
Responsavel pela" con�Bnaçãd.��Hà·anti1comuniatas, .foi
.

exacuta
.

�,:�

.

'0' Bx-juiz.--"NãO S8 mostram, ·satisfeitos".
GUATEMALA, 5. (U. ta de coalisão sob a chefia

I
Os dois coronéis rivais de- rados na capital, quando a branco, as cores da blindei- dia. ' sido capturados 400 comu-

·

P.) -':�:n pelotã_ç> d�' fuzi'7,' (tel�poral de �onzon; Para viam encontrar-s� em �all: � cidade toda Sei '�ng�lano1,i�, I r'�, n::lC�o�al. A$ :�elebríições Na capital; ás autoridades nrs�as, mas que os chefes

lame�to. e�eclüou dja ,2 a o �Ia 1 t. �o .corrente, a JU�-I Sal-:ador e entrar Juntos na Houve queima de fogos, foram 'suspensas quando sé apressam as batidas aos' co� vermelhos continuavam in-

, um con:_umsta :q�e.exerceu .
ta �evera escol��r um che- ,ca�ltal guatemalteca. Os. de artificio e as ruas esta-linformou que ainda pão .munistas foragidos. O . go- citando 'os camponeses à

as funçoes de, JUIZ, durante fe permanente. ,I dOIS dirigentes eram
. espe-

I vam adornadas de, azul ,e chegariam os chefes naquele verno anunciou' que tinham. 1 Insurreição. Dois antigos

o regime do ex-presidente I .

� 'funcionários do regime Ar-
.---�-,-

.

Jacobo Arbenz, A execução DIRETOR i ! ".
. i

benz estavam ainda- livres,

do' advogado hondurenho
'R b ' iOmsi,. anti,oDiá- .

hoje, noMéxic�, onde lhes

· Romulo Reys Flores, no . U 8n. de
I

,. eI 5 C 'oi conced l' '1'
eI

'

R' 1-
rio .e • aterina

I
[oi conce ido asi o po ítíco.

patio da prisão, foi um dos Arru a amo.
.

Sã0 eles o ex-chefe da Po-

Primeiros atos ordenados I(IDIENTE I
. A XLI' '}" N" I R n C

ui',
no

'. Ilcla
acionai, oge 10

.
ruz

pela nova Junta governati-. Dominlo. F.' I ,we.r e o .chefe da Política

va anti-comunista da Gua-
dA. � I MIO "t1.931

,

;ecreta,. Jaime Rosenberg,

'.e_�_ o q_Un,n_oJD_.
.

temala. Porta-vozes da Jun-
.._ .._ .._ _ _

Ambos. "fugiram em aVia0

ta � seus 5 membros não'
Ioo(}"..a- o- �- D

.

0.11 pa�ticjlar. Um grupo de cor,

chegaram ainda à capital Edição de hoje - 8. páginas Florianópolis, Terça=f;;Ira,-'6 de Julho"d;195-�--'-�--'
_.

. Clt 1... \

d
'

'

___"'- ..;;4�""_..

..;.!_'_'�" • t'eS'p�:)J}�. entes � estrangeíros,

Pr�:POi;a�e f�:n�d�a� P��l� O Desastre- da F. A. B. 'Pereceu· afogada
'

�:'f�dà::a,d:�::r:�eh:j��;,
vFalodr�ers do : aassCaussSal.rnal'Om, n:

M
uma bailarina capital, depois, de viagem

Relaça-O dos ID'orlos por terra, procedentes de

ano passado, de 4 inimigos .', '. . Chiquimula,
)

.

do c9murlismo.' Disseram os' RIO, 5 (V. A.) -" O ga- sexta-feira última caiu �m' cado, estando o transporte
RIO, 5 (V. A.) - A jo- gentma; para tomar parte

bi
.

d M'
" dA' S l' d d '20 1 das ví d

vem bailarina Ana Mario i
no "Show';" "do Copacabana Doze repórteres e um fo-

informantes q�e Flores ti- mete o inistro a ero, a va 01' matan o ,pe-' dos corpos .

as vítimas, o

!
'

nha mandado ao
.'" di l' I d f�.lonsp, que há pouco che- Palace foi �:I'agada pelas a- t.ógrafo cinematográfico

..

-

cárcere, náutica .IVU gou ontem, soas. deesastres sen o transpor-
.

sem prévio processo a 'vá- finalmente, a relação (�8S
1 O Comando· da .Base tado em aviões da FAB para

�flrá ga sua �atria, a Ar- �uas .n�, po�to 20e cópaca-19 ameri:anC)s,. 2 in�leses e

rios anti-comunistas que tripulantes e passageiros do Aérea de Salvador comuni-j os locais determ�l_lados/pe-'C'
na, O p1aqdo de Ana Ma- 1 francês - fizeram .uma

tinham sido torturados em avião "C-28" n? 2901, da Ba cou que U01. dos corpos a- las suas famílias:'
, 'essêm. as ria, o pintor CarlosAlonso, viagem de 200 qÍlilôm�tros.

d 1 f
I

A' d F tI"
. I.

. d' ,

' ': . 'f ""d 'f' A RELAC"A-O D'OS
�, encontra-se em' Parrs estu-: num onibus desconjuntado,

suas celas, Quatro e es 0- se erea e ,or a ez�, que pe,ns am a nao OI I entiri-
-

. hcstílldades,
ram assass,inados: .. I

I MORTOS <
. �.

'�
�.

I dnado. ::'-ia ;Maria tinha 21 pintado de vermelho e' ba-

O ceI. Castillo Armas, Rarjido Trabalhisfa' "As vítimas do desastre I anos e suá-morte chocou tizado com Q. nome de -wn.

· ;a:n��::a:ar:b:��:,équ:h�!� ; Oras ileiro :�:e;u':;t:,� n. 2901, f�ram I ;��ÕESO :::,�� g.� ���i��:::��n�:Pi;:; d:�· ��'�ui:· :::�::e��:s"'�!:
>

�I N' t OI'· I
.' ,

, I "ública' I, o '1

vadiram a Guatemala,' no
.

O a, ICl'a
. Major-aviador Márcio .al das Nações Unidas, Dag f' .•

.

• 1 r, .

.

,

dia l8'de junho último, par-! feixeira de Carvalho(
.

'co- Hd:a�anml'am-e�rkIsSrOale<;ll' P:doi�cuàmJpol.rl·�
I

COO''ure'ss·O AI---d�
�"-�_'-- ..

Úu, via aérea para Sa� Sal- I 1 - ,Eh1 memorável Convenção do Partido Tra- .nandaríte da. aeronaye); -

.

aca o·
v�dor depoisde em ChiqUi-1 balhista Brasileiro, Seção de Santa Catarina, em que -apítâo-avíador Lueíano O. mento imediato e completo" , '.'

