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,riO d. S. CI��rina j A situaç-ao IOluvlleosp,' .em,' rel.DID�, Ano Xli 'Tem estado muito arrima- ança SOCIal TrabalhIsta e,

I I da a campanha político- candidato a Senador o dr.

Nw 1t.918 partidária no município de Saulo Ramos, o ex-vereador

• J oinville. A UDN, chefiada pessedista sr, Rodrigo Lo-
-<).( .....� pelo dr. João Colir},· que bo, atual presidente do P.

Edição de hoje - 8 páginas I (,,"'re 1... deixará de ser Secretário T. B: $egundo cáloulos fei-
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I' (' para, segundo se diz, ser toraI contar com, aproxí-
, • ,

,.,

-

'

Previsão do tempo até às candidato 'a !Vereador à Gâ- madamente. 22,000 eleito-

·

.

assumiu o Ministério da
.

Agricultura 14T:::: do ��,!;el, com ;:::;:d�;��ci:a��;::::: e,� ::�:::o�'::��t:::: .;
'I RIO, 1 (V. A.) - Assu- pIo do �erm� e que, por-ique se liga';' à vida rural preço, elevados p�'!a o, ��u�::�r;::d.:", :::::: �:�u�::erv�::::� ��:::: ::: ::r t;:l�::�::�:l�:�
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na tarde de ante-ou- tanto, so tera exito quando devem ser convocados, por- produtos agrícolas, em mãos 48 horas. tuindo-a pelo do dr. Tupy esperando-se que, a 3 de

em o cargo 'de Ministro da todos os seus passos e ini-,I que somente com .o concur- do produtor, com ';> mesmo Temperatura � Em de- Barreto, que, de sua vez, t.toutubro por vindouro, vo-

gricultura, em substitui- ciativas tenham como con-, s� de tO,do� é que será �os- entusiasmo com que muitos clinie. deixará de ser Delegado tem de 14 a 15.000 eleito

o ao sr, Osvaldo Aranha, sequencia o bem estar da- sivel atingír-se 'O almejado desejam maiores salários Ventos � De Sul a Les- Regional de Polícia, deven- re;;;. No referente à eleição
'e .0 vinha exercendo in- queles que convoca para a aumento da produção, corno para as atividades liberais; te, frescos.

-

do ser substituido pelo dr. para a Câmara Municipal
inamente, o sr. Apolonio tarefa da produção, unico meito de interromper Não deseja, todavia, S�l)1 Temperaturas - E;:tre- Alfredo Dal�cy Addison, ex- de' Joinville (13 vereado

leso O ato realizou-se no Afirmou, depois, que a :1 espiral inflacionaria que que esteja convencido de mas de ontem: Máxima prefeito municipal de São res) está assentado entre

binete do Ministro da todos, grandes e pequenos nos, envolve, que o objetivo será atingi- 19,2. Mínima 16,2. Francisco do Sul. Com a os ,Diretórios Municipais
grícultura, contando com fazendeiros, estancieiros deI' do sem saçrifício da bolsa

R d
propoganda intensa do can- do PSD e do PTB e a dissi-

presença de numerosas grande e pequeno gado, se- 'IYIais adiante assinala que do consumidor, bastando evógan Ó didato a deputado estadual dência udenista formada

ersonalidades, entre as, nhores dé engenho, donos que deseja saibam os agri- que para isso acabem as'

di.
11'. Paulo Konder Bornhau- pelos srs. Arnoldo da Luz,-,

uais o sr. Amaral Peixoto, ou dirigentes: de empresas cultores bra�ileiros ser ele ganancias dos maus inter- texto
.

fL 81 .en, filho do ,Governador dr. Manoel da Luz Fontes,
I

overnador do, Estado "do 'lgricolas, enfim todos ,os 00S que propugnam por mediarias".
RIO,'l (V. A) .,', O pre-

'{rineu Bornhausen, tanto irmão do prefeito de Flo-

1'0', sr. Irineu Bornhausen,' , , ,

I' 'bl em. Joinville como em Gua- I rianópolis e vereador Gus-

N a bl'
·

[
·

t sidente da Repú ica assi-
overnador de Santa Cata- 'a, ssem ela' ,eglS.8 Iv-a .nou de�reto revogando o

rámirim e Araquarí, tem, tav� Schossland, a formação
da Justiça; .inalmente, a: UDN de Jo- de' uma chapa conjunta, de-parágrafo 2.0 do artigo 5.0

d. ,'üwille tres candidat.os a, vendo, ser candidatos, en-
"

,

do decreto que fixa os ven-
P iou de improviso P'.. .. a prl-.aa-o de 01','"e,- !:II'-S' v:a,gas na Assembléia Le-' tre. outros, do PSD Q pre-

l} ronunc.tI, ", ro es O CO,Dlra, '
..�� ,U dmen\tosdos dirigentes e d/o

t g ao no zislativa estadual, sendo, sidente dêsse Partido in-p ransmi Ir o cal' o '-

p u
_

M-I- D
-

I-de pessoal do Instituto de ,A- J
,

, .

t O aldo 'da o lel!:ll , I.ar -
e elxou a· I · também, candidatos os srs. dustrial Adhemar Garcia,10 mmis 1'0, o sr. sv.

,

U
. ..', '

, posentadoria e Pensão dos
h

'

di E I f-
- :11-., Heitor de Alencar Gui- do PTB os srs. dr. Natálio} {an a um llscurso,.

em

'_ 'x',-nça-O do,S" p08.08 ' 18c::a16 .[,ndustriários., E'voraue pôs em re evo as qua- rança., .narâes Filho, ,do PSD, pro- Louréva, Caetanto

lidades do titular já empos- Sessão de 1-7-54, Tendo' Q deputado Júlio nando ao com-reio e a in.

10c'ld'80t4 arab";" 'essor Dimas Siq�eira Cam- da Silveira Júnior e Do-
.

" Presidência: Oswaldo Ro; Coelho de Souza, 'assegura- I dústria os atuais Postos Fis- V U tJ dá N' \

d dd f d este oos, do PTB, Liva ario ,0- mingos Lemos e
'

a cita asa o, a irman � que
drigues Cabral,

.

do à Casa que �ompuls;:tra e c�is, que par� �utra ,co_usa �

I- tolta pata contmuar e mul- e'itudara os autos do proces� nao servem, �mao a de dar Ilrae I a 'I brega do PRP e Frederico dissidência da UDN Os srs.

t'\plicar sua obra, encon- Secreta�ia: L!=n�i� Var-. 50 de exclusão do sargel?-to, empre�os para afilhados da -

Guilherme Schwartz, do Arnoldo da Luz, dr. Manoel
sé,

�dO
no ministério velhos

(Jas
FerreIra e ElpldlO Bar-

o deputado Wilmar Dias, situaçao reinante

no,
Esta· JERUSALEM, 1 (.u� P,) PSP. No tocante à deputa- da Luz Forites e vereador

os' , bosa.. interveio em ,aparte dizen· do,
_. Um l'n'fO'rlnante do go

-

f d I t' sse tada Gustavo Schossland.· S'e vi-, ldores e amIgos; entre HORA DO EXl?EDI.E�TE do que do Comando Geral, O projeto do deputado
- çao e era es a a n

eon uais nomes déstacados Prot,esto cO'l'l,tra ,a, prtS�� de ,1' quem pedira versão ofi. Francisco Neves, foi recebi� vêrno de Is�ael disse que 1 retirada da candidatura toriosa essa coligação CQn

nh que ele Osvaldo Ara- Oficiais da PohctU Mt!ttar �ial dos incidentes que de- do pela Mesa e encaminha. 'um policial foi morto e cin- d,o dr, Aroldo Carvalho e tra a UDN' join�ilense, de-
da ,i tem tratad'ü em sua' vi- Na h.ora· do '€'xpe,dlente terminaram a punição dos do deimediato às Comissões co outros feridos, em con- sua substituição pelo indus- verá ela, em 1955, apresen-,

bl'
'

usou da palavra o Ilustre
treze oficiais; recebera ne- Técnicas da Casa que sêbre sequência de um· ataq'ue de' trial Lauro Carneiro de tal' um candidato comum à

t �u lCa.
" parlamentar, sen�or del?u. gaÚva sob o fundamento de êle deverão manifestar-s's

u'ma patr'u'lha, de. metralha- L 1 d ,rI' lho f d J' '11
.

�oz, em relevo a I�n?OI- tado
.

Ylmar de AlmeIda
::jüe o incidente erà da eco- em breve.

,

oya, sogro, e um 1 Pre eitura e omVI e.

t ncia da pasta da Agncul- Corrêa, que formulou ve- nomia interna da Fôrçá, e Ordel]'! do d'ia dora 'e� punho, contra os do dr, Joãb Colin. Quanto à No fim de julho futuro
. (ura Ida qual de,pende es- err�e�te pro�e7tb, �o.n�a a. '::jue não p�dif for!lecer:" ver- Não houve matéria �er israelit s' no Mar da Oali- Senatqria e re.spectiva Su- ,-deverão ir a Jolnville os

lsenci�ll,1lente, 'à futu�'o do p'n�a? de, ,,:ar:9s OÍlClalS da são, .l'h tribUl?-a o depula�o ,'iota�a}la Qr4e,�.' d.o ';t,;iar réa. -,
,.,i

.. ;·,'plêncl�', ,dê:TQin�bl�,'�'à �Ü- srs.. .dl'. Nerêu �arrios, pre-
'f '" IP� ,1,

"

l5. a
Pohcla MIlItar. E��la�ec,eu Wiln;af 1)ias' disse'9.t;l�

�nf
n�m.,qu(jr�� l'e�eQ,;t.at.pa- �'"

..

' .. -, ",' -�

's,ideh,t�', dó 'PsDt 'Ca.�a:,rihen-,pal�. r
oc am.oll, tam �m., p . Or'ClÔOT, \que' ha,yla rdb a 'voltàr ao Comando da FÔr 1'a ás votacoes. Nao ,hav-en.

�R'"
"

nécépsid-ade de ação ,fora Fôrça Polici,al, onde c�lhe� �a, para solicit�r: de" S, Ex� do qtie· cjl.Üzess: _. fa�er �so· se e clt. Saulo namos; pre-
do Rio, em todos os pontos informaçoes que. ,trazIa, a :) mesmo trafamento,que Ifo. da palavra em �xplIcaçoes sidente do' PTB de Santa

do Brasil, onde se fizer m�s- Casa. O deputa?o YI�ar de Jispensado a� deputado Jú-' pessoais, foi a sessão el'lcer- Gatarina, afim de, em' co-'
.

.

d Almeida Correa, fOl ,cons- l.io Coelho de Souza. rada e convocada outra, pa-
.

N
'"

ter. aI ação, termman o d 1 OS" S·rs ereu Ramos mído público',' anunciaremtantemente apartea o pe os Assim num ambiente de l'a amanhã à 'hora regimen�' _' .'
"

"

por 1t'ranifestar a certeza de ':leputados Coelho de Souz,a grande agitação'parlamen. tal. f'
, a for1'Jílagão da Aliança Mu-

que sr. Apoloni? Salles' e Nelson Rosa Brasil, que a
tal', deixou a tribuna o es- .e ra,Deiseo Gallo.ai nicipal Socíal-Trábalhista,.

será 11m grande ministro. ,tôda fôrça �r.?curaram, jus: rorcado' e valoroso parla- E'xcu"rsa-o ao Oeste com a presença de del�ga-
Fai u; depois, o novo mi- tifi�ar a Pfr,ls,a� dOdsJ bnos03 me�tar, senhC!r, deput_?do Felece·o O de te- ções dos â�is Partidos nos

"

• • 2 dignos o lClalS e nossa Ylmar de Almeida Correa. '

••
'

nIstro pondo em eVIdencia 'nilicia Interferiram no de- R
.

l'd d t.V8 Br9801
�

Iti, que visitaram, nestes úl- municípios vizinhos de São
.. , ,l . enuncwu.a t erança o '

oS"'"colit!eitos ligados a solu- bélte os deputados Estivale' Partido Trabalhista Brasi- '

"
timos dias, os. municípios F�ancisco do Sul, Araquarí, '

ção do; problemas da Agri- ?ires e Wilmar Dias, q�le \
leiro !

RIO, 1 (V. A)' - As 18 I de Lages, CUl'�tibanos e Guarámirim, Campo Ale-

cultur� acentuando qué seu 1cordes com o ponto de ":IS- Na tribuna o deputado horas de ante-ontel� fale- Bani Retiro, 'onde deram gre, Jàraguá do Sul, Sã,o
, ,

t' . -

d nem
ta do deputado Ylmar Cor-

, Paulo Marques do PTB de ceu na Casa de Saude Ja-
I'nl'cl',O, cOIr os ali-ados do Bento, do S'ul, Rl'O Negri-mmlS �\I.O nao po e, A' demons

", -, .
.

,.

d· t d'
. d' do rea; procurararr;. ,- clarou que perante a Comis.· carepaguá, o guarda do

eve e ar IVOrC13 o
'Tal' a improcedencla e m- -

E t" E t d 1 d ' P,T,B., éhefiados pelo ,de- nho, Mafra, Papanduva"�, ,

'
sao xecu lva s a ua e Servico de Transito Ernani .

mínisté�o da Fazenda, por- JustIça do ato pratIcado" pe- seu' Partido havia renun'J'�
.

,
putado �aulo Ramos, à cam- CaI).oinhas e Pôrto União,

que se este cabe a tarefa lo sen�o:r Su?�Comanç1ant� qiado a lid�rança de seu Arau.Jo BarbosAa,. maiS . �o- panha política de 1954. portanto, de toda a chama-
de ameàhar recursos e ve- da PoliCIa MIlItar. O del?u. Partido 'na Assembléia L�- nhecldo da CrOnIca polICIal As reuniões e comicios da "Linha São Francisco
'lar pelaaplI'ccão acertada I tado

A

Ylmar ,de Alme,lda gislativ'à Estadual. Deda. carioca como o "de�e.tive de qu'e partI'cl'par'all', nesses
'

, -.
,

; ,

. Correa, verberou de forma
rou ainda o deputado Paulo Ernani" devido à facilidade

' do Sul", da Rêde de Viação
d,os mesttos, aquele, aSSIste leemente o procediménto Marques, que na referida tres municípios,' foram de� Paraná-Santa Catarina, de-

I d d de localizar veículos rouba-um re e�nte papel traça o 10 Sub-Coman ante, que reunião de seu Partido fô. monstrações entusiásticas batendo-se, também, na 0-

nessa dit\triz. )rocura retirar à dignidade", r? escolhi�o para líder' da dos, do apoio que a causa opo-' casião b andamento dá
1?rossegl.\ndo ·afirmou que laqueIes que tem a seu ,ca�- bancada do PTB, na Assem. Ernarii chefiava o Servi- sieionisia' recebe do povo,

I campanha encetada lpela A-
'�o a defesa-da orde,m publI- ble'I'a Le!1I'slatI'va ,o deputa. cO d D'l'g "as t b() 'ministéi'h da Agricultl,lra -

d b
� ..

e 1 1 enCI· ,e ra a- empolgado com as esperan- liança Social Trabalhista,�a. Os e ates estIveram a- do Brai Joaquim Alves. lhava no Servic
...
o do Tran'-1= o centro ie estimulo do :aloradissimos quando da Cond�iu o deputado Paulo ças de novos horizontes pa- cuja propaganda tomou

". .

