
do Grande Chefe Nerêu Hamos

ram os eminentes visitantes

conduzidos num magnífico
cotêjo de automóveis.

Logo em seguida chegava
a Lages o deputado Saulo

Ramos, presidente do P. T.

B., que também, no aero

porto, recebeu votos do

crescido ·11úmero de corre

ligionários.
,

(nos, presidente do Partido,
ladeado pelos 81'S. _Vidal Ra
mos Junior, presidente do

Diretório, Francisco Gallot

ti, deputado Saulo Ramos,
Prefeito Osni Re&is, Verea
dor Euclides Granzo t t o,

presidente da Câmara e pe.

los representantes dos,
tros partidos políticos,

trcduzidos no' recinto e le
vados à Mesa\ pelos. srs. ';e
reado�'es Váldo Costa e Os-

balhista, que outra coisa

não quer 'e exige do que um

pleito livre, para que o Po-

dando visitantes, solicitador
Sebastião Calomeno, dr. Os
ni Caetano da Silva, pela
Ala Moça do P.S.D. e CeI.

Gasparino Zorzi, Prefeito

Municipal.
'Da comitiva falaram di-

LAGES 26 (O 'Estado) CONVENÇÃO
- A chegada ôntem a esta MUNICIPAL '

cidade do ilustre • lageano A's 20 h�ras, no suntuoso I
dr. Nerêu Ramos, constí- Cine Marajoara, que fO,i pe- I',
tuiu o grande acontecimen- queno para abrigar a enor

to político. �m companhia me' assistência, realizou-se .a
do senador Francisco Gal- sessão de encerrame n t o

lotti, o preclaro Presidente da Convenção Municipal do
da Câmara desembarcou no P. S. D .. Sob delirantes a

aeroporto local onde .rece- plausos, dr. Nerê,u deu en

beu,' .�ob aclamações, os vo- trada no recinto, acornpa

tos de boas vindas de enor- nhado do sr. Argeu Furta

me número de amigos e do, secretario do Partido. À

correligionários do P.S.D. Mesa dos trabalhos ficou

Do .aeroporto à cidade fo- constiuida do sr. Nerêu Ra-

cal' Séhcwitzer, para isso es- vo, sem coacção, julgue os

pecialmenta designados. "h�mens publicos da- atua li-

Falaram', éptão, sob entu- dade catarinense e eleja a

siásticàs 'aclamações, os srs. queles que lhe'merecem a

Bel. Argeu Furtado, Murad
Mussi Sobrinho, Des. Mario
Teixeira Carrilho, dr. Jor

se Barroso Filho, Prof Ro
berto Ferreira, dr. Evilasio
Caon, representante do P.
T. B. e Senador Francisco
Gallotti.

confiança. versos oradores, constituiu-
.

A Convenção do P. S. D., do discursos dr. Nerêu Ra-

o Sar_cótago de Sakkara
estava 'vasio'

RISO DA CIDADE...

Por último, dr. Nerêu

-eunindo. os mais' prestigio
sos' elementos do município,
,/aleu por notícia antecipa
la da espetacular vitória
lU!'!, a 3 de outubro, ob�e
-ão ali o partido e a aliança
30cial Trabalhista.

EM CURITIBANOS
Curitibanos 26 .- (O Es-

mos verdadeiros hinos à
nossa terra' 'e roteiros segu
ros para a campanha políti
ca.

BANQUETE' EM LAGES

Lages 26 - (O Estado)
-,A' hora que telegrafa
�os realiza-se, no' Clube 1Q

de Julho,
.

grandioso ban-
. Ramos, encerrando a extra-

.ado] - A visita do emi- quete com que Lages home
.iente catarinense dr. Nerêu nageia seu grande filho Ne

Ramos, que chegou a esta rêu Ramos e seus compa
cidade acompanhado bri_:: nheiros de jornada cívica

irte da causa oposicionista, lhante comitiva, constituiu pela redenção da 'terra cata-
')'ara a defesa de Santa Ca- -

::arina, através da trincheira
verdadeira apoteose. inense.

, De chegada foram visi- -------

que é a Aliança Social Tra-, Po-dera' sertantes aclamados enorme

.���-- massa popular, calculada

'10 .'
t· D·' I mais de tres mil pessoas. no Rio

.

m51S 8n ISO .,a- ,Com a presença' represen-! WASHINGTON, 28 (U.

I
riO d. S. Catarina

I
tantes todo, partidos e au- P.) - A reunião consultiva

I A_
no, XLI

"'1 �::��:d�:nl��:�t:o��l�eu::�� �:�e����ss�r�'e��:t:�l:;:e;
I '

, N; 11.926
tos e dez talheres, fazendo, de julho, poderá �e realizar'
oferecimento dr. B r uno no Rio de Janeiro; segundo

jo()<��� Hartmann. noticias de fonte geralmen-
Crt 1._ Na recepção falaram, sau, te bem informada.

ordinária convenção, profe
riu magistral discurso, deli
-anternente aplaudido. Con
ritou o povo lagearÍo, balu-

-o o _ "75JiC[ Ua::tL

DIRETOR IRubens de i
Arruda Ramos',

, ,

IEftENtE
, I

Dominlo� F." t
de Aquino', !,

I�����"�"�"
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Foi requerida a. Conferência de
WASHINGTON, 28. (U. a?otar ,u:edidas dAe �arátel' I PROTESTO GUATEMAL- tropas do govêrno -recaptu- la; 'êstes desmentiram que tro da capital, e- destruiram

P.) - Os Estados U111dos e diplomático, econ01111CO, e TECO
,

raram a cidade de Gualan, fôsse "cidade- aberta", como um pôsto 'militar em Zaca-
mais nove países america- também militar, para çom- ONU, 28 - O repre�en. sendo os objetivos militares os governistas alegam. pa.
nos, inclusive o Brasil, pe- bater qualquer ameaça à tante da Guatemala, decla., dêste centro "destruidos" Ontem à noite, o govêrno I O govêrno de Honduras
diram 'uma reuruao

: dos segurança 'do, Hemisfério. rou, depois ,da sessão do pela aviação "libertadora�"l
também revelou ,que, aviões desmentiu que. esteja aju-

Chanceleres dos Estados A.
I Conselho de Segurança que 01'. Levantes anti-comunistas rebeldes bombardearam a dando' os rebeldes; seu mi-

mericanos, a 7'de julho pró- RECUSA A GUATEMALA recusara ouvir a queixa cl(\ registraram-se, conforme' a capital, e que Honduras 'e nistro do Exterior declarou
ximo, 'para considerar a a- WASHINGTON, 28 (U. seu país, que seu govêrno mesma fonte, em .Puerto Nicarágua desatenderam a aos jornalistas que os rebel-
meaca bolchevista na Gua- P.) - A Guatemala anun- ia enviar' um protesto ao Barrios e Julapa. A capital resolução da ONU permi- des descobertos' no territó-
temala. Em nota ao presi- ciou que recusa permitir à President'e do : Conselh- O alto comando do exér- foi novamente bornbardea- tindo o uso de seus aeró- rio nacional serão desarma-
dente do Conselho da ,O. E. Comissão de Pâz, da O.E.A contra essa recusa. cito da Guatemala anuncia do,

\ ante-ontem de tarde. dromos. dos e expulsos, e que Cas-
A, expõem sua "preocupa- que 'envie uma comissão de, A COMISSÃO 'núm comunicado que' deu PROSSEGUE A LUTA tillo Armas não pode re-

cão crescente ante a inter- inquérito a seu território. O Os cinco membros da 'CO- inicio ao recrutamento de TEGUCIGALPA, 28 (U, Segundo fontes autoriza- gressar a Honduras enquan-
vençâo do bolchevismo in- encarregado de negócios da missão são os embaixadores novos contingentes de tro- P.) - Chiquimula foi con- das, os avíões de Castillo 1 to estiver dirigindo opera

.

ternacional na Guatemala e Guatemala" declarou que Luís Quintanilla (México) pa, com a finalidade "de quistada pelos rebeldes gua- Armas bombardearam o ções militares na vizinha
o perigo que isso encerra seu govêrno tinha àvisado Juan Carlos- Vittoni (Ar. manter uma reserva dispo- temaltecos às ordens do ge- Forte Matamoros, no cen- República.
para a paz e a segurança do a Comissão de que seu país gentina), 'Fernando Lobo nível adequada, para fazer nera] Castillo Armas, que'

"

> Continente". Afirmam tam-: se opunha, "porque a ques- (Brasil), Gonzales Guelle frente com êxito as necessi- para ali transferiu seu 'Pre'S8/, a I-rma- .JI'e Pr'e.slesbém: "Não há dúvida,de tão 'está sendo discutida no (Cuba) e John E. Dreier dades atuais". Ao mesmo quartel-general, até agora
que o Continente enfrenta Conselho de Segurança. In- (EE. UU.), e deverão dei- tempo, o comunicado anun- estabelecido em Estipulas, RIO"

h h' , 28 (V. A) - In- do Brasil, residiu por lon-
uma situação que põe em formado de que esta adiara xar Was ington oje as 21 cia novo ataque aéreo sôbre e' pretende anunciar dentro '

perigo a paz das Américas seus debates sôbre a quei- horas (locais) num 'aVIa0 a cidade de Zacapa, onde de horas os elementos que
forma a Delegacia de Se- go 'espaço de tempo na Rus

e afeta a soberania e inde- xa guatemalteca, o diplo- militar. O seu itinerário ê foram registrados I

numero- integram o govêrno Provi gurança-Social que uma pa- sia, de onde retornou não

pendência política de suas mata disse: "O martelo do o seguinte: Cidade de Gua. sos mortos civis e grandes sório sorf sua presidência. A trulha do C01�pO de Fuzi- faz muito.

repúblicas. Por conseguin. Conselho e as metrabalha- temala, 29 de junho a 2 da ianos materiais. n,otícia da tomada de Chi. ,[, N' d' en'os avaIS pren el! quan/-Ite, deve convocar-se uma claras que golpeiam meu julho; Tegucigalpa, 2 a 5 de .)S REBELDES quhnula foi transmitida em
.

M 'd
' do distribuiam prospectos '

l',eunião ,dos Ministros' do pais estão bem sincroniza. julho e, anaguá, 5 a 18 e O coronel Carlos Castillo comunicado do alto coman· O TeExterior, de acôrdo com o dos". Acrescentou que a julho. , Armas anuncia a formacão do rebelde; o fato se veri.' comunistas, a senhora Lucia mIJO
·Tratada de Defesa do Rio Comissão de Paz não pode Os membros da ,comissão de seu gabipete, sendo �té ficou ontem, após o bom. Drestes' Brandão, Rodolfo
de Janeiro; para estudar o fazer nada em "ca,so de a. 'voltarão à Washingto� e� agora divulgados os nomes bardeio por ar e terra. Pinto Barbosa e Jaime Can
perigo e decidir sôbre: as gressâ.o", e que está habili. 9 de j,u�ho, apresentand? u_0 �os ti.tulares ?as pastas de

I
'Os rebel�es :referem que, tonavo, este funcionario do

medidas>a tomar" tada a "tratar apenas ,de ca.1 relatono que a Comlssao t'.xtenor, AgrlCultura, Fa· tomada Chlqullnula, cente· I ft t B '1' d G
Segundo' o Tratado do SQS de divergências entre Interamericana de Paz a. lenda, Informação ,e Propa- nas de homens aderiram ao )

ns 1 u o raSl elro e eo- Tempo - Bom, Nevoeiro.

Rio de Janeiro, 'Os MiniS-, dois países, não de casos de presentará à, reunião con- ganda e do Secre'tário do

j
Exército de Libertação. grafia e Estatistica. . ., 'Temperatura - Estável.

tros do Exterior poderiam agressão". _ sultiv� de Min�stros das I �'lto CotI?an�o. Os. outros .0 govêrno guatemaler:se A senhora Lucia Prestes Ventos - De Nbrdeste a

R:elaçoes Exter:ores, pre'j h.tulares s,erao desIg�ados aflrma que ?S rebeldes VlO- I Brandão é irmã do ex-sena- Sueste, frescos.
Vista para 7 de Julho. amda hOJe. O comul1lcado laram' as leIS de guerra d 'L' CIP t . Temperaturas- _ Extre-O

'

d d '

d b ld
"

. ,.
01' UIZ ar os res es.

encarrega O e nego· os re e es anunCIa que as bombardeando ChlqUlmu- .Com seu esposo, sr. OtavIO mas d� ontem: Máxima
Brandão, ,um dos funciona- 25,0. Mínima 15,6.
rios do Partido Comunista

Previsão do tempo até às
14 horas do dia 29.

. Em pleno corkção da Cidade Azul, da linda cidade de
Tubarão, desde janeiro do corrente aM se vê o que o

clichê acima mostra! A prefeitura" ent�egue a um PQlÍ
tico udenista;' q�le só tr;;J.ta,de polí#C;p., t;1�� :v� e :r:üío tQ�a_

dess�, belqa! {3,�:J?,re�eito ajüdá ql!er, ser,
,i 'i..dep�t8doiÍedí:Í;��t!1 ,\)\" ,

','
, '.�." ( -i ,_." .•..,., ':. """""'1

�,·'3 ',-:�.>.,.,·r'�.�.:'· ',.';�':,}':i:' ,t' '

RIO, 28 (V. A.) - Cêrca
de 800 avicultores foram

beneflciados, em Santa Ca
de 80kkara, comprov,?u-se --

C
-

tarina, com a 'distribuição
que a mesn;J.a· estava vazia, ,A '. ,hina, libertará de. 10'.�46 ovos de' aves de
Um comunicado oficial in- , raça, 'no a�o pa�sado. )

forma que os arqueólogos OS lnarujO$ brifanicos ' ,Essa dIstribuição foi 1;ea-
�o govêrn<? egipcio declara-,I HONG KONG, 28 (D.P.) lizada pela Secção de Fo.<J-
ram: "é provável que a '- O jornal chinês "Sing tânicos qué se achavam a mento Agricola naquele Es

mUl�ia �do faraó San,ckht leTao" dec�:rou aq�i: _o�:�rr), bOr<:lo do yacht. "Elinor", ,a- tado €1e confGr�TIidaÜ'e

esteJ�, encerrada, em,'outl'a I,�ue a Gh�lfa G.omul1l�1�:t:POp�.; i;pr;g�,%t'dó;'i58f�'��;J·�itP.��·'��J�§�;f,;'i��4.'
,

-

parte, A ausel,1CIa, da m,U"' slvelmente hbeltana I
em, ,d�;i<:l,efesa s?steir;i\ we1't,ó, d�" \'.1il:,9$�elD

mi3' COl�st�tuit�,;gral1ae cle-l bl'e've 02 nove JnãruJo�' ib:t�\·
,,"' .' \' .