,

.

mula, sede do seu Q� G. na. se firmaram, de maneira categórica e expressiva, os ávícDutra.Barbosa (pílô- da ordem que se lhe deu a!' ·LA PAZ, 5 (U. P,) - A- chamb.amba, o congresso do

I priFleípios' da orientação e d8, unidade �partidárias, 1 - I
.

Guatemala, ter conferen-
a nossa agremiação debateu, ampla e .democràtica- to); sargento Amaro' José ONU, para que cessem as nuncia'-se que elementos, do Parti,do Comunista, tendo

,cindo com os seus' colegas a mente; os magnos problemas da norma de conduta r t3arreto 'e Ari Olinisky (tri- -hostílidades que 'travam f "MNR" at�cal'am o· local' ;idó,/ terminada a reunião:
respt;ito do pacto de paz a ser adotada por nós face ao pleito de outubro de )ulai1t�s); senhora Isa Ma- desd� quarta-feira. 'onde se reunia, em Co- cpn\ alguns feridos, O ata-

que firmou, no dià 2 pouco 19�4,' que sé avisinha. 'i :edo, menina Mara Te�xei-. _._ ',:1:�e foi feito aos gritos de

depois do alvorecer, com o ,,2 -: Após a a�-álise 'minuciosa da situação .poU- 'a de Carvalho,' c�pitão-a- CHOCARA·M SE'" . 'Mçj-áa o 'cómunismo';: e pa-
i

'.., hca naclOnal e reglOnal, em que se procurou sItuar. . _' . '
-, '

. o
'

'cel. Elfego Monzon,
,
cl:.-efe de fórma pl'ecisa e.indubitável o trabalhismo cata- I�ador Al'lld,o Galvao ReiS,

'd t
.... d'"

'. pese ser a prime,ira atitude ;,�

, da Junta �ilit,ar que g�ver- r�n��se, l'e��i,:,eraJ_TI �s nobre�, ���ega?_<?,s + à Ç,onye!l: .. ,;��h,9r:' ku�za �aly�� 'R�"i7'�", .' �. � .'. � s a 'IDeS e ,pas,sa g.elr05 .. :111�·;t,do,pm'ti40 do ,governo,
nou depOIs da renunCIa 'de çao - legl!Ut10S ll,1ter�l'!2tes da Q l;),laO', qO$ 'traba-, ',_ ,l_l)e��-a]�",J.lllJ�� ....' ;":�;'l\�, '\'i� F,

_
•

I .-
_

I '. � �",':, ,':""*-..'z '!'- �. 'l'1>\... � >eont:r}l:: o:"-oortltthísmo' que '
','

.

J ,Arbenz, Seus lIJgares-temel1-:': ' lh���ag' --::;.-aceitm: t a f�l?�.ul.a, ma' �����l::..'t;�mf�;��' ';í4i�mlhti:ri, 'w, ,.,'. >�g,l'�n'fa.lj'lS��5
. fV:1.'P· f' _;,' :ce'(e�l)'<!rr'o� ,

.

comr ,o � leme �e:gurido 'se aec1an nos ch":
. ',. "

" realIdade atual. da polItIca em: o'Est�do '-Ai.' "�', í �"� "" ,"oI, I "2.:n;, D'h
. .J

d'
.

d " "C ._H�.' " .. .l_ ;. '.

;C's_
- declal'uu, Arma� --:-

,

-::3- ,
...._.-íviãritendó �'__,���se'rv�ndQ ,�:-t�d;""�'"u,�io-�\PI I7�O.;��ft3,7�{0�1ttg�to .l.'cer- _,o�� ,�y.I�eii>� e p�s���e�os,,,� �:u�,,,, �.,t���} .. 1liL�e:Ulos'Mga.�<i?�ao-g�ve�ho,:se-

�. 'nao se m0E!traram sahsfel- u!1idade e a coesão partidárias, hotive por 'bem:a-' . �1O.o.dllonMUl:�a5�',.1.� �e- ;�, chocalam na pls!a prm-l Brlh�� Overseas ,�recl-sa- rá expulso dos organismos

. tos" com o pacto, rp.as opi- Cçmvencão deliberar, cristalina e insolismávelmen- -' nente esp. Luií Gue,tra Bor� �lpal,do aeroporto 'de Lon.- mente no momento em que opera�ibs;' ..... '.

nou que o aceitarão. Cas- te, pela' aceitação de' uma composição interp�rtídá- ges,' 1.0 :.tenenfe esp. JQsué ':Ires, mas não houve víti- o avião britânico estaya pa-

ti110 Armas e Monzon, de-
.

ria 'para d�sp�tar os Aca,r,gos eletivo,s no p,lafio fede- l\;1,endonça/;:t;".' José_Bez�rr� ,n�s e os ·danos sofridos pe- 1'a alçar vôo rumo a Syd�
.

d
.

d t"
.

t
rat Em taIS CIrcunstancias, e atendendo -a manifes- 'Cos'ta', s·arg�nt·o·"; C.ar· lo.s 'f:<ra- ,�os ap'àr'elhos .foram de es- ney Ap'o's rap'da' ve 'f' a (l T m'p. l'

c 1, lOS an I-COmUl1lS as
. tação expressiva e indubitável da vontade dos' se-

"'" . I ri IC _

.1. concordaram com o p�lCto 1 nhores convencionais, lutaremos' ':ao lado dós 6an- \reit�s, senhO�'ll:'L\��ia' Cia- �assa monta- ção, as autoridad�s permiti-
.

de paz para pôr fim à guer� \
didatos do Partido Social Democrático na disputa

'

. �eiro's, ,mel1.ino Càrlos Wag- ' A ponta de uma das asas ram ao "Constellation" que Previsão do Jempo ate às

ra civil, que durou dua� pela conquista dos car&os de se�adores e de deputa� � n�; Craveiros, meÍ1ilioiMár� le um DC�6 da "Air Fran� levantasse vôo. 14 horas do dia"·�.
semanas e formar uma Jun-

dos federais - dentro de uma composição, denomi- cio driweiros, senhorà E�e-'
'

Tempo - Bom. Nevoeiro,
nada "ALIANÇA SOCIAL-TRABALHISTA.", que. d' F t d B �.:.ER',·R.EMOTO' Temperatura _;_ Manter-
bem expressa a nossa legenda ",PTB", pois o social lna,ur a o ezerra.

( I',;'
�rabalhismo foi e é a in'spiração da atuação gover-

Comunicou .
também .' o

se-á baixa: ,Geadas, prová-
nai11ental de Getúlio Vargas, que outorgou ao povo Coman:do da Base Aérea de

-.