I d
-

d d t d sito há 30 anos,' sendo mui- Ii2nrl(1!M!Clm� to naClOna o ntervençao, o�' epu a os Marques, 'agradecendo a
,
ra a nossa' sacrificada terra, grande impulso com a con-

'paÍI>, p�lo �senvolvimento, ':::oelho, de Souza e ,Nelson �onsideração que sempre
to estimado por seus cole- Amanhã o sr. Nerêu

Ra-,!Centração
efetuada, com a

das sU"S pos!bl'II'dades eco- Brasil, os quais atacara� o lhe foi dispensada por seus 5as e pela reportagem. Em avião da carreira, re- d '.a

C ..:1_ d F� .' presença os maIS repre-
. :ntigo oman'-'R-nte a 01'- colegas, quando no exercí· O corpo será levado à se- gressaram ante-ontem ,ao.nomícas, no sentido ,am�

�a,' CeI. J�o Cân,did.o Ma- cio da li)derança do Partido
. sentativos próceres do P. S,

b pultura às 16 horas de hoje, Rio os 5rs. dr. Nerêu,: Ra�
LJ M"

·

t I d
· rmho, a quem atn Ulram a frabalh.lsta Brasileiro.

I
· D. e do P. T. B. em ajes

�r. 'IOIS rOA eDilS� culpa pela excl��ão .do sar- 'i;xt'inção dos postos' fiscais no Cemitério de Jacarêpa- ,mos, Presidente da Câmara -(e Curitibanos, tendo à 'sua,
l', ·S·IOllárl·,OS

�ento recem remclUldo, ex· Ainda na hora do expedi- guá. I,
e Senador Francisco Gallot-

frente o's srs. dr. Nerêu Ra-
'\ dusão essa que.os referid,os énte usou da palavra o dep',

I d d 1 O
..

O' M' t b d
mos e dr. Saulo Ramos,eputa QS conSI eram 1 e- Francisco·Neves da banca- r'1'0 es olnes rans Dr ou

I

BUENOS ArtES, 1° (U. �al: Disseram ainda, os re- ::la do PSD, O qual justificou· candidatos ao Senado Fede-
P,) Acre a-se saber ,fendos �eplltado: da UD}'J, � apresentou, projeto de lei, 13ordou, atingindq o nível ral, senador Francisco Ben-

que todos os m 'stros en-. que
a remtegraçao era �eIta �om o gual visa extinguir '

jamin Gallotti.
d para evitar procedimento todos os Postos Fiscais atu. DE� MOINES, Iowa, EE. lnais alto da sua, historia,

tregaram sua .' issão, ao d 1 d d
.

.

ju icia e parte o sargen. 'llmerite existentes no .Esta.· UU, 1 (U. P.) ...:.... Cinco mil Com toda a técnica moder-
presidente Pero a fim de to prej·udicado, procedirnen. do, A prof)Qsicão' do ilustrs voluntários
deixar inteira li rdade de tos esse que, as citados de. parlamentar {oi muito bem da Guarda
açã'O a'o chefe de 'stado, as putados suste�taram �r me. recebida, p;is sabido é, o

vesperas da prÓ!nulgação �'ec{? !a.talmente apo.I? do entrave que, vem proporcio-
]UdlClarlO, como se Ja po-

da: lei reformand dessem conhecer antecipa.
damente do Tribunal. ..

DIRETOR

IRub.n. d.
Arruele Remo.

IEIENTE' IDGmin.o. F.
d. Aquino] .

I,
- --_......_. - _ .. -

�-!__ -�--------- "

Florianópolis, Sexta-feira, 2 de Julho de 1954

tura do govêrtlo. Central eletrica
atômica
MOSCOU, 1 (U. P.)

Uma - emissora difundiu
uma declaração do governo
soviético revel a n d o que
uma central elétrica movi
::la pela energia atômica, co
meçou a funcionar na ....

URSS, no domingo passado,
n de junho.

------__'----..,...,._, -

RISO DA CIDADE ...o

)

Io\Và lutam contra a inun-I vem para reforçar os di-

d,açãb em Des' Moines, onde
I
ques, nos pontos ónde ame

o rio do mesmo nome trans-, açam ceder.

e os membros: na, ainda são os tradicio
Nacional de I naLs sacos de al'�ia que ser-

\' lamento ,eleitoral

� ElO, 1 (V. A) - o dia' o alistamento eleitoral no

4 de agpsto vindou às I país, visto achar-se já fixa-
I dezoito h.oras, de ardo da para o dia 3 de outubro

I
com o que dispõe a l\sla- I

a realização de eleições em

ISó �íeitoral, encerr�e_á todo o território nacional.
. '

,.

Fatal 'acidente \

mos, em' avião especial da

,DO COIfi!gio �ilifar firma Fontana, excursiona-

RIa, 1 (V� A.) - Quan- do o cavalo que" montava rá ao Oeste catarinense,
do fazià exercício de equi- I, disparou, ,bate�do' de en- partindo do Rio, Passará
tação no campo do Colegio contro à cerca do 'pa�io" Ro-

.

por esta Capital onde a sua

Militar, o aluno Alcir Car-
I
ras depois, o inditoso jo- comitiva será integr.ada pe

valho de' 16 anflS, filho do vem falecia, ao ser socorri- los companheiros e aliados

coronel,Orlando Carvalho, I do no Hospit.al Centl'al do d,o P.T.B., sob o comando
foi atiraelo a distancia quan- Exército. _ do dr. Saulo Ramos.

- E as estradas catari":

nenses? Boas, ruins ou
I

péssimas?
- As lá dé
boas!

cima são

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o IlST.t\DO
)

Indicadnr ),Profissional,
CLINICA Df; OLHOS - OlJVIDOS - NARIZ E

J. ,
-

< •

GARGANTA/ '

,

,.'
- do - '>,

bR. GUER' EIRO,

D I C OS,
'

. 'I Dr. Faost1i BraslOI i' o' E S TAp O Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e GargantaM IE �. -

do Hospital de'. Florianópolis' ', '
,- '_. -

T i ESPECIALISTA EM DO-, ADMINISTRAÇÃO
. A clínica está montada com os mais modernosMÁRIO D� L�RMO I DR. ALFREDO DRA. WLADYSLAVA

ENÇAS DE' CREA.NÇAS.
I Redação e. Oficinas, à rue Aparelhos para .tratamento das doenças da especialid.�de

1

CANTIÇÃO ., CHEREM' W. - MUSSI CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n, 160 ULTRASON (Tratamento dás Sinusites sem operação)
i'

CONSULTAS: Das 10 às Tel. 3022 - ex. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento 'auxlliar das 'sinusites e,

- MÉDICO -

'I' CURSO NACIONAL DE e
Diretor: RUBENS A_. . inflamações do, Nariz' e Garganta) )

CLíNICA DE CRIANÇAS
.DOENÇAS.MENTAIS DR. ANTÔNIO DIB 12 horas. 'RAMOS. lONISAÇÃO ME:qICAMENTOSA (Moderno aparelho.

A D U L TOS
Ex-diretor do Hospital MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE 'para' Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores. de

Doenças Internas
'Colônia San" Ana,

, _ MllDICOS _ COM, e Residência: 7 de AQUlIjO, Cabeça e Inflamações da Gargan!a e 01�o" E", muitos
CORAÇÃO - FIGADO

Doenças nervosas e men-
CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. Representantes: casos são evitadas as operaçoes das Amígdalas

RINS _:_ INTESTINOS
tais.

Representações A. ,�. La,- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faríngíjes
'I'ratamentn moderno da GEkAL-PARTOS

O d)
I

'

Impotência Sexual, Serviço completo e espe- ra, Ltr'a,
e. inflamações dos uvi os

. SIFIL S
Rua 'I'iradsntes n. 9.

cializado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)
Consultório - Rua 'I'ira- .

1 RECEITA de
lentes, .9. �onsulta� das 151 às 19

,SENHORAS, c�m �od.el'11os A D V O G A DOS - fiO andar. REFRATOR (Moderno Apare ho para' •HORARIO: .

horas.
Imétodos de diagnósticos e Tel.: 22-5924 Rio de .

(OCULOS)Das 13 às 16 horas. FONE: 34S15. S
. tratamento, Janeiro.

. J LAMPADA de FEN�A [Veeíficaçâo e diagnostico de.,
.

Res.: Ru� ,antos araiva,

!SULPOSCOPIA - HIgTE- DR. JOSÉ MEDEI- Repcejor Ltda. lesões dos Olhos) \

I e!.. Cons. - 3;::5 -:- �es., 54,- Estreito. .

RO _ SALPINGOGRAFIA
, ROS VIEIRA Rua Felipe de Oliveira,

n'l
INFRA VERMELHO

- 2,276 - FIo'rianópo lis. rEL - 6245 I MET i\BOLISMO BASAl I
' 21 - 6° andar. -;

Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
,---"--._. .

\
.. ,

-. .

"
._ ADVOGADO -

Tel.: 32-9873 ---' São Paulo '

Pulmão e Esofago
DR. ROMEU BASTOS DR, MÁRIO WEN-l

i Radloterapíap or _ondas C�ixa Postal 150 - Itajaí ASSINATURAS Consultórw: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa
curtas-Eletroceagulação

-I
- Santa Catarina -PIRES DHAUSEN Raios Ultr. Yíoleta e Intra

_ Na Capital I
.

Belo Horizonte- MÉDICO �- I CLtNICA MÉDICA DE I Vermelho-. '

.

. .' DR. MÁRIO LAU- Ano .. ; .•... c-s 170,00 Residência -:- Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365J CRIANÇAS ,.

.k T I Semestre .. .. Cr$ 90,00 Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tard

Com prática no Hospita ADULTOS E
-

Consultório : ua. �a�ano,
I

. RINDO No Interior
, , das 2 horas, em diante no Consultório

São Francisco de Assis e na Consultório - Rua Joao nv J. 10 andar - Edifício do
Santa Casa do Rio de P in to, 10 - 'reI. M. 769, \ l\1o�tepiu.· "'��';;'�" Ano '. Cr$ 2��,�� I -DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO

__ .Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho-I Eoráv.o : Das 9 às 12 ho-
DR- CLAUDIO Iseme:tre, �r$ _1 c�n-' ULCERAS DÓ ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA-

CLINICA MÉDICA raso
.

ras - Dr. MUSSI., !-nunclOs mediante ,I DERMATOLOGICA E CLINICA. GERAL
Residênc ía : Rua Esteves Das 15 às 18 horas -- Dra. BORGES, =, trato.'

-

O M· IN' F
.

CARI)IOLOGIA
Júnior, 45'. Tel. 2.812. MlJ�SI. I ADVOGADOS Os, originai_s, me�mo nao

r IoDe oo,es errelra
Consultório: Rua Vitor

I, Res idê.ic ia : Aven ida Trom- Fôro em geral, Recursos p�bhcados, nso serao devol-
.•

.

Meireles, 22 Tel. 2675. OLHOS - OUVIDOS
::-, powsky, :'4. '

perante o Supremo Tribunal vl,dó'!.. _ _

.

RECEM-CHEGADO DO RIO DE JANEIRO,
Horários: Segundas, Quar-, NARIZ.E GARGANTA

, Federal e Tribunal F-ederaI A_ ?lreçaO nao se. respo�- ATENDE A RUA VICTOR 'MEIRELLES N0 18, 10
tas e Sexta feiras:

1--- de Recursos, s�blhza pelos. concelt�s emi-
ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIA.MENTE.

nu. JÚLIO DOIN.
, ESCRITÓRIOS tidos ,nos artigos assmados.

CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OU

Das 16, às 18 horas. ,

VIEIRA " DR. NEWTON Florianópolis - Edifício
_ .. -. ...... -..-,....,. DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FELIP

Residência: Rua Felipe I
D'AVILA São Jorge, rua Trajano, 12 '-n-'-'-orm'·aço-._es SCHlVIIDT.

1,1
Schruid,f 2::1 - 2° andar, I . '1' t 01L __ 10 andar _ sala I,
'"

'.
j.l

; Especia IS a em; �lOS:-- CIRURGIA GERAL1 TI 3602 J Rio de J'ane.iro - Edifício
f

•

D Ylma'r Corrêa
ap_!:. _. e. .1 , Ou�idos - Nariz e Gar- Doenças de Senhoras

U e.ls _ r.
.

....
Borba Gato, Avenida Antô-ganta. \ Proctologia - Eletricidade
nio Carlos 207 - sala 1008. CLINICA MEDICAReceita de óculos. , . Médica

. -

O leitor encentrara, nell-- CONSULTAS das 10 .:_ 13 horasCon su ltór io : Rua Vitor D'D. CLARNO G. ta coíuna, informaçõt"8 que Rua Tiradente 9 _ Fone 3415
Iníra-Vermelho. .

T f
.u.Dâploruado pela Faculdade Meireles n. 28 - ete one:

GALLETT.I necessita. diàriAmente e de - ._�__-_

Nacional de Medicina da Ultra-Sonoterapia - Ne- 3307
.

dí O Co'rlos F Engelsl.ng
Universfdade do Brasil bulizações.

'

Consultas: Das 15 horas - ADVOGADO - .me tatu:

r. '. ..
.

.'
.Ex-interno p'or concurso da Equipo de Oto-Ríno em diante. Rua Vitor Meirelles, 60.

-

FONE 2 468

I ORNAIS Te}efon� Médico dos Hosp'iiais Americanos e da Força
Maternidade-Escola

. Res rdenc ia : Rua, Vida] : .• J
,(Serviço do Prof. Octávio íúnico no Estado)

Ramos _ Telefone 3.422. - Florianópolis - O E!dado 3.022
'.

E-xpedicionária BrasileiraRua - Vitor Meireles
,

A Gazeta 2.658 MÉDICO _ OPERADO!� _ PARTEIRO
Rodrigues Lima) -; --- -CH:;EREM

.579 'D d S h C
.

P t O
_

Ex-Interno do Serviço de n. 22. DR. DIB
,Diário da Tarde ... .... , oenças e en oras e rianças _ ar os _ peraçoADVOrt-ADO , n"

.

da "lanhA 2.463 O Mais Moderno e eficiente Tratamento e Operaçõ
Cirurgia do Hospital Horário - 9 ás 12 horas

.,.

u, .

. il8f1'a "
..

. •.d C
,.

iais A Verdade......... 2.0Hl das doenças de Senhoras
I.' .A. P. E. T. C, do Rio e

- 16 ás 18 horas. ausas crveis, eomercí ,

268" I b 1 id d t t

"....

Impr..nsa Oficial .... Cólicas; f ôres rancas, irregu ar! a es men ruaes, on.

Janeiro
FONE - 2.675 criminais e trabalhistas,

'JOSPITAIS turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabiliqade,
MédicG do Hospital de

ResidêncIa: Travessa C{)nsultas popu�ares Dor Caridade: insÔnia, impotência e frigidez sexual em ambos of se-'

Caridade
2 N M

.

h d' 1�
" I pr'f:'Qdor)

. 2;314 �os _.Tratélmento pré-nupcial e pré-natal'j
1

DOENÇAS

t:.r
SENHORAS Ucussanga. - �

. Rua unes BC o. I
� .••.••.