.

":1/
'i·;

CAIRO, 28 (D. P.) - Ao I cepção para os arqueologos, ' raó reinou por brev'e períq
abrir-se, ontem o sarcófago inclusive' ó sr. Ghoneim, do, há 4:500 anos, depois do'
de inár,more' da recérp-des-, que descobriu a'pirâmide faraó Zoser. Ademais, o sar
coberta pirâmide 'nacabada ,há 5 meses:' O refe�ido' fa-, cófago �st�v; intactl,).

Beo'eficios à
4viculfura .

ÚESLEIXQ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLíNICA: DE OLHOS .:::_ OUVIDOS :_ NARiz E

..

'

GARGANTA'
:

'.:- do -

r ,·Pro:fissional J'
,

" bR� GU,E
'M E ,D I C O S·'·

.

'1 Dr..;: fausto Brasill o E S T A'D o Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta
do Hospital de Florianópolis/'

E
'

I ALFREDO DRA W'·LADYSLAVA I ESPECIALISTA EM DO-
i ADMINISTRAÇÃO . A clínica está montada com os mais modernosMARIO. D . ��RMO DR. . "'. ENÇAS DE CREANÇAS. IRedação e. Oficinas, à rue Aparelhos pára tratamento das doenças da especialidade

.

. CANTIÇAO� I
CHEREM W. MUSSI .

CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)- MÉDICO ....:_

I' CURSO NACIONAL, DE e.. CONSULTAS: Das 10 às TeDI. ,30t22 -RCUX'BPE��Stal'AI39 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites eCLtNICA DE CRIANÇAS 'R N
-

NIO DIB' Ire or:
.

l'j •
, inflamações do Nariz e Garganta)A D U L T, O S DOENÇAS MENTâIS D. A. TO ,.

-

.'

12 horas. RAMOS. /

IONISAÇÃO MEDICAME.NTOSA (Moderno aparelho.

Ex-diretor do Hospital MUSSI·· G DOMINGOS F DE dDoenças Internas '.
'

, erente:.
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores, .: e ,COR cxo FI ColôniaSant'Ana.

C R idênci 7d A'QUINO da Gareant Olh E it
) . A A - GADO ___,

.. MÉDICOS - ons. e esi encra: e . Cabeça e In.flamações a Garganta e • os. ':U rnu; o.,S N
.

Doenças n-ervosas e men-
t

.

R nt ntese das Amí d 1
RIN - II TESTINOS

tai CIRURGIA-CL NICA Setembro n. 13, eprese a. '.
. casos são evitadas as operações as mig a asTratamento moderno da' . ais,

GERAL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das FaringitesImpotência Sexual.
Lt '

.SIFlLIS Serviço completo e eRpe- ra, c.a.
e inflamações dos Ouvidos)Consultório - Rua Tira- Rua 'I'Iradentes 'no �. cializado das 'DOENÇAS DE Rua . Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)

.dentes, 9.
.

Consultas das 15. as 19
SENHORAS, eóm modernos A n V o- G A DOS - (;0 andar. REFRATOR (Moderno Aparelho para 'RECEITA deHORÁRIO: nO��NE' 3�15 -' "ljITlétodos de diagnósticos <. �''.'!';:' . JaTneel!r':0.22.5924

. '- Rio de
" (OCULOS) -

.

d
Das 13 às 16 horas. .. �.

,

'.

.

.'

{tratamento.· ,';', " \(",
. J LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico e,

_

R
.. e,s.,,:, Ru�'Santos 8ªt.,an�.a."'I::S.UL.FOSC...OPI. .A -;'u. ISTE-. DR� ,·.TOS.É. 'MEDEI- Reprejor Ltda.. . lesões dos' Olhos)-reI.: Cons, - 3.415 - Rês,. "4 Estreito .Lt

•

01" . .

� 2,276 - Florianópolis�' ;),
- r..

.f!"
.

<"',' iRa' +: SALfI'NGÇGRAFIA '

,� ROS 'YIEIRA·. Rua Felipe de iveira, n.
I INFRA VERMELHO

.
I' '. " ". TEL,

- 0245., .

.

,.

_ METABOLISMO BASAL I:'
.

..! ' 2]." - 6° and&!. •
' Grande Prática na Retirada de /Corpos Estranhos de

DR. ROMEU BASTOS 'DR, MARIO 'WEN: r : Radioterapiap or .ondas C�ix';���t���:oD� Itajaí Tel.: 32-987 ....
- Sao Paulo Pulmão e· Esófago

RES··
. curtas-Eletroeoagulação

-1'
, "8 t C t 'na

ASSINATURAS Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaPI· DHAUSEN Raio�.últra 'noleta le hfi� ,.' 'T"
an

�.' a ar! -

, Na Capital
'

Belo Horizonte
'

- MÉDICO • CLíNICA' MÉDICA' DE Vermelho. . ,,' .", ,-DR MARIO LAU- Ano ... , Cr$ 170,00 Residência _ Felipe Schmidt, 113. Telefone 2,365.Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultório: Icua Trajanô, ,_. Semestre , Cr$ 90,00 Consultas. _ pela manhã no Hospital _ A tardeSão Francisco de Assis e na Consultório - Rua João 'no 1, 10 andar - Edifício do RINDO No' Intérior • das 2 horas em diante no Consultório 'Santa Casa. do Rio de •

Píntov Iü - Te!. M. �69. Montepio.' • �':. Ano , .. Cr$-' 200,00 . _____:_ _

.
Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho-: P.:mál·;o: Das.9 às 12 no-

.DR. 'CLA'UDIO ISemestTe Cr$ 110,00 I DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO ;_

CLINICA' MÉPICA ras., ras - Dr. MUSSI.. Anúncios mediante con-" ULCERAS DO ESTQMAGO E DUODEr�O, ALE�GIA-
,CARDIOLOGIA Residêncía : Rua- Esteves Das 15 às 18 horas - Drà.

.

BORGES tráto. '.
.

. I,
.

DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL
Consultório: Rua 'vitor ,Júnior, 45'. Te!. 2.812. MU�SI. .\ I 'ADVOG;!DOS Os. orig inais, me�mo não. Dr MI-Doei Nones Ferre-Ira."Meireles, 22 Tel...2675, I Residê.rcia : Avenida Trom- � Fôro em geral,: Re�ursos publicados, nao serao devol-

I ' '.
..,

OLHOS - OUVIDOS - 'r;owsky. ti4, ' .perante oSupremé Tribunal vído-
.. ,
••

' RECEM-CHEGADO DO RIO DE JANEIRO,Horários: segundas,,\Quar-1 NARIZ E GARGANTA
Fedê;al�e: 'Fribun�l Federal A_ direção nao se. respo�� ATENDE A RUA VICTOR .MEIRELLES N0 .18, 10tas ,e Sexta feiras: D,R. JÚLIO DOIN \---

.

_

: - de 'Re�ursos." \, s�blhza pelos. c01)ceJt?s e�,s ANDAR DAS 9 ÁS 11 HORAS _ DIÁRIAMENTE.Das 16 às 18 horas. .

, ',",��,��!�éR�OS.,. tidos nos artízos assmad.
CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OUResidência: Rua Felipe I VIEIRA 'DR. ,�EWTON.- . F�oF!tn�r}'l*"':"" �dlflCIO w __.... ;. ...................... DA NOITE NO CAC,IQUE HOTEL,' Á RUA FELIP. I .' ,1::\'AVI.LA .

SaQ 'oJo�, e,!"�' _r,:U,.'a TraJan,o, 12
I I

.

-

SCHMIDT,
.Schrnidt, 23 - 2° andar,

E '1' t Olh
v

1 d"" 1 1 D ormaçoes 'K
.

"
.

: specla IS a em; os - CIRURGIA:'\GERAL --.� a,�;�'J.:-:- sa a
'.,.

"

_,.' '. '. I> _-"-_....,.._'�__'-... __..._........ _apt. 1 -, Te!. 3.002. lo íd N' Gar ,. RnivÓ'e Janeieo - Edifício. "1, ,'-
..

D
.

"I
I r '".--..:..------- UVl os J.

- ariz e -

Doenças .de ,SeE:nlh9�a�d' "-d' ,Bol:lia,�{[�hó, Àvenida Antô-: � 1 o.els .... "

.

r•. I mar ..,orreaDR.
'

WALMOR ZO- ganta. , Proctologl��.' ,et:l.cl,: � _�"' 'n�o�çª'fros 20tz' - sala 1008. CLINICA MEDICA
,

MER GARCIA'" ���:��e;:e����os. 'conSUltóri�;I����, .v·i'ió'[:,.')nli:':
-

CLARNO G. taOco!euint'?a'r,. f:f���!�� �e:; ·,.RÇ,.uOaN.STU,;�rLa·â.Te�Síed9a,s.'.!0Fone1�4f�rasDiplomado pela Faculdade· .'
. Meireles n. 28 _ 'I'etefone: "

. .c' ",', !J, � ,.

Nàcíonal" ôe Medicina da Ul�r�-Sol)otera�la .-:- Ne�, '3307.
-

j.,
.

;

\ .. ;
..:"':, "9AlJLE',l'TI necessita, diàriamente e de

.

" :'UniverS'idil�� do Brasil .. b�liiações; < " <'C" '.' : i:, Cori'súlfas: "I?as IS ho�a� </ --:- �BYOG�D� -:-
imediato:

,. ,

I
,',:', "O.. r. C.arlos·.,F.' Engel.sl·nu�x-inte!IlQ; por ,concurso da� 'Equipo de 'Oto.Rino, .' �m dil'lnte;' .'.

"

,�,
_
... ,Ru�,:Vlto.r MeIren,e�, 60l � .. ,

' . �
.

Maternidade-Escola
"

;,(.�i.co '�q Estido): .;j,,- ;I·-,Re!>J.clên,'CÍ.a:··Rua;�Vid�l , �:Fq��,�!t3��6.�. JORNAIS" Telefoó. Médico dós Hospitais Americanos e da Força'(Serviço,' do Prof. Octávio ....

V.
. M' ,.� l' .Ramos -,Telefone 3:'422, ,

;
-:-' Fl()l'lanOpbbs - O Estado .....•...• 11.022

. Expedicionária BrasileiraRodrigues Lima) Rua..,..- ,Itor. eIre es, ,. '.', ' ,'., .'

A Gazeta .....•.••• 2.658 MÉDICO _ OPERADO!� _ PARTEIROEx-interno do Serviço· de n, 22.
,

" DR. DIB CREREM
I Diário doa Tarde ..• 3.579! Doenças de Senhoras e 'Crianças � Partos _ Opera�es,Cirurgia do Hospital Horário '- 9 'á112 horas A:DVOGADO
! Diário da ManhA •.. 2.463 O Mais Moderno e efici'ente Tratamento e' OperaçoesI. A. P. E. T. C. do Rio de

,... 16 ás 18 horas, Causas cíve�sj co�erciais,
'

A Verdade ',' 2.010 das doenças de Senhoras;,
'

.

Janeiro
675 criminais e trabalhistas. [.mprensa Oficial 2.688 Cólicas, flôres brancas, irregularidadest mentruae;' ton-M�dic(. do Hospital de' )FON� ___, 2.

" ,

HOSPITAIS. ' 'i turas, zumbidos de o�v.ido, neura.speniil, irritábilidade,Ca"I'dade '/'lesidêncla: Travessa
"
Consultas popu

..:ares' I., 'd d ' � \ I _.L I' ! ' D� CUI' a e: .l-insônia; impotência != ú;igidez se}Çual em. ambQs os se-DOENÇAS 'pE SENHORAS
.

Urussanga 2 .
.;_ '.� Rua Nunes Machpd;o, 17 (Provedor) '

.... � ... 2.314 xos _ Tratamento pré�nupcial e pré.nataL� PARTOS-OPERAÇOES
�

Apt. 102.
(e'sq. Tiradentes) i� �obra'" (Portaria) '........ 2.036 Operações especi,alizdas do ouvido, 'nariz, garganta,C:ons: Rua João Pinto n. 16

....;. DR�.'VII)AL,· dO,-saIa-3."
,"

Nerêu Ramaa .••.•. :.�:� sinusites,polipos,desviosdosepto (nariz) labio.partidodas 16,.00 às 18,00
C·L'fNICA DE CRiANÇAS

: .

r:'� , /' .'
.

Militar .. . . . . . . . .. .•
� Operações de hernias, apendicites, ovário, utero;horas;, .

.

.

São Sebastilo (Cua hemorroides adenoides hidrocéles varicocelés e-Pela .*,anIi� . 'atende
.

CONSULTÓRIO - Feli- '. de Saúde) .. , ... 3.153 . '. varizes' elefantiazes:
'

'-diàrial"ente no Ros- pe Schmidt, 38.
,

'

'.

h Matern.id�de :Doutor C I R U R G' I �A E M G E R A L"
. pita I de "Caridade. CONSULTAS - nas 4 Dr. Hans Egon Kec ele' Carlos Corrê.

_

... 1,•121 rratámento gar�ntido .de �a�izes� úlceras
A
varicosas,Residêencia: �s 6 horas, .

' CHAMADAS UR hemorrOldes com 6 mJençoes, sem dor"
Rua: General Bittencourt SI

CIRURGIÃO DA CASA DI: SAUOE SÃO SEB.ASTIÃO I GENTES OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)Residência: Tenente i -

La�r�ado com a n;edalha de couro pela Faculdade Oorp� de Bom�iro8 S.313

I
Tratamento e Operações do estômago, fígadQ, vesicula en. 10.1.

I veira, 130. de MediCma do Parana. I ServIço Luz (Recl�, intestino _ Tubagem duodenal.Tele�one:, 2.692. )

FONE"':" 3.165.
.

A' , --o :0:-- :. ,.
I �a�ões) '.. 2:404 Tratamento da Sífilis pelo processo A.mericano, mais

, ' ,PremlO "ViCtor do Amaral de Chmca Obshteca da. PolICIa (Sala Cbmis- moderno, em 3 ou 15 dias.DR. ARMANDO VA- iDR ANTÓNIO· MO· Faculdade de Medicina , sário) . . . . . . . . .. 2.038' Técnica única no mundo para o tratamento do Heman-,LÉRIO DE ASSIS NIZ, DE ARAGÃO Polícia (Gab. Dele- ,gioma (manchas de vinho) no rosto ou' no corpo, com
- MÉDICO - .... Com estágio na Clínica CÍrúrgica da, Faculdade gado). .. .. .. .... 2.554 '. 100% de cura. " .