,nas Fílipinas v�is no Estado.

e aos trabalhadores os seus legítimós direitos so- Salvador que há um' corpo
Ventos .:_ 'Variáveis, fres-,

c�ais? sem fedridr, em qualquer hipótese ou circuns- ainda não identificado. . MAN'ILA 5 (·U P) parecer'am', 15 foraln g'rave-' coso
,.

tancla a uni a e e a independência dó Partido Tra-,
' ..

balhista Brasilei�o, que disputará às eleições pará Aviões da FAB estão, ') Exército fi'lipirio anunJ mente feridas e 100 recebe'- Te;uperatura"':"_ Extre-

Deputados Estaduais com legenda própria. transportando Os corpos pa- ciou que, ,por efeito dos ter- ram ferimentos leves. "

mas de ontem: Máximà

4 - �os termos das delibera,ções das Conven- ra os locais determinados de �'emotos que, afetram a zo-
, Depois de uma inspeção 16,8, Mínima .9,5.

ções do PTD e do PSD, já homologada's pelas res- acôrdo COl:n os desejos das .na sudeste de. Luzon, 13
'

t'
.

d 1 b I
, pectivas Direções Nacionai�, ambos os Partido's con- I"

a zona cas 19a a pe os a a-
_

correrãQ às eleições para Senildores e Deputados Fe-
famílias. ,pessoas morreràm, 4 dE:sa- los sismicos, o general AI- I

��riiI��;A�legenda- "ALIANÇA SOCIAL�:RA�. E' O' FRIO CHEGOU:
fonso Arellano' declarou

1
Há uma coisa mais con-

.
. _. ".' que; segundo parece, o pior ,fra�gedora do que ver ar-

. ,5 - O Partido Trabalhi�ta Brasileiro recomen�\ ",
'

: :',', .

�

., .'

d
"I

'd
-

f'" d d'
.

.

. '. . •• - Ja passou, e que o esastre der um palácio -'- é ver ar-'
a po 'su raglO e seus a eptos e ao povo em 'geral: '.

1
... I

t . - ..:..o,., R.A.RA S�NADORES .

'

• !l-�O; 5 (V, ,� ..>:;: 7', "'Aí o\lue impediu a queda da
nã� foi' tão grande quanto der uma choupana.

·",...·1'Je1·êú de Oliveir� R�nvs .��
,

. '. 'i_ temperatura Il)ln}ma,na.Ar.. 1.t,en1peratura e, por conse-
se temia. I

Victor Hugo

á��r;e����o�ranclsco Galotti).�....
J' g�nfina contigua �b�ixb. de \uencíaa formação de gea-

BOXEA'DO'�
�---.,

(Suplente: Rodrigo Lobo).
zóro. A massa ,de ar ; frio. das. Com o deslocamento da

-

..... n'-'"
PARA DEPUTApüS FEDERAIS

l
que ha dias se encónt�av� ��ssa fria no sentido nortr;!,

' ,

SaulQ 1).amos - José de Lernei Rodrigues ',:'"-, 'n'(f"sH! do continent� �ovi-' !'las proximas vinte e qua- , _
perde Pàr'a a .esposa.

Rodolfo Tietzmann. '-.
A.

mentou- nÓ seiltido'norte- tl:o a qUqrenta -e oito horas MILAO, � (U.P.) - Um I decl�rou o infeliz púgilista'
6 - Fiei� ..à resoluç�o soberana. do,s senhor�s;·

I
.

. .�
-

sing 1 t' t !" -' d f
, .�10I,·de'ste, e.s..t.a..�.4...0''''.". a,.i�.vatfi- a'nebulosidade deverá dimL

_. tU
ar acon

'declm,en'l'o r.de-, nao' ·tive tempC)' e' icar' -

convencionais, conclamamos os compa!lhÉüros. de �' .

�

todo o Estado para, unidos .e disciplinados, trapalha-' . warda d,a mesma as nove nuir e nestas condicões as I
",IS rou-se no .0mlcl 10 -o

I
em guarda quando ela me

reIl} pelo cumprimento dos compromissos- assumidos": horas do dia, lQcalizada no �ê'ada; 'serão provav�is nas Pugi��sta �taliano 1':'1' .Co�o- "lançou os dois d�retos';.
pelo PTB, para COU1 a "ALIANÇA S'O'CIAL-TRA- sul do Pa'rana'.,' o'.:"'d.� a',s' t',e'm-' . '

"t h lacclll. Em companhia de -. .

._-

BALHISTA".
.

. ,.'

.

"

., .Zül1as mais sUJei a a esse
.

.

'. O RISO .. DA: CIDA'DE...

. .' peratúras sofre am '-ligeiro fenomeno,' nos Estados do I sua :sposa. ': surgiu uma ,dls.-.' __ '. . ,.7 - Certos �stanios de que os nossos valorosos d l' cussao t· b
.

h
.

d
.
ec mio. ,,' ,}lio Grande do Sul, Santa

.. . '.

eu r e
. amo os, cUJO I I

� If 'Il�.:"'.'I·�-,_'--'::--',.'"';.•-.',"".'-r:-.-,.,''''':""c".""compan e�ros tu o farão por honrar os' com,Prolllis- f � -I,
.

..

S?S assUl:rll�OS pelo nosso Partido, pa-rá que nQs as- _

.

o,.:;sul' dQ' Catarina e Paraná.
nn f,�)l determmado pela

\ ,'f; ... "'i I' {!. ;: t�
slsta o direIto de exigir o mesmo proceder dos nos- Brasil,. contlnua . ncobe�.to ; ;Descoberto o",céu Floria- cara metade' do boxeadorj ,/*i'·II"I'--j·>;,,!· ,,: 1""" �,d
sosali.ados pe'ssedistas.

.
" '

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

·.n6polis como tod'o'o Esta- que cQm perfeitos golpes � "'l. 'i�! i'�,(-;,;::� '-t�
do '�abal�i::;�'U����sn: :t:s!el�� i1�:!� s�:r���� N�vo, "'Mi... ,st,r.ô' d.

...i:' co�eçou a sentir o frio,
deixou�o nocaute.· Poste-"

�
..;.:k.:;""'.;: �",:�.�\.,.;tr�.::,_�.Z;· ;;,�deira desfraldada por Getúlio Vargas, pelo bem 'a� d _. Ed'

.

_'.. ,-.. , ..
l:l,üxando a temperatura. ' riorll1ente, no comissa:r:.iado, )��,����' �

Brasil. .' '. a ·u-caç o � ,

.

/J <,__
O .�\�""" ...... ,

Sa"l�i::�:ão �::��::,.E,taduaí:' ".

.

,

'.. Â Teu. Geuevievê I ///.' .,,::.��:,*.:'.·.i·:!
"

'-Ir
José Lf!rner Rodrigues - 1° vice-p'resl·dente.

. RIO, 5 CV. A.) :_ O
.

DO'sEsi d U' ·d .; ... {? ��·:r:;::";i.;V'
Bràz Joaquim Alves _ 20 vice-presidente. Edgard Santos, reitor da

'

, ,a. OS
.

DI 051 �.;�:,:��"'�":'i.;;:�:':�"""��",:::__,_j
Cristaldo AraMo - 3° vice-presidente. I Universidade da Bahia foi WASHINGTON, '5 ·(U.

.