- PARTOS OPERAÇO)-':;S Apt. 102.
(esq. T".iraclentes)

'.

sobr�r

'�O
R.n�) •• : • '.' •• "'�'.80:� Operl;lçõ,es especializdas do ouvido, -nariz, �a gapta,

. ------

, ( .. riou Ram6a sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) labio partido
C;ons: Rua oão Pinto n. 16. .

DR VIDAL do - sala 3.,. � :i; ,lo "': .:' ,o;
_

'

litar)'..... _ 3.157 _ Operações de hernias, apeJ;ldicites, ovário, utero,
das] 16,.00 às 18,00' CLíNICA' DE CR1ANÇAS

,

'

;. SebastiAo (Calla hemorroides, adenoides, hidrocéles, varicooeles e

horas.. I CONSULTóRIO Feli
---"

, '-

de Saúde) ... '" 3.153 varizes, elefantiazes.
Pela manbã atende .

- -

,
.

Maternidade. noutor C I R U R G I A E M G E R A L
diàriamente no Hos- ,pe Schmidt, 38.

n' HaDS ·l4'go'n tK'eche'le. Carlos 'Corrêa ... !.121 Tr;atamento garantido de varizes, úloeras variclil�as,
.. �ita� de ,Caridade. CONSULTAS � nas 4., Ur.. " LI :,', ""', CHAMADAS UR-

, hemorroides com 6 injenções, sem dôr
Resldencla:

:'ts 6 horas,. '. I CIRURGIÃO DA ·,CASA. Dl:: SAUDE SÃO SEB.AS,TIAO GENTES, OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Ripo)
Rua: General Bittencourt ResidênCia: Tenente SIl�,' Laureado com � n;�dallia de ouro ��la -: Ellculdade CorP'.o de Bom1k;.lro8 S.3I!

I
Tratamento e Operações dó -estômago, fígado, vesirula e

n, 101.
I veira, 130 . de Medicina do Parana.

_

, ! St'r"lI;� Luz .(Recla. .

intestino' _ Tubagem duodenal.Telefone: 2,692. FONE 3165 .

, -'-�O:-- I m'açoe�) 2.404 Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, mais
-

. .

Prêmio "Victor�do Amaral de Clinica Obstiteca .

é!a Polí€'ia (Sala C4!mI8- moderno, em__.3 ou 15 dias.'DR. ARMANDO VA- IDR ANTÔNIO MO- Faculdade de Medicina.. .".," '.-
,I s.rio) .' 2.031' Técnica única no mundo para o tratamento do Hman-I

.

- Polícia (Gab. Dt:Je- gioma (manchas de vinho) no rosto ou no corpo, com

LÉRIO DE ASSIS I NIZ DE ARAGÃO
Com estágio na Clínicà Cirúrgica da Faculdacle._ �ado) 2.5S�1 100% de cura.

-

__:_ MÉDICO -

I . de Medicina da Univ,ersidade de São Paulo..·
. COMPANHIAS DE Receita de óculos _ T.l.'atamento e operação das' enças'

Dôs Serviç.:Js de Clínica In· eIRURGIA TREUMATO-
Viagens de aperfeiçoarftento aos

. hospitais d� TRANSPORT.. dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRA SMO,
fantil da Assistência Muni. i '

LúGIA Montevidéo e Buenos Aires. .
_ AJl:REO <

I. ETC.
tipal e Hospital de Oaridade Ortopedia CIRURGIA GERAL -- PARTOS -- DOENÇAS DE TAC ......•....•. 3.700 II\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA � DA
CLíNICA MÉDICA DE i Consultório: João Pinto,

.

SENHORAS .

Cl'uzeiro do Sul .... 2.500 I NOITE
CRIANÇAS E ADULTOS Il8. '.

Operações de: Aparelho. dige.s!ivo �stômag()', �an�ir .

�..... ...•. 3.553 Consutório: Rua Deodoro, 35 _ Tel: 2784
- Alergia � I Das 15 'às 17 diAriamente.

intestinos, reto, anus etc., Vlas blllarel) (v.�s�cula), ..-1 Varl� . _ .......•... 2.325' Residência: Rua Bocaiúva, 210
Consultório: Rua. Nunes Menos aos Sábad08

Aparelho �ênito-';lrinário �u�sclllino e:..femll1�n�,·· rms Lóide A'reo ; 2.402 -- --

----C----,- H k
Machado, 7 - Consultas das

IRes.: Bocaiuva 135.
bexiga, prostata útero, ovarlO.s, .operaço.es pl.astlcas. A I Real 2.3S8 .Na·YI·o-Motor .« ar' Deli' e»'

15 às 18 horas. Fone: - 2.714.
Cirurgião da gl�rídu1a ihreolde. Clrurgla, do

cano,' Scandinav.. �.500
..

Residêrtcill: Rua lHarecha]
cer. Traumatologia.

/, '
. HOTeIS

RAPIDEZ _ CONFORTO _ SEGURAlçA
Guilh�rrne, 5- Fone' R7R:1. DR. H'ENRIQUE

Atende das 8 às 10 e das 16 as 18 hora,s na Ca-iLu'l 2021
Viagens entre FLORIANOFOLIS e RIO DE ANEIR0D·'R�·--I-.LC"BATO PRISCO PARAISO ;a de Saúde São Sebastião, das 10 às 12, e. 14 as 16 .ho- I MarelJtlc 2.276

Escalas intermediárias em ltqjaí, Santol São Se-MÉDlCÓ ['as a rua Fef)lando Machado nr. 6. (PredlO do InstItu· Metropol ". 3.147
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes Clatro últi-

FILHO
Operações - Dóenças. to DiagnosÍiC;Q Dr. Djalnia' Mpellmann). . Lá Forta ...•.. : .. 1.3Z� nos apenas para moviment9 de pàssageiros

'

'd 'Ih spi· " ,

C�cique ....••..... 1.«
As escalas em S. Seba$tião, Ilha Bela, lbatuba não

'

ü"enças o apare o re -

de Senhoras - Clínica de
bentrai . . . • . • . . . .. 2...."

ratório
.

prejudicarão o horário de chegada no RI> (Ida) e
TUBERCULOSE Adultos.

�lItrela .•.•. ,..... 3.371 .'
f _ SANTOS (Volta)

í
.

RADIOGRAFIA E RADIOS- Curso de Especialisaçiío .

, ';.

OBO.I.
'Ma' ...........•. �.659

ITINERARIO.\).O S/M "CARL HOE. KE" NO
COPIA DOS PULMÕES no Hospital dos Servicnrf-s [V'SOFOR'M" E �STREITO

,

'

',-NO �:B:S DE MAIO DE 1
Cirurgia do�Tor�x do Estado ]�l

'

.' U� ,_'.;. , pisque DI.
IDA V O T A

Fo,rmado pela. �aGul�a,de ,

(Sen;ico 010 Prof. Mula- " ,

Florianópolis Itajaí Rio de Jalliro Santos
Nac�ol1al de Medlcma, TISI0- o

•

'

,', f '

... V i
�__Iogista e Tisiocirurgião do I

no dp. Andradt.»
- Durvalin,ol! ,.:'Bafls.a 'e ga 'I' 'I .. & -18

'
_

" ", ,t'-',l:.d _

Hospital Nerêu Ramos
'-
Consultas _;_ Pela manha' , -.

"

\ '.
..

". .ISCO a primor I
Curso de especialização pela rIO H(1spital de Caridade.

. -
_ D�'stJ.l"íibüidor ExclUSIVO - I

I
PJ

Ad,'8nt.-I.sta
. OBS.� _ O ItineráriO supra está steito a alte-

S. N. 'I'. Ex-intemo e Ex-as- À t;rde, das 15,30hs.
11 "ação sem prévio aviso.

' �;�ent�i���iil::rg�:u��:rl�O:� em diante 'no consult6rio, ,Par'-ana' �-el 'Sta. Catarina I Matrícula. Aberta. HO'rári�ede����:�ópolis s 24,00 horas(Rio). á Rua Nunes Machado, ::' .
. �'.,

I �C:rsos: Primário e Ad-
,do Rio de.Janeiro s 16,00 horas

Gons :_' Felipe Schmidt, 38 Esqn,nl;l de Tiradentes. Ie:.
_

..J.
mlssao. Para mais informações dirijam-seR B'ethJ'amin Constant, 138. I .

NAVEG AO HOEPCKE

- Fone 3801.-., 2.766.' ua

Rua Visconde de Ouro. EMPR:B:SA NACIONAL DEI CURITIBA I. .

I 92 T I f 2 21n

. �tende em �on rnarcad�: Residência - La Porta FONE 3.164 •

I Preto, 75. Rua: Deodoro _ Caixa Posta, n. e e one: . t:.·FO�:s�3��.a Sao JOlrge 30
-, Hotel.

.

._. �_' .__"'.__ .. __..._ .... ,_ '_'....=-H.�_ ...
,---

b BAR E. RVETERIALavando com Sa ão·· ERICANA

\/irgem E,S1=>eci'alid�de�- ��i!a e:::�:�o�r:�
da C;la. WITZIL INDUSTQII�-J8iDvllle. (m_arcq !8U1stradu) II�a!O o�o::u:�· �;�::::,- ecoBomiza,�s� fempo e �_�IDhelro ,_..,.-------;--

I
G m '0 da venda.I

.

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

DR. WALMOR zo
MER GARCIA

I
i Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NO L�R E. NA . SOCIEDADE _

'or.ação de Mulher
.

ALEXANDRE lfERNANDES.

Vira o rosto se eu passo; rio entretanto,
'. .,

.

Seu olhar a seguir meu vulto fica.·

Que me· estima, 'de _certo não indica,
Porque parece que me odeia tanto!

Se um -dia não me vê, ligeiro espanto

Quando me avista o seu olhar explica;
E, nessa alternativa, morifica
Minha alma, escravisada a seu encanto.

Às vezes, eu também, rápidamente,
Volto meu rosto, finjo, indiferente,
Nem pensar que ela vive neste mundo.

Mas, vejq, de revés que ela me segue,
-' .

"

.

QUIS. q}seu olhar ansioso rue persegue ...

Coração de mulher, como ésprofundô!

INGREDIENTES: '

(

( xícara de manteiga
I, d,�X:lCara e açucar mas-

fermento em pó
1 pitada de sal

1 xícara de leite

'1 colker das de chá de

essênci, ��� baunilha '

1/2 x ara, dé �hocol�te

.

MANEI DE ,FAZER:
FAZEM ANOS, HOJE:

.

1 - M\;ture a manteiga
- sr. Jurandir Linhares,

, e o açucal a�é �ormarem do alto comércio;
\�, uma rilass� un�da' _ sta. Ieda Pires Gomes;.

2 _' ,Ba'll bem ao ovo
- sta. Ofélia Cunha, fi-

\ha do sr.. Odorico Cunha,acrescente-! à misture.

3 - Ju os ingredien-
tes sêcos, tneirados jun
tos, alternlamente com o

,leite AdiciOle á essência

de baunilha íl .çhocolatee, e
.

o côco ralaCll.' Mistlire le-

·ésidente em Itaj�í;
- sta. Nair Melo;
- sta. Ieda Izabel Matos;
- sta. Zenilda Maria Li-

·na .

vemente.
. Li _

Ping�'
massa, às

colheradas; a assadeira
untàda. Asse forno mo-,

derado, cerca �e 15 minu-

to� [.',

Esta receita �á 5 dúzi�s
de biscoit40s, �s ou me.;

nos. (APLA)

Snra. Alcide,�lpo
\ .

. Transçorre, h�, 'o anl-

Il\r(\ versário natalício exma.

, (, .

sra. d. Zilda Ros 'lpo, es-

posa do sr. Alci Elpo,
digno e dinâmico nte da

Empreza Auto 'Via Cata

rinense, Expresso Brus:
I Valê 'Rara a Ar..

quense e Santo.'
!

da milda los EE�DD.Guarda. I'. � Wi\SHINGTON, 30 (U.A distinta 'ver
.

l'
•

-'IP,) - A Intendência Naval
sanante, pe as sua eva- .'. .

d.. l'd d d 't anunclOW a compra, medl-
as qua 1 a es e o goza I

•

.

_ ,

,

d 'd d t
.. ante negocIacao, de .

e mereCI o es aque pos- .
'" , ,

.

,
.

t
. I' 2.180.000 lIbras de ca,fe",ver-

sue um vas o,Clrcu o a-
.

.

de. (cru), para a Armada.
mizades, pelo que, n

dos Estados Unidos. ,A com-

portunidade, muitas

as homenagen.s de qu pra compre.ende 1.180,000
libras de café,�oloinbi-anó (2

1.300.000 libras de café bra�

frequezi. em ger.1
Vlnbo Creosotldo

(Silveira)

, se-á alvo.
O ESTADO, respei

,

apresenta

,

sileiro tipo "Santos".

ajm'
Vê transcorrer, nesta

, I 'r

IHo;e ,nO

"Passado
1
)

2 DE JULHO

nos. que:

von Schkoppe, ,depois de as-

sediada durante quatro me-

ses;
; _ em 1720, os sublevados
le Vila 'Rica, em Minas Ge- NOS SALõES DO CLUBE LIRA-TENIS EM BENE-

FleIO DA FILANTRóPICA SOCIEDADE DE
.

I

AMPARO À VELHICE

.
Grande ap�'ese1itação das 10 �andidcttas ao título de

"RAINHA DO SWEATER"

o ETADO Florianópolis, Sexta-feira, 2 de Julho de 1954

F.O-iSTABo-,;-;�::�e:�D!S:--;,-A'-�f-a·(Ior =d'o·�"dl·"Jor'r"f1·,'0,"

I' ,
:-- '

'

, ,'Lood,,,s ,I li
O ����!��3�d�foP�I-:' ·ftp,r.e'senlad-·O um�·· e,me'o'da' &O.'OS-.:l rainha Luisa, da Suécia, .

,

�I:;�::;�!:t�::E{EE tifucional que é' anti-democrática
sueco, desde 46 anos. A RIO, 30 (V. A) _ O sr. ,medida devia ser conce- vil de requerer divórcio .

rainha Elízabeth recebeu os Cardoso de l\'Ii�anda, cujas Iida aos não católicos. E es- Além dessas disposições,
visitantes reais, quando de- ligações com 'fl-. Familia im- ::larecendo melhor o seu o representante fluminense

sembarcaram lia' caís de perial.são bastante conheci- ,)ensamento, encaminhou à incluiu na mesma proposi
Westminster. Vieram acom- das; surpreendeu a Câma- Mesa uma. Emenda Consti- (;)"50 normas relativas à re

aanhados do duque de E- ra, na semana passada, com .ucíonal, dispondo que a fa- presentação diplomática do

A data de hoje recorda- .

