur�ga, (Cra$ 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 sessênta centime- no valor de duzentos cru- torze metros e cincoenta quatrocentos cruzeiros que
bré\nco, um

-

vestido de to- 1.129, Malharia Confiança mareIa, nota fiscal 5'.297 tros Rayon Ord. 148.050 zeiros que sai a margem centimetros de lingerie es- saí a �agem. (Cr$ 400,00).
braldo vermelho estampado Rio, 'dois calções de lã car- casa Amoroso C'osta Rio, branco Nota Fiscal 8.054, (Cr$ 200,00). 56° - Qua- tampado, Nota Fiscal 937 73° - Seis metros de Zefir
com peitinho branco de fus-- dada, ref. 1.096 Malh. Con- no valor de' cento e seten-, comp. tecidos Cabral Rio! tro m.etros e 'noventa centi- Comp. Texti! Piquery São preto' e branc'o nó valor de.·
tão um vestido de fustão fiança Rio, treis shorts pa-' ta e sete cruzeiros que saí no valor de noventa cru- metros'de brim cinza com PaUlo, no valor de duzen- quarenta e oito cruzeiros
vermelho com estamparia ra crianças reI. 1.101-Malh. a margem. Cr$ 177,.00). 29° zeiros que saí a margem. listas estreitas Nota Fiscal tos e dezessete cruzei�os que saí a marge, (Cr$ ..

branca, um vestido de cam- Confiança Rio, no' valor de - Quatro metros e setenta (Cr$ 90,00). 43° - Seis 5.298 Casa Amoroso Cos- que saí a 1!Yargem. (Cr$ 48,00). MOVEIS: 74°
braia branca digo, preto 'seicentos e setenta cruzei- centimetros de 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 pl;!itinho ros que saí a margem. (C$' reca preto,' com estampa- mentros de teCidos 4.002,' coenta e freis cruzeiros que

e cmcoenta centlmetros de cabides de madeira, no va

verde, dois vestidos de gre- 670,60). 14° - Dez lenço I ria amarela,_, nota fiscal rosa Nota Fiscal, 4.936, Fab. saí a margem: Cr$ 53,00). MangaI estampado, com 1101' de trezentos e oitenta
:;e branco de proá ama.i.·é-' ie seda tipo menteaux pa- 15,297 casa Amoroso Costa Tec. Carlos Renaux SIA' 57° _ Nove metros e vin- verde, Nota Fiscal 451 teci- cruzeiros que saí a mar
la dois estampados ama:çe- ra homem no valor de tre- Rio no valor de setenta Brusque, no valor de n,o- t� centimet:i.'os de Zefir Cas- los Casmie S. Paulo,

.

no gem. (Cr$ �80,00). 175° -

ios e azul com preto,
-

um zentos cruzeiros que saí a �ruzeiros que saí a mar- venta e urp cruzeiro que tela xadrez preto, verme- valor de duzentos e vmte Treis cadeiras usadas, no
vestido de crepom azul com, margem. (Cr$ 3'00,00). 15°1 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 branca, quatro Quatro jogos de seda ves- metros e cincoenta centi- 44° - Seis metros dé al- 5.299 no valor de setenta � margem. (225,00). 66° - saí a margem. (Cr$ 100,00).
vestidos de vai! "Mata- tido e toca para menina, 7 metros d'e tecido benfica, godão Selma branco, Nota e dois, cruzeiros que' saí a Onze metros e cincoenta 76° - Duas cabeças de
razzo" estampados, treis camisas de meia para ho- rosa, estamparia com verde Fiscal 1.644 Fiação de te- margem. (Cr$ 72,00 58° - centimetros de Lingerie 90 manequim, usadas no valor
vestidos azues' com estam- mem, ref. 932, M�lh. Arp.· nota fiscal

.