'.
� já? sã6 tr� e .meia!

Athanagildo Schmidt - 4° vice-presiderite. ont�m oficialmente co vi-
\ p·r � Revela-se que a srta... A heroica enfermeira de

I

__ A;s 7 eu -volto, com 1
Telmo Vieim Ribeiro- '- Secretário 'Gé�al. dado pelo p.residente d Re- De Gallard, .coitvidada pe- D' 'B' Ph ' b'"
A " G eb ld' S Th" 10 S

.' len len u sera rece i- litrinho de leite se

N�:�ti:O �:�n�re�o' _:_ 2t�g;ecretirio�cretário, .
pública para ministr.o da' lo governo, dos Estados da por' um Comitê de Re-!' Deus quiser, e 1 �uilo'

.

Rafael G9mes da Cm,?; Lima _ Tesoureiro Geral. Educação, com a ren Unidos) cheg·a.rá segunda- cepção' organizado' pela sra. de carnt: com 600 gra-
Waldemar dei Melo Dias - 1° Tesoureiro. do ministro {Antonio feira, 26 do corrente a No'�a Frances Bolton, represen- mas de os�o e 200 de
FULncisco Câmm'.a Neto - 2° Tesoureiro. 110. Iorqu d Oh \

e.
.
...,. ,

·tante e io. pelanca!

Próleslo
rejeitado _

LISBOA, \ (U. P.) - O

govêrno português rejeitou
·

categóricamente uma nota

de protesto do. govêrno da

India, de 26 de. junho, em·

consequência da prisão, pe
las autoridades, portuguê
s�as, no dia '18 dêsse mês, 'de

j �. • �' ,

J

uns vinte"habitalItes de. Goa

que' haviam
'"

s.e manifestado

contr� a manJt����o da s�
beral1la portuguesa -l'l'â'quele
território. '

Asilados
SANTIAGO, 5 (U.

- O embaixador do Chile
na Guatemala, sr. Frederi-
co Klein, inform�u que na

sede de sua missão se asila
ram 56 membros do gover-

·

no do ex-presidente Jacobo
Arbenz. A comunicaçãó não 1deu a conhecer a identidade
dos asiladas.

Não se suicidou
GUATEMALA,>

.

5 . (U.
P,) -; Portavvozes da Em-
baixada do México desmen-

" tiram os rumores que 'cir
cularam ipsIstentemente,
pela manhã, no sentido 'de.'
que o ex-presidente da Gua
temala, Jacobo Àrbenz, 'se
icidara com um tiro de
istola. !

,

O
,

) ,

P.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLINICA DE; OLHOS - ,-OUVIDQS - NARIZ E,'

GARGANTA. '
.

- .de _:_'

UERREIRO
M E D·

"

C O*' 5" I Dr f�D't·, Brasl""! o E S T A DO' .Ch�fe do Ser'''iç� de O�vidos'- Nariz e\ Garganta
.

' _..' .. i • U ii � i
_ do Hospital de. Florianópolis

'

, .' O DRA WLADYSLAVA! ESPECIALISTA EM DO-, ADl\UNISTHAÇAO A clínica está montada com os mais modernosMARIO DE.�ARMO I' DR. ALFRED ". ,",
.'

I ENÇAS DE CREANÇAS,
I Redaçãe e' Ofici�as, ,à rU2 Aparelhos para tratamento das doenças da especialid�deCANTIÇAO"I CHEREM

_) I
W. MUSSI

.

CLINICA GERAL, Conselheiro Mafra" n, 160 ULTRASON, (Tratamento das Sinusites sem ôperàção),
- MÉDICO -

. .

'.'
e

, CONSULTAS: Das 10 às Tel. 3,022 .:» Cx. Postal; 139 NEBULISAÇAO (Tratamento auxiliar 'das sinusites e
l'UNICA DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE

, Diretor: RUBENS A. .

inflamacões do Nariz e, Garganta) .A D U L TOS DO�NÇAS MENTAIS. IDR. ANTÔNIO DIB 12 horas. RAMOS. IONISAÇÃO MEDIÇAMENTOSA (Moderno aparelhoDoenças Internas ,EAx-�lr;tort,�do HosRail1 .

+, MUSSI Ger�nte: DOMINGOS F. DE
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de' dores deCORAC'ÃO - FIGADO Colônia an na.

� MÉDICOS _ Cons. e Residência: 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Em muitosRINS· - INTESTINOS
t
?oenças nervosas e men-

CmURGIA-CLtNICA Setembro n. 13. I
Representantes: '

casos são evitadas' as operações das AmigdalasTratamento moderno da a��potência Sexual. GERAL-PARTOS
.

Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das FaringiaeaSIFILIS
Rua Tiradentes n. Serviço completo e espe-. ra, Ltc'a. e inflamações dos Ouvidos)Consultório - Rua Tira-
Consultas das 15. ãs 19

cializado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas" 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)rentes, 9. SENHORAS, com modernos A D V,O G A DOS .

-;: fiO andar. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA dehoras.
I

-

I 2 R' d
'HORÁRIO: métodos de diagnósticos e. f

"

"

.,.' Te .: 22-59 4 10 e (OCULOS) ,Das 13 às 16 horas. FONE: 34S15.. S
.' tratamento.

"

'

,',
Janeiro. lLAMPADA de FENDA (Verifiçação e diagnostico de' Res.: Ru� an�os araiva, SULPOSCOPIA RISTE- 'DR.. JOSE MEDEI- Reprejor Ltda. lesões dos Olhos)Tel.: Cons. - 3.415 - Res'"'4 Estreito , '

.

- 2.276 - Florianópolis.
,)

TEL _ SÚ"'
.

RO - SAL:PINGOGRAFIA"
. _ ' 'ROS�":VIEIRA" " Rua Felipe de �hveira, n. I INFRA VERMELHO,

, ',' a.

-!ME.TABO�ISMO BASAVl ,_ ADVOGADO:-'
'

21 - 60 andar, I Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
DR. ROMEU BA,STOS 'DR, MARIO' WEN.. Radioterapíap .. or, '_opd,l!� Cà ixa 1?ostal 't'50 _ It�jaí ·,Tel.: 32-9872 -iãO Paulo . Pulmão e Esófago

.

'. PIRES '-. DHAUS;t;..·N . curtas-Eletrocoagulaçãé

-I 's' t C tari
ASSINATU AS Consultórw; Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa, iEI Raios' Ultra YioLéta' e Infra

,

-'" a�,���a .-__ Na Capital I Belo Horizonte
.

- M�DICO -
- J

," CLtNICA M�DICA DE Vermelho.,. '.' "DR.,
.

MARIO LAU- Ano' Cr$ 170,00 i Residência _ Fjelipe Schmidt, 113.' Telefone 2,365Com prátic� no Hospital A DULT,OS E CRIANÇt\S • Consúltór io : Rua Trajano. ", R'IND"O '

Semestre Cr$
.