Iímburgo, sobrinho da rai- um discurso em favor do nilia será constituída pelo Erasil junto à .Santa Sé e

lha Luísa, Do cais de West- divorcio. Todavia, o repre- .asarnento civil de vinculo cutras que colocariam os

minster, a comitiva se diri- -sentante fluminense, ocu- lissoluvel e pelo casamen- selvicolas sob ,proteção re

_ em 1635, a Fortaleza �iu ao P�lácio .de Bu�king- panda ante-ontem a tribu- o' católico de vinculo indis- Iigíosa.
de Nazaré do Cabo de .San- ham, em carruagem, pas-I na declarou que não havia .oluvel e terá direito à pro- A emenda foi subscrita

to Agostinho, comandada .ando pelas ruas enfeitadas, sido' bem interpretado" por- eçâo especial do Estado. e por numerosos outros re

.

por Pedro Correia da- Ga- entre .elas de marinheiros, qu� não era rigorpsamente .ue será gratuita a celebra- presentantes, entre os quais
ma e Luiz Barbalho Bezer- .uzileiros e policiais: I um divorcista. Achava que ão do casamento civil. O os srs. Aliomar �aleeirl),
ea, capitulou às tropas ho- casamento católico, celebra- Flávio Castriotro e Saulo

landesas : de Siegemundt lo de- acôrdo com as pres- I Brand. O sr, Cardoso de

"S' o'I-'r'e'e' , "Swe....a.te�r··."·- ,.::Ç,:::ádi:S���t�t:o �:;::.�: I �Ii;r���:aoc:Pf��1 ��easd::::�
Júblico, mediante ,d�sistên-

.

der a sua iniciativa, tendo

:ia eX12ressa por parte dos I sido contraditado pelo sr.

iubentes, da faculdade ci- Teixeira Gueiros e outros.

cais, capitularam o Gover-

---·�-,--f
. rador, Conde ae Assumar;

B LACHINHAS DE
. ta, a do seu aniversário na-

-:- em 1817, as tropas bra-
CÔCO .alício, o nosso distinto con- sileiras do general ChagasI ' ...,.

terrâneo Major Asteróide Santos atacaram e destro-
" .. .

..

Arantes, da Reserva' Remu- çaram, no combate do A-
.ierada da Policia Militar e Qósteles (Missões de além-.
orestigioso elemento do P. 'Jruguai), uma coluna de 1\ seguir brilhante. aclamação da, rainl�a escolhida.
3. D. em Joinvile. ' milicianos corrientinos sob, Depois ... Soirée abrilhantada pela Orquestra do

cav Havendo desempenhado I,:) comando do C�ronel A- Clube.'
1 )OVO '<,

\. " Ilál'ios .

cargos de relevo na' randa; "

O A' • '1 .

1
'

li d "S t
"

2 xícaras de, farinha de, idministração pública do I _ em 1823 o Exército" . prell1lO especia a ram la sera um in o we er

,

"

Estado, além "de Chefe da B '1'
.'

d tê , . I .
oferecido pela conceituada Casa A MODELAR.

'trigo '" rasI eIra, pon o ermo g 0- .' , I .

3 colheres das de sopa 'de Casa Militar do Govêrno rioso à guerra da Indepen- . Esta cintilante reunião. elegante se realizará na noi,

Nerêu Ramos, desempe- dência, entra triunfalmente te da.L? de julho.
.ihou o de Delegado Regío- na cid�de da Bahia, explo- S�mtribua para que os 'velhos desamparados tenham

rando a� tropas portugue- momentos de.' al}egria .e algum .. conforto.
sas do general Inácio, ;'uiz

. rj��;;;I�;�� �';;v��;tM�im��"� seguir. ","

na, partiu de Napóles com

______� l�stino ao Rio;
.

- em 1863; no Rio, fale

VE]�. ',' Arte latino. ceu o' Almirante Fr�deric�,
americana Mariath, o vitorioso do com-

em São Paulo bate de' Laguna (15-XI-
------------ 1839)' destruindo a. esqua
LEIA ... JÓ. é possive'l dra dos republioanos do Rio

,

.

O progn6stico I,
Grande; ao mando de daI'i�

pré-natal do sexo? baldi;

-N-.�---:--r--- - em 1895 foi inaugura-
o ultImo numero, I APENAS d' B h'

'

M' ..
.

d h' d
' a na a la o onumento

a ven a oJe, a I
7

' , A'
.

t '1 t d 'I '. 00 da Independencia.
reVls a I us ra a Cr$, André'Nilo Tadasco,

lar";
-:- e.m 1842, em Caeté, os

. revoltosos de Minas Gerais
:oram repelidos pelo Coro
leI João da Motil Teixe�ra
(da. Guarda Nacional); .

- em 1843, a Imperatriz
10 Brasil, D. Tereza Cristi-

HAVANA, 30 (U .. P.)
O c�ronel . Carlos Aldana

, -

Sandoval, ministro das Co-
.' . ' I

municações' e Obras PÚbli-
.:-as do govêrno, do ex-p�esi
dente Jac�bo Arbenz; sóli-'
citou asilo na embaixada de
EI Salvador, na Guátemala.

Brasileiro
PARA' DEPUTADO ESTADUAL

T'EL�O VIEIRA RIBEIRO
, I'

-

Restaurante Hapoli
RUA Marechal De0doro 50. .

Em 'Lages, no sul do Brasil, o ��lhor!'
.

Desconto esp�cial para os senhorés viajantes.

,

4bono� de emergencia 80S a,po"
sentIdos e P8,Ds,ionistas' {,

, ,

mo, 30 (V. A) - A Câ-
, I

mara de Deputados, enviou
à sanção do presidente da

República b projeto de lei
do Congresso' Nacional

.

n;

2.879, qu� 'concede abono de'
emergência aos aposentados

.'
.

.. e pensionistas 'dos institú

,tos e caixas de
-

aposentado
eia é pensÕes.' p ref�:r:ido
projeto estende�se a todos'
os inativos, inclusive àque
les que já tiveram seus,pro-

I

ventos reajustados por car-

ta dos Tesouros dos :Esta-l'!������1dos.
.

ZE-MUTRETA •••AVENTURAS 00
. .

3

,�:

Banca �o Brasil 'SrA
CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

(EM LIQUIDAÇÃO)
.Os encarregados da liquidação do acervo da Car

teira de Exportação e Importação, 'nos. termo\ da porta
-ia n. 22 de 15 de Janeiro do corrente ano, devidamente
tutorizados pelo Exmo. Sr. Ministro do Estado dos Ne
�ócios da Fazenda, tornam público que acolherão Só

.

nente até 31 de julho próximo, pedidos que visem te

exame de despachos proferidos, pelas Administrações
la extinta CEXIM, bem (como pertinentes a novas pror
-ogações ou alterações de licenças em vigor; - Pedidos
1e reconsideração relativos a' processos .indeferidos .pe
.o Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, exclusivamente quan-'
lo formulados até 3.0 dias após a data da comunícácão,

(As.) Cléo Lacoste, João Galileu Antunes More'im,
9smar MO'itteiTo.,

'

o

VENDE-SE
CHEVROLET 1951 - - Veh'de-se, "power-glide",

4 portas, radio, faixa branca. Preço Cr$ 220.,000,00 Tra-
tar com V. de Sant'Anna, telefône 6.263 Florianó-
,poÍis.

-

'Vende-se
'Vende-se uma escrivaninha de imbuia em ótimo

estado de conservação, a tratar com o' Sr. Eroní Alves,
:no IAPC das 12 ás 18 horas.

Correias e grampos
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 DO ESTADO

Clube 12 ,de Agosto
A partir de 15 de Julho, só será permitida a ,

entrada, às sessões de 'cinema, de menores de 14

anps aos que apresentarem cartão de ingresso com

o nome, data de nascimento do interessado e nome,
assinatura dos pais ou tutores.
Os cartões poderão ser conseguidos na secre

taria do cl.ube, diariamente, das 8 ás 11 horas.
, .

A DIRETORIA

I.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,FloNftnópolis, Sexta-feira, 2 de Julho de 1954
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I'_ola- _��;��:��·:3;r;: .•,9'-��j.�-
! i DOIS BONS PRELIOS DARAO CONTINUAÇAO AO CANIPEONA'J;'O- DE' PROFISS10NAIS,. _

DUMINGO PRO'XIMO. 'NESTA' ',!

,
" CAPITAL LU'fARÃO BOCAIUVA E PAULA RAMOS E EMlIENRIQUE LAGE O IMBITUBA RECEBERA' A VISITA DO I.

� !
\

ATLE'TICO
" I

4

Espo.rt
�� ..��.a�'�..�..��__�C�__? �..� à "'�"'''''''''''''••I �7J�,��''.'''''''''.''�'' � � � r

�"o �E s t· a d o
. .�

IVO'

Negada_pela C.B.D.licen�a
o simpático e cam- "N,'80-54 "

"
I,

-

(
"

'
\

: ,,': '

•

mo,ic::om excepção da e distinta considera- proibição da CBD,

peonísslmo:-� Çlube de III ,Senhor presidente::l '

NaQ, �'pd�'Í'á o �lvi-rJbr�cÓÍlyi:df\r clubes,' " As�oêiaç�o ')\r��?tina
I

ção, . tarâo ausentes da

Regatas Al�o .Luz; re- "Venho pelo presente I argentmos para a',regata ,-mterna- . de Remeíros Aficiona-
(A.) H it F _

regata internaciona

,_ce�eu��a Fe.çt�:i�ção A- I comunicar a V. S. que I
cional de, Setembro p�s!a Capital lidOS (A.A.R.A.) rar,i _�spres�e�e er

de Florianópolis,
quáíica de S'a,nta Ca- 'em cabograma dirigí-] :

, '\ ' ,,' Aproveito a oportu-] '\ remadores argentino
tarin,a,�ó"?�íC,io a?aixo: lido a ,esta Federação, ,portos a r,eali�.aç�o ,dâ� Ç�? convidar os país�s nidade para apresen- 'João �a,fio Zomer Entretanto os u r 1

;, ,'��'Ifl�)l'Ian�pohs, 22 ,a:1torlzo� a ,Confede,ra- i regata InternaclOn�l, Ii filiados .
� Federação ltar os, nossos pro�es-' --' SecretarIo. - guaios já solicitarar

de junho de 1_954 I, ç�o� Bra�llel:ra- d,e, Des- podend� esta .agremia- Internacional de Re- tos de elevada estima N. R. -- DIante da inscrição.

t._++...++...l....i.....++.·++.�·++.�� •..·i.....++.*++...;..� ��.��� •..• ++...++...++.·++. �;. �.:....++.�++. ++.•..t.;.,.�..:.. �� ++...++. ++..++..++...++.�tI_ ., �
•• �-, • + • + , .'� •• � .' •• ,. +,+ • � • + •••• �� ••••• �� •••••••••• + •••• ,+ ••• + •• �•••••••• � � • � •••••••

,Recebemos a seguintej; nanté,; qUE;! desde ,j!;l':ü'1arca-

decid
· ·

I d
'

�carta: �,,'"'�)�o.,d�'s�u �r'ílni\rJ?':'tentó eel "Ir·ãa:' a tltu a e 5,4 ��UE��ei����NADO�i S'.

i'��s 24 minutos, d'� í;s,e ,com-' I té 18
J 'd S I 2'!' ":"1' d' .:_ ", - -',' l' O título de Campeão da

I
tar e 2 x O na prorrogação mp. a e anos.

, '\-

aragua ou, em ':to J
f' ementar 'el{{Qu. comp e-

, N
-

P
-

I
'j

II
.

"
'

,Taça do Mundo de 1954 de-, D t d U'
-

e 5xL' o rograma: '

de Junho de 1954 I tamente desórganizada a re-. "

"

'.
!, erro a o o ruguai na prorrogaçao e a

N d S
J, ,

d dA'
' ,vera ser decidido entre a'

.

Austria foi surpreendentemente go- A vitória dos germânicos ' oticias a emana r
,; �'r,', Redator, '

taguar a o Vai, que ape-
H

'

AI 1 I d I
A • b t

' Nacional (
I ungria e a eman ra, no ea a pe os germânicos sot re os aus nacos a quem

Lendo nesta da,ta a sec- I' sal' dos três tentos que',so-
.

domingo, ern Ber-, . '

id Preços: 7,60 - 3,50próximo , -os magiares consi eravam -

, ção esportiva 'slês�e ,acredi- !freu; ainda obrigou o exce- na, I quarta=feira, os hungaros alemães' sôbre os austria- o maior perigo, _
constituiu \

f 't doI L: di
- d 29 d II 'T

'
'

" \ I

, :,,::
a', : J?rna '

..

e

, iÇ�0 ,_' e oJ o

I �nte a,rqueiro atu a� pra- I Os dois pajses foram os \ sôbre os urug�aios, cam- cos, respectiva�ente por grande surpresa, a julgar
,

,?O�I en�, depare� �OI? A

um

I bcar dlVersas defesas de! vencedores das pelejps: de I peões mundiais de ,50 ,e os ,2 x 2 no tempo ,regulamen� 'p.elo, marcador dilatado.
pequen,o comentarlO sobre :.vultó, Assip sendo, �enho I", __

. , _ � , '-:-'"'. ,....,.,.." - 'L < "', -:t,
'

a partida reálízada' domin- I apresentar em nome dos es- I ',' "," '

"

� 'e.. ",;.:, ';,.,1 ':i.,,': �,", � • .,�:'
_,....--.----.,..-----

go últüno nesta cidade, en- 'POi"üs1as de Jaraguá do s�{1 �" , .,<,", '�,�Iiis�ó��RIÁ DO.",CAM:PtÔ�ATO
,tré o Avaí :F, C. dessa ca-

i

noss� repulsa por 'essa in-I,
"

.. ,\i,MUNDJAL DE FUTEBOL
pital e o c. A. Baependi,"ftIndada noticia, que visa,

'

, II nÍSPUTA EM 1934
-. '. I '.

' '

,campeao ]araguaense, cUJa exclUSivamente menóspre-
' •

'�itóriapendeu'Pal'a este úl-lzár a, vitórié\ �o C
.. A',B�e-'1 it?tS FINAIS:

tImo pela contagem de 3 x IPendi, que fDl sem dUiVida; "A:. ,

2 D' t'
-

1
' I Oitavas (Os perdedores

, iZ o ar� igO que a secçao 1 a guma o quadro melhor ar-

esportiva de "O Estado", mado dentro da cancha ten- I
foram desclassificados): gramado da Penitenciária, Bronze - "O Invicto"

conseguiu apurar em fonte ld� consequente}ll€nte.
\
sua! Alemanha, 3 x Bélgica, lini; Guaita, Meazza, Schia- defrontaram-se as equipes (Ao Presidente do Paisan-

([[ue considero ind�vita, h�r i vitoria como já disse sido 2 via, Ferrari, e Orsi do Paisandú e do Cruzeiro. dú, vencedor.
" 't

' d' C ABd' b Ih
"

"

Suécia, 3 x Argentina, 2. Vi'ce campea-' Thl1ecosCl Vi ona o . . aepep- as mais ri antes; e não
-

c. ... -

I , Taça - "Fernando F. de
d' 'd f d Tchecoslov., 2 x Rumâ- lava' u'a "A ' l'i S1 o TUtO ,e uma atua- nascida pelo auxílio do ár- q i . paz o t�mpo regu amen- Mello" (Disciplina). '

ção facciosa e clecepcionan- bitro confo..rme querem 2,- nia, 1. Térceira colocada: Ale- tar a' peleja terminou em-
I

te do juiz 0e Jaráguá do testar alguns inconforma- Suiça, 3 x Holanda, 2.