Dos Serviç:l,s de Clínica In- CIRURGIA TRE-pMA:TO-
de Medicina da Universidade de São pa�lo, .t. d

COMPANHIAS DE Receita de óculos - Tratamento e operação das doençasfantil da Assi.stência Muni-
" LOGIA \ Viagens de aperfeiçoamento aos ,o,spI aIS e TRANSPORTB dos \01hos: PTIRIGIO CATARATAS ESTRABISMOMontevidéo e Buenos Aires,

. .

AÉREO '< •
. , �, ,

.
ciP1l1 e HQspi!al de. Caridade. Ortopedia '.

E
' ETC.

'CLlNICA MÉDICA' DE I Consultório: João Pinto,
CIRURGIA GERAL - PARTOS - DOENÇAS D TAC 3.70Ó I\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA

CRIANÇAS E :�ADULTOS I i8. SENHORAS Cruzeiro do Sul' . ; ;. 2.500 NOITE.'. '." - AlergllJ ,.-
. Das 15 às 17 diàriamente. Operações de: Aparelho, dig�s!ivo �

J �stômago, ,'panair .: .....•..•• 3.553 ,'Consutói'io: Rua. Deodoro" 35 _ Tel: 2784,. Clt" R' N intestinos, reto; ,anus e,tc., VIas bIlIares (vesIcula) .- Vari" ., ...•••••... 2.325 I'
.

Resl'deAncl'a'. Rua Bocal'u'va, 210
onsu OrlO: u� unes Menos aos Sábado8 .

f'
. •

Machado, 7 - Consultas das Res.: Bocaiuva 185. Aparelho gênito-urinário masculmo e � emm�.Q.�, nns Lóide A'reo .....,... 2.402
,

18 h bexiga, próstata útero, ovários, operaçoes plasbcas. Real .... ; .• , • . . . . .. 2.33815 as . oras. Fone: - 2,714. .
.

'd' .",.
.

d
A

Residência: Rua Marechal Cirurgião da ,glandula tIreOl e. ururgIa o can- Scandinav.a •...... 'l.500
G 'Ih 5 F 3783 DR H E N R IQUE cer. Traumatologia. ." HOTtISUI erme, - o'l1e: '.. '.

Atende das 8 às 'lO e das 16 às 18 horas na Ca- Lux . . . . . . . . . . . . .. 2,021PRISCO· PARAISO sa de Saúde São Sebastião, 'das 10 às 12 e 14 às 16 ho- Ma�estic ..•..•.... 2.276
MÉDICO ras a rua Fernando Machado nr. 6, (Prédio 'do Institu- Metropol .•....... 3.147

to Diagnostico Dr. Djalma Moellmann). La 'Forta •..•. ,... 3.321

" � C.�cique ........••. 3.��Central . . . • . . . . . ..

. 2. ,-i

ElItrel... !.371
Ideal .. .. .. .. �.659 •

ESTREITO -

Disque •••• , ••••••

Jndiead EIR

Navio�Màtor . «Carl Hoeocke».

lYSOfORM· E 0801

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA
Víagens entre FLORIANOPOLIS e'RIO DE JANEIRO'

I Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, s.endo nestes quatro últi.
môs apenas para movimento de passagefros.

As escalas. em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
prejudicarão o horário de chegada no RIO (Ida) e

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

NO. M�S DE MAIO DE 1954

DR- I., LOBATO
FILHO

Op�rações '-, Doenças
Doenças do aparelho respi

de Senhoras - Clínica deratório
TUBERCULOSE Adultos.

'RADIOGRAFIA E RADIOS- Curso de Especialisaç$in
COPIA DOS ,PULMõES no Hospital elos Servidores

Cirurgia do Torax do-Estado
Formado pehi Faculdade, .' P 'f M 1,.,'

I d M d" T" (ServiCo dI) ro. Itr a-
Nac�ona· e e Icma, ISIO- �

logista. e. Tisiocirurgiã,o do I
no d� Andradl:')

_

" ,fl@spihl Nerêu' Ramos Consultas' - Pela manha
C_urso d� especialização pela no H0soital de Caridade.
S. N. T. E* .. i�tern.o e Ex-as-

À t�rde" das 15,30hs.
sisten,te Je,Clrurg!a. do Prof. " lt6

.

Ugo Pinheiro Guimarães em diante no consu. no,

, (Rio).' á Rua Nunes Machado 17,
Cons: Felipe Séhmidt, �8 tsqll,na de Tiradentes. 'l'e:.

- Fone 3801.
\

2,766.
Atende em hol'a marcada,

R '1" .
'

La ,portalRes: Rua São Jo,rge 30 _ eSicenCla ....

Fone 2395.
.

I Hotel., ,
-----

.J

08
IDA VOLTA

.�
- ___

Durvalino Batista Veiga I .' ._

I
• ,"

'd l' .

..'

I, Escola· prlmârla- DlstnbUi OI' Exc USIVO - .

'Adventista,
'_Paraná ,e 'Sla. Catarina I Matrículas Aberttu

I CJrsos: :primário e Ad-

"missão.

I Rua Visconde de Ouro
I Preto, 75.

Florianópolis Itajaí

.�

Rio de Janeiro Santus

,
� �

_____-,-,�;_.:._.,_-A'i.,_-:
.�

-_.-
'

1/7
OBS,: - O Itinerário supr� está sujeito a alte-

1"ação sem prévio aviso, f

Horário de Saída:
'-

I de Florianópolis às 24,00 horas
do Rio de Janeiro às 16,00 horas

Para mais informaçêíes dirijam-se à
EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇAO.HOEPCKE
Ru�: Deodoro :_ -Caixa Postal n: 92 -'- Telefone:, 2.212

Rua Benjamin Constant· 138

FONE 3,164 CURITIBA

BAR E SORVETERIA
AMERICANA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Terça-feira; 29 de Junho de 1954

o dinheiro não dá para

Não ficaria' bem ao Go- um auxílio ao município de
vêrno que' constroi palácios, Jaguaruna, que precisa de

I construir uma rêde de
corno aque e paraiso en-.
crustado aqui na ilha _ o energia 'elétrica.

Palácio da Agronômica e a
E a lei 1.078 foi vetada.

Babilônia da esquina da'
Rua Tenente Silveira, ale

gar falta de dinheiro para
lar alguma vantagem aos

dedicados servidores públi
cos

Se há dinheiro para éons- 50' nobre colega 'e ardoroso
truir palácios, não poderá companheiro de ' bancada,
[altar dinheiro para outras dep. Tenório Cavalcanti.
coisas mais necessárias, E a lei. 1.084 foi vetada.
Palácios e banquetes é o O dinheiro do Tesouro, çados por rídiculas verbas sembléia Legislativa'

que caracteriza o atual Go- no entender dos Senhores orçamentárias. 24-6-54.
vêrno.

.

Irineu Bornhausen e seus Vamos tentar agora ...
Boas comidas, regadas a

1
dedicados advogados, só dá Será que dá para um au- (a) FRANCISCO DE

vinhos.'
_

mesmo é' para construir xílio?" SOUZA' NEVES - .Depu-
Luxuosos palácios tão do gigantescos palácios, disfar- Sala das Sessões As- tado do P.S.D.

�'

.• BST�B•
. NO L'AR .f·' NA SOCIEDADE

A' memoria de 'Ioriano' Peixoto FAZEM ANOS AMANHÃ:

menino Antônio Ro

meu Moreira FilhQ" díléto

filho do dr. Antônio' Ro

meu Moreira'. e de sua

Floriano o Marechal ousado e fórte, ,

O destemido intrépido titão,
Que da luta no horror fitando a mórte,
Valente se mostrou qual féro leão ...

xxx

Que sempre decidido e audaz no porte,
Como Cesar, Tarquinio, Catão,
Com bravura enfrentou do sul ao norte,
Zombando da metralha e do canhão.

x x x

Na ampulheta do tempo são passados
Alguns lustros após o infausto dia, . em Síderópolis;
Em que morrendo aos'membros fatigados

_ sta. Salvatina Espin-.

x x x

Foi repouso encontrar na campa fria, dola, filha 'do sr. Vitor Es-

E, agóra jáz na terra, inanimado, IPindola, do alto comercio
O bravo, o semideus, o herói soldado.

ERNESTO XAVIER DE SOUZA : desta praça;.
,

29 dedunho de 1954

I'
- .sta. Hilda Rocha B�t-

]C
0' tencourt, filha do sr. Ma-

x x
,

SNRA. DR. AUGUSTO DE - sr. Apostolo Paschoal,' noel Umbelino Bittencourt

PAULA. do alto comércio local. I e sua exma, esposa d. EI-

,!,,!,i'�'��>#,� ,>d':.I:� ..1"
_ sr. Itamar F. Diniz, IVira.

Rocha Bitt�ncourt;
Vê transcorrer hoje a da- Sargento da Força Aér�a - sta. Maria Oswaldina

ta de, seu aniversário nata- Brasileira; ISchmidt, filha do sr. Oscar

lí�io a exma. sra. ,d. Olga _ sr. Luiz Dutra farma- Schmidt, residente em São

Ramos de Paula, esposa do ceutico.' IJOSé; ,

sr. dr. Augusto de Paula,

exma. esposa d. Gilza C.

.. Moreira: .

./ -snra. Maria Tessete

\
Dal Soler, esposa do sr,

'. Abel Dal Soler, residentes

abalisado cirurgião resi

\ dente na Capital Federal.\

A distinta dama àniver- Em' beneficio dos fnn
cionarios pagadores
ProJelo do" dep. 'ranclsco Neves

sariante, pelas suas eleva-
.

das qualidades e virtudes

cristãs tem lugar destacado

na sociedade catarínensé,
que, nesta oportunidáde
prestar-lhe-á significativas
homenagens de apreço e

consideração, através sua

colonia naquela capital.
O ESTADO visitando a

Oliveirá' Ramos e sua exma.

esposa. d. Beatriz Pedernei-

ras Ramos.

MENINO FABIO RAMOS

O lar do nosso Diretor,
dr. Rubens de Arruda Ra

mo,') e de sua exma. espo

sa d. Gesse da' Costa' Ra-

. E' uma norma invariável,
Aa administração pública
brasileira, a partir de 1930,
que os servidores públicos
sejam ressarcidos, pelos co

fres públicos, dos riscos,

perdas e extravios de im

portância em moeda ou em

título, sempre que exerçam

funções a que estejàm atri

buidos tais encargos.
Os pagadores, tesoureiros

e encarregados de pagamen
tos estão'atreitos a "quebra

cutivo, já assim não o são

quando se trata de ergue:
'rem. obras suntuárias, tais

como os 'magníficentes e so

berbos palácios,
'mos, se engalaná festiva-

mente, no dia de amanhã,
comemorando o aníversá

. rio nktalí�io de seu' galan
te filhinho Fabio.
Por tão' grata, e signifi-

cativa data o inteligente
aniversariante reunirá, na

residência de seus venturo-

sos genitores, o seu grande de caixa", devido a enga

nos e às dificuldades de
número. de amiguinhos, o- moeda divisionária.
fel"ecendo-Ihes lautas me "'d '

-

Já não constitUl novi a-

sas de finos doces e guara- de tal prática e não poderá
nás.

Os de O ESTADO
surpreender a ninguem,

principalmente os membros

desta Casa: que já votara

um Estatuto para os servi

dores públicos. E no artigo
185 dêsse Estatuto encon

tramos isto: "Ao funcióná
rio que, QO desempenho de
suas atribuições comuns,

pagar ou receber moeda,
poderá ser concedido um

auxílio, fixado em lei, pa

ra. compensar, .as diferen

ças ,de caixa. O auxílio po- ,

derá ser até, cinco por cen

to (5 'fiO) dó padr:�? de ven-
,

."

cim�n�,os .

Protelamos o quanto nos

foi possível, aguardando
que o Poder Executivo, sen- .

sívelmente ás necessidades
dos funcionários públicos
elaborasse àígum '.estudo e

for-

mulam votos de felicidades
ao aniversariante, cumpri
mentando os -genitores.

FAZE ANOS, HOJE;
.

Beatri� Nora-- Prof.

nha Dias, viúva do sàudoso
conterrâneo Sr. Abilio Dias;
- snra. Iracema Cunha;
- snra. Olímpia da Luz

Fer,reira;
,

- snra. Cecilia Rego Di

Bernardi" �sposa do sr.

Nelson Di Bernardi;
- srt, Wanda Silva, filha

do distinto casal Adelino
Américo da' Silva-Maria
eelina dà Silvi;l; .

Continental 6 fabricado

,com fv�o d. primeifo qualidade,

rigorosamente selecionado

dtIcI. a safra.

....
,.

'at6 à manufatura.

" Participação
ZEFERINO JOSÉ DE ZACARIAS SANTOS

ABREU . - e - •

participam aos paren-

JULIETA SANTOS--e-

ADELAIDE _ BOTELHO
DE ABREU

O dinheiro não dá' para a,
construção de um prédio
escolar em Frei Rogério,
distrito de Liberata, no

município de Curitibanos,
aqui representado .pelo nos-

participam aos paren-
I.

tes e, pessoas amigas, o

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

ÉRICO e ZULMIRA
Noivos

Florianópolis, 20 de junho de 1954.

tes e pessoas 'amigas, o

contrato de casamento de
seu filho ÉRICO; com a .

\

senhorita Zulmira Julieta
Santos.

.' ,

'�I T Z

Lex Baxter

Mackenzie e Cheta num

dos mais emocionantes fíl
I

mes de

TARZAM'E A

DIABO

Censura até 10 anos.

No Programa: -

Filme Jornal - Nac.

Preços cr$ 7,60 - 3,50

(Atenção: - Por motivo

de força maior fica trans-
,

feridas as Sessões das Mo-

ças do dia de hoje}.

As 811s.
Cezar Romero - em -

LADRõES DE

CORAÇÕES
Jean Grawford - em -

:rRAGEDIA DE MEU

DESTINO
-

Imp. até 18 anos.

Preços: 6,20 '_ 3,50

ás 5 e 8 horas

Jane

Brent

BELA E BANDIDA

Imp. até 14 anos

No Programa:
Atualidades Atlantida

Nacional
,

Preços: 7,00 - 3,50

Âs 8hs.

Farley Granger - em _;_'

HANS CHRISTIAN
ANDERSEN

No Programa:
Noticias da Semana

Preços: 7,60 - 3,50

A's 8 horas
- Sessã01das Moças -

,( Susan Hayward - Geor
,

ge Sanders - Dan Dailey -

AMBIÇÃO DE

MULHER

;No, Programa:
Cinelandia JQrnal- Nac.