2.976, Fidela celagem D. Rosa SIA Ita- Oito metros e setenta cim- amarelo com estampa bran� de cem cruzeiros que saí
paria em flores, um vestido .Toinville, um pulovér de Fios S. Paulo no valor de petininga no valor de cen- timetros de Zefir Castelo ca e .preta, Nota ,Fiscal 451 a margé, (Cr$ 100,00).' Di
azul de éjnarruga, com 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
lera, um vestido de fustão 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 cento e ses- a FARIA & CIA. LTDA.,
branco; um vestido de cre- mil cruzeiros que sái a gemo (Cr$ 142,00). 31° - 45° - Onze metros e trin- Amoroso Costa Rio, no va- s.-nta 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- lór de sessenta e nove cru- margem. (Cr$ 160,00). 67° m0ve' MALHARIA CON
vermelha e branca, um ves-

- Dezenove metros de or- centimetros tecidos Benfica riente amarela Nota Fiscal zeiros que saí a margem.
- Quatro metros de es- FIANÇA LTDA .. E para

tido de fustão branco com' ganza vilage verde ref. azul claro, estampado com 7.978 Casa Amoroso Costa, :(Cr$ 69,00). 59° - Sete tampado rosa e branco, No- que cHegue aÇ> conhecimen
poár e bole digo, com póa 5.298, amoroso Costa· Rio, rosa, Nota Fiscal 2.976, Fi- Rio no valor de cento e metros de zefir castelo ver- ta Fiscal 451, Tecidos Ca- to de todos mandou expe-

, azul e boleiro um vestidcí no valor de quinhentos e dela Fios S. Pâulo, no va- trinta e cinco cruzeiros que 'melho· com xadrez branco, manie, S.'Paulo, no valor dir o competente edital qtÍe
para menina de fustão rosa setenta cruzeiros que saí ,a lar de duzentos e trinta e saí a margem (Cr$ 135,00). Nota 'Fiscal 5.299 Casa A- de quarentSl cruzeiros que será afixado no logar do
com estampal'!a branca, no margem. (Cr$ 570,00). 17° dois cruzeiros que ,saí 'a 46° - Treis metros e moroso Riç, no valor de saí a margem. '(Cr$ 40,00). costume e publi�ado na for":
valor de treis mil cruzeiros - Oitó metros de organza margem (Cr$ 232,00). 32° quarenta centimetros de cincoenta e seis cruzeiros 68° - Quatro metros 'de ma da lei. Dado'e passado
que saí a mar.gem '. vilage 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' Florianópolis,
Cr$ 3.000,00). 30 _ Dois Amoroso Costa Rio, no tecidos BJenfica amarelo es- cal 7.998, Casa Amoro�o 56,00). 60° - Nove metros cal 7.049, Ind. Felipe Daud aos dezenove dias do mês
ternos para rapaz de brim valor de 'duzentos e ,qua- tampado -com vermelho, no- Costa, RiQ onze metros de e noventa cent\metros, de, Ltda. S. Paulo no valor de de junho do ano de 'mil no
hranco e cÍnza" no yalor de renta ·cruzeiros que sái a ta fiscal 2.977 Fidella Fios opala beje, Nota Fiscal, zefir,. branco mimoso, digo, duzentos e oitenta cruzei- vecentQs e cincoenta e qua
cem cruzeiros que sa,í a margem (Cr$ 240,00). 18° S. Paulo, no valor de tre- 7.978, Casa Amoroso Costa, Zefir -mimoso 3zul com lis- 1'os que saí a margem. 69° troo Eu, HYGINO LUIZ
mar,�em (Cr$ 100,00). 4° - - Quatorze metros e vin- zentos