90,ÓO" Consultas _ pela manhã no Hospital _. A tardeSân F'rancisce de Assis·e na Consultório - Rua João n. 1, 10 andar.- Edifício do '

No Interior
• das 2 horas em idiante no ConsultórioSanta Casa do Rio de Pinto, 10 -,Tel� M. 769. Montepio., -;';,;. Ano ..... : Cr$ 200,00 .__

,
__ ' ,_ _'__ " ,

,
Janeiro Consultas:' Das 4 às 6 ho- Eo,rár;o: Das 9 às 12 ho-

,DR. CLAUDIO Isemestre Cr$ 110,00 \ DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO --

CLINICA MÉDICA ras, ras - Dr. MUSSL 'Anúncios mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, A�ERGIA-
CARDIOLOGIA Residência: Rua Esteves. Das H� às 18, horas,� Dra. .'

" ;, . BORGES tráto. DERMATQLOGICA E CL,I�ICA G�RAL
..C ltóri R V'tar Júnior, 45. Te!. 2.812. lVIUQSI . I

.

ADVOGADOS
"

.os originais, mesmo não Dr· MI"uue'l Nunes Ferreiraonsu orio: ua. 1
i Residê,:cia: Ave�,ida. Trom- t Fõro 'em' geral, Recurso� publicados, não serão devol- '. '

,Meireles, 22 Tel. 2675; IOLHe>$' :_ OUVIDOS powsky, 84. 'lo perante o Supremo Trib'unal vido-. '

,

RECEM-CHEGADO DO RIO DE JANEIRá,Horários: Segundas,'Quari" NARIZ E GARGANTA
Federal.e 'I'ríbunal Feder�l A direção não se respon-

ATENDE A RUA VICTQR MEIRELLES N0' 18, 10t Sexta feiras' ,. I'
-

d 'R
.

� sàbiliza pelos conceitos emí-as, e >',. ,DR. JÚLIO DOIN
.

e.' ecursos. ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARlAMENTE.D 16 18 h ;, ,

ESCRITóRIOS tidos .nos artigos assinados. .
. as as oras.

I . DR
"

NEWTON CHAMADOS A·QUALQUER HORA 'DO DIA,QU
.

Hesldência: Rua Felipe' VIEIRA, .

" ILA
Florianópolis ...:... Edifício

. -.- -___.---._" -_ DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FELIPI D AV f' São Jorge, rua Trajano, 12, I
- '

SCHMIDT
. .

, Schmidt 2::1 - 2° andar, . .

Olh 1 I'

D ormAç'oe�
.

.

,

.,

1 3 02
I Especialista.em: OS..-. CIRURGIA GERAL - 10 andar - sala 1. '.

.

U �

r�pl. 1 _. Te. .0 .

O,'d N
; .

G D
.

d Senho .....s -' Rio de Janeiro - Edifícib
t

-

Dr.. Ylmar Corrê
....

a
,.

UVI os ',..- ariz e' ar-. eenças.. e '�.., . I·

U eis'D'R"... ,1-1.1ALMO'R ZO� ganta. Pructolegía - Eletricidade ':aorba Gato, Avenida Antõ- ",

H
, 'Médica

,

não Carlos 207 - sala 1008.
"""ARCIA Receita de óculos.MER li

"

"

'

Consultório : .Rua Vitor
I);plomado pela 'Faculdade Intra-Vermelho. Meireles n� 28 ;_ Tetefone:,

.' Nacional de Medicina da Ultra-Sonoterapia r: Ne- 3307.
Universidade do Brasil Lulizações, Consultas: Das 15 horas

Ex·tnternó por concurso da Equipo de Oto-Ríne em diante..

Maternidade-Escola Residênc
..

ia: Fone, 3.422.

(único no Estado)(Serviço do Prof., Octávio Rua: .Blumenal n. 71,
Redrigues Lima), Rua - Vitor Meireles

Ex-interno do Serviço de n. 22.
Cirurgia do Hospital Horário - 9 ás 12 horas

i.' A. P, E. T. C. do Rio de' _..:J 16 ás 18 horas.
. Janeiro '.

"

,

2 675Médicc., do Hospi�al de FONE -
.

Residência : Travessa'Caridade
,<

,,'" lIOR \!ii< Urrtssanga 2. __ I

n01"�N('AS, DE .i'I'J!.N,. . I r. I
. _ P;U{TOS-OPERAÇÕ�� '. �pt. 102.

('onll: Rua João Pinto n. 1'6. VIDAL.

'. lO' 18 '00 DR. , .

.

da� 16,1. as ;
C S' CLíNICA �DE CRJAN Ahoras.

,
"

Pela' man�ã atencl!' CONSUL',l'ÓRIO - Feli,.,
diàriamentt' no Ho�- . p.é :Schmidt, 38.
pital de Caridade.

. CONSULTAS _ Dal 4
Residência:;, ,

.

'1" .

Rua: General Bittencourt

Q. iOl.·
"

Florianópolis, Terça-feira, 6 de Julho de 1954 o ESTADQ .

p'rofisslonaJ

Ó leitor encontrará, nu·
ta . coluna, informações que
necesstta, I diàriamente e de

, imediato:

• CLINICA MEDICA
CONSULTAS das 10 - 13 horas
Rua Tiradente 9 ...:._ Fone 3415 "

Dr., Ca,rlns F. Engtelsing
JORNAIS TeletoIi� Médico dos Hospitais .Americanos, e da Força"
O Estado :... 1.022' Expedicionária Brasileira

,

A Gazeta ,... 2.651 MÉDICO -'- OPERADO!� - PARTEIRO
,I Diário da Tarde .... 3.579 ! Doenças de Senhoras e Crianças - Partos - Operações
l Diária da, ManhA �;. 2.463. O, Mais Moderno e eficiente Tratamento e Operações'A Verdade ;........ ·2.01U Idas doenças de Senhoras.

Impr�n�à' Oficlill ..• 2.688 Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-
. HOSPITAIS turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidade,

, D ... Caridade: ,in�ônia, impotência e frigidez sexual em ambos. os se-
,I;'Hro,vedo'r) . . . . . .• 2�314

.
xos - :Tratamento pré-nupcial. e pré-natfll.jV"rt�lr1a) �.O�G Operações \especi�li�das. do, Q,uviqQ, I).ari�, "gargap.ta,

.

Nrl'êu Ramaa .,
, 3.83�. sinusites, polipos, desvios dQ septo (nariz) labio part1do]\'.fmtar. . .. /. _ . . . .. 3.157 - Operações de hem ias, apendicites, ovário, utero;

São Sebastilo (Cal.; hemorroides" adenoides,. hiçlrocéles, varicoce'les e
,<de Saúde) ...• '.. 3.153 varizes, elefantiazes.·

"

� ,

K h' I Mlltern�dade, �o�t�r C I R U R G I A E M G E R A LDr 'H'aos· Aotgon ec e e Carlos Gorr.ca .:.'. S.121 Tratamento-_. garantido de varizes, úlceras varicosas,'......, CI'IAMADASiUR-,' hemorroides com 6 injenções, sem dôrCIRURGIÃO DA CASA Dl: SAUDE S�O SEBASTIÃO GENTES·
.