I,manha'
(vence'u a Austria pat�da pela contagem de

I

14 medalhas, ofertadas

Sul, porquanto q Avaí F.' dos. Austri�, 3 x, Fra.nça, '2; 'p�r 3 x 2)
,

'

, :: 1 ,x '1, tentos consignado' poz. Santino Andrade' e Jo-,

C. até a altura ,d�s)W mi-I Hungna, 4 x EgIto, 2,.. '

/. �p, Quarta colocada: Aus- por'Walmor para o Paisan- ão N. Vieira, assim distri-

nutos da peleja,,·vépcia por', Se paira dúvida por par� I Itália, 7 x Estado:� Ul1l-ltria.,
'

,'/ dú e Jaco para o Cruzeiro. huidas: 11 'medalhas 'Para
2 tentos a zero'�o'Pur� men- ,te do Avaí F. C. quanto a dos, 1. (.ContiJilúa) N_a prorrogação' 'reg�strou- os jogadores; 1 para a lVIas-

tira, pois os tentos do ven- : conduta do árbitro Heinz 1- Espanha,. 3 � Brasil, 1. 1-'" ,,_ se novo empate, sem aber- cote; 1 para o Presidente e

cedor foram marcados aos IMahnke, tenho certe�a se-I QUADRO BRASILEIRO IMARCO'�AI,� lqM tUfa de COI).tageni, neces�i- 1 para o Técnico.

24,30 € 36 mi"_';ltos da fase rá unicamente para justifi- - Pedrosa"Silvio Hofman ANO NO ,IMnITUBA ,tando a cobrança de 3 pe-; , M. Borges
complení�ntar., I cal' uma derrota que acre-

I
e Luis LHz;, Tinoco, Martim I 'Deu entrada �a F. S' F.,

I
tlall.clades máximas, para'

, Fr��1can�ente não' COnSigO� dito não estava nos calcu- : e ganali,; '�uizinho, V�lde- ,�ue
fez c0nsta� �m sua, úl� fdicidii" o match. I

entender essa infundada in- 'los dos flodanopolitanos. mar d�, J3nto, Armandmho, Ílma Nota OfiCial, o novo '.
' \VIAJA HERRERA'

fm'ma_çií01 pois qualquer I, '�'. ILeônida's é' Paté�ko. "\ contrato do profissiOl;al , Osni ,encarregado de co-

P<fsso� de sã conciênda ja-: Ence�r��do que�o frizar 1 ,.QU:A�TAS B�, FINAIS, Marco A�rélio, Deme,tri brar: pelo Paisandú o fêz Segu� para Pôrto Ale
mais poderá contestar sôbre ! ��e o JU�Z sr. Joao Sebas-

I (Os' -p�í�de,l:1ores furam' de,s- 'Com ,o Imbttuba, pelo, prazo com mestria, .alinhando to- gre, hoje, o excelente ex-

a, vitória do campe?o jara-I haóo d� Silva, q�� A
�tuou ,

o ! classi(i�f�o�) :

, . I?e�um ano.
'

, das ás três nas malhas ad- trema canhoto Herrera, ti-
�-guaense so]? tod,o,S os port- ,prlme1ro tempo ��sse en- Alema'np�aj 2 x Suecia, 1. I,

.

-' ' versárias. Pelo Cruzeiro tular do esquadrão profis.
tos'ju�ta,' m�recida �'cris'tà-I c�,ntro'A tecen?o éonsidera- Tch�ço�lo��q�ia, 3 x;SuJ- SABIA' BATEU ,Jacó assimilo� 2 tentos, sional do Avaí e elemento
lina "',, I �oes sobre o trabalho de ca 2. �"

' ASAS ,Idando ense)'o que na ter- d .-

•

1" I"
,"" e pro)eçao nos meios �llli-

Com referência ao l�nce I

seu companheiro na etapa Austria, ,2 x Hungria, + Q jovem Walter H_ Sou- ceira ve� Joãozinho 'defen- v�rsitários, c�rsando a Fa-

que o informante alega ter I complementar, teve pala- Itália,� l' x�Espanha, 1.; Iza, o popular Sabiá, que desse espetaéularm�nte. culdade de Farmacia e 0-

_

o' jogador Bolão cons1gnado
vras �e -elogios :a�a com a Itftlia, 1 x Espanha" O

I �om A

tanto �ril.ho, d�fendeu I
Com �ste ,resultado con- dontologia desta Capit"l.

11'111 tento legítimo anu-Iado atuaçao, do arbitro que pa- (jôgo desempate). I
as cores do Ins F. C., pelo.' qUiStOll o vencedor a Cópa 'I( ,

p�10 arbitro, devo esclare- I
ra alguns inco�'formados da SEMI-FINAIS (Os per7

I
qual se sagrou yice-super- I

Governador do Estad�. Herred vai á sua terra

cer que o dirigente da par-:
capital foi taxado de faccio- dedores foram desclass,}fi-l' ca,mpeão n� c,átegoria de natal 'em goso de férias, não

tida antes mesmo do centro-
so e decepcionante. cados) : ,

,�' Amador, ,e que recentemen- Além dêsse o, grêmio aI", se sabendo se voltará a

avante avaiano estar de Diante disso, peço em no- Tchecoslov., 3 x AleJha-
I
te�' defendia as côres do Fi- vi,-verde, d�rido prova de tempo para o cotejo Avaí x

posse da pelota já havia as- me dos esportistas de Ja- nha; 1. '

IgUeir.ense
F. C., acaba de se Isua perfeita organisação Guaranf, marcado para o

,

1 d' d' ,

d Ita'l,ia, 1 x Alistria, ();,f transferir para Lauro Mul- ,conq�istou, bronzes, taça' ,e dia 11 do corrente.
�ma a� o nupe, Imento, mas i ragua

o Sul, que .v. S. pu- "
-

este num gesto de indisci- blique na página esportiva Jôg9 final do Campeona- I iê:r" ,onde defenderá ás co- meda�has assim descrimimi- Bôa viagem e felicidade

plina a��da.concluiu o lan_ll d,êsse 'jorna1, o ,presente es- to Mundial de 1934 - Mar- ,res.!Ío Henrique Lage. das: �unto d� seus, são os �oto�
A t d B d·

I cador: ,- Ao Sabiá os nossos since- Bronze - Dr. Aderbal que endereçamos ao magní-ce, -VI 'orla o aepen i chrecimento. I'
, .

-

foi isto sim, conseguida a I
'

:
.'

,� ,ITALIA, 2 x TCH�qQS- ros votos de cresce�tes iRamos da Silva" (simpatia fico wing esquerdo do tri�
baSE de uma reação fulmi-I J ...ANDRADE". .,LOVAQUIA, 1. prosperidades. / 2.0 lugar). campeão da ,cidade.

ao Aldo Lu�

, ',I
I CAMl;'EÃ: ITA�IA, com

o segl"linte, quadro: Combi,
Monzeglió e Alemandi;'
Ferrari IV, Mont� e Berto-

do recente' festival promo

vido pelo Pádua F. C., no

Bronze - "Dr. Celso

Ramos" (Uniforme Lo lu- Jgar)

As 8hs.

Michael. RONNIFi - Pa
tricia, NEAL - HUf MAR
LOWE em:

O DIA EM QUE A,I'ERRA
PAROr

Imp, até 14 ano

B'rilhou' O Pais80dú na fes
tival do Pádua F.,�.

Como partida de honra Nb,programa:
Filme Jorn<ll.

> Preços:

C3Lt)I!IA
Estre lo ,

AS:S.Ramon AR NGOOD
- Amalia G J em:

AMORES DEVMA

VIUVI
Im�, até 14nos.
No progra :

Esporte nela. Nac.
'Preços: 7 I - 3,50

,

Imp. E14 anos.

No pJ('ama:'
Atualtlantida ,

Pre 7,60 - 3,50

J 1 na Téla. Nac.

ALLEN em:

IMO MOSQUE
TEIRO

aI do seriado:'

A:yILHOSO
CARADO

p, até 14 anos.

6,20 - �,50

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



que viesse assegurar a anu-

lação do ato governamen- PRISÃO DO· CAPITÃO
tal. T H E SEU

Com a, presença de vinte

e treis .oficiais, foi aberta ,Prevalecendo-se da cir

a sessão, inicialmente re- cunstância de estar no co

vestida de caráter confi-. mando geral interino;' o

deneial e, reservado, te�dO I M�jor Guedes, no dia se

o Sr. Presidente, sr. Major gumte, prendeu o Cap.
Maurício Spaldíng de Sou-; Theseu Domingos Muniz;
za dado a palavra a quem I sob á alegação do mesmo Jdela quizesse fazer uso. ter censurado e criticado,

.

Solicitou a palavra, o um ato do Sr. Governador'
sr. Cap. Theseu Domingos do Estado, na �ssembléia

. Muniz que começou a ex- Geral do Clube : dos Qfi
'posição de uma grande te- ciais. Esta injustiça teve o

se, onde exuberantemente fito .de desviar as atenções
provou a irregularidade e que se achavam voltadas

injustiça do ato, conseguin- para o ato arbitrário e' irre
do firmar em- todos, indis- gular que mandava rein

tintamente, a convicção de cluir um sargento expulso
que realmente o ato do Sr. a bem da moral, como tam

Governador do Estado in- bém uma forma de intimi

frigia as leis e regulamen- 'dar ou coagir os demais a

tos, da Policia Militar, além ficiais empenhados .na ini-

ciativa nobr� e meritória.
- Além do mais os oficiais

de concorrer para seu des

prestígio e conceito desía-

vorável..

Estava o Cap": -Theseu

por findar sua' 'oração,
quando foi - -ínterrompídc

, rlp. maneira I -brusca e jn�

tempestiva pelo consóció

Major Mario Fernandes

Guedes, que, em altos bra-

ciar-se contra as mesmas,
concitou a todos os oficia�s
presentes à ass�mbléia a se

pFICIAIS

Sob a alegaçã� de que
retirarem com êle, alegan- os telegramas não poderiam
do que a�sim falava' como ser dirigidos diretamente

•

comandante geral interino ao Governador do Estado,
que era na ocasião. Visi- porque tratavam de assun

velmente surpreendidos pe- tos dá alçada do Comando
la atitude e procedimento Geral, muito embora êste
'do Major, Guedes, e alguns órgão até agora _

nada pro
bastante indecisos, nove 0- curou fazer para remediar
ficiais se retiraram do re- o mal, os senhores Major
cinto fechado, onde funcio- Mauricio Spalding de Sou
nava a assembléia. sa, Capitães Rui Stackler

�ste ato e procedimonto de Souza, Salomão Beser
do Major Guedes que tan- ra de Arruda Câl;1ara I;

to o carateri ou revelou a Theseu Domingos Muniz,
falta completa e absoluto tenente� Ledeny Mendon
de espírito de bJ�s.se e amôr ça da Rosa, Carlos Hugo
pela Corporaç�(j; procuran- Stockler de Souza e Alinor
do ainda disvirtuar 0_ sen- José. Rithes foram presos.

\ tido elevado e, nobre dos Na ocasião em que er�
trabalhos que e tavam sen- lido à ato que. prendia os

do levado a efe to, na de- referidos oficiais, num- ges- "
fesa da honra e dignidade to dignificante e profunda
da nossa secular Policia mente revelador' do alto es

Militar. pírito de classe, os tenentes
Permaneceram olidários Elvídio Petters, Armando

e firmes em seus \ propósi- Firmino Cardoso, Airton

tos em defender os\ interes- João' de Souza, Onildo Pin
ses primordiais da intitui- to de Oliveira e Paúlo Car

ção com alu(vez, dignidade doso, apresentaram�se para
e desprendimento, oI; Treze, se 'declararem solidários_

DIA in DE JULHO, - NO LUX HOTEL·

Jantar dansante

Desfile de modas

.Canto e bailados

Reserva de mesas na Portaria, pessoalmente.
Pedidos pelo telefone não serão atendidos.

Procura-se casa

-I ECONO'MIA absoluta
Grande CONFORTO

AQUECEDOR

IMERSÃO e CHUVEIRO
_--.....___

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteir.amente q/e
cobre.

• Aquecimento ,ultra rápido.

• Játo abundante niil ter(pe.
ratura desejadi.

f

o MISTURADOR DÁKO. d� reg"'"

lagem' in.tantonea,' per",ite a

maior e.calo de grod",oÇi:les de

TEMPERATUR". • I

'$;1'> f !
�.�.�: ! f
,"0·)

1

._-

'Bolsas de estudo suspensas

, '

I C I T � [*fSmm�DI
Ag�ncia

.de .

PARA AQUELES QUE

. C�SA MIsCELANiAdi.tri�
1)I"dora dos Rádi8S R.C.A.

I vitor. Valvulas e Disco••

Rua �ontw'lheiro,Mafra.

Freqúezlt em ser.1
I Vlnbo CreQsotldl

. _ (SlIve'r.)I �------------

PELOS CLUBES
No prôximo sábado, dia

3, o Clube- Recreativo "6 de
I

Janeiro" abrirá os seus sa-

Iões para a realização de

RIO, 30 (V. A.) - Em órgão deliberativo, suspen

face da si't�acão cambial e' der temporáríamente, a

ao f�to de nã� t�r sido com-
I

concessão de bolsas de es-
, .a'.a,),;-·, 'ple_tada, aI,·nd.a, .

a distri�u,i-I tudo ao' estrangeiro e 'deA ASSEMBLE'IA GERAL Oficiais que hoje-estão pre- com os colegas que acaba- . Inesplicavelrnente, por acompanhem o .gesto digni- d � t. • çâo do crer 110 orçamen a� I
auxilias a outras 'entidadesDO CLUBE sos, certos, porém, de' que vam de ser presos, fato que um único ato, o, Cap. Rui

I
ficante e nob}:-e" dos seus

rio do corrente.\ exercício
O povo é quem vai julga- levoiI o comando imediata- ficou preso

.

por oito e os camaradas sacrificados pe- decidiu o Conselho Nacio- d�dicadas aos trabalhos de
No dia 1� de. junho do los. _, ',' mente a considerá-los pre- demais por quatro dias. De- la mesma f��da que a to-' 1

'- '.
a científica

I
nal de Pesquisas, pe o seu pesqms_ .

corrente, o Clube de Ofi- Não fôra, portanto, o sos, tambem. Revela notar,) .
dos pertence. Deve-se es-'

ciais da Polícia Mil�tar fez

I
procedimento irregular e que êstes oficiais já haviam pois, os que se solidariza- clarecer ainda que dentre

realizar uma Sessão de As- incorreto do ,Major G1}e- assinado, a ata da sessão da ram, ficaram" todos, presos os oficiais preso por oito

sembléia Geral Extraordi- des, por certo' que o des- Assembléia Geral do Clu- po�' oito dias, o que ,equi- dias, 'haviam
-'

alguns deles

nária, ,convocada especial-I honro�o e infamante ato de be, onde, �e declararam so- vale a considerar que j
os

sem .punição "alguma, 'cir
mente para ser debatido'e reinclusão nunca chegasse. lidários com a 'tese apre- co-�artecipantes são mais cunstância que obrigava, à
estudado o ato do Sr. Go- ao conhecimento do públi- sentada pelo Cap. These_u e

I responsáveis do que os au- diminuição do castigo se,

v�rnador, após o que seria co, pois, os .briosos e dignos que firmou a convicção de I,tores. E' que tal' medida em d'evid,a conta i�ssem'
elaborado um recurso com- oficiais teriam achado uma que o ato do Sr. Governa- visa amenc;lrontar' os' de-I,�on�iderad�S- as atenuan-
patível com o espírito poli- fórmula ou solução capaz' dor era irregular e injusto. I mais .oficiaís para que não tes.> .

cial-militar dos associados �e resolver Q caso.
'

,

�_'r.tl�i3IB'''1a· Preceita daDiaj Pu�licidade
.