'

e noventa cruzei- Rio, dezoito metros de opa- tas Rosa e br;,aI),ca, nota fis- - Quatro metros e qua- GONZAGA, Escrivão o
Treis blusas de' cambraia te centimetros de tecidos ros que saí ,a margem. la' clara branca, Nota Fiscal. cal 5.299, Casa Amoroso renta c�ntimetros de Galu-
marron com poá branco, Regia Azul ref. 5.297 amo- Cr$ 390,00). 33° - Cinco 7,978 Casa Amoroso Cos- Costa RiQ, no valor de se- cha marron 'Nota Fiscal subscl·evi. (assinado) MA

duas, blusas de cambraia rosa Costa' Rio, no valbr metros e cincoenta centi- ta, Rio, no Valor de tre- tenta e noVe cruzeiros que· 7.049, Ind. Felipe. Daud. NOEL BARBOSA DE LA

verde com poá branco, de duzentos e dez' cruzei- metros de tecidos Mimo zentos e oitenta e oito ,cru- sai a margem. Cr$ 79,00). Ltda. S. Paulo, treis metros' CERDA, Juiz de ,Direito
dU<ls blusas de tafetá dé al- ros que saí a margem. Cr$ vermelho, com estampqdo zeiros e oitenta centavos 61° - Trinta e quatro me- e quarenta centimetros de da Primeira Vara em exer

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 F\��engá, marron ClClO. Confere. HYGINO
'(hm� blusas de., cambraia tr0 metros de tecidos ré- amoro�o Cesta Rio, no va- 388,80). 47° - Vinte me- com listas rox:as e branca, brilhan'te' Nota ,Fiscal 937 LUIZ GONZAGA ,- Es

�verde com viez preto e 1'0- gis vermelho ref. 5,297, A- lar de noventa e nove cru- tl'os e, qua.re,nta centimetrôs Nota Fiscal 5.299, Casa'A- Companhia Textil Piquery crivã'o da laVara.

São convidados os acionistas da NOSSO . POSTO
SIA - CARROS DIESEL para a assembléia .geral ex-.
traordinária a realizar-se no dia 3 de junho proximo
vindouro, às 16 horas, em suá séde social, a fim de de
liberarem:

a) aprovação do aumento de capital
b) alteração dos estatutos sociais
c) assuntos correlatos.
Estreito, 22 de Junho de 1954.
DR. RODOLFO RENAUX BAUER

ASSEMBLE'IA GERAL EXTRAORDINA'RIA

Presidente
JOSE' CORRf':A TEIKEIRA FILHO

Gerente'> '_'-"

Procuro-se ·casa

Diretor

Diretor
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HOJE, NA ASSEMI3LEIA, A EMEND�
'da .autonorn ia para a Capit;il'

H,oje, às 9· horas, I bléia Legislativa dis-, pio de FI�rianópolis'lse fôr hoje novamente

lreuniões do Legislati
e� .

reunião

extraordi:.! c�tir� a emenda cons-
'

Essa. eme.n�a, �pro.,,:a-\a.provada,.
será subme- V? Se aprovada, e�tra

nana, para a qual fOI tduclOna� qu� conc�d,e da �m, prmleI�a .dIS- tI�a a maI,s' duas �ota-Ira ,logo em execuçao.
convocada, '

. a Assem- autonomIa ao mUl1lCI- cussao no ano ultuno, . çoes, nas, prOXlmas ,

'

Nerêu Ramos condecorado
com a Me�alba I �e Maria lJuiteria

RIO, 25 (V. A.) --o o ministro da Guerra assinou portaria concedendo a Medalha de '

Maria Quitéria às seguintes personalidades políticas do país: João Café Filho, Nerêu R�
mos, Tancredo de Almeida Neves, Vicente Ráo, José Américo de Almeida, Osvaldo J\.ra-

-

.nha, João Cleoías, Hugo de Araújo Farias, Gustavo Capanema,'Miguel Couto Filho e'

Plínio de Freitas Travassos, conforme se vê do boletim de hoje, da Secretaria Geral do
Ministério, da Guerra.

-------------------------------------------------------------------,--�----------------�

Saulo' Ramas Auxílio à Socieda_�e de
'-

. '. , I
,

.& mparo "a Ve'fhíce
I b Ih O II

� da fraude, o fuherer tijuca-

ra,., a a p r
-

8)a IlleyD��:·iO�e��t:�::���::� I ::. :�;.;,l::,n:�d�aC�nn::��::� no derrubou o diretório
udenista da sede, ?'ari nan- .'