�

OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)
. La�r�ado com a n;edalha de ouro pela Faculdade'l �nrp.o, de,

Bomb<élrfl� S.3U

ITratament�
e O�erações do estômago, fígado, vesicula ede MedlCma do'Parana. • ,Servlço Luz (R�c1a .. I mtestmo _ Tubagem duodenal.

•
.

--: O:--!
..

I maçõe!il) �AOJ Tratamento da Sífilis pelo pro'Cesso Americano, mais'J Prêmio "Victor do Amaral de Clinica ObstIteca da Plllíria (Sala C"mis- '

moderno, em 3 ou 15 dias.DR. ARMANDO VA;. DR .. AN'TO-NIO" MO-' .

d d' M d' .

,.
I .

-Faculda e e e �cma sárifJI}r" "" .. ' .' ....
' Z.03yl LTécn:ica única no. mundo para .o tratamento do Heman-LÉRI() DE ASSIS NIZ DE ARAGAO '

.

Polícia (Gab. Dele- gioma ,(mapchas de vinho) no rosto ou ne corpo, com� MÉDICO/� .

'

I,' ' Com estágio na Clínica Cirúrgicà� da Faculdade �ado) .. ' 2.5!i� 100% de cura.
O S "�::.":: .. d' 'CI" In'

,
,

, de" l\Jfedicina da Universidade de São Paulo... COMPAN.HIAS DE Rec'el'ta de o'culos - T.r.atamento e operaça-o das doenças
os '�r:,V;IÇq.. � e,,� InICa -

ClHURGIA TREUMAT.O- 1

,fanti) '�� �Á,_ssjS:têrtCia 'Mu.ni- LOGIA", '". Viagens de aperfeiçoamento aos hospitais de TRANSPORTE dos olhos: PTIRIGIO, C4.TARATAS, ESTRABISMO,cipal e fIos�ital de.Caridade , Ortopedia
' Montevidêo e Buenos Aires.. ,

OENÇAS DE
AI1:REO

-.700
'

.
ETC..

,f'J tN'CA MnDICA DE ( CIRURGIA GERAL - PARTOS - D TAC t\TENDE A r.UALQUER" HORA DO DIA E DA.\.".� L,
, Consultório: João .Pinto, . "'I:SENHORAS ,'Gl'uzeiro do Sul � . . .. 2.500 I '.

NOITECRIAN(_;AS E,. AD_(JLTOS 18., .•
.

.
- Aler.gia...l.-' Das 15 às' 17. diàriamente.' Operações de: Aparelho. dige.s!ivo _;._ �$tômago, I

Panair .. � .. ; . . . • .. 3.553 Consutório: Rua Deodoro, 35 . - Têl: 2784C
.

It· '0' Rua "Nun' es . " '; intestinos, reto,' anus' etc., VIas bllIares (ve.SI.cula)'\ ,- VaHg .', 2.32;>·' r Residência: Ru" Bocai.úva, 210onsu orl,' '"
.

'Menos aos Sábados .,
,

,..

Machado, 7 � Consultas d,as Res'.: Bocaiuva 135. Aparelho gênito·urinário �)�sculino e._femm!n�, rms Lóide Alreo . �...... 2.402. --_ _, _ ' .

15 às 18 horas.' Fone: - 2.714. bexiga, próstata útero, ovarIo.s, operaço.es pl.astIcas. A
Real .....•..•..... 2.338 Navl·o-Moto'r «Carl 'Hoeocke'"Residência: Rl:la Marechal"

. Cirurgião da gl�ndula tIreOIde. ClfllrgIa do can- Scandinav.I ....•.. 2.500 II
Guilhp.rme, 5=-'F(me: 3783. DR. HE, NRIQUE cer: Traumatologia. .":

'h '"C" HOTtIS,t�·, ,óAPIDEZ' CONF'ORrl'U 'SEGURANÇA
,.

'.- Atende das uo. às 10 e das 16 às, 18' oras na",' a-,. 'Lu'" .., é,...... • • • • •• 2;02] ..n -.
,

-

.

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

'PRISCO PARAISO .

,

2 14' 16 h
..

Viagens entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRJ,,DR:..

' I. "LOBATO. sa de Saúde São Sebastião, das 10 às 1 : e as'. o· Ma.relltlc .. 2.276 'ti I
.'

d" I' S ,./ ".

. M'l!;DICO ras a rua Fernando Machado rir. 6. (Predio do Institu" M�tro.pol '3.14i J.',sca as mterme larias em tajaI,' antos, �ao Se-'. FILHO .

D' 1 M 11 )V'
.

. ",.
-••21 bastiã9." !ll:>l>, j!3�yl'l.reatuba, sendo· nestes quatro últi-', Operações - Dpenças to Diagnostico Dr. Ja ma

.

oe mann.
.

La Forta. ,v; �"'f I" " � .!Doenças. do apare'ho respi-' 3 .. !:B.9€ apenas pará movlI'tieQ,to..,}'e, passageIros( '.

.

d Sen'horas Cll'nI'ca de / C'licique ····.,·W 'A 1 S S b
,-

y..ll"'"· B·1 U'k b
-ratório e· -

.
" "

Centra:' .1"" ....
% b'"

s esca as em . e astwo, na.... .e-lJa, vatu a nao
TUBERCULOSE ,Adultos.

El!!treJ.
..

� : ',>'l' ...
'

:.7;' prejudicarão o horário de, chegada no RIO (Ida) e
RADIOGR'AFIA E RAD1ÓS�,

.

_Curso, de ,.Especfalisaçb,
.

. �, , . . .. .....

, SANTOS (Volta)
.

ôE .,' LYSOF''0.R·M'· 0,0'0
Ideal ,l':'-:: �.65!1·

"" IT1NERARTO DO SIM, "CARL HOEPCKE" NOCOPIA DOS p'ULM .'S 'n'" Hospital elós Se:l'vidGrt's ES�EITO'-'

E ;}"rR
n� NO MES DE JUr..HO DE 1954Cirurgia do Torax' , E'stad'o

"

'.

dfDI
.

vw .doo BCl,ue •.<.<
, •••••••• ' •• "Formado' pela Facu.jda -e, "'. \] <

P 'f M' 1" , . .

Nac!onal de Medicina, Tisio- (Servlço U? lO. Itr a-
,.!. �.

/,' Saira de·).fpol,is;. no próximo dia 7. As viagens pos-
logista e Tisiocirurgião do I

no de ,�ndrade) _. .

.