(O REGULADOR' VIEIRA) _ pEFESA AUTOMATICA Caixa Postal, 45,
.l •• lla.r' .'fitar••or.. �'lorianópulill

" :\LlViÃ AS CóLICAS UTER!N.u I' Seja qual fôr a tempera- Santa C.".I\rJIHI
•.iI r:ntprega-se com vanta,�m pai. tura ambiente ou externa,,; "s; >- combater a. Flore. Brancaa. COU- .

ter t
.

d' r

AVÓ �); cal Uterinas, Men.truae. o ap:'\. CI
a empera u:r:a o corpo,

�.,

� parto, e, Dore. DO. ovino.. conserva-se ruais ou menos II�""""."�"",,� ,

.

:
O Centro' de Irradiação

�
F

'

.

',: ., \ I poderoso calmante e RelUla· constante, raramente se a-. .

M ) "A L" li
.

t;;-"}� \-.'.:_:�'��, .

do! por ex�lência.' fastando do nor,mal mais de! \ ��: Eso:�i�;s, t��asr: ��
'2:���

I"LUXO SEDATlNA.' pela ..na ClOro· meio gráu, mesmo quando i gundas feiras, às 20,30 à rua'Co
• #-. • "ronda eficacia. li receitada ..pl --

A et it <, C 1)' ... �-f 33 20f,�.' FKH \' MAt ...... 'U
'

tr'...
·

'
'

o termome ro acusa murtos
.

onse ieiro lV.. ra, -

.' mCKUCOI, JU ','" I
.

andar.
'. FLU.1Q SEDATINA ��tn"" MI" gráus abaixo ou acima

'de-I· ENTRADA FRANCA
toda parte. 'z�ro. ,E' um ato de 'defesa. �

do organismo, �o qual a pe::_'

Ile desempenha importante"
papel.

Conserve a pele em es-

tado de protege�' seu

organismo cont1'a as

grandes variações da

tempetratura externa,
hàbituando-se aos b ..-I
nhos frios, ao exe,cício'
e às roupas adequadas.
- SNES.

sócios do Clube de Oficiais
ficaram . proibidos de se

reunirem em assembléias,
dentro do próprio Quartel

'
,

'

-

1
-. ... -.,. -

conforme vinham -fazendo: Escrítérle . de .Re·pres:tniações R'
.'

.'.
-

'

lesde a fundação do Clu .

. eqressou-

,Vend,�-�e t!m l!;scritório de Representações, bem ue '.
,be.

centro da cidáde: ".
.

d
'..'

.).OS TELEGRAMAS Tratar à rua Tr::ijano, 3R, 1° andar - sala 4. O ex. 10�.;

BUENOS AIRES, ?O (U.dos e gestos espetaculares, Diante da situaçã6 de.
--.

P.) _. O tenente-coronel
acusava o orador de estar ameacas e cerceamento d," reformado Atilio Cataneo,cometendo uma indisciplina liberdade de expremirerr dirigente da União Civica
ao analizar e estudar da- seus pensamentos através I R d 1 1 d

f ' , .a ica, que viveu exi a o
,__ festas levadas a efeito na-quela arma ihiqmvoca e de sua entidade de classe, I CASAL SEM FILHOS DESEJA ALUGAR' CA- no Uruguai durante quatro I

irrefutável o atá que man- os oficiais solidários come": SA NA CIDADE, DE PREFER:elNCIA NOVA, COM anos, regressou lJontem à • PLACA!! SIl'Ii.rrICA8. quela Sociedade, é de se

dava reincluir um elemen- çaram a passar telegramas IG�RAGE, 3 'QUARTOS E DEMAIS PEÇAS. OCUPA- Argentina, valendo-se da III-XI-rIde Nogu81·ra ; �sperar que, a no�tada dan-
to expulso por ,incapacida- ao Sr. Governador no sen-lÇAO

IMEDIATA. .

concedid�i
D santa-- em pauta, seja gran-

de moral e a bem da disci- t'do de ap�lare� para se
OFERTAS PELO TELzyONE 3717, DAS 9 ÀS recente anistia a'UlUar •• ira- I,' demente anl'mada.1 u

12 HS. E 14 AS 17' HORAS. I pelo govêrno. , t••••fm.. tplina. espírito de justica e melhor ---------------,.._---------------- ..._---
" A seguir, o major Gue-, atenção 'pa�a o �aso do sar

des, esbravejando que as gento. Foram telegramas
determinações do Sr.. Go- ridigidos em termos e com

vernador deviam ser aca- muito respeito.
tadas sem discurssão, não

podendo ninguem pronun- A PRISÃO DOS TREZE

DESEJAM O MAXIMO

EM, 'CORTESIA
E �EFIEIEN·CIA

.'��.

!j(ERL
PÉRFEiçpõ SEf1 /GU/lL

mais uma soirée, com início

às 22 horas.

Levando-se em conta o

brilhantismo das últimas

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA'

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.000 litros

Fabricados nos tipos
horizontal e vertical.

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE ..

revestida de material altamente ISOI,.ANTe !lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blind�da.
.• Controle automático de temperatura por.' lJRMOSTATO.

que proporciona grande eCONOM_lA.

GARANTE, O QUE FABRICA

, ,C. BAMOS S/I.-Comércio e 'uênelas
Rua ,João Pinto, '.;..Fpoli.··Sta. Catarina

/

f
rAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



b

,--

Para a representação federal, decidiu a'
Convenção indicar os seguintes nomes:

SENADO FEDERAL
Dr. Nerêu Ramos
Suplente: Dr. Francisco Benjamin

lotti.
Gal�

,

'CÂMARA FEDERAL
Dr. NerêuRamos
Atilio Fontana
Dr. Paulo Carneiro
Dr. Aderbal Ramos da Silva
Prof. Orlando" Bràsil

.

Dr. Joaquim Fiuza Ramos
Dr! Ivo d'Aquino
pr. Leoberto Leal

,

Dr. Serafim Enos Bertaso
Dr. ,Arquimedes Dantas '

-'�'
.... ,

.. � ..., ..

.� j>
�

t.
-

'Aprenda dac�ilogra.lia
Escola Profission::tl "Pedro Bosco" - Reconhe

cida pelo Govêrno Estadual ém UI de setembm de
1HZl pela Lei n. 1.376.

Rua Vidal Ramos., 80 - Florianópolis.

, I Florianópolis, Sexta-feira, 2 de Julho de 1954

VALlJEMIRO R. VIDAL - Guia do Can-
didato ao Concurso p/Oficial administrativo do .

Serv.: Pub. Federal e Autarquias 150,00
JOÃO S. PIMENTA -'- Contabilidade PÚ-

. blica ','
'

: ',' ..

IVETE CAMARGO -'--:- Direito Constitu-
cional .

AMANDO ASSIS - Noções de Seguro
Social , .

TENORIO . ALBUQUERQUE - Noções'

I
de ������� ALBUQUERQUE .:�. G�6g;�Ú;

.
do Brasil , ;

"
, .

I·
'TENÓRIO DE ALBUQUERQUE ...,.- Testes
TENÓRIO ALBUQUERQUE- - Correção

de Franses , .. , .

TENóRIO
'

ALBUQUERQUE .z: Correção
'de Cartas , ; , : ..

TENÓRIO ALBUQUERQUE - Redacão
Oficial :., .:

'

TENÓRIO ALBUQ'(JEHQUE - Exercício
de Português , .

TENÓRIO· ALBUQUERQUE -' Lições
Práticas de Português � .

I : FÁBIO. MELO --:- Correspondência Bancá�
I
na

M.·
.

'VIEIRA'
.

'DE
..

MELLQ' � ·P�I:t�,g1.1ê�
pára QBanco do Brasil' , .

20,00

20,00

20,00

40,or

30,00
,

3Ó,00

50,00

50,00

OS MAIORES SUCESSOS DO, MOMENTO:
':.'; .

Terrenos na Vila florida
,

,

" (Estreito)
,

"', "

.

I
vlAGNIFICOS LOTES, COM' FINANCIAMENTO A

,

, �.oNGO PR:AZO SEM �l!r:OS '1
Oportul1ldade especIal. para aqUlslçao,'

co�,
grande

facilidade, de um esplendido lote na 'vILA FL RIDA.
Lugar alto e saudável, e .,toda facilidade de � ndução ..

�rivil'iginda localização, nas PROXTMIDADES

't'? E�
..APIO DO FIGUEIRENSE, assegurando vaI rlzaçaQ
imediata. '

I OS TERRENOS EM ZONAS MÀIS DIST NTES
�Ão. PODEM OFTi.:RECER AS. ME'SMAS VA�TA-

.

Pe<:n hoje mesmo infurmações a
,

. SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEI A
LTQA. (SUBRAL)

. �

,Zscritório: Edifício Sãu Jorge, Sala 4 - Fone:
' 2-1 -9-2.

Viagem· com
,

".
,

e rapid'ez ,\
so NOS CONFO�TAVEIS ldICRO-ONIBUS D

R'APIDO {(SUL-BRASIL,EIRO»
Florianópolis - Itaja! - Joinville - Curitiba

Rua Deodoro esquina'.:da
Rua Tenente Silveira: •Agência:

Vende'-se'
VENDE-SE BM TERRENO SITO NO

,

INICIO DA RuA "CÉL. 'LOPES VIEIRA".
TRATAR COM DANTE BONETTI À

RUA JOSÉ' CANDIDO DA SILvA (FIM
I DA RUA), �O ESTREITO.

,

o ESTADO

.

'

A situaçãO de Guatemala

a c IlE
Agênc'ia

de

P,lFtido Social ILIVRARIA LlbER'
:D"_e·.·.·,m'·ccratice

.

LIVROS PARA CONC�RSOS DO DAS�, A'UTAR
QUIAS E BANCO DO BRA�IL

}
.

�'. .

,

Represent�ç,ão Federal

Represen tação Estadual, :e':����!.��,�i:�;�:';, ::: : �on�;:�::: .:
'

. GIOVANNi GUARESCHI - Dom Camilo

Candidatos indicados pela Convençao à e' seu+rebanho . .'. ., :'i .. :.: .:' '..... 65,00

A ·hI"·· L .

1 ti d E 't d .

' LIVRARIA LIDER - Rúa Tenente Silveira, 35 -
ssem ela egis a rva o s a o. Florianópolis,

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

Dr. Lenoir Vargas Ferreira REEMBOLSO '"'OSTAL
----------------------------------------

Dr. Ivo Silveira
Miguel Daux
Dr. Edmundo Ribeiro Rodrigues
Dr. Walter, Tenório Cavalcante
Dr. Jorge Barroso Filho,
Dr. Elpídio Barbosa'
CeI. João Eloi Mendes

\

. Dr. Firmino. Cordeiro
Prof. Lauro Locks
Hilário Zortéa "

Protógenes Viei;a ., .

.

,

'

.

,. � ,

Dr. José Bahia iSpindola Bittencourt
Epitácio Bittcncourt

.I' "

Francisco de Souza Neves'
João Gomes de Campos
Carlos Spalding de Souza
Valério Teodoro Gomes
Dr. Alfredo Cheren{

· Hélio Peixoto
Dr. Osmar Cunh'a
Frederico PoY Filho
Dr . João Estivalet Pires
Paulo Preis
Mário Tavares da Cunha 'Mello
CeI. Antônio de Lara Ribas

·

Oscar Rodrigues da Nova
Dr. Armando Calil Bulos
Dr. Lecian.SIQw.inski
Pedro Kú� ,

Manoel Siqueira Relie'
Ivo Müller·

H�go Roepke'
Eqnelindo Largura
Dr. Orlando Redolli
João Santos

..

Dr. Heitor Guimàrãe-
.

,�..

Alfredo Camp6s',
'

· Ricardo Witte'

,Dr· Fernando OEveira
José Paglioli )

Olívio Nóbrega
Dr. O�ní de Medúros Régis
Benjamim Bitteúcourt B.�J;��to
Dr. José Boabaid ,,'
Dr. Adalbedo Tolcntino dé"Cárv,.lhL
Prof. Flávio Ferrari
Dr. Wilmar Dias

Torquato Tasso

Joaquim' Rigo
Arlindo Ferrari
Dr. Ylmar Corrêa

Tiago José da Silva
'

Dr. Ren�to Ramos da Silva

SEM DIVERSÃO A SERÃO RECE3IDOS proselitismo, propaganda
CIDADE I WASHINGTO�,T.:30 .u,

I
etc., ficam p�oibidos, e in-

BOGOTA', 30 (U P.) P.) .- A ernbaixada da IcumPidos de fazer efetiva

'_ A Rádio Nacional Gua- Guatemala anunciou, a a- esta proibição os tribunais

temalteca, captada nesta ca- ceitação, pelo govêrno do da justiça ordinária e os da

pita l.comuníca, de ordem coronel Carlos. Enrique militar",

da Administração Nacional Diaz, da proposta de rece-

de Rendas, que todos os es-. bel' os membros da Comis- ARBENZ NA EMBAI

tabelecimentos de diversão são Interamericana de Paz, XADA DO ME'XICO

40,00 permanecerão fechados; dia

40,00 e noite .

25,00 "Os infratores, disse o lo-

cutor da "Voz da Guatema-
30,0,- .la", serão castigados. Os es

tabelecimentos ficarão fe
'30,00

chados até nova ordem.

O Serviço. de Imprensa
rebelde de ua conhecer a

primeira edição do "Diário

Oficial", do govêrno provi
,

SÓrÍo Trata-se de um tabloi-

_______� I de d� quatro páginas, data-

'Faleceu Cláudio do no "Quartel-General em
-�._---------------

,
Marcha - Chiquimula",

. PI� fI!'� �... '. cO � de &ooza . ,que reproduz 'nos, textos

,.5. .S" II' . RIO: 30 (v:.A:) - A ,A- ; form.ais da designação de DESEJAM O MAXIMO

l -'fI"
' cademia Brasileira .de Le-' Castillo Armas como chefe EM CORTESIA

't/
...

". ,

"

"

.... tras ac�ba ,�e
..
perder . um I suprAemo, mai: três decretos

E EFICIENCIA
',_ , OUIIA/'ITE TODO DIA dos seus mais Ilustres mem- e tres resoluçoes.

/" ,

.. no5 l'/AlTlI="JO� bros.' com � f�lecimento do O terceiro d��reto se re- , /ltIJPA.
I

"

,V I-tI<L � escritor Clau,dlO. de Souza. fere ao. �o�umsmo, .

e em f1tfl�
", �" '

'R�'it
Nasceu Cláudio de Souza se� artigo segundo, dIZ:

'�'-F.'"
::" .

'M "':'- r, ",' a 20 de outubro de 1876, na De�lara-se � �ora ��' lei �,."
' :�t!�;-z:=����

� � 'iI& � '�f..-oõ:;:;' , cidade de - S-ãO" Roque, Esta� comunismo .e- o; Partido Co-' ,>i-:',��i=1L
"

.. � �-�I'" .J' ,�t· .:.' \: '�,
�

� ::e: �!��::�I��l�o;:c�� :�;i�!:t��:d:a;::;;::çc�:: I PEt};� IGURl

L
1 ----:--.....--,-',_._��-----------'--_________ dade de Medicina do Rio de " :.