" Elza Gama d'Eça, Dalila a aquela' sociedade o auxí-
tes entre os outros (distri-'

Encontra-se em trânsito Clotilde Bustainante e Mar- Iio de 200 mil cruzeiros.
tais) que já pr�te�em, dis-na Câmara Federal de De- zarida Olinger Vie ira, diri-� OPINIÃO solvendo-os. A' sua luta, a-

!?:entes da benemérita S�cie�
_ 'I' Exmo Sr.. Presidente,�

A gora, sera contra a grela.
J 'd dA' V Ih"

s opimoes sao como �

a e e mparo a e Ice, ,. ,,', ' Q AI 1 N b 'S D t d
b

. . : relógios: e difícil encontrar uer e e, por ma , uma vez ores rs. epu a os:

rece eram a auspiciosa no- (d b' , ..ue por bem nâo pode ser, 'A convite de amigos tive contempladas com êsse in-
,. d h- t d I

uas que com mem, e to- "1

tícia e aver apresen a o
b t id d 1 t id d b d '1 di '1 b

.

f'
.

, dos regulam-se pela sua. J rigar as au orr a es ec e- I opor um a e, sa a o u - ispensave ene lCIO.

Ce�. Ma' rio' . R. I, Pope. siásticas a construirem 'on- timo de visitar diversos re- Nessas' ruas, moram nú-,
I de êle quer e elas não que- cantos d� Sub-Distrito de merosas famílias, cu j os

Santos
O)_()�O"'()"'()'_'O.,

M d'
,

T
� d L'

-

b d h- drem, a nova' atriz -c e i- oaco os imoes. mem ros e man a ce o

,
x Ruy, a sublime Aguia jucas! O terreno (impró-: Não há necessidade de se veem obrigados a deixar

O sr. Coronel Mário Ri- x x de Haia, já proclama:" prio) que, ofereceu, para salientar aqui, a importan- seus lares em demanda dos
beiro dos Santos, Coman- va que "a justiça � a minha êsse fim.mão foi aceito. Ne- cia que tem êsse suburbio locais onde trabalham.
dante do 23° Regimento de �mbição: a justiça, para a [Ie, o Jaca da Joáia mandou da Capital, séde de uma I (Continúa na 5a. pág.)
Infantaria (Blumenau) e qual se voltam os ínterês- olantar uma grande cruz

I
que vinha' exercendo, inte- ses cont�mporâneos, mas 'iegra! E garante que ali se- No Abri-DO de Menores'finamente, o Comando da que deve cobrir egualmente cá erguida a igreja da paró- N

Naéional pt Foi registra- Infantaria Divisíonária/õa., as gerações futuras; ou en- quia! Com isso,' dizem que

H di
I

B b �
da ata' voto louvor pt com Quartel General nesta treg4-las indefesas ás intem- Iiz: Assim será porque eu omenagem' ao des. ll.ario oe a.
SDS, Trabalhistas Abdon Capital, viu transcorrer, on- péries da força, se lhe fal- quero! Não conheço poder A 21 do corrente, reuni- der a todos que precisavam
Fóes, Paulo Irineu Wer.

I tem, a data de seu aniversá- tar, a proteção de um ares- executivo, nem legislativo, dos no Salão do Teatro do dele como Juiz de Menores,
uer, Ruy Vieira,' Oswal- rio, natalício. to reparador, Meu único nem judiciário, nem eclesi- Abrigo, os tUll6:iom'trios-da 'e concluiu oferecendo uma

do Dutra e Augusto Cos- Na oportunidade e apro- pensamento é arrancar ás ústico! Mando porque quero Justi9a de Menores, o Ir- linda pasta em nome dos

ta, Pimenta". '
r, veitando a coincidência da misérias de uma situação e posso!

,

mão Adelmo, Diretor do A- funcionários do Abrigo em
.