'Dur."ali-no . 8041.,8'
"

4� ',Ve" o I, -_-,-----,- I terior:es .serã8� fixadas quando normallizada a situação
Hospital Nerêu Ramos' C�i!lsàltas � Pelamanhã'" I . I

I do Cais do Pórto do Rio, no momento em greve pracial.
Curso de especializàção pela no H,Clspital de Caridade. .. ,�: �' •

, n·cola PI,imaria \.

E
.

- Distribuidor. ExclusIvo,;_ Ino OBS O I
. " •.

't 1
S. N. T. EX-l'�térn:,) e

.

x-as\ . A-:J tarde," das 15,30hs. Ad t. t
.: - . tmerarie supra esta SUJeI o a a te-oiIistente �e'ÇIrUrgIa do Prof.

. ",
.

.

. Ven IS a "ação sem prévio aviso ..Ugo Pinheiro" Guimarães em dIante no c�n:;;'1.dt6n?, .

Para n' .'a' . e 'S,la'.· ,Ca' " ,rI"na I. Matrículfl' Ab.rt4I . Horário de Saída:
.(Rio). ? Rua Nunes.Machado 17,

.

C.usos: Primário e Aà- ' de Florianópolis I às 24,00 11�rasCong'; 'Felipe Schmidt, 88 Esqu,na de Th·ad«mtes. '1'e::' I
. _ ..J.' do Rio de Janeiro às 16,00 horas

- Fone. 3801. 2,766.. Rua Benjamin I
mlssao.

, .t"ara mais informações dirijam-se à
Atende em hot'a ,marcada.

R
' . lA c'a La Porta I' I ' .. Rua 'visconde d. Ouro EMPRESA NACIONA.L DE NAVEGAÇ.AO HOEPCKE. -

30
,. eSlcen I -.. . \ FONE 3.164 -,.

1Res: .Rua Sao Jorge .�
:1 l'

. j

,

r Pre,to, 75. Rua: Debdoro - Caixa Posta n. 92 ,- Telefone: 2,�12Fone �395. ' , bote. .

1.
_---

'-DR. DIB 'CREREM,
ADVOGADO'

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO-

Telefone: 2,692.
'

ils ,6 h.oras.
,

Residência: ,TEment. Sil-

I vei'l:'a, 130
'

.,

- FONE�· 3.165. .

�.._,

Ruà Vitor Meirelles, 60�
.

. FONE: 2.468.
- Flor�\lnópólis -

"

, ..

Consultas populares
Ru� Nu*es Machado, í' �'1

(esq. Tiraàentes) '."';" sbbr�
do ...:.. sal•.3.- I

Viaoens D I R É TAS
flORIANÓPOLIS. - RIO ÁS 3a'.
FFOUS.-S. PAULO-RIO " 4""
FPOll$.':" CUIIITllIJI-RIO AOS SABS.

SE�VIÇOS ,'\ÉREOS
CRUZEIRO, DO SUL

Causas'cíveis,' comerciais, .....
criminais e trabalhistas,

,.

i. ,

L&�alldo CQ,m ·abão·

\i ifgem �,S1P, , .. ':c:iaJ id·�d e'''_.��:IIIi1BÃ�Y-'RCtAf
da' ,.Cla�, l'IBlt: JNDOSTBlrli�i'.�ld>· iU�.' (m��oa, .'r�gist,rad'ar) i:: ESPtci,�llOt>DE'

.

.�
. e'co'Domiz8t-se· j:e,lD' .. e: 'd,inbeiro . ,.' ,

_.�_:_�:.- .�� .�--\.��.' ---7>-tJ� , ��-'-.-,,_�_ .._---�._----------......
---

BAR E SORVETERIA.
AMERICANA

Vende-sé o Bar � Sor�e
teria A�eTicana sito ii Rua'
Saldanha Marinho n. 13,
Edifício Machado. Tratar

, ::>0 local com o s�. Umberto
i
I I li' ..

, Machado, o qua exp ,cara
c motivo da venda. .

I

.,.
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



HEITOR, LIMA

Fugir, deixandó um bem que o braço já tocava

Pela incerteza atroz de uma fé que redime ...

Fugir para' ser livre, e sentir, na alma escrava,
A sujeição fatal de uma paixão sublime.

Fugir, e, surdo;' à voz da consciência, que oprime,·
Opôr diques de gêlo a torrentes de lava,
Sentindo na renúncia, o alvoroço de um crime

Que, a ingratidão .aumenta � a covardia agrava.
r
f

Fugir, tão perto já da enseada, vendo, ao fundo,
Gaivotas esvoaçando entre velas 'e mastros,
Na glorificação triunfal do sól fecundo.

U-XFugir d� amôr _:_ fugir do céu, fugir dos astros,
Sufocando um clamor" que abalaria o mundo
E abafando um clarão que- íricendíaria os astros. J

x

x

ÚLTIMA' MODA

Uvn vestido frente única em

tecido de algodao; éom sáià'

rodada, dois�'botsos gràndes

fom lapela e ,uma gola bem

p�ntuda que passa pelo
pescoço e se1've de alça.
(APL.A)

x x

J ANIVERSA'RIOS:

SNRA. JAIME CARDOSO

Transcorre na data

hoje o aniversário natalício

da exma. snra. 'd. Edite'
S;mpaio '. Cardoso, esposa
do sr. Jaime Cardoso, alto

funcionário da ompanhia
Nacional de Na�egação
Costeira e genitora do nos

so prezado col'ega-de-im,.
prensa sr., Jobel Sampajo
Cardoso.
Dama '�e virt�des excep-

cionais a distinta aniversa
riante possue, nesta Capi
tal, onde residiu por longos
anos, um vasto circulo de

amizades que, nesta oportu

f:nidade terão ocasião de ma-

,

,nifestar o ,e.levado gráo de

#>-stima e admiração que tri-
'

butam-Ihe.
Os de O ESTADO, res-

peitosa e prazeirosamente
formulam os melhores vo

tos de fe�icidades, apresen
tando réspeitosos cumpri-
mentos.

:Na data de hoje vê trans

correr a d<;> seu,'aniversário
natalício o nosso mui pre
zado patrício Capitão Luiz

Pires Ururahy Neto, bri
lhante Oficial' d� Cavalaria
do Exército Nacional, pre
sentemente servindo nesta'
Capital, no Q, G. da I.D./5&,
como Ajudante de Ordens
o Exmo. Sr, General Oc

Terra Ururahy.

li;distinto aniversariante gran

geou a estima, considera-

�ão e resreito, não só de
tura.

seus camaradas e subordí-

'lados, como da sociedade .'

,

O"

I' I I das
NASCIMENT :

loca, pe as e eva as qua- I
'

"

,

.
Encontra-se em, festa ,o

Idades de seu carater e
I'

-

,

.

,
, lar do nosso prezado con- ,

pela lhaneza de suas atltu-I. A I. ' FIM DA GREVE EM FA-
l'

'

f'd'l d
terraneo sr. Cap. Aroldo Ies, sempre I a gas na 'e- .' ,

' .