Preços: -:- Cr$ 3,50
2,00 e 1,00. ,

Vende-Ie
Um tereno com caU, sl

to à rua 14 de Júlho n. 2597
Estreito (ponto da Flores
tal), medindo 25 metros. d.
frente por 500 metros 'de
fundo. Tratar à rUI Vida.
Ramos n. 28, em Florianó
polis.

•••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, 'I'erçatfeira, 29 de Junho de 1954
. .
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. O ESTADO'

REPERCUTE COM TRISTEZA EM .. TODO O PAÍS A LAMENTA'VEL ATUAÇÃO DO ARBITRO DA PELEJA BRASIL' X HUN
GRIA, QUE, FACCIOSO E DESONESTO, TUDp FEZ PARA QUE A SELEÇÃO BRASILEiRA NÃO SE CLASSIFICASSE, PARA
AS FINAIS, SENDO, ASSIM, VENCIDA POR4 a 2 E.CONSEQUENTEMENTE ELIMINADA DO DESORGANIZADO CERTAME
,MUNDIAL DE sa, QUE ESTA' �ENDO EFETUADO NA SUIÇA. PERDEMOS' A BAT i\L;HA, JOGANDO MAIS E MELHOR QVE
OS MAGIARES. PORTANTO, lJM HURRAH AO BRASIL, VENCEDOR MORAL DA .COMPETIÇÃO! "." ".

'r ...•. � _J

I
... " ;
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..�. �:.,
-� �.•.
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.

vo"
7_' T • \ J

-

n Q 2

,FIRME ,":A·,. ·t;tDE'RANÇA o A\lAí
o �squadrão.av�iano con- I�ir�e consegui�do mant�r':I Derr9t���'O.':l�?ç����� pór'3,x o na tarde de gel?:-aos, 43 �inutos e de-I

O JUIZ lão"R�dri�ues e

..

�errera ...
seguiu passar incólume pe- invicta a sua' cidadela. Na dommgo, -':" Bola0'�Manara e,Rodrigues ..

coreido um minuto Manara BOCAJUVA '. -:-:" B�bI,
lo Bocaiuva na tarde de an-l ofensiva salientamos o tra- .' '.ÓS. 'a".�to�e�:�dt:?��J��t�.s -::-. Walter e

o .'
.

aumentou. para dois, ati- Gerson Demaria foi o ár� .

Walter (Bonga).: .e:' Bonga'
c·

,

�

te:ontem, ,v�.n�endo-� por Ibalho de Rodrigue�, o me- Rodri�ue�, às maiores figuras __

,

rando rasteiro de fóra da bitro, tendo se'., saído com. (Daltyr);. Wa_ldemiro, Zani
,

tres tentos a zero, apos um Ilhor do bando avaiano, Du- Nos aspirantes venceu o Bo-
" área perigosa. 9 tento final imparcialidade t= energia. e Chinês; Car,rfço,;Oscar",'

combate.que se não foi dos larte e Herrera esforçaram- . eaiuva foi obtido 'por Rodrigues; IChina, Daltyr e Lima.

I bons também não foi dos se e Néde reapareceu aus- de cabeça, em grande esti- OS QUADROS
, máus. piciosamente, apoiando tan- Analizemos agora o de-

I
e apeladores, enquanto que- lo, bem servido por Bolão .

'

I
. PRELIMINAR

Os boquenses 'eram con- to os companheiros da de-I sempenho , do
.

grêmio' da ; no segun�o somente o ex- 9ue cobrou uma falta de I AVAl - Tatú, Waldir e

,

siderados séria ameaça ás fesa :_0n:!0 <]0 ataque. Balão Marinha. Já falamos do IPerimentado ,Oscar se hou- Chinês. Resultado final: Bonga; Guida, Wallace e

i' preterições do "Leãó,L?a colocou-se bem para rece- trio-finahque é o ponto alto ve a contento.
-

,,:J x O pró Avaí. IManara; Duarte, Néde,: Bo-
Ilha", o qual, mesmo des- ber as bolas dos compa- do conjunto. Falemos agora I' f �: i ,�', :li'
falcados de dois excelentes nheiros, mas falhou no se- do tri-médio e do quinteto OS TRES TENTOS ,

No jogo preliminar, entre

impecáveL Seus dois com- perioridade. Não estl:tmbs

panheiros de linha, Manara contestando o poderio da

e Guidú cumprvam tam_ 'equipe "bugrina". Ao con

bem bôa 'atuação. A zaga trário o conjunto de New

Wallace-banda dese m p �-

Os funcionários dá Caixa Econômica Federal .de
Santa CatariIla;:"ír�anadQs,.. por um mesmo ideal,' 'proge-

isso se
. deve em parte - ao � taram e fundaram o .Grêmio 'Cefal, érganízação despor-

:::ri::;�ocso::r;:::t:o :::
I.' I'ro .

'i- l'�'r'D· na Ir a I'n8 :i�������t�'::I�:�7:ii;;i�;���!::�:�J::�; ��:�gI����ÕSA';
ante-ontem colocaram' aci- "

'
. "-", "\ ' inida�e ����á·C�;�'l, ��m; pr��e�t�).11ehte, como finali- Pelo Torneio, "Roberto.

ma de tudo o amor ao pa-
_.:..." "

:
.' dade �roporc.y�ú�l 'aos associados, a pr:á�ica: _ da� várias IPedrbsa" foram efetuados

vilh.ão "azzu)'r:a;'., �'." ' modalidades de" 'esportes t€ a sué!' participação nos pró-. g
.

t
.

g, ..,
. maiS os se um es JO OS e

O Bocaiuva, apesar de Na última sabatina tive- convincente, apresentando informou no intervalo dâ gramas recreativos que Ira promov�r, mas, dado as ba-
,

. ,,',
• • -,'. ., • • , .Ór • • I \ '. '

: .',; <:' :i',', '" ,t • s�s, erp;!a):!'E; foi orgànizado é vontade dos seus.fundado- respectivos' resultados:
vencido por uma diferença �nos Oportl!?ldade �e ,p_re� ,uma defe�a sólida e �UItO peleja, Entretanto" o player rêsr_' tuhníafuen��, "transformá-lp __ ,enj .sóciedade benefici- No Rio _ Botafogo ' 5 x

nada recomendável, procu-! senciar. um elos raros �ons aguerrida. Em referência 'punido�!1steve no reservado' ente.
,

'

-:"
.

A' '. :' ':" •

• S- P 1 1 C
.

ti: 2
. . I . _ I,. "', ,

. ; Ja teve o recém fundado grermo com sua equipe de ao au o
.

e orm ians

rou acertar suas linhas, I,embates do certame-de pro- ao ataque, todaVIa nao Ia Imprensa, onde contestou
'1 tbIt 'a d' _; t

'

t"d d' . 'F'l 1.

. ".' '.
.

,u e o, a opor Uni a e ue en rar em a IVI a e, quan- x amengo.
conseguinç1o:-o somente no �issionais da cidade.

.

convenceu, pois somente o as declarações do árbitro. 'do, no· dia 17 do 'corrente, disputou com as representa- Em São Paulo _ Vasco 1
trio-final o'nde Walter I, Guaraníe Atlé.ticoforam'veterano·meiaArícumpriu'Já'é a segunda vez conse- ções dos Secudtários,·Banco Inca;. Banco Nacional do .

,

': ,_ .'. '" . ,r. _. '. , Coniérq.io e Banco do Brasil, o Torneio dos Bancários e x Palmeiras 1 e Portugues�
Bonga e o guardIao BubI, �0 estadlO da Praia de Fo- Iboa atuaçao, cavand� bem o cutIva neste certame q�e SecuTitarios, uma das festividades comemorativa à Pás-. 4 x América 1.
cumpri,ram atuaçõ'es clésta- ta para demonstrar o mui- jogo para os companl1eíros. 'IFrederico é expulso da carl .. co das famílias bàn�árias e securitárias desta Capital.

,'. ,�. d
.

'd f' I O l' . h', Os jogos do aludido Torneio transcorreram calma-
cadas, sendo qu,,� ao pn- �(') que am a po em azer

I
ataque at ebcano es- c .a. . ,

t d.·
.

t
.

d' t t
' ,

_\. ','
'.

-
" men e e pre ommou en re .os ISpU an es, nas varias

meiro outorga�os:as. }?on- neste Camp'eonato. palhou-se muito bem na O Guaraní fOJ'mou com partidas a lealdade e o coleguismo. Coube ao' Grêmio
ras de melhor dos,,?2 coteja-

I

Jogaram como poucas.
I

cancha. Arremataram mui,;, LeIo, ,Erasmo e Fausto;· Pa-. Cefal, da C�xa Econômica., e ao Banco Nacional do Co-
.

� .

I .
"

I
.

' .'.. ,
mércio a disputa da contenda final. Contenda essa .Quedores. De fato, o n_o.vato zà- vezes, ImpresslOn�ndo. fa� to, mas a falta de chance e �)lCO, Jair e Nenem; ZeZI- teve o seu desenrolar com os rapazes do'Grêmio Cefal

gueiro cEmtl1al fof um,'es- voravelmente pela'ooa qua-
I
a estupenda atuação do Inho, Jaime, Pitbla, Arí e dominando .completamente as ações no gramado do Co-

teia na ':def�sa"j·�6H.<�ç"��do lidáde da peleja' amhós a-

I

guardião LeIo foram dois Anastá,cio. �égi� Cfltai'inense, ondé foi r�alizado o Torneio, chegou
- : '� 'I'" ao fmal com o marcador assmalando 3 tentos contra O

a. cada instante as 'investi- presentando um: padrão a- grandes impecilhos na mo- O Atlético alin40u o se:- favorável ao quadrá que melhor se apresentou técnica-
das dos comandados de Bo'- ceinivel: se '�elhor :não fi-

i
vimentação do placard. Gos_ guinte pelotão:' Soncini, Ju- mente - o quadro da C;üxa Econômica.

.. "

,,'
, l

' .",,:,.
f :\d :', ' .". 'It"

.

b', d .... F O d

�

Essa insofisrriável vitória deu ao Grêmio Cefal p seu sendo as seguintes as situ,a-Ião. Tudo ísto "sucedeu ,na �eram 01 eVIdo a dIver-
I
amos tam em a retaguar- ca. e austo; sn.i, Fre eri- primeiro tróféu esportivo, uma belíssima taça com .sig-.

fase in��ial" P9rqu.anto 0)9:' sos.fatôres .de ,ordem,.técni- da e ainda que pareça men- co e Cazuza; Fernando, nificativa gravação e aos atletas disput;mtes, bem como ções dos certameS de aspi-

vem craque ,não, poude re- ca, No� ,n�venta', mlnut�s os

I tir� a saída de Frederico Sombra, Hercílio, E'ricó e
aos reservas, as, alm:jadas medal�as de campeões. rantes e 'profíssionais,

." , , .'"
.', ,,', -O quadro campeao estava aSSIm formado: Louren-

tornar ao gra�aao pára a dois trico!ores fora� infá-,. expulso do gramado aos 35 Lauro. _ço, Platt e Salim; João Oliveira, Betinho e Getúlio; Clí- pontos perdidos:

disputa do segundo periodo, tigáveis reve-lando excelen- minutos da primeira fase O cotejo entre os' conjun- maca, ,Gregório, Ari Silveira, Nunes e Rui. Os reservas
" ,

. .
.

:.", foram: Haroldo, Ari Silva e Emy.
.

pois,sentiu-se mal, sendo te preI>aro técnico. p.ão influiu de maneira àl- juntos dei 'aspl,rantes > tàm-' Mate.aram os, tentos Ari Silveira (2) e Nunes.,
socorrido pelo dr:'Armando guma no magnífico train de bé� ter�inou; s�n'�: venCe-, Para comemorar tão grato acontecimento o 'sr. João
A d NA-O HOUVE G'OLS'"

.

D t '55 d 1 1'" Gasnarino, dfl Sil'va, um. dos mais destacados e ardorosos 1.0 lugar -'- Bocaiuva, essis qu� recomen oua. Jogo. uran e, minutos' 91': x.' , r; - 1,
, . '(fesportista da' Caixa Ek:onômfca e presidentê do.Grêmio; F'gú ..' 1

sua hosl?,itJli�a:Ç�b.· Teve,', os 10 homens do AHét�co A renda dá-tarde de, sá� ofereceu àos vitoriósos uma grandiosa cervejada no Bar
1 eIrense,

,

assim, o i3ocà'iuva desfalca-I O prélío não acusou ne- se movimentaram no gni- bàdo foi de Cr$ 1.575,00, do Katcipes na Praia de Fóra.·
' .

"1
2.o'lugar - ,Imbituba e

" ' ; 'O espetacular triunfo futebolistico dos atletas do Paula Ramos 2 -

do o seu conjunto· no� res- nhum gol. Termiou sem a- mado com bravura e a_rro- çonsiderada' infima. G
A

CfI'I �
remia e.a, agiu .como estimulante aos amigos dos

3 I G
' 5tantes 45 minutos, n.ada 'p.o-,bertu,I.'a do escore, embora jo: Sômbra;.··um.,. �"o!,s, ,est.e"ios.

),' "_

seus fundadores, que, a 18 do corrente, hum ambiente .0 ugar - uaram,
, ,:,é.AMPEONATO d f d d" 4 l' A' 6dendo fazer a não ser pro- se reconheça que um deles da vanguarda aH�ti{!ana, 'a�

e ranca camara agem e :emocracia, reuniram-se J'o ugar -' val,
. '- MUNDIAL DE e realizaram, por intermédio do voto secreto, a eleição 5.0 lugar _ Atlético, 7.curar' evitar a 'dilatação do foi levemente superior. em tuou tanto na defesa como

FUTEBOL
,da ,primeira diretoria que regerá a' agremiação no pe-

marcador. técnica e entusiasmo; em- no, ataque, fazendo o úaba- ±-iodo 1954-1955.
,.

I

'

,
. _".

'

'

• I E' a seguinte a novel diretoria:
O préliô foi do início, ao bóra inferior em homens' lho de·dois. Em suma o co- Foram.êstes os resultados i P 'd' .