,

'
.

passagem de Coma;do, que I insconstit�tcional, cidadã<;>� Deve estar delirando. O brigo e os Irmãos e Iuncio- cujo nome falava, O dr. Má-
-

Salientamos, ' ainda" que se efetuou ontem, no Q. G. inculpados; e, se elletJ' têm poder cegou-o. ISso aconte- nários e os menores, presen- rio Rocha agradeceu a éa-
) deputado Saulo Râm.os a- '

'" da Avenida Hercílio Luz, o colp«, entreçal-os aos tri- ce. Há mesmo um ditado I tes o sr. dr. Waldemiro Cas- da um dos 'oradores, que o .

l'c;entou. proje'to" d,�' lei (

Extno. Sr. General OctacÍ- bunais". mtigo: "Quem nunca p'ro- cais, Juiz Substituto, o sr. saudaram, dirigiu-se aos
SUNTOS LIGADOS pro- mandando ,consignar no ['1'0 Te'rra Ururahy, C'oman- l' d

"

bO magistral vexi ario o vou mel, quando prova se dr. Ru ens Costa, Promotor Menores do Abrigo, conci-
gresso Ita]'aí pt Agrade- ',Jróximo Orçamento da U- .

1
'

d ld- :lante efetivo, reuniu toda a direito se vivesse na atua i- .lambuza". No caso vai acon- Público, sr. r. A o Luz, tando-os a respeitarem os
cendo comunicação con- nião, de 1955, a verba de f

.

d G
•

.'

d b Ad d d
.

M A I
-

'

dO icialidade a uarniçãJ dade, forçosamente apon- tecer pior. Dor e arriga ,"l. voga o os enores '- rmaos e cumprirem os e-

gratulamo-nos prezado dois milhõ'es de cruzeiros' .

1...
.,

d d
'Militai' afim de homenagear taria, aos triuunais muitos vem vindo. . . bandona . os, o r. Mario Ro- veres, afim de se tornarem

companheiró felicitando para início da t;onstrução do
.) aniversariante. il'Ust1'es

.
e ,j'Ulgurante'S inte- BUM' ::ha foi saudado, pelo I1:mão úteis a Pátria.

maneira br'ilhante vem se l)rédió da futura Alfândega A-s 15 h,oras o Exn10. SI', L' f d' D' t d' d A b d d
',.

b
.

. etuatS que azem os ]or- Ire or, que lsse a ma- an a e ml!'slCa, a n-

,conduzin.do, Congresso 13e. Ita]·aí. '" 1 U h d f' d
. Banco do Bras,·1 nel'ra, com q'ue o homena- Ih f_,.enera rura y, .usan o i1ais a 'ante em que elxam.

. antou a esta com que o

FESTA JUNINA
la palavra, apresentou as escorrer a p�çonha de suas

i ';j."��,, geado se houve no desem� dr. Mário Rocha foi hom�-
. ',.' .

'

�, 'elicitações da Guarnição, idéias torpes, aliadas ao O BANCO�DO BRASIL )enho de suas funções co- nageado, assim como foram

. DO �af:d·lm. da InlilDC·18 'M�, - Braga 'essaltando, em sua oração, ,:an�tis�o político-partidá- S, A. comunica que terça-
mo Juiz de Menores, aten- executados três nÚQ1erOS

;jJ 1S apreciáveis qualidades ,fio, na consecução de suas feira próxima, dia 29 de ju- iendo sempre às solicita�: pelo côro orfeônico.,
, . .

.

lo homenageado, como um criminosas finalidades, 'l!us- nho, por se� ,dia santificado ções do_Irmão Diretor, noCantos, recItatIvos" de-
l' 'd"

.

t b 'lh h 'd d .J O TEMPO
, . os maiS lstm os e n �n- �ando jeitosamente a san a

_ SÃO PEDRO _ dará ex-
:;entI o

.
e manter a orU.em

�lamações, com motivos das!
f'

. .

d I f t "d d d' bA
. - d' p'

-

d t'
,

, .. _ t tes o lClaIS e n an ana o ias agita ores as massas,. pediente de sábado, isto é: � a
.

oa orgamzaçao os ser-, revisao o tempo a e as
:estas ]umnas, encantarao

E
"

,

t d d d b 1 14 h
.

d d '26.