I Federação dos Trabalhadores Dás ��:e�:;i:;ã��:,�:n�:f::� --E�--'--·--F-I-'·___:;' , I_,Industrias do, Est;ldo�de S. Catarina de tese. Professor de Tera- ixpresse enaaepe IS.
l

,

C OMU N I C A'Ç ÃO, pêutíca da Escola de Far-
.

..: ANDRADE & KOERICH
.

Procurando ampliar e aprimorar os benefícios pres-, mácia de São' Paulo. Foi Transporte de. cargas em geral entre Florianó,polis,
.ados aos seus filiados, dando cumprimento, assim, as d

'

ti id d Iit
. 'Curitiba e São Paulo

I fi l'
- gran e a sua a IVI a ele· C"

.

..

.

di
. .

u�s re evantes ma Idades, a FEDERAÇAO DOS T�A- .
om VIagens íretas e permanentes

3ALHADORES NAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE rária, deixando as seguin- Matriz: � FLQRIANO'POLIS

;AN�A GATARINA, cómunica que dispõe agora de tes obras: '.'�u arranjo tu- Hua Conselheiro Mafra, 'l35
1m Consultor Jurídico permanente, que ateriderá aos' do", "Flores de Sobra", Fone: 2534 - Caí:l{a Postal, 435
llteressados, diàriamente, das 9 às 11,30, à Rua Tenente '''Um homem que dá' azar". End.· Telegr.: ::;ANDRADE

I
�ilveil'a, Edifício Partenon, 2° Andar, sala 203. . Agência - CURITIBA

Fpolis., 19 de maio de 1954 ' "O 'Turbilhão", "O milha- Avenida '7 de Setembro 3320/24
Carlos Bicocchi- _ Presidente fre", "La 'petite et lê gran- Fone: 847 (Linha Paralela)

End. Telegr.: SANTIDRA
Agência:' - SÃO PAULO, ,

,

Avenida do E�tado 1666/1678 Fone: 37-30-91
End. Telegr.,: SANDRADE, ,

Agências no Rio de' Janeiro e em' Belo 'Horizonte U '

-

cQm tráfego mútuo. até São Paulo com a Empr�sa
de ,Transportes Minas Gerais SIA.) :

CAMPANHA DO Cr$f 1,00
GANfIE UMA PASAGEM DE IDA E VOLTA A,

demia Brasileira de Letras PORTO ALEGRE TOMANDO PARTE DA GRANDE

)e presidente perpétuo do CAMPANHA DO CRUZEIRO DO' GR�:MIO PEDRO

EN Clube do Brasil, Cláu-' JORGE FRASSATI. J

.,

Caixa Postal. 45
..·loriallópolis

Santa CatuinÁ

d,e", "O grande cirurgião",
"Os Arranha-céus", "Ma-

riuia�', "L� Sieur de Bea�l
marchais", "Pátria e ban-

I

deira", "Pater", "A Con

versão", "As mulh€res fa

tais", "Chair çle Peché"',
"Os infelizes", "Viagem à

região do polo norte", "Ter
ra de Fogo", "D� París ao

Oriente", "Impressões do

Japão", "Maria e as mulhe�
res biblicas"" "De Eva, anti-

,

;a à Eva moderna", "A sau_

dade", ":piscursos na Aca-

.
demia Brasileilra''', "O tea

tr<;> brasileiro", "O Humo-.

rismo de Machado de As-

sis", "Os últimos diéi.s de

Stefan Sweig", "Os nevro

patas e os degen�rados", "A
responsabilidad€ civil dos

sifiliticos", "O alcoolismo"" �

·,Os primeiros �in\ais da tu

berculose" etc.· '

Além de membro da' Aca-

dio de Souza era sócio cor

re�pondente da Academia

acionaI de Artes e Letras,
e Havana; do Instituto Ar

g ntino de Cultu;r'a Históri-

ca; efetivo da Cooperação
Intfledual da Liga das Na

çõe', m€mbro de honra do

Conselho do PEN Clube, dl�

res.

Em consequência, êstes dei- Cidade do México, 30 (U.
xarão Washington na terça- P.) - O govêrno mexica

feira, com destino � Guare- no anunciou que o ex-pre

mala, dirigíndo-se ainda a sidente Jacobo Arbenz so

Honduras e à Nicarágua.

llicitou
e obteve asilo na

Embaixada Mexicana na

TAMBEM POSTO FO'RA Guatemala.
'

I
DA LEI PELOS REVO· Entretanto, não-se sabe

LUCIONA'RIOS se o coronel Arbenz virá

TEGUCIGALPA, 30 (U. para o. México.

" P,) - I novo govêrno pro

visório, estabelecido: em

Chiquimula pelo lider re-I
belde guatemalteco, Car,.·

los Castillo Armas, publicou!
em seu "Diário Oficial" o

texto de um decreto pelo
qual se declara fora da lei

� Partido Comunista da

Guatemala,

PARA AQUELES QUE

•

,
I

Sennores,Candidalos
: a Deputado e vefeador

, PAEA SUA PROPAGANDA POLITICA' EM
PAPEL OU SEDA-NYLON PROCURE WANDYCK
T. DA SJLVA, ALlOS.DO RESTAURANTE ROSA
- PRAÇA 15 DE NOVEMBRO 22-2A. ,

I
" I
íAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\ o ESTA_D_O _,___

í€ OI'TA

De ordem do senhor diretor, aviso aos interessados tos e seis cruzeiros. 9) treis

que a Diretoria de Obras Públicas aceita a inscrição' ao metros e cincoenta centime- • '

exame de habilitação para concessão da licença de Ins- tios de fustão cotolo côr
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 Ramosrn" 76, até ás 17 horas
do dia 7 de julho do conrente ano.

O exame constará de prova escrita e oral versando
'sobre o Regulamento das Normas Brasileiras com, rela
ção a instalações e conhecimentos gerais de eletrici- S/A. - São Paulo, no v,a
dade ,

lor de um mil 'e duzentos
As provas serão realizadas em local a ser' oportuna- cruzeiros. 11) cinquoenta e

mente indicado no dia 8 de julho do corrente. ano, às um metros de atoalhados
14 horas.

Todos e quaisquer esclarecimentos serão prestados
das 9 às 12 horas, pelo Chefe da Secção Técnica do
Serviço de Luz' e FOJ1ça, Edifício Osvaldo Machado, morosa Costa-Rio,' no valor
1° andar. de um mil duzentos setenta

Diretoria de Obras Públicas, .em Florianópolis, 22
e cinco cruzeiros. 12) Onze:

de junho de 1954. '

, <

JUIZO DE DIREITO DA dita rua', nos fundos+mede

1a VARA DA COlVIARCA i

9,5 metros e extrema com
•

..

...
�

J
•

� •

J!E FLORIANpPOLIS terras da fazenda do Esta-

:JtDITAL DE PRIMEIRA do, de um lado Oeste.lmede
PRAÇA, COM O PRAZO 146,25 metros e extrema

DE VINTE DIAS com herdeiros de Eduardo

Moellmann, achando-se a

referida propriedade re

gistrada no Cartorio do Ta

belião do 1° Oficio desta

Comarca, Sr. João Macha

do Pacheco Junior, regis
tro de imoveis livro n? 3/b
as fls. 285, n0285, n" de or

dem 2309, data 23-10-1940,
desta Comarca, está trans

crito sob n0677 e 2441
,
de

23-10-1940 no 2° Oficio des-

O boutor Manoel
,

Ba1�bosa de Lacerda,
Juiz de Direito da 4a.
Vm'a, em exeerctcw

no carço de' Juiz de Di
reito da I'". Vara da

- Distribuidor

\ C. RAMOS 81A
...

ComnClo - TraDlpott..
ltua Joio Pinto, • Ppl"

Diretoria de (lbras 'Públicas
A V I S O

IVETTE MONTENEGRO - Of. Adm,

Florianópolis, Sexta-feira, 2 de Julho de 1954

E I Soe .. de Assistencía aos La-
JUIZO DE DIREITO DA' Ltda. Caxia� do Sul, doze zàros< e'.,-·',Delesa C'90tra
pRIMEIRA VÀRA'DA CO-, ternos para crianças, calça

"
"

L'"
.

MARCA DÉ 'FLORIANÓ- curtas, confc. Pierruccini'" ,'�a epra' .: _

LIS. Ltda. Caxias do Sul, oito EDITA� DE' ,CONVOCA- a) Discussao e votação
EDITAL OE PRIMEIRA' ternos pára criança" calça

.

ç�O,
.

do Balanço e das Contas

PRAÇA COM O PRAZO curta confc. Pierruccini DO CONSELHO DELIBE-' referentes ao priméíro se-
'. . -.' .

.
�

/
'

DE 10 DIAS Ltda. Caxias do Sul, treís RATIVO mestre de 1954;
-

ternos para criança, calça Pelo presente convida- 'dó C�l;selh( ,.'

curta, Confec. Pierruccini, mos os senhores', membros
Caxias do Sul no valor de do Conselhd':' rie.liberativo

para reuniâo-rque se' reali
zará no dia cinco de junho
de 1954 (5-7-54) - segun
da-feira - às vinte (20)
horas, na sede social desta

entidade, no, edifício do

IPASE, 40. andar, e no ca

so de não haver número le

gal, uma hora depois, com'

qualquer número, afim de
deliberarem sôbre a seguin-,
te ordem do dia: Thiago_ - Secretário .

'VENDE-SE

, �
, ORGAM ISADOI
é ...

EDITADO
POR

, txJ/)ÁLiel(J g(J4gg
gEIXAg'1v�TTO
FtoR'ANCÍPOUS_SANTA CATMINA

do primeiro semestre

1954, apresentado pela Pre

sidente da Sociedade; e,'

d) Assuntos de interesse

senta e sete metros de cor

tina, ordem 2.022, Tecela

.gem Parthenon - São Pau

lo, no valor de um mil cru

zeiros. 14) Um costume
modelo 1, cor marinho,
cohfee. Charm - Porto

.ocial,

Florianópolis,
'lho .de 1954

.28 de [u-

Dietrich von Wangenhein

Acácio G. de Paula F. S,

V-ende-se uma casa de ma

deira, de bêa construção,
sita a tua Antônio Matos
Áreas n. 291, Éstreito.

,
I

'

- Presidente

•

exercido.
VENDEO'ORES
Necessitamos admitir vendedores, com a idade

máxima de 26 anos, e já quite com o serviço Militar.
Não exigimos prática, mas atividade e vontade de pro
gredir. Carta do próprio punho, informando estado ci
vil e gráu de instrução, acompanhada de uma fotogra
fia, à Caixa Postal 42 - Nesta.

\

CONFÉRE

Hyginio Luiz Gonzaga
Escrivão do Cível da la.

Vara.

verde Tecidos "Buri" S/A
- São Paulo, no valor de
trinta e cinco cruzeiros.

10) Seis manteaux modelo

130, Tecidos e Art. Fischer

torino xadrez, cores amare-.

la, azul e verde,
,

Casa A-

ternos para crianças, calça,
curta, confc. Pierruccini

. .. ,_�''''.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



nossa" briosa Polícia ' �lHl .momentoso-éaso 'do' sargen-
{. � \ 1 • 'I '

_

' "t j �-

tar conforme noticiamos to, reinclirido eni condições. " ,O Comando Geral da Pó- P R E L I M I N A R E S
dia; atraz, .nossà 'repb�ta- que ate�tam conira os: p�ri�< licia' Militar expulsou' a

gem resolveu sair em" cam- cípios çJ.e- dignidade- e honra bem, da disciplina, no ano Enquanto, o sargento 8- ,I,
jpo pará colher melhores da nossa tradicional mili- passado, um sargento que, guardava g' B I G t

'

inf�rmações s respeito d'á. cia. destacado na �idà.de de A- rein�l�ido, v: '�ofiC�:�id:;: ,e o 'es' o '

QUEM E' O PAI DA 'EI
oaranguá, vinha cometendo mobilizou se e t d

.

_.
,CRIANÇA? eito ' Ilíreter da Faculdade tôda sorte, de indignidades comandan-tes mdaorn;�líc�: do. deputado 'Leo�erto Leal

UM sr. Marcos de Souza d D.. P f
'�atos contrários' à honra Militar, solicitando dos

'

� �'" ,

'

(que não é Dantas) escre- e .relfo o 'ro essor, ,

.nilitar e honestidade pro- mesmos intercederem' [un-
,'.

Sem outro ínterêsse, que
veu sobre as realizaçõe's F L'

.'
,

. .issional, fatos que-ficaram to às autoridades 'superio- o de �erviÍ' a pátria e à ter-

Konder Reis. Enumerou-as, erreíra ima provados, em sindicância ees, no sentido de ser evi- ra natal, o nobre deputado
não olvidando siquer uma d S . t C tari A'

I mandada proceder com to- tado a consumação do ato de bancada pessedista não

I
e an a ,a arma. .1" A .'.

semente de alface. Tudo pe- Ih d C
JO rigor e justiça. que vinha ferir, "em cheio, hesitou, um só momento

'I esco a a ongrega- F'oI'
"

'sado e medido, bem arru-
com surpresa ger.al a disciplina e dignidade da em tornar-se batalhador in-

mado. Tresandando. até a
ção recaiu no sr. Pro- que o' ato do Sr. Governa- tradicional Corporação, ' cansável, um verdadeiro a-

panegírico (discretamente)
. Iessor João Davii Fer- dor, ,mandando agora rei:n- Estas primeiras providên- liado da causa, em que se

encomendado, para ser [o- reira Lima, catedrático cluir o referido sargento, :ci'as dos oficias e, prelimi- empenham os estudantes,

gado (pm' avion), na zona de Ciência das Finan- chegou ao conhecimento de nares esforços para evita- os jornalistas e o povo de

agro-pastoril, às vesperas ças.
todos aqueles que sabiam .rem a reinclusão foram bal- -Florianópolls: construir a

do pleito. O curioso, toda-
do acontecido" principal- dados, surgindo a idéia de Casa do Pequeno Jornalei-

via, é a ausência, (no diti- '

,
A eleição dó ilustre mente os elel�ento� que apelarem para o Clube de 1'0.

I '
-

rambo

super-i�censatóriO),'
'coestaduano para 'a- servem a eseular Corpora- OficÍélis da Pôlicia Militar, I

Investido das elevadas

da-operosidade do sr..Bor- ,

"

quele 'alto cargO' foi çâo, onde jamais espera-, entidade que, já em outras funções .de deputado fede-

nhausen, tão cantada (e. de-: recebida' com o mais
riam que tal fato se �eri- ocasiões .em .que estão enr l ral, participante, assim, do

cantada)" como o abre�te ,ficasse,' pois, os estatutos jogo os interesses indivi- Govêrno 'do país, êle reve-

vivo entusiasmo; dadas
sésamo à burra, federal.

::Ia Polícia Militar estabele- duais e coletivos da Cor- la a m'�ntalidade 'dos gran-
as suas qualidades de "1' 1"

Jactavam-se algun� udenis-
cem que'� mi itar expu so poração, tem alcançado Ire- des hom-ens 'públicos go

tas dessa habilidade, cujo
caráter e, a sua capaci- :1 bem d,a d, isciplina, so� l�tivo exito em suas

inicia-I'
O gesto do deputado Leo- momento: "servir, sem ou-

segredo pertencia o sr. Bor- dade realizadora. nenhum pretexto' podera tívas "
berto Leal, apresentando .tra preocupação que a de

nhausene que (dela) usa_,va , �.a'r�;. os cargos �e 3er deincluido. (Continúa na 5a; pág.) ) �a Câmara Fede�al um, pro- servir".

e abusava. E entorno des-I '

'I Secretário e Tesourei- A " l' 'f
'�Jeto de subvenção de .... A' Sua Excelência, o se-

se c a r t a z o' sr. 'Go- ,Realizou-se na se- ro foram reeleitos res-r pe O em ,avor, dos c-s 200.000,00 (duzentos nhor deputado Leoberto

vernador realisou
ufmas :'gunda-feira 'úitima,' a ',pectiva��nte,' o� srs. ,'- fu'Del-onoríos'

.