, .' \ '., , reSI entes de Honra, - Newton da Luz Macuco
final favorável ao líder in- durante- grande part�. do tejq agradou aos assist,entes: 4as partidas das quartas de' Jáu Guedes 'da Fonseca e Osny Lobo Gama D'Eça
victo. que fez funcionar com encontro: o Atlético. O empate. não. fav;oreceu finais do certame mundial I Presidente - Joãà Gasparino da, Silva

. Vice-Presidente - ArÍ' Mafra .

perfeição todas as ;mas pe- Realmente o "Tigre'" foi a nenhu;'rrdos dois, pois fez de futebol: 1.0 SecretárÍo - Ari Silva

ças .. Wallace foi improvisa- mais quadro na cancha. o Guara'ní �'erder a vice-li- SA'BADO 2.q Secretário - Rui José da Silva
l,á Tesoureiro - João Gonzagaderança e o. Ai}ético jr j;un;, Uruguai 4 x Inglaterra' 2 2 ..0 Tesoureiro _ Nairton da Silva

tar-se ÇlO Figrieirense no' úl- Austria 7 x Suiça 5' Procurador - Dr. João Batíst� Gonçalves
timo pos;o'; I�"eci at� .ante-, DOMINGO Orador - jáu Guedes da Fonseca

' .

Diretor de,Esportes .
......:. Getulio Barreto da Silva'

ôntem. Hungria 4 x Brasil 2 Diretor de Recreação - Waldir Reis Brasil
Na arbitragem ftin�i�hou ,Alemanha 2 x Iugosláyia Diretor de Publicidade - Lu'iz Carlos Platt

" "

O: ' , . , CONSELHO FISCAL V'
.

. d'com regularidade o s;. Os,,:
..'

:. Ef,�hvo.!1 :--- Sl.Ívino ta�g Jacques, Dagoberto Dórnm- '. 8n ,8 ·se
waldo Silveira. Aos g·5.�i- ' Con1 os resultados. acima 'busch,e Carlos José Gevaerd PaI' motivo de mudança
nutos expulsou

'
' ."

�s vertcedores. t0ram ciá�-' Suplente� - HarÓldo Dias Teixeira, Edgar Lopes vende-se por preço baratis-
.,

" .

1 ': :
..

,
, da Silva e pjalma' Lebarbenchon. '

"simo uma escrivaninha comsob a alegaçãü slflCados para as fm'aIs, sen-
'. A' tão ilust.rada di.!tetoria fazemos"votos de uma' fe- 5 gavetas e e._m bom estado

perdedo- liz e profícua g�stão e que não meça esforços no sentido de. conservação: .

. de dar ao nOvá Grêmio ,uma administraçã�" hQnesta. e, �e,r. e trataJ;' a rua Alva-
eficiente 'neste seU peioro inicial de. existência. ro de" Ca�v�jh� n.' 20 'altos....,:-........

Bolão deu início á conta-

-

GRÊMIO CEFAL

os aspirantes,' a vitória SOl'�.

riu· ao Bocaiuva, pelo e�co-
re

. mínimo, continuando,
desta forma, como líder in-',«;lementos, Amorâm e Bráu-

.

gundo half-time quanto ao� atacante�. O primiero esteve
Ilia, -realizou uma de' suas arremessos.

I
quasi nulo, sem marcadores

..
melhores partidas do ano e

victo.

CLASSIFICAÇÃO
DOS CERTAMES DE
ASPIRANTES E
PROFISSIONAIS
Com os resultados de sá

bado e domingo, ficaram

por

ASPIRANTES

tuindo-se' um marcador e-
,/

.

mérito e
.

um distribuidor

,

Figueirense, 5
.

5.0 lugar - Bocaitiva, '6,

. PROFISSIONAIS

1.0 lugar :- Avaí, 1· I

2.0 lugar: - Imhituba e

Paula Ramos, 2

do C0l110 "pivot" e saiu�se Procurou mais �ezes o re
\ '

ás mil.maravilhas, consti- duto adversá�io, sem' con,,:

tudo conseguir o marcador

a tradução fiel de sua

.

su-

3.0 lugar - Guaraní, 3

4.0 lugar - !\tl�tico e

------_.. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



espantava até a rre
guezia ... Hoje não.
bom humor aqui é
mato! Faço o régio
me Eno diáriamen
te - "Sal de Fructa"
Eno ao levantar e ao
deitar. - Com boa di
gestão, livre de prí-

, são
.

de ventre, das
frequentes enxaque

cas, sou outra! Não se

ja "do contra", tome Eno,
antiácido, laxante e estomacal.

.,-'-----__�",;.,d

"8a1 de Fructd"

ENa
�"Correio do Estreito"

"Pobre Bairro de Fálimà
_.;,��;,,,.,

Acy Cal;>ral Teive
:lrefeito nem do sr. Diretor

':1e Obras.� Há um bairro, nésta ca

pital, que vem sendo boi-

, Nêsse local de progrésso,
1 Prefeitura fecha os ólhos

modernas e atraentes

� não deseja colaborar um

)ouq�iriho com aquela gen-

Acontéce, porém que o .e boae ordeira, gente que

.ica nas filas a espéra de

.mibus, gente que entra
las filas de leite ás 4 da ma-

Bairro crescendo, cresceu

também o movimento de

veículos
E as vias públicas foram,

se gastando a medida que'
as chuvas iam caindo.

Bairro nôvo da nossa ca-' Estes, sim, são os pro

pital. blemas que o pôvo está
E' a triste história de um exigindo.

bairro que não mereceu O résto póde ficar para
até hOje!. a visita do Sr. dep�is ...

Florianópolis, Terça-feira, 29 de Junho de 1954

HONDURAS E
NICARA'GUA '

DESMENTEM
WASHINGTON,- (U.

P.) - Os, embaixadores da

Nicarágua e Honduras .des
mentiram . categórieamente ,

as acusações da .Guatemala,
de que seus governos come

teram atos'de agressão con

tra aquela República cen-,
tro-americana.

Ao mesmo. .tempo, facul

taram a entrada em seu país
,de uma comissão de inqué
rito que seria formada com

a missão precípua de inves

tigar "in loco" os fatos re

lacionados com a situação.
Os diplomatas deram a

conhecer o desmentido .ofi- I

cial de seus governos. na ,

sessão desta tarde da Co

missão Interamericana de

Paz, reunida em sessão es

pecial 'a pedido -dós dois

ambaixadores .

Nã0 se fixou, data' , para
1 próxima reunião da Co

nissão Interamerícana de

??z, mas seu presidente,
Luís Quintanilla, do Méxi

co, disse que se realizaria

tão logo recebesse notícias

do govêrno guatemalteco.
Quintanilla disse tam-.

Vende-••
Um tereno c:om casa, si-

o à rua 14 de Julho n. 259,
:streito (ponto da Flores·
"al), medindo 25 metros de
rente por 500 metros 'de
·undo. Tratar à, rua Vidal

• �amc)s n. 28, em �lori�(l'Ó.
" :lolis;

.--'

...... --_._ -. �-

'. ./
25 ano, ,Q. · ...ê.rviço (fã econõmiõ .J

.(
�,

r"�'
pagou-a SUL ÁMÉRICA CAPITALIZAÇÃO� até 31 de

deeembro de 1953, aos portadores dos seus títulos de economia,
!

!

por sorteios, dislribüi'ção de lucros e outras formas de reembêlso, :

A soma atribuída aos portadores de títulos de Sulacap,
representada por moedas de 1. Cruzeiro, que se colocas

sem uma ao lado da outra, com intervalos de 1 milímetro.
daria para fazer a volta do globo terrestre.

. "

. .,

bém que foi autorizado a

cotado, pela Prefeitura. E' a história de um baír- informar ao embaixador
, E' um bairro, que há 5 '0 p e r s e g u i d o, de um Henry Cabot Lodge, chefe
anos atráz, representava a- )�irro ,desprezado pelas da delegacão dos Estados

quilo que de melhor existe .utoridades, de um bairro Unidos ar:te as Nações U

em matéria de ruas con- lue só cresceu devido a ridas-e atual presidente do

servadas, sem calçamento. .niciativa príváda, porque Conselho de Segurança da
As vias . públicas. dêsse alí, a Prefeitura só fez au- ONU, da resolução tomada

Bairro éram tratadas com torizar, no papél, a abertu- hoje' por seu' organismo.
carinho. ra das ruas e as dimensões

::los lótes de terra.

Eram cuidadas, diaria- Não há luz nas ruas.

mente, por dois ou três ho- A água,' foi instalada nu-

mens pagos, pelo
. dêno do ma distancia de 120 me

loteamento, que, infeliz- tros, por iniciativa de al-

mente, veio a falecer. r' guns moradores.

Mas, o Bairro. estava fao: O restante do Bairro bé-

dádo acrescer. Nasceu com oe água de pôço.
êsse destinó. A' sua' situa- ,,:esse Bairro, minha gen

çâo dentro da cidade favo- e, chama-se BAIRRO DE

recia êsse crescimento na- !,ÁTIMA, e está situado no

tural. !:streito, no Canto, naque-

''E, as residencias foram 'a zona onde a cidade vem

aparecendo. . .
zrescendo assustadoramen-

Hoje, dezenas de casas te.

.
foram construidas c o m

muito sacrificio de, seus

proprietários, e alí, acha-se

um conjunto de, residencias

,.,.-_'_'--

"'"
.

.....••:.:::'" :":":�',.":,,./-.::;�::�:�:,): ::;:',

;:,';':.�:.:.�.:,:;,.�:;::.•.•�:.:.:;:.:,:.::;:�.:;�: . 'á�:::;:: :;:�;�;"";,,,:,;::;��'b .

'SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO,�.A.
�'

--

SEDE SCJCIAL
À SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO, S. A.,

Rua da Alfândega. 41 . esq. de Quitanda
�4.if�ciq, Sulacap - Rio de Ianeiro
vr: ' •. ,"

)'.
' ,

�
SUCURSAL DE S,\O IpAULO

RU4 I} �e "No)Je�:br� '; �sc/. de' ·A;;'�hieta•.
S"c"r�i'S. Es"tlriÍiu':;'os/lln"Relo'rps e 1gen1e.'

",
" • eM'. tOOo"o' Brasil ,...

.

'.':.
'� -,�; � - �';';'" t;;,� ;-(�.á':\i_ '*"
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Diretoria de Obras Públícas ICoodec,orado

cional no Japão. Essa con

decoração' é d'I'amente con

ferida a estrangeiros e lhe
foi concedida pelo reconhe

'cimento de seus 39 anos de
trabalho em três educandá-

I rio� condecoracão e o do
cumento oficial, que- a a

companhava, foran;l levados
·aos Estados Unidos pelo Dr.
Takeshi Saito, ex-presidente
do Colégio Cristão em Tó

quio, fundado pelo' Dr.
Reischauer em 1918.

Sindicato\ dos EmpregadoS
DO ·Onmércl·o d-e rl'orlaoiuoUs

, ,

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Convoco os associados dês te Sindicato, para li reu

nião de Assembléia Geral Ordinária, que ter.� a seguin
te ordem do dia.

Apreciação, discussão e aprovação do relató
rio do exercício de 1954.

De ordem do senh�r�li!e�02 aviso aos interessados ,um pastor
[ue a Diret�ria de Obras Públicas aceita a inscrição ao (SNA) _ O f d
�xame de habilitação para concessão da licença de Ins- I

. , _

- mpera or

.

.alador do Serviço de Luz e Força. I
Hiroíto do Japao condeco-

A inscrição será feita mediante requerimento diri- rou o Dr. A. K. Reiséhauer,
�ido ao

..Diretor. de Obras Públicas e entregue à portaria I rriissionário aposentado da
la �iretoria.à Rua Vidal Ramos n? 76, até ás 17 horas

\,Igreja Presbiteriana nos
-lo dia 7 de Julho do conrente ano. .

'E t d' U 'd' "

O
.

nstarâ d
.

1 d
s a os m os com a Ter-

exame cons ara e prova escrjta e ora versan o. .

'
.'

obre o Regulamento das Normas Brasileiras com rela- cerra Ordem do Sagrado
;ão a instalações e conhecimentos gerais de' eletrici- 'Tesouro", tendo em vista

.

ade os destacados serviços por
As provas serão realizadas em local a ser oportuna- êle prestados à obra educa-

nente indicado no dia 8' de julho do corrente ano, às
.iha, gente que passa sem 4 horas, ,

iarne verde porque os Todos e quaisquer esclarecimentos serão prestados
açougues não recébem car-

las 9 às 12 horas, pelo Chefe da Secção Técnica do

f' t g t' ,3erviço' de Luz e Forca, Edifício Osvaldo' Machado,
1.e su icien ·e,. en e que 10 and-ar.

�

Um, dois, treis anos' se .ião tem hospital e 'que não Dire 'oria de Obras Públicas ,em Florianópolis, 22

passaram sem que a Pre- ioude contar, ainda, com o de junho de 1954.
.

_.,

I

feitura fízésse o favor de ?ôsto de· Puericultura" si- IVETTE MONTENEGRO - Of. Adm.

mandar alguns operários .uado, por sinal, no mes

seus, consertar os ,buracos, no Bairro de Fátima.

com material adequado. Éssa gente, não meréce á

E, os burácos foram au- ltenção do sr. Prefeito.

mentando. Aumentaram Essa gente, só vai
.

ser

tanto de profundidade co- l�mbrada nas vésperas de

mo de quantidade. �leições. �

A via principal do bair- É éssa a gente do Estrei-

ro está quasi intransitavel. to que o sr. Prefeito deseja
Sim, a via principal do iludir com a construção de

bairro que éra iJ modêlo um jardim-miniatura, de

das outras ruas, que éra'o fronte a Mátriz de Nossa

orgulho de seus moradores,

I
Senhor,a de Fátima:

,

está em igualdade de con-
'

,
.'

,dições pom as estradas. do Vamos 'pensar, . senhores,
sul do Estado, oú talvez nos problemas de, maior

pior. importancia. Prob I e mas

Com h
rua Tenente Silveira, 15, 2° andar, Edifício Parthenon,

as ultimas c, uvas, que não p o d e m mais

as pôças de água se ·trans- ser adiados. Vamos conser-
no próximo dia 30 (trinta), quarta-feira, às ,19,00 horas

forfl�aram em pequena pis- tar as vias publicas, vamos em primeira convocação e às 19,30 horas em segunda
cinas! , estender a rêde de agua e convocação, caso não tenha número legal na primeira.
Paréce uma terra de nin- energia e, principalmente, Florianópolis; 23 de junho de 1954.

gêm
..
! vamos .estudar a instalação Vitória Cechetta - Presidente.

Esta' é a situação de um do Esgôto, no Eskeito.

.

F,lquezl. em s.rel
Vlobo 'Creesotadi

(Silveira)

Apreciação e aprovação da proposta orçamen

tária para o exercício de 195,5. �
'$ �llI Comercio - Tr....port..

J Ru. Joio Pinto•• FpoU.

.$ � .--.JoI.o.-'_.�_J - _

,

; ORGAHISADO' AGENCIA
E."