• nosso xercIto, que con a los sabota ores e nossa

Idas 9. ,30 às 11 horas. viços .

o esta e ecimento, oras o ia .

comerciários no Jardim de .1 todos, num ambiente de ..,

1 f'lh d I 1 d d d d 'I' d T B N
.

�om mve]ave o a e re e- aaciona i a e, os prega p-
'

, '. .lUXl lan o sempre a manu- .' empo -- om." evoelro.
Infância "MURILO BRA:;:, gí.'aça e ternura, Com essas ,',

R 11 IdGA". No, próximo domingo, ':::omemorações, os alunos
lanteS serviços prestados à :-es da subvers.ão, da,or.de� I e v.. Dia o 'enção 'da disciplina. Temperatura -;- Estável,
�átria e que possue um no�' � do direito e dos prmCl- Pelos funcionários da �entos - De Nordeste a

às 17 horas, as' crianças que do Jardim de Infância Alvesne grandemente relaciona- pios fundamentais de uma . fustica de Men'ores-falou o Sueste frescos.
ali estão sob os cuidados de ,iMURILO BRAGA", . em, '10 'no seio da classe a que consciente democracia. Procedente da Capital .sr, dr. Aldo Luz, que disse

I'
Temperaturas - Extre-

uma plêiade de. educadoras, mais uma oportunidade fie- .

Ipertence e à qual tem, dado .Aproxiinam�se as campa- Federal encontra-se nesta dos trabalhos do dr. Mário'mas de ontem:' Máxima
se congregarao para essas tiz, viverão horas de con-

tado o se,u entusiasmo e to- llhas eleitorais. Inaugura- Capital o Rev. Ewaldo AI- . Rocha no sentido de aten- 22,2. Mínima 12,6, '

comemoracões tão nossas. iraternização, que lhes,.

, da a sua capacidade de. tra- as a aliança Social-Traba� vesi destacada figura dó E-
o

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

Haverá o deséhvolvi� proporcionará o SESC, a-

F Q abalho, traço marcante de hista dentro dos nobilitan- vangelismo' Nacional e Se-
'

menta de um programa sa- 'travéz, dêsse empreendi- '11e' G�' an
.

o' . 3ua personalidade. tes postulados de perfeita cretário', Exeçutivo da So-
.

.'

....."
•

dio, em que a petizãda terá menta que, tanto lhes det>'" ,Visivelmente emocionado, compreensão civica" esteia- ciedade Bíblica do Brasil.
a oportunidade de conhe� perta o interêsse de convi� .

) homenagead0 agradeceu dos pela força moral do de- O ilustre visitante, lídima
c.er das razões dêsses feste-, viasocial., f'1S !elicitações, apres�ntando ver a cumprir em bene leio exp:ressão da cultura evan-
JOS. . ... lespedidas por ter de se- de' um' Povo que 'quer viver g.élica brasileira, consagra-

s'�oc·leda,de d'e ASS·lsteAn'.c-Ia
'5uir hoje' à Blumenau, afi!'; decentern'ente, que quer do orador ê destacado NU
le assumir suas funções e, progredir; que quer fatos nistro da Palavra de Deus,

. :' :etivas. éoncretos, que não mais se lemorar-se-á ,alguns' dias.

ao Pequeno Jornaleiro, Associaram-se às home- çleixará embalar p e 1 o,s �ntre nós, a serviço daquela
Na sessão d;a, Assembléia Sociedade de Assistência ao 1agens que foram prestáda5 "cantos de cisne". 30ciedade,.