�:ild' cdr�zdeirOAS)' .p:ra .

a. So- Leal, a gratidão p'rofunda e

viagens pela jungle, o

,ere-, I
. _ . P f

." ,de ,fi e e ssistência ao imorredoura da Sociedade

cendo arados, tratores, tri-
e elça� �ara Dlret?r �a, ro .essores Fer,rel r a ITI'

"
.

,I, Pequino ,Jornaleiro, é um' de Assistên'cia ao pequeno
lhadeiras. Omitindo (natu- Faculd�(l_:_de Direito Bastos e Gama d Eça. ,; e egrama, do dep. Saulo Ramos dêstes ge�to que dignifi- [ornaleiro .e os votos de que

�';!m;:�:�o::r:���:!:t!: Ingleses do Rio Vermelho
.

Cone, no momento, ,;� PALACIO MONROE ::� �ua�,e���:;'a�:ir:o:� j:t�:�:'i�:���'::n�:�:;
de bt'abalho. 'A Federação '

" Sena?o,: um projeto de lei RIO, aquele que o pratica.
'

o nome de Santa Catarina.

das Associações R u r a is ,Beestrutnr2do.../o' Dlretorio que confere os quinquenios --'----------------

também fazia boca-de-siri DI*slr.·t'iii d'o' USO
aos funcionários' f�derais. NOME FUNCIONÁRIOS

(sem alusão) e seu Presi-' f No sentido de esse projeto FEDERAIS NOSSO ESTA-

dente, deputado Clodorico Verdadeira consagração noel Jorge, Manoel João ser apro\1ado, Q sr. deputa- DO FORMULAMOS APE�

Modeira (hoje candidàto à ;".'ivica
foi, sem :ontestação, I

Lib�no, Bela;mino, Lucas' .dQ" Saulo, �anlás, }�r�sidefi� LO SEI>l'TIDO�.TUDO FA

direção da, Maternidade 1 _reestru\uraçao do Dire-, Sagaz,,' Dercido �agaz, On- ,te do Partido . Tr.abalhista ÇA PRO 'L APROVAÇÃO'

Carmela Dutra) discursou �ório Distrital do Partido dino Fagundes, Alamirio Brasileiro neste Estado, ,'a- PROJETO LEI CONFERE

algumas vezes' enaltecendo
Social Democrático de In- 'I Juvencio Marques, Deoni- tendendo a solicitação do QUINQU�NIOS CONCRE-

d.
.

b
-

h gleses qo Rio Ve�melho. sio Garcia, Bernardino Lau-, funcionalismo federal, diri- TIZAN"DO JU,STAS AS- J!o 1na-r;t1smo orn auseano, \

d 1,
.

. Váriós" oradores se fize- reano Santos, A,ganito José giu ao Senador Gomes de P,II R A-ç õ,E S NOBRE
em suas an anças po lÍlcas. 'J:"

Agora (conduzigõ pelo Sr. ràm\.oJ�i.r." sob vibrantes a- .da.Silva, Polica�r.po Severi-' Oliveira o �eguinte', cabo- CLÀSSE pt SDS TRABA ..

Marcos Souza) surge um
,i1auso,s,' proclamando os no Sagaz, Vitoriano Pi- grama: -

,

LHISTAS SAULO RA

novo pài da criança! Éstou-' �omesj dos srs. Aderbal Ra- nheirp, Leonardo Silva A- S'ENADOR CARLOS GO,- IMOS PRESIDENTE PE�

rand:o como aql!el; garrafa- .
,nos b�a Silva e Antônio l:a'ntes, Aparicio Ferreira' MES OLIVEIRA I TEBE.

da do.,.Puskas ,no braquicé':' Apostolo., Silva, Manoel Silvestre da

falo Pinh�Í'ro: O, atordda- Feita a apuração ficou Silva; Mano�l ,Domingos

mento (udenista)' é geral
�ssim constituida o Diretó- Vieira,·Hercilio José Vieira,

e, pior qüe tudo; indisfar- rio pistrital. Àlcides Mahoel Guimarães,

çável. Afinàl, perguntam
Presidente de Honra Didio LuizLaurentino, VaL Assinala 0 dia de hoje 'o viãgem e alegou, finalinen-

(os gozadores): IIQuem é ,o
Dr,. Aderbal Ramos da Sil- mor Guim�rães, Osmar Sa.- primeiro aniversário do pas, te, que a Virgem Peregrina

d d d ? vá. gaz, Man.oel Berto, Cum,er� samentó do estimado jovem de' N. S: de Fátima estava
ver a eira pai a criança,. 1:" "

.Presidente _ Mano,el da tino Afonso, Rufino Manoel Nazare,no Solon Lopes, na para' chegár e êle estaria
'Bornhausen, ou Konder

da SI'lva, Manoel
. cidade de Caçador, 'para on. ausente... '

R
: ? "E

";;ilva Arantes SergIO "

eIs. nquanto permane- ,
.

"
' de havia seguido dias antes. -JMeus negócios e mes·

ce (e baila) a dúvida, a'
'" Vice�presidente - João Valentm Machado, Manoel' 10 inditoso moç0, que çpn· .mo outros compromissos co-;

maternidade (não' a que i/ Tosé da Cruz Olerio dos' Santos, Reginal- tava apenas 23 anos de ida� merciais �e obrigam a via.

CI d d')
,

, Segundo Vice' -:- Rosino do Ârantes, Manoel Fer� qe, era filho do posso con-, jar .. " c

sr. o, orico vai' ingir ,
e A E

"

d
_,

R N S h
...

d F'
Paschoal de Àssis ,I nandes da Silva Abil'o A _

terraneo sr. uripe' es o- -'- ossa en ora e a-

assáz conhecida: Ministéria ' I n
d' L f"" h

'

d' 4' -

Secretário Geral _ Mar- t
.

d S'l
" ngues opes, unClOnarlO tIma c, egara no Ia e nao

da Agricultu�a. Do 'seu' bo-
omo alva,' Aduce I??- do Tesou-ro do Estado e de padérás vê-la.. . '.

judo (e generoso) ventre ;al Roberto dos Santo� mingos da, Silva, Polibio sua exma.' esposa d. Júlia - Não posso lhe atender,
Secretário Euclides Ferreira da Sil�a, Joaquim D,utra Lopes, e noivo .da Hlinha bôa Mãe. Mas pro-

sairam os elementos quê a
'Pantaleão Marques Nicolau da Silva Danir Jo- distinta srta. Maria do Car- meto, como bom filho, que

UDN catarinense empregou 's h f
I 'd "1

Segundo Secretário _ sé VaI' t
"

' mo c 1Hz, uncionaria 'o ct;sta sera a u tima viagem
,como armas políticas. nu- , .'

,
en es.

• Inst.ituto do Café. e que, de qualquer geito eu

dindo' os. lavl:adores com
Deomedes Jose VIeira

,

" Por ..ocasião de tão magní- 'Nazareno antes de, efe· €starei aqui para ver a San- -

um reçado �qó sr. Coelho
I' Te�oureiro Geral - Re-' 'fica', reunião foi apresent�- tua� mais e�sa viagem, des- ta! ...

de Souza, qu:e espeta o Tri': elO PlOtO de Mello, do, como, candidato a V� pedIra-se d� todos os paren- E de fáto. Nazareno des- ,

, Tesoureiro _: José Le,o-' reador, peld mesmo Distri- tes, parecendo, assim, estar 'pedira-se, de todos os seus

bunal de, Contas) ,: "Seu
poldo prevendo qualquer desenla_ parentes 'e prosseguiu sua

Irineu mandou e precisan- .
to; o sr. Antônio Apostolo, '

ce desagradável. v�agem, que foi 'a última (]

do mais, o Govêrno do Es- .Segundo Tesoureiro que concorrerá nas' próxi- 'A 24 de JUnho ,- Dia 'de no dia aprazado, ,quando q

d f ,S.oberto ,Isolino da -Silva' mas eleiçõe,s.' São, Pedro - estivera êle, população de Florianópolis,
ta o ornece; pois comprou

-

_ CONSELHO
' em' demorada .visita ao seu em, um delírio jámais visto,

velho avô; o �ósso veneran. recebia com estrondosas
do conterrâneo sr. José Lu� festas a Santa que nos visi

percio Lopes, e, dizendo dos tava ... Nazareno que havia
seus bons neg6cios, do em- falecido no -dia dois, em Ca.

prego púplico que lhe ,seria çador, também ch�gava à
confiado por aqUEdes, dias; casa paterna acompanhado
falou ainda, com entusiasmo do seu inconsolável Pai,
do dia venturoso' que se a- mas... recolhido em triste

proximava. caixão ínor.tuário e lacrado.
'Refer'ia-se à sua falecida' Não podendo assim receber

avó pate'rna e no aniversá. o último adeus'e os beijos
rio dela, que se passava na.' daqueles que" ainda hoje
quele dia; dia eql, que r-ece· J choram pela sua destit9Sé1
bia dela rodinhas de fogo,. sorte! E' O Nazareno soube

,pistolas�e bombas para, con· II cumprir
a promessa que fi-

I juntamente' com :a gurisada, zera à sua, querida Mãe.

seus priminhos, f�stejarem o Fez a' sua última vi.agem,
sai'lto do dia e o aniversári.o I como havia prometido e a

que, decorria, de tudo de.
r gora em viagem para o a'-

l110nstrando gr9ndes saud�. lém! ...
des. Deus que o acompanheJ
"Já ba�tante'tarde Nazàre. xxx

no despedira-se de' todos e -,- As pessoas de sua Fa.
. como disse, iria feclw.r suas mília' fazem rezar, amanhã
'malas. dia 3, às 7;30 horas, na I'gre�
Em sua c�s'à, sua extremo- ja de Santo Antônio, missa

Isa Mãe reiterava pedidos' em intenção à sua bonís�i-
(

. .1
'-7;'

.... ,1 para que.: ttansferiss'e tal ma a!ma.
"

),

,
, �m visita da 'repercussão
desfavorável que causou a

prisãoçdes .treze oficiais da

TIM .••

muitos".
José Fernandes da Silva,' Agradedendo, em vibr�n

Herfílio Manoel da Silva, te
,

discurs�, o lançamento
Canltalicio DOll)ing,o Silva, de sua candidatura, o " sr.

Enquanto um Ministro -

(Cleofas) do G o v ê'r ri o Mauricio José Sabino, José Antônio �postolo reafir-

'Vargas d
' .'

b Pacifico, Bento Vieira, Be- mou os seus propósitos de
espe]ava ver as .,'

e m,aterial para um Go- ,n i c i,o. Leonel, Domihg�s I
continuar a ,trabalhar 'pelo

_ vêrno udenista, ,a bancada' GregorlO , Flor, Teodato', desenvolvimento daqu\le
federal dêsse 'mesmo Go- Gaspar MarqVes, ,Iúdor I Dis�rito, como tem feito até

vêrnb, esconde-se, some-se,
'Manoel Fernandes, Bernar- I aqm, sempre com a melhor

foge, desaparece, quando o
dino José Vieira, João Ci-

I
bôa vont,áde em benefício

Presidente Vargas necessi- �riàno Vasque,s, Calirio Ma- dos daquela, localidade.

,ta de apoio. Para se des

vencilhar da farsa ignóbil
do impeachment, a. maior

gaffe política do ano... 'E

x x

x

Loteria do Estado'
4· Extração do Ootem

,,12.068 � Cr$ 200.000,.00
.;

, 1.983 - Sr$ ,25.0QO,00
,

lQ:662 - Cr$' 15.Mo,00
1)-451 - C r$., 10.000,00
2.519 - Cr$ 5.�00,9.0

- Cricium,a
- Florianlflpolis
- Caçador

cinismo? - Pôr'to'Uniãà
,

CEl,çado�'BUM.

Floriánópolis, Sexta-feira, 2 de Julho de 1954

• )

"

[)ois fatos espicaçaram a mercia do sr. Prefei�
feito Municipal:, a aproximação 'do pleito de outU
bro e a' autonomia' da Capital. Depois de 3 ànós de
sonolência, o sr. Paulo Fontes' acordou e começou
a fazer umas coisinhas para ver se lava do frontes
pício a fama de o pior do sul do mundo.

s. s. parece que não a.creditava nem no pleito
e ne'm na autonomia. Esta já veio e 'aquele não de

rnor�. Diante do fato consumado, deu a loucá em

S. S. Sabendo que, com a autonomia, vai sobrar, o

Prefeito reso'lveu fazer num só dia o que não fez
'e111 3-anos e meio. ,E toca a fazer obras, nó papel.

Veja o povo e ria à vontade Foram criadas,
por decretos ante-ontem publicados no Diário Ofi
cial, as realizações enumeradas a seguir:

1 - uma -escola municipal, na víla da Lagôa;
2 - uma escola municipal, em Pantano do Sul;
3 - um grupo escÇllar. municipal, na vila de

Canasvieiras;." .

'

4 - um' grupo escolar, em Alto Ribeirão;
.

5 - um p�sto de. assistência médica, em Santo
Antonio de Lisboa;

6 - outro, em Ingleses do Rio Vermelho',
7 -'- outro, pa Lagôa;
8 ...:. outro, em Cachoeira'

'

9 - outro, em Pantana d� Sul'
, ,

10 - outro, no Alto Ribeirão'
J1 ..:...:_ um' pôsto de saúde; no'Saco dos Limões;
.12 - mais um posto de assistência' médica, em

, Carrasvieiras;
.13 -' outro, nos Ratones;

f

.14 - outro, no Rio Vermelho"
15 - um posto ,de saúde, no Ribeirão;
16 - outra escola, em Santo Antonio.

" (Jr:mde Prefeito, não é? Esses decretos criando

,

isso tudo, são ?eboche ao Povo! Com 16 promessas,
'enormes, o sr. �aulo Fontes assumiu a Prefeitura,
em 1951. Com 16 decretinhos eleitoreiros e humorís
ticos, d,eixa â Prefeitura 'em 1954!

Das 16 promessas nenhuma só foi cumprida.
Dos '16 decretos não' vai realizar um só! 16 mais 16
menos 32 - ZERO!

.

x x

x

O que espanta, nisso tudo, é ver-se um homem
como o. sr. Paulo ,Fontes, médico e político, p�nsar
que essà sua demagogia marca barpante v,ai pegar!
Nela, rebrilha e fulgura a falência Ido administra
dor que, nada tendo feito, confessa esperar ,que os

outros façam. ,

' '

O sr., Prefeito, ao deixar a Prefeitura com esse

'inventário, deu ao povo o aviso de que não merece
respeito, pois nem a si mesmo se respeita!

O cargo' que 'lhe ass�:nta bem e que deve reas

sumir quanto antes é, o de G-eneral do Torfadülho.
, .\'

,
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'I ,

,
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