,

-·EDITADO
POR

A reunião será realizada na sede dêste Sindicato, à

CAMPANHA:OO Cr$ 1,00' (f;<
GANaE UMA PASAGEM DE IDA E VOLTA Ar

PORTO ALEGRE TOMANDO. 'PARTE DA GRANDE liCAMPANHA DO CRUZEIRO DO GR:B:MIO PEDRO
JORGE F�ASSATI.

.

J

tig�õesf comerciais, civis, criminais

1XJIlÁ[ir!I(Jeg(J4J;[g fór,· do Estado.
gElXAgtl.fTTO
F'\-ORIAN9POllS_SANTA CATARINA

Queiram' enviar-me, sem compromisso. informações 'comple•.
tas sõbre os Planos de Economia de Sulacap.

Nome_�-=__� "-..__� � .-__

Prof'�.sii'o ......._....,.._.._, -�------

-,
.

. RuQ__...... -= .,.-----,--
N,·__��_

C'orrelas e 'gr(;2'lDpos
para transmissão,

. os MELHORES PREÇOS DA PRAÇA NA ELE
TRO-TÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S';A., à
rua. Tenente . Silveira, 24. - Florianópolis - Santa
Catarina.' ,

ATENDE PEDIDOS PARA O INTERIOR oo ESTADO'

•

DistribuIdor

C. RAMOS S/A

.

DE, DETETIVE 'PARTICULAR
Executa-se todo e qualquer trabalho de Invesii-

etc. Dentro ou

Avenida Mauro Ramos 192 - Fone 2.343

Florianópolis Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- Dr. Paulo Carneiro
Dr. Aderbal Ramos da Silva
Prof. Orlando Brasil

'

Dr. Joaquim Fiuza Ramos'
Dr, Ivo d'Aquino

Por motivo de mudança' Dr. .Leoberto Leal
vende-se por ,preço baratis-
simo uma escrivaninha com Dr. Serafim Enos Bertaso
5 gavetas e em bom estado Dr. Arquimedes Dantas

de�eOrnr��:\�'a' r�� �iio�- Rep'res:'enlaça-o '("s'ladu"ai e se����!����n�����.��I.. .. .���..���i�� 70,00ro e arva o n.
,

.

I GIOVANNI GUARESCHI _ O regresso

Participação", '

,

I ,dle D���i��I 'GüÃiiÉs"Ciú' �. D�� :c���iÍ� 65,00

RUI MAIA e AME'LIA
Candidatos indicados pela Convençao à e seu rebanho ' :

.'
..

: 65,01-
AREÃO MAIA, ,..' . 'LIVRARIA L'IDER - Rua Tenente Silveira, 35 -

Assembléia Legislativa do Estado: Florianópolis"
Dr. Antônio Gomes de Almeida ATENDEMOS, TAMBE'rF PELO SERVIÇO' DE
Dr. Lenoir 'Vargas Ferreira R_E_E_M...;.,B_O_'_L_SO_P_O_S_T_A_L_..,-- �-

Dr. Ivo Silveira f'armacias de Plantão
Miguel Daux
Dr. Edmundo Ribeiro Rodrigues
Dr. Walter Tenôrio Cavalcante
Dr. Jorgé Barroso Filho
pr. Elpídio Barbosa
Cel. João Eloi ��ndes

-

Dr. Firmino Cordeiro
Prof. Lauro Lôcks

' ,

•

''''�,
I

'"

AMANHAHOJE E
,

NO PASSAD:O'"<-,,
29 DE JUNHO \ do Chile e Viena d'Austria,

A data de hoje recorda- onde faleceu. Não foi porém

,nos �ue: I como diplomata, que se tor-

__: em 1646, na barra do nou notavel. Homem de su

Tigipió, o capitão Francis-lperior cultura,
-

entre os

co Lopes' Estrela, atacou:mais belos espíritos, do seu

duas lanchas holandesas, a- ,tempo, tendo na história li

poderando-se de uIl!a e pon- terária portuguêsa um lu-

do em fuga a outr�; gar de honra.
,

,
- em 1817, a expedição Escreveu inúmeras obras,

do Rio de Janeiro, sob o co- cada qual mais util e im

mando do General Luiz do portante; 'sendo .um dos

,Rêgo Barreto, desembarcou'mais criteriosos e apreciá
em Recife, para sufocar a veis historiadores dos Fa-

insurreição; tos Nacionais.
- em �819, o Coronel 0- ,O imperador querendo

riental Fernando Otorguês, dar-lhe um publico teste

aprisionado no combate de

I
munho de apreço agraciou-

6 de Maio de 1819,' chegou o com o título de barão de

preso ao Rio de Janeiro; Pôrto Seguro (1873); titu-
- em 1838, no Rio de lo que foi mudado para de

Janeiro, nasceu o Almiran- visconde. '

te Viandenkolk; - em 1895, faleceu o Ma-
- em 1839, os revolucío- rechal Floriano Peixoto,

I '

nários do Rio Grande do nascido em 30 de Abril de

Sul abandpnaram a bateria 1839, 'um dos mais destaca-

8
::._...

,

Vende�.e

,

de Itapuan, e, precipitada- dos personagens políticos e

mente o fizeram, abando- militares; \

nando uma peça; I Floriano Peixoto, o ma-

- em 1863, ,em Niterói, rechal de ferro, o prototipo
nasceu Pedro Cavalcanti de de energia e do patrotismo
Albuquerque, falecido em 3 nasceu em Alagôas.·
de janeiro de 1948, no pos- Foi um dos maiores vul

to de Vice-Almirante e sen- tos políticos e militares da
do o último s,obrevivente da Histó:ria do Brasil.

participam aos seus paren
tes e amigos o nascimento

Ie sua filha -Kátia ocorri

do em São .Ioaquim, no dia

11 do corrente.

, turma de guàrdas-�arinha
de 1884;

Combateu' como um bra

vo na guerra do Paraguai;
.' ;,

,

- em 1878, em Viena e tomou parte saliente na

Austria)., faleceu o visconde I proclamação da República,
de Pôrto Seguro, Francisco da qual foi o segundo pre

Adolfo Varnhagem, célebre sidente e o principal conso,
historiadoê,"quando "'ali

'

e- lidador..

xercia a� junçÕ�s, de Minis- N'a capital federal foi-lhe
tro do Br'asil. Náscera em erguido u"m ártisúco monu

Ipanema \(São Paulo) a 17 mento, Todos os anos a ro

de �êver�iro de 1816; maria que se faz no dia de

Frequentou o Colegio Mi- hoje ao seu tumulo é um
t
.,

.

litar, de Lisboa, formou-se frisante' atestado de como

depois em enge�haria vin- I
a sua me�oria permanece," I

dci,;então para o Brasil. In-' imperecivel no espírito do

gressou na diploma6ial .ten- 'povo.
-

�' <
•

.\ �,. .1,' l •

d� i���e�inta�?, o', "Brasil Iem Madrfd, Lllu,a, Santiago
J

-:: •

.@;� 'I'

O' Centro de Irradiação
Menta] "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as 'se.
gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 -:- 2°
.ndar.' 'I '

,'ENTRADA FRANCA
'

Hapoli �ASA MISCELANIA dWrj.
bl'l,dora dos Rádios R.C.A

André Nilo Tadasco

Restaurante
RUA Marechal Deodoro 50 em Lages, no sul do Vitor, Valvulas e Discos,

, Rua Conselheírn Mafra.-Brasíl, o melhor! '

.. '

Desconto especial para os senhores viajantes.
Fr'.q�ci:..

'

em- ger.l'
'-" , Vlnbo Creosotado'

Iate Clube' de FI�r.janopoIi5 (Sllveí�_ '

festa de S. Pedro
-

De' ordem do Sr. Comodoro, convi
do a todos os associados a: participarem
'da tradicional Festa de São Pedro no

próximo dia 29 do corrente, ás 21 horas,
em sua Séde Social á lua Frei Caneca
n. 145.

Servirá de ingresso o talão do mês
de Maio.

Reserva de mesas até ás 18 horas
do dia 29, pelo teleíône 2'.464.

,

Florianópplis, 24 de Junho de 1954,
-

LAURO BATTISTOTTI
Secretário PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EFICIENCIAAgradecimento
A Família do Agrônomo Alcione José'Osta, n,a im

possibilidade de agradecer pessoalmente a todos que a '

confortaram quando do faleciniento da sua ine�quecível
filha e irmã AMELY, o faz por meio dêste, confessando�
se profundamente sensibili�ada.

Rio de Janeiro, junho de 1954.

Partido Social LIVRARIA L.DEr;
, ,

Democratico
. \

Representação, Federal

'LIVR.OS�PARA CONClJRSOS, DO DASP, AUT:AR
QUIAS E BANCO pO BRA�IL

Para a representação federal. decidiu a

Convenção indicar os seguintes nomes: .

20,00

VALDEMIRO R. VIDAL - Guia do
\

Can
didato ao Concurso p/Oficíal administrativo do,

'

Servo Pub. Federal e Autarqulas 150,00
JOÃO S. PIMENTA - Contabilidade PÚ':

blica '
.

IVETE CAMARGO - Direito Constitu-
20,00

cional ' " .

AMANDO ASSIS - Noções de Seguro
Social ',' .

\ TENORIO ALBUQUERQUE - Noções

I
de �����iIc� ALBUQUERQ'U'É'':_:_' G���;�fi�
do Brasil , .

XENÓRIO DE ALBUQUERQUE - Testes
TENÓRIO ALBUQUERQUE - Correção

de Franses '.

I TENÓRIO ALBUQUERQUE - "Correção
de Cartas .

TENÓRIO ALBUQUERQUE - 'Redação
Oficial ..

'

.

T'ENÓRIO ALBUQUERQUE - Exercício
de Português .

TENÓRIO ALBUQUERQUE - Lições,

Práticas de Português .: .

I .

FÁBIO MELO - Corréspondência Bancá-
rIa .

M. VIEIRA DE MELLO':'_ Português
para o Banco do Brasil

'

..•......... .'
..

20,00'
'

-SENADO FEDERAL ,40,00

4C (
25;00

Dr. Nerêu Ramos
,

Suplente: Dr. Francisco Benjamin
lotti.: I-

'CÂMARA FEDERAL
Dr. Nerêu Ramos
Atilio Fontana

Gal·

'30,0"

30,00
-

40,00

30,00
)

,

30,00
'. 50,00

50,00

OS MAIORES SUCESSOS DO MOMENTO:

ME:S DE JUNHO \

'26 Sábado (tarde) - Farmácia da Fé - Rua -Fe
lípe Schmidt. ,

I 27, Domingo - Farmácia, da Fé - Rua\ Felipe
Schmidt.

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias
Moderna, Santo Antônio e, Noturna, situadas às ruas

João Pinto e Trajano.
'

.

A presente tabela não poderá ser alterada sem
f

prévia autorização dêste Departamento.
Hilário Zortéa

P;,��tó�eJl�� Vieira ,,'
� Jósé 'l!ahia Spindola Bitteneourt
EpitácioBittencourt
Francisco de SouzaNeves

, João Gomes de Campos
Carlos Spalding de Souza'

'.:.. Valérip Teodoro Gomes
,Dr::Alfredo'Cherem

.

Hélio Peixoto,
Dr � Osmar Cunha
Frederico PoY Filho

- Dr. João Estivalet Pires
� Paulo Preis
,:'
Mário Tavares da Cunha ,Mello

:'

Cel.-A�tônio de Lara Ribas
Oscar Rodrigues da Nova'

" Dr. Armando: Calil Bulos
'Dr. LecianSlowínski
Pedro KuS'S

� Manoel Siqueira Bello
Ivo Müller
Hugo Roepke

- -Ermelindo. Largura
'

Dr. Orlando Bertolli
João Santos

. "-

Dr. Heitor Guimarães
Alfredo Campos
Ricardo Witte
Dr- Fernando _ Oliveira
Josê-Paglioli
Olívio Nóbrega
Dr. Osní de Medeiros Régis

, Benjamim Bittencourt Barreto
Dr. José Boabaid
Dr. Adalberto Tolentino de Carvalho
Prof. Flávio Ferrari
Dr. Wjlmar Dias
Torquato Tasso
Joaquim Rigo
Arlindo Ferrari .

Dr. Ylmar Corrêa
Tiago José da Silva
Dr. Renato Ramos da'Silva

'I federacão dos, Tra'balbadores I

1111
, lbOustrlas do Est8do�de s. Catarl'na

"

COMUNICAÇÃO
Procurando ampliar e aprimorar os benefícios pres

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

suas relevantes finalidades, a FEDERAÇÃO DOS TRA
BALHADORES NAS INDU�TRIAS DO ESTADO DE
SANTA CAT:ARINA, comunica que dispõe agora de
um Consultor Jurídico permanente, ,que atenderá aos

interessados, diàriamente, das 9 às 11,30, à Rua Tenente
Silveira, .Edificio Partenon, 2° Andar, sala 203.

'

..

Fpolis., 19 de maio de 1954
,

� Carlos Bicocclü - Presidente

,Terrenos na Vila Florida
(Estreito) "

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
LONGO PRAZO SEM JUROS '

,

'

Oportunidade especial para aquisição, com grande
.facilídade, de um esplendído ilote lJa VILA FLÓRID�.
Lugar alto e saudável, e toda facllldãde de condução.
Prívíhgíada localização, nas PROXIMIDADES DO, ES
TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando, valorização
imediata.,

.

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
NÃO PODEM OFBRECER AS MESMAS' VANTA

Peça hoje mesmo informações a ' ,

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL)

Escritório: Edifício Sãq Jorge, Sala 4 - Fone: 2-1-9-2.,

�

Viagem com segurança
"

e rapidez ' '

so NOS CONFORTAVEIS lttlCRO-ONIBUS DO

8APIDO �(SDL;8RASILEI80))
.

Florianópolis - ItaJa. - Joinville - Curitiba
• I ,r. .;" .... ',.:0.- r.

»

Ag'eA,nct·a·. Kua Deodoro esquina:da
Rua Tenente Silveira� ,

t

Vende:-se ..

VENDE-SE UM TERR�NO SITO NO
INICIO DA RUA "-CÉL. LOPES VIEIRA".

TRATAR COM DANTE, BONEm A
RUA JOSÉ CANDIDO DA ,SILVA (FIM
DA RUA), NO ESTR�!'fQ..,_....,...,.",..�

" .... .-_
, ,'- '�I.. .

'Aprenda dacJilografia (

.

Escola' Profissional "Pedro Bosco" - RecQnh.e
, cida pelo Govêrno Estadual em 19 de setembrQ de
1921 pela Lei ri. 1.376.