Legislativa, ante-ontem, 'o Pequeno Jornaleiro, cam 10 Coronel Mário Ribeiro Estejam tod�s imbuiqos Amanhã aquele ilustTe

deputado,Umar de Almeida Sede e fôro nesta Capital. :lo� Santos, além dos oficiais .:los supremos ditames do visitante dirigirá a classe de

Correia, da bancada do P.'
. 'Artig'ó 2.0 -' Esta Le� d� Guarnição, o grande �ú- civismo e compenetrados lduitos da Escola Dominical

S. 'li)., apresentou o seguin- entra em vigor na data de mero de' amigos e admira- :los seus deveres de' cida- da Iú'eja Presbiteriana In-

te prójeto:
.

sua publicação, "revogadas dores que possue no mun.do dã�s, .

compartilhando da :lependente desta Cápital à

PROJETO DE LEI N° as disposições em 'contrário. civil. campanha
.

que, por certo,
- Considera de 'Utili'- Sala das Sessões, 24 de O ESTADO visitando-o, renovará os mentores' do

dade pública. -- junho de 1954. formula, embora" J<lrde, os progresso e recoloc'ará a

Artigo 1.0 - E' conside- Ylma1' de Almeida Con'êa I melhore� votos de lélicida- náu do Estado em di1:'eção
tado de utilidade pública a , Deputado

'

des, junto à exma. Família,' áo porto borit;!:nçoso: ..

fândega.
Vem o mesmo deputado

de pedir e conseguir regime
'de urgência para SJ aiudido
projeto, A tal respeito

.

putados, o projeto n. 1.522,
de autoria do deputado Sau- i
lo Ramos; projeto que visa I
a transformação da Mesa

I

de Rendas de, Itajaí em AI-

transcrevemos o telegrama
que o Diretório do Partido
Trabalhista em Itajàí ende
reçou .àquele �lustre parla-·
mentar catarirrense:
"Doutór SAULO RAMOS

n F'lorianópolis.
. Comissão Executiva

Municipal ontem reunida
tomou conhecimento ter-

mos seus telegramas res

peito sua brilhante' e efí-
ciente atuacão Câmara

Deputados
'

SOLUÇÃO
IMPORTANTES AS-,

As tradicionais festas ju:-
ninas, também serão motivo
de 'alegria dos filhos dos

'T' IM' (
...... e

DESAFIANDO

O assunto não

protelado (sem
podé

muito embora o sr. Jaca da

Joáia já esteja tanto

chato. Usando

rua .João Pinto n. 37.

Io ESTADO deseja ac

Rev. Ewaldo Alves uma fe-
. ,

liz estada em a

taL

Florianópolis, Sábado 26 de Junho' de 1954-
---------------------------------�,--------�--

Da Bancada Pessedista
Apeio do dep. Siqueira Belo'

,

I g�ande coletiyid(Ç.de, ,h�ina.;
na, na sua grande maioria

! composta de simples mas

honrados trabalhadores, e,
I
portanto, de verdadeiros
construtores da nossa pros

peridade.
Em palestra com algumas

pessoas do sub-distrito, foi-
me possivel escutar algu- ,�

,.::,-.-
mas de suas aspirações, que
são' muitas.
Entre os problemas de

maior interêsse para o po
vo local, encontra-se o <la
luz eletrica.-

Apesar de ser o sub-dis-Y
,

trito, servido de ..êde, al-

gumas tuas, para não di

zer todas, não foram ainda

No banquete que lhe ofereceu o govêrno cata
rinense, o sr. Ministro Tancredo Neves, notável ora
dor e' político de extraordinária acuidade, respon
dendo à fal� do sr. Bornhausen, declarou, a certa al�
tura:

"A competição é da essência da democracia. A
disputa 'pela opinião pública, cada vez mais escla
recida e, politizada, sever.a e implacável )10 seu jul
gamento, é imprescind{vel à. vit,alidade ,do regi�e.
Fortalecê-lo pela prática ,hohe.sW. dás seus princí�
pios; zelando pela moralidade administrativa na�er
.radicação dos mal�s' funestos da corr.iipção, contEm
do a d�magogia e cerceando o'arbitrio, é a grande
tarefa das novas gerações de homens públicos do
Brasil".

'

Nunca um ensinamento tão sadio foi dado com

maior oportu,nidade. ,

Que o sr. Governador 'saiba aproveitá-lo, são
nossos votos, já que outros não lhe podemos dar.

GUILHERME TAL
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