Rua Vidal Ramos, 80 - Florianópolis,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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iII O
Edital de Concurrencia Pu'blic.a

Expresso Florianópolis
. ANDRADE & KOERICH

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

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLÍS

Rua Conselheiro Mafra, 135

FO���.2��egr.;C�il�6���E435
Agência -':- CURITIBA

Avenida 7 de Setembl,'o 3320/24
Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: 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 :rransportes Minas .Gerais SIA�)

e

De ordem do Senhor 7. - o. invólucro II deve- contrato de empreitada e a

Presidente do INP e tendo rá conter: assinar dentro no prazo de

em considetacão que a a) proposta propriamen- 10 dias, a contar da data do

única proposta' apresenta- te diata, em duas vias, de- convite, o mesmo 'contrato

da para 'a execução da cons-' vidamente assinadas e ru- de empreitada.
trução a que se refere o bricadas em todas as folhas 11. - Se o proponente
edital de concorrência pu- pelos proponentes, sem, e- escolhido se recusar a assi- --:...,...c .-.......,.---__::--

-...I.... ��:.JI

blicado no Diário Oficial mendas, rasuras ou entre- nar o contrato, no prazo a-
.

.c .-
-,

\:et����� P��i�� ,t�09,m:�� !�:��\ i:�!�:�s���,p�rpr:�� â::: �:���:�rn:o�:����� R�:svGI��c�:I��to ,G,·U'".-'1-,,8
r.,

:M,e.'.lrop'O II-'ana, "
.. ? {:::�,::'''',·,.,.c',•••,."c':..�.:'c''',·••••: •.isatisfez às condições nele global pelo qual serão as de serviços solicitados pelo ' ::::: }

.

exigidas, resolv�u a Pre- obras 'inteiramente execu- Instituto Nacional do Pinho Sexuais
I I

- A

b I'
,

....)_..,. .'·C'

��a::';�n'!::::da�:�:ad: ��t�oe ::.::'�;d;���;;,::t�: :.;":d�r:.:it:màP:;;,�:;�â�::� de�:"�:,�: m:�ien�:�::te;
..
i OS r,çoes ,SO re a PO Illca " '� '':''�:í1A''''''5'':,

execução do mesmo servi- referidos no item 2, dentro em dinheiro ou títulos, de- processo de rejuvenesci-, /:. _Apro:x:imando-se a 'época das eleições, e no in-
.',

li. '

ço, i�to é, construção do de um ano, a contar da da- positada em caução. ment� glandular, cujo tra- f t�Ito de bem colocaf os RR. Sacerdotes ante as di-

OR 'I," a I' .'
t

Entreposto de Madeiras, ta de seu início. Nê�te caso, poderá ser
tamento vinha sendo moti-

ficúldades que �ventualmente venham a enfrentar, O I nÔU., .

, ':
cujo terreno está [ocalizadc Não serão tomadas em convidado qualquer dos de- e para seu governo e norma, entendo recordar al- :,�

�: ��a I�j��u:�, f�ad�id:; ��:Si�;�:�!�t::emPro:�:��� �e: J�n�I�::�E���ã:'o: �:� I�: �:i:c��:�:: c�:���sa: ��c:s o�iSJ::i:�:��,'ere�=:�::i�a��i��d�ed�r�1:0 c;�:�
,

[!i.,:,;_::,:::

, f!��;�;;]r!:Y��: ��t�(�fi�)f���ª !��;��;:;:;�:;�;���'������t��jf; • �t;!;�;��t�L:ª;�i��:�;i��i�;:�;ªi ;til&t�j·
�!�:!S�:d���:rq�i��r�t:�: ��r::����;salvo em caso ������r�I�teÇsõ�i:i�:�!e��� �����:�n�s�u�::�I�:�O �:� ������,c����rf:V�o�ri���âefx��u����' 1�������:s� ;lrlit���i1��������!fo!�! :t:J!::
México, 45 _ 6° pavimen- b) a declaração formal rão devolvidas" mediante .

esta concessão reservada exclusivamente à Santa Sé. vida, Milhar�rd� �essoa� ��fre� essas

, Delezací
'

, borada a fórmula de JU- II C Ií
.

"to na séde da e egacia de inteira submissão a to- recibo.
"

A

- orno a po ítica costuma dividir, e, sob

Regional em Joinville e no dos os ítens do presente 13., - A caução referida VIGOLD -:- a qual reune esse ponto .de vista, sem vantagem social, "procu-

/, Pôsto do INP em Itajaí. edital. no ítem 10 do presente edi-. todos os conhecimentos sô- rem os Srs. Párocos 'e �,emais Sacerdotes congraçar,

3. - As emprêsas in- 8. - No dia e hora indi-] tal, só poderá ser levantada bre o assunto. JUVIGOLD pelos laços da verdadeira caridade, a família cristã
,

Especialmente preparadas para

-'teressadas, mediante o pa- cados será feita a chamada 60 (sessenta) dias depois ,e estar em harmonia com as autoridades locais" se-

gamento de c-s 250,00 dos concorrentes, sendo re- de terminadas as' obras e
rejuvenesce o "Turgor jam quais forem as suas crenças políticas ou parti- combater os distúrbios ren9is, as

" (duzentos e cinquenta cru- colhidos os invólucros que quando assinado � têrmo Vitae" proporcionando a re- dos, desde que não desaconselhados por quem de di-
Pilulos De Witt aliviam os dores

!
zeiros), receberão um jogo forem apresentados. de recebimento definitivo. cuperação das funçõee or- 'reito, "sem, contudo, lhes sacrificarem a sua inde- prontamente, restourondo o vi�or·

completo de todos os ele� Proceder-se-á imediata- O pagamento do preço gânícas, 'dando euforia e de, pendência e dignidades pessoais" (4° Sínodo de 10) o vitalidade ao organismo, graças

mentes a qu.e se refere o mente à abertura do Invó- ajustado para a execução b Florianópolis, art. 20, § único, a). à suo magnifico oção tonificante.
sem araço de movimentos.

intem anterior. Êsse paga- lucro I, na presença dos, das obras será fe. ito dea-' .

III - Deem o seu voto, s,e o entenderem, a quem
. I JUVI,GOLD tem indicação I

mento será efetuado na Te- concorrentes. que compare-I cô�do com as pres�açges se-
- JU garem que o merece, MAS NÃO TRABALHEM

souraria da Administração cerem, ralacionando-se os gumtes, para serviços com- em, ambos os sexos. Nas

I
ATIVAMENTE, DE QUALQUER MODO E MUI

Central, na Delegacia Re- documentos apresentados. pletos, não obedecida, a or- farmácias .e drogarias ou TO MEN:OS DO PÚLPITO, EM FAVOR/DE NE-

gional em Joinville ou no Dentro de 10 dias Se efe- dem em que estão descri- pela caixa .postal, 4.306 _

. NHUM GRUPO DE FEIÇÃO POLíTICA LOCAL"

Pôsto de Itajaí. tuará a devolução das cau- tos: RIO.
'

, (I�. IIVb.). "E� '1'
4 .. _ As emprêsas que ções documentos e propos- Fundações. . . . . .. '8%

- pOSSIve que às vezes "ratione pecca-

desejarem 'concorrer, de- tas dos concorrentes que Alvenaria e co- ti", se julguem os Srs. "Sacerdotes obrigados a obs-

verão depositar na Tesou- não forem classificados pe- bertura 13% a\ C 'I , E
.tar. �o. tr�unfo eleitoral de candidatos hostis ou pre-

raria do INP ou na Delega- lo INP. Revestimento e fôr- .

.

."
JUdICIaIS a causa da Religião. ANTES DE O FAZE-

éia Regional em Joinville 9. - ,As propostas de 1'0 , 15% REM, PORÉM, E COMO O ASSUNTO SE INTE-

uma caução de .Cr$ construção (invólucro lI) Esquadrias e fer-
RESSA À PARÓQUIA MAIS INTERESSA À AR-

50.000,00
-

(cinquenta' mil serão abertas na presen- ragens ,............ 13% QUIDIOCESE, EXPONHAM O CASO À NOSSA

r ci;uzeiros) ,. em dinheiro ou ça dos interessados, que ru� Piso de madeira, :1dA. CÚRIA, QUE SE RESERVA O DIREITO A SU-

"'Ú't.cr�"ila-!iHVid'a�;':f�l, brícarão to'das....:ai�:'-dem&is cimentado -e
_ apa!=-e-, ""'f<' ' t_ .".�Qçl.a- GESTÕES OU DETERMINAÇÕES À RESPEITO.

)�t'é '.0 dia 9 'de julho de propostas e assinarão- â ata lhos sanitários ..... 18%
V - -Com éstas instruções, continuarão os nos-

'

1�54:
. ','

que será lavrada.
'

Instalações elétrí- so� caros, Cooperadores a verdadeira "política" pró-
5. - No dia 10 de julho As propostas e a ata se- cas, hidráulicas e de, de pria a seu estado, de que, aliás, jâ têm dado não pou-

de 1954, às 16 horas, na sé- rão julgadas pela Presidên- esgôtos _ �
' cas e excelentes provas.

de da Delegacia Regional cia do INP na s,ua séde, à Pintura, limpeza Florianópólis; 31 de maio de 1954.

em Joinville, deverão ser rua México, 45 - 6° pavi- geral e entrega do

,P u bll.cl.,·dade'
Pe l'{l:qndadó de Sua Excia. Revma.

'entreguesl as propostas. pa- mento. prédio, 17%
'

Mons. Frederico Hobold

"ra a execução dos serviços, 10. - O Instituto Nacio- 15. - O Instituto Nacio- VigáriÇl Geral ,

que deverão ser apresenta- nal do Pinho dará ciência nal do Pinho reserva-se o' Florianópolis, Terça-feira 8 de Junho 1954
.

das em 2 (dois invólucros aos concorrentes do nome) direito de anular a presen

fechados, com os seguintes da emprêsa cuja proposta te concorrência, 'se assim

sôbre-escritos: fôr vencedora e convidará entender conveniente aos

. I � Documentos de ido- essa mesma emprêsa a ele- seus interesses, sem que
neidade técnica e financei- var o seu depósito inicial, caiba aos concorrentes di-

_ra. ' �,
'" ,"

referido no item :4 para 5%' reito a qualquer reclama
� II "'7' Proposta de (nome (cinco, por cento) do v'alor ção ou indenização.
da emprêsa) para constru- do contrato, em moeda cor-

ção de um edificio (para sé-, rente do país ou em títulos Em 14 de Junho de 1954.

de do Entrepôsto de Ma- da díviâa públicq federal; JOSE' DO NACIMEN- Situada a rua' Trajano
deiras no municipio de Ita- depósito que passará a ga- TO CECCATTO -.·Secre- n. 51, avisa a seus fregueses
jaí, Estado de Santa Cata- rantir a fiel execução do· tário Geral Substituto. ,

�
de que mantem grande es

-rina.
6. _ O invólucro I deve-

f toque de vidros 2m/m. que

;!o��l��o�:ocumentos com-· A Equitativa dos Estados :e:�r:�:.didO em caixa, ou

a) de ter feito a cau('- U -d d B" -I
a que se refere o item 4; .

DI OS o· raSI'
b) atestados de idoneida-

de técnica· e financeira, que ASSEMBLEIA. GERAL EXTRAORDINARIA

sejam suficientes para um 2a� CONVOCAÇÃO
perfeito julgamento; São convidados os Srs". Mutualistas desta Sociedade

c) ,certidão· do registro
I
a se' reunirem em A�sembléia Geral Extraordinária,

do' contrato social no D. às 15 horas do dia 3 de julho do corrente ano, na séde
N:' r. C. (Junta Comercial);

I
social, na Av. Rio Branco, 125, 7° andar, nesta cidade,

as :_ociedade a?ô?i�as pro- a fim de deliber�rem s�bre a seguin.te o!dem do dia:

va:ao· suas eXlstencIas le- .

aprovaçao da forma de reahzaçao do fundo so-

gaIS; I cial para ramos elementare.s, estabelecida ho
. d) recibos

..
de quitação inciso I do art. lOdo Decreto n'o 35.354, de 8

de impóstos federais; es- de abril de 1954, que aprova alterações' intro-
taduais e municipais; duzidas nos Estatutos.

e) certidão relativa ao Rio de, Janeiro, 26 de junho de 1954

cumprimento da Lei dos (li.) ROMEU 'JOSE' FlORI - Presidente
2/3 (Decreto nO 1.843, de JOSE' CORR1l:A PEDROSA JUNIOR - Diretor

7-12-1939);'
'

REGINALDO BABO TRA JANO - Diretor

f) prova 'de quitação com

as instituição - de seguro
social (Decreto-lei nO 2.765,
de 9-11�1940);
g) provas da existêI,lcia

de um profissional respon
sável pela firma, de acôr
do com o Decreto nO 23.569,
de 11-12-1933 oe legislação
posterior;
h) .PNva de quitação

com o C:R.E.A., da fir)Ua
e do engenheiro responsá-
vel; ,.
i) prova de quitação com

o Imposto Sindica:l;
j) prova d� quitação com

o serviço militar (caderr;e
ta ou certificado do Exer

cito Marinha ou Aeronáu-
""!!""�m',,<-, .,," ..•

.". ......J,

Clube 12 de Asosto

,Cai�a Postal, 45
}-'lorianópolis

Santa CatlUiDa

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

Senhores Candid'alos
8 Deputado e VereadorVidraçaria

. Rosario PÃRA SUA PROPAGANE>A POLITICA EM
PAPEL OU SEDA-NYLON ,PI{oêuRE .wANDYCK
T. DA SILVA, ALTOS D0 RESTAURANTE ROSA
- PRAÇA 15 DE NOVEMBRO 22-2A.

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

Q n.omeJ, data de nascimento do interessaao e nome,
Vende-se uma casa de ma- a;:;smatura dos pais ou 'tutores.

" ,

deira, de bôa construção, Os cartões pód,erãQ:' ser conseguidos na secre-

sita a r.ua Antônio Matos .tã,ria do' clube,' diarlâmente, das 8 á;:; 11 horas.

A_r_e_a_s_n_._2_9_1,_E_._st_r_ei_to_.��__� �__��__��� �A. DIRETORIA

VENDE-SE

.I

'\

dores, �uando poderiam evitar, de vez,

tais podecimentos, tomando os Pilulas

Da Witt para os Rins e a BeMigo.

Pilulas
DEWITT
para os Rins e a Bexlg.

Em vidros de 40 e 100 piiulas t
,_
O grande é mais econõmico

• PLACAS' 8I1'1L1T1CAB.

. Elilir�d8 Nogueira
........ auIUa:r •• ira

,�,.
-

....mIL

PARA AQUELES QUE
.. :".

'

DESEJAM o MAXIMO

EM . CORTEZIA

E EFICIENCIA

. �f'Ib
I;<:ERL.
NHFi/CRtJ SE", /fiVAt

. .. -
.
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U ODlmll·· Ifa
Por 25 votos contra ape- son Brasil, roi aprovada on-

nas 3, êstes dós srs, Coelho

daSouza, Iíderda U. D. N.,
Clodorico Moreira e Nel-

tem à emenda constitueio

nal que concede autonomia
I

'

,

ao município de F'Iorianó-

Estão Presos
UM OFICIAL SUPERIOR i Major'�Mau-

ricio Spalding de Souza.
, " /

l'RES CAPITÃES: Rui Stoékler de Sou-
I

za, Salomão Bezerra de Arruda Câmara_e
Teseu Domingos Muniz.

NOVE TENENTES: Elvidio Peters, Gui
do de Oliveira Nunes, Onildo Pinto de Olivei

ra, Ayrton Spalding de Souza, Carlos Hugo
Stockler de Souza, Armando Fermino Cardo-

'80, Paulo, Cardoso, Alinor José Ruthes e Le

deny Mendonça da Rosa.
'Motivou essa cadeia o protesto dos' oíi ..

'

dais ante o ato irregular e monstruoso que
reincluiu na Polícia Militar um sargento dela I

expulso por incapacidade moral-
Está de 'parabens a Milicia catarinense.

Belo exemplo. Dignidade. Altivez. Despreen
dimento: F/é. Respeito ao uniforme. Optaram'

-

os TREZE pelas agruras da prisão e com isso
limpa e intangível permanece a honra da far
da que vestem'.

,

.

/.' .

Não temas a injustiça, o desterro e a mor

te, tem sim, medo ao medo!
Assim deve pensar um soldado. Dentre

as virtudes militares a bravura é das que mais
se impêe. A covardia é inconcebível num ho
mcm de farda.

As simpatias da população acompanham
aqueles que n50 titubearam em defender des

. temérosamente a respeitabilidade da nossa
.

\

tradicional instituição policial e grande tem
sido Q número de visitas de solidariedade e a

preço, recebidas por 'aqueles que acabam de

ofe�'ecer impliessionante exemplo de dignida-
de..

.
' .

Homem que pela suaaus- :into serão levados à últi-

João Batista
Gàignetti
No Hospital de Caridade

tratando. junta' a Nunciatu-. veio a falecer ontem, o sr.

1'::1, sôbre assuntos. de sua I João Batista G:aignetti, an

DlOcese. Na Capital Fede- tigo funcionário especi'ali
ral D. Daniel Hostin l'epre-

.

zado da firma Hoepcke. O
sentou S" Excia. Revdma. I seu passamento' contristou
D. Jaime de Barrbs Câma- 'profundament'e quantos o;
ra na Pascoa dos Jornalis-I conhecera.rn, dadas as süas
ta.,. O ilustre Sacerdot� tra- quàlidades de homem probo
tou, ainda,' junto a D. Jai- = de 'exemplar�chefe de fa-
me Câmara sôbre, a Cape- �l'

'

'TIl la.

lania do 2° Batalhão Rodo- A sua enlutada família,
"

,,viário, com sede em Lage::>. O ESTADO ap�eseúta con

dolências pela perda de seu

�hef.e.

Lages, D. Daniel Hostin,
Bispo daquela cidade' quo?
esteve na Capital Federal

Com•. AngelO
Ponzoni

Irianó I it '0·1, Im· u' ima lU a i
polis. Hoje� pela manhã, se- da Assembléia a pro}l1ul-' ,,-,,-- - "

��ti:!a�:" ;e�:'�;a�e;:a� !�:�;:n;���:�:o�:a�aPital TIM. • • ACREO.UE SE QDIZER ,
provada, logo que a Mesa, t

Sim, leitor, acredite, se quiser. O fato é
certo e dele 'temos a prova. Vigora, em nosso:

"Andei longes terras, Estado, uma lei. que isenta as cooperativas d.o)j'Lidei cruas guerras." t d U d
�

pagamen O e Impostos. ma as cooperati ...
As terras, por onde an-

dei, fora� as de .Urubící.
vas requereu essa imunidade e recebeu dOI
sr. Bayer Filho, Secretário da Fazenda e Pro- 1

Iessor Catedrático da Faculdade de Direito, 0i
seguinte despacho: '-, ( ,

"Indeferido; A lei n. 100 promulgada p�, "

la Assemb�éia Legislatíva nao' tem .acoihidhl.
do Executivo, por nao consultar o interesse I

público,' álém de ser inconstitucional Não POà.
de, assim o Govêrno admitir-lhe a execução e

vai -contra a mesma representar oportuna-
mente.'

-

As guerras, em que lidei,

toram as das estradas.
Guerras cruas, de verdade.
A nossa'equipe guerreira
saiu daqui preparada. O
veíéulo era de guerra: _um
jeep reforçadíssimo. Pica
retas e pás, correntes e ca

bos de aço! Ainda assim

quase fomos vencidos, na

refreg� (e esfrega) d� 15

horas. A missão que le�ava
mos (e foi cumprida) era

I Gratificadas, �, nos exerci- secreta. Na terra boa, de
cios seguintes, pela verba Urubicí ficamos um dia,
que for consignada no 01'- quase anônimos; urubus-

çamento servando. .. E demos nos-

§ Único ...,... O cálculo e 'o sas voltinhas pelas redon

pagamento dêst� auxílio, I
dezas. De polí'�ica só se fa- i

dado a ,título de "quebra de la no dr. Rodrigues" candi- i
caixa":' deve, ser efetuado dato do P.S.D. e na U.D.N. i

dentro dos primeiros dez Do médico �ó falam bem.

(10) dia� subsequentes ao 'Da U.D.N. só falam màl. Vi-

mês vencido. sitamos a escola de Campes-
(Continúa na 3a pág.) tre. Dia de chuva não tem

nula. Porque essa escola
. está c o b e r t a de gotei
ras, como a escola da vida.
E como tem chovido muito,
'quase ,nunca' há. aul�! A

PARIS, 28 (U. P.) - A verba de 20 mil cruzeiros
tenente Genevieve .de Gal- '

f
' 1 I

"

'b
.

rara re orma- a e tam em

lard-Terraube, o "Anjo de ' nuito falada: ninguém não
Dien �ien Phu", foi cond�- viu onde foi aplicada. Só' se
corada ontem" com a Meda� foi nas goteiras. (Dizem) .. I

'

lh� de, Honra, p�lo_ Serviço Mas, na p�'ópria sede, o gru- r "

te .Saúde da Aviação Fran-I 00 escolar vai mal! Os mu- ;
:esa. '

. ros estão caindo. De -ude-

lhe! Doença braba! Em

Florianópolis, Terça-feira, 29 de Junho de 1954

Em beneficio dos 100-
cionarios . p8ga�ores
Projeto do, dep. Fraoc:isco Neves

......{\�!)._.()�t.J.._,()

Condecorada a
Tte. ,Oe.oeflete

PROJETO D� LEI N° ,

'

- Eixo: um auxílio ��n
sal aos j-uncio.nários en
carreçado« 'de paga

mentos.

Art. 1°__:" Fica assegu
eado aos funcinoários, que,

em virtude de suas funções
ou em consequência de de::'

ROUBANDO SOPA

iornpensação, 'em todas 'as

3alas' de aula fulge um" re

rato do sr. Bornhausen.l'

os pequeninos patrícios, hu
nildes e desajudados da

'ortuna, Deve ser por isso.

J atual govêrno gosta de I

sopa! Gosta! E sopa de as-

50 de, há muito tramando; pargos, com colher de pra-

não daremos edição ama

nhã, voltando a cirçular
, f

o Povo, afim de ,consegüi-
na proxima quinta� eira, \

dia 19 de Julho.
rem o ambiente que tan�o
desejam. "

,

Em C·oo do m'orre
'

'o 'E' a falta de civiEiluo, .. é Hoje, pelas 10 horas, se

O I ,a, u, a'
a falta de compreensão' n:1- rá inaugurada, na Escola

De São Paulo, onde resi� ,agradecer a bomenagem cionaI. .. é- a ,falta dos co� Profissional Femi�ina, a

de, viajou com d€stino à 'J,' I
nhecimentos sadios de uma exposição de trabalhos dos

Videira, neste Estado, o sr. SALVADOR,28 (V. A.) lligio;=;o,'o desembargador foi, democraciÇl que nos faltam. alunos do Centro de lnicia-

Comendador Angelo Pon- - O desembargador, Peryl- saudado na sacristia da' Reflitamos na situação ção Profissional, da, referi

zoni, afim de tratar sôbre lo Benjamin, ,membro do igreja pelo· advogado Gil- geral do País, meditemos no I da Escola.
.

assuntos ligados às obras do Tl'ibunaI de Justiça, com- berto Valente. Quando' à- que escre;vem certas "perso- Para o ato, recebemos

Aéroporto daquela cidade pletava ante-ontem 70 anos

I
gradecia, 'comovido,

_

�ofreu nalidades" para concluir-. gentil convite, que agrade-
. calarinense, tendo já adqui- de idade. Seus amigos, a e- um colapso cardíaco, fale- mos, que o ,que ihes falt�, I c�mos.' , .,;
rido um "D, C.-3" para xemplo dos anos anteriores, I cendo. O extinto era um dos p:i�cipal�1ent� é car�ter, é I �.exp�s�çã? e�tará abe:'ta'r
transporte de carga entre mandaram celebrar missa I vultos mais destaeados da C1VISl}10, e maiS amor ao ate o prOXil110 dla' 10 de lU-

as d1l3S cidades. gratulatória. Após o ato re- I Justiçaba1ana.
\ Brasil!. . .

1
,lho:

.

'2orrente desta lei correrá,
no exercício de 1954, pela
verba 69:0-016 - Funções

-le maneira solerte, contra o

�'egime, porque apregoam a

fãlta' de confiança no CIF�(
çla Nação. Porque pregmil,

d,esbragadarnente, a ccn,fu
são nos espiritos menos úvi

,ados" trabalhando elu fa

vor dos terroristas.
.,

'"

Den:tro de uma liberdade
,em -limites, �vocando os

-0receitos democl'ático�, não
se pejam de alardear a con

'usão, pugnando por uma

�iss61ução social' e intrigan'
C:;o as Classes Armad�s com

··0 Estàdo"
Sen�o hoje dia santifi

cado não haverá trabalho
na Redação e nas Ofici

nas dêste jornal, pelo que

ta, servida por garçons de

�asaca, no Palácío da AgrÇl-,
'1ômica. Por causa dele é

que não há dinheiro para a,

30pa' do grupo de Urubicí' e
:le outros e para' as g�tei
::,as da escola ' de 'Campes�
'Te! Por' causa do luxo, há
'Juracos (bilhões) nas es

tradas. E no estômago das

:!riancinhas, roubadas, pelo
Govêrno.

BUM.

,NiI 'Escolà Profls�
Sl0081 'Peminlna '

S. F. 24-10-53.
À 'Fiscalizaçãq.,
(ass.) João Bayer Filho".

Como se vê, para o ilustre Mestre de Di
reito, o govêrno é o executivo, que, além das "suas atribuições, julga e ,legisla; declarando

Ileis inconstitucionais .e derrogando-as por

',tdespachos!
Que dizem disso os alunos da nossa Fa-

culdade de Direito? ' ; 1
"f

,� wr'-_·.N-.·."".-_·..�_",�...-. _ • _.... __ ......, ••• ,_ • _ ..........,...

Ao fato de os partidos em aliança - P.T.B, e

P.S.D. _:_ indicarem seus presidentes para candi
datos ao Senado e à Câmara, o sr. Waldemar Luz
denomina entendimento ,doméstico.' ,

.

.Que nome dará êsse jornalista e vendedor de
jorn�is ao fato de o Governador do Estado indicar
para O Senado, um cunhado, para a Câmara Fede

r�l, urp sobrinho, para a Assembléia, um filho e,

a�nda, anu�ar a indicação de um diretório, para exi
gl'r a candidatura do irmão?

x x

x

No empenho de atacar os Ramos, o sr. Luz se

esquece' de que eles estão também na chapa ude-
.

nista.
.' J '

"Nerêu (P.S.D.), Aristiliano (U.D.N.), Saulo
,

(_!'.T.B.), Joaquim (P.S.D.), Celso Branco (U.D.N.);
sao todos Ramos, da mesma' família.

Cada partido põe na su,!-' chapa os .seus nomes

de maior prestigio.
'

Que culpa temos nós de o sr. W. Luz não en

trar na ch.apa da U.D.N.?
. x x

D.
J, \

izem por ai que o sr, W. Luz vai vender seu

jornal em Itajaí e vem ressuscitar o Diário do: Ma-
nhã. Parabens!

-

x x

Pensamento básico do P.T.B.:
"Prestigiar a U.n.N. nos Estados é prestigiá-la

no Brasil, desprestigiando Getúlio Vargas".
Nessa_ síntese vão todas as razões, .que o sr.

W� Luz nao compreende. Ele acha que o partido de'
Getúlio deve ser contra Getúlio para ser a favor
do sr. Bornhausen.

Ele pensa assim:' uNci âmbito federal, P.S.D. e·

P.T.B. dão maioria a Getúlio, contra a oposição da
U. D� N. Logo, no âmbito estadual, P.T.B. e U.D.N.
devem unir-se!!!"

A lógica do sr. -Luz está precisando de luz.
x x'

Ainda o jornal do sr. W. Luz afirma; a l'espeito
'dos novos e futuros secretários, fique o sr. lrine-u
Bornhausen, tem possibilidades, agora, de 'Uma re

novação nO quadro dps seus auxiUares imediatos; e

o fará, estamos certos, com agudeza de seleção, for.,.
. talecendo, ainda mais, o se'U governo para a luta
'eleitoral qiie se aproxima, q,ue não será se·m os es

pinhos e sacrifícios qu,e as de1mais tem trazido em

seu bojo". .... .: "

Fortalecer govêrno para a luta eleitoral? A lu
ta eleitoral é travada entre partidos. O govêrno
nada tem com ela. Só rn.entaUdades superadas em

1939 é que falam a linguagem do sr. W. Luz.
Dentro dessa luminosa doutrina o govêrno está

aparelhàdo para a luta eleitoral: há dinheiro nó Te-
souro!!!

'

.

,- ....;,; ... �- .
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