'_
"

. Veiga e de sua exJtla, espo- ,
'

nonstraçao de um espírito ,.,' VOR DE ARBENZ
1, d

sa d. Lemra Dutra VeIga,
.omunicativc, a la os a es- .

'

nerada educação militar e
com o nascimento de', um

civil.:
robusto' garoto que na pia

, batismal receberá o nome

.

Jovem, ainda, o aniversa-.
1e ROBSON DUTRA DA

-íante goza de marecido
VEIGA.

-x , '

Tão logo aqui chegou

3a. CONVOCAÇÃO
São convidados os 51's. Mutualistas desta Sociedade

a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, às
15 horas do dia 12 de julho do corrente ano, na séde so

cial, na Av. Rio Branco 125, 7° andar, nesta cidade, a

fim de deribe�arem sôbre a seguinte'o;rdem do' dia:
aprovação d';_� forma de realização do fundo so

cial para nU\lOS elementares, estabelecida 'no inciso
i do art. 1l> da"' Decreto n. 35.354, de 8 de 'abril de

1954, que aprova alterações introduzidas nos Esta'-

tutos. .'"
Rio de Janeiro, 4 de julho de 1954.

(a) Romeu. José Fiori - Presidente.

_ . . _

José Corrêa Pedroso Júnior - Diretor.

R'àJlif, Ira,baJh'istt1 Brtstleir:D I
Reginaldo Babo T1'CLjano _, Diretor.

I Escr�itóri� de' Representações
Vende-se um Escritório de Representações, bem no

centro da cidade.
'

' "

Tratar à' rua 'I'rajano, 3:�, 10 andar - sala 4.

---,------ ...__ .._----._---,--_ .._.�.
, ,

"
, ;

NOS SAJ;..ÕES DO·CLtrBE URA�TENIS EM BENE-
, ,

�ICIO DA FILANTRóPJCA,SOCIEDADE' DE
AMPA�o. À VELHICE

O

irestigio no seio da classe

I que serve com
I 'devoção,

oelas apreciaveis 'qualida-:
Ies de cultura, pois que já
?ossue todos os cursos" in

ilusive o de Aperfeiçoa
nento.
.c, As ',muitas -hometragens'
lu,e por certo lhe serão t�i�
mtadas, pelos colégas e pe�'

,
' \

'3. sociedade �cal, os de

O ESTADO, visitando-o, se

3.ssociam, formulando os

melhores' votos de felicida-,

o

Grande al)resentação das'lO candidatàs ao título de
"

"RAINHA DO SWEATER" -

'

A seguir brilhante aclamação da rainha escolhida.
Depois ... Soirée abrilh�ntada pela Or(]:liestra .do.

Clube, /\

-mE;!nino Mário-Inácio, O prêmio especial a rainha será um lirtpo ,"Sweter"
..... 1

filho do sr. Jorge Coelho, oferecido pela conceituada Casa AMODELP.'�. '

da Imprensa" Esta cintilante re�nião 'elegante se realizará na noí,

te de 17 de 'julho.
-' menino Júlio-Cesar,

filho do sr. Júlio Campos
Gonçalves, do alto comercio

local;
-menino João, fílho do

sr. José de Almeida Oli-

\

O lar do noss/) prezado
�onterrâneo sr. Gastão de

ESTADO apresenta

::les, extensivos
Família.

à Exma.

cumprimentos.

FAZEM ANOS, HOJE:

funcionário

Oficial; ,

Daremos novos informes a seguir.

de

:Y.j:ENINA MARIA-LU'CIA

ASSIS

Contribua para que os velhos desamparados tenham

lil19mentos Cle alegria e algum conforto.

auraotveira;
- snra: Cora Linhares.

Blandy, esposa do sr. Ju

lio Blandy;
- snra. Norberto de Mo

raes Cunha;
- sr. Serafim Fornerol-

RUA-'Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no. sul do Brasil, o melhor!
Desconto esp�ial para os senhores viajantes.

-\.ssis e de sua eXlna. espo
;a d. Iolandfl Ramos Assis,
10 dia de �oje, se engalana
'estivamente para comemo-

:ar o aniversário natalício
, .

1e sua galante e querida fi-
hinha Maria Lúcia.

Por tão significativa data

rteJ!eita de

Procure 'encaminhar os

doentes. m e n t a i-_s' a�s .'

hospitais� e ser�icos c,líni-
, �

cos especializados, pq.ra

qu,e êles 1'ecebam trata-

conveniente.

- sr. Ary Sartorato;
- sta. Walquiria Ven-

. )

�A.-A-; DEPUTADO EST�DUAL:,

TELMO VIEIR� ,RIRII_}

menta

SNES.

(

01'110·' ils Presideie.s
.

I,: ,; d 'Dr.I, :ee�Bo..liVi8
mo; '3 (v. A.) - O pre- presidente, Pa� Esténsoro

sidente da·.Repúbhca ainda esp�l'aria o chefe do execu-

não marcou á data de sua
tívo bI'a�ile'rl'o' em Santa

visita á Bolivia, a despeito- Cruz de la Sierra, pai:51 a

das noticias que ra indicam

como provável ant�s do dia inauguaração da Estrada .

11 do corrente" quando o de Ferrd .Brasil-Bolívía.

�Equi'afiva 'dos .Estados�
Unidos do Brasil

ASSEMBLÉIA' GERAL' EXTRAO�DINARIA

. _-------- ---- --- '---:'-'�l- --,;--

terra;'
,Das,! Itilipinas� .. Mortos e- feriÍdo�<

ras, 3 (U. P.) (- A Federa-

ção dos Estudantes Univer- MANILA,::I (U. P.) - t
,

\ guarnição de �or'i�.g�n, pas-
sitários se reuniu, ante-on- Informou-se ontem, que no na' cen'tral das Filipinas. A i sou para cá um radi�graIÍla
tem, na,Universidade Na- minimo 22 pessoas morre- capital da provincla cre Sor- dizendo o seguinte: "S,ó�

Ao .distínto . casal e aos ' ,

cional, concordando em Ian- '['am e varias dezenas de ou- sogon foi a mais atingida nesta capital, Q numero de
avós do pequeno Robsori

çar um apêlo a todos os
tras ficaram feridas em, pelo terremoto e informa-se mortos é de 20.' São enor-

srs, Nestor Dutra e d. Lui- I
' ,

B d D' Af estudantes, para' qu:eAvàl." consequencía de violento que lá morreram 20 pes:" mes os prejuízos mate-
�a aza ona e r. onso

.' , , '

,.;, ' I e
• , .', ,

t
' las." d '�f" "térremoto, na zona central' soas, sendo grandes os pre- 'riais. Inteiramente destrui-

V
. .1 A

,. V·'" em as xau as, pon o' nnr a Ierga e 1:1. menca elga, \
' , .

.

da 'F'l" E S
. I

fI
greve A;\G_ gr.�v;"" dos.e t estH� as � ipmas. m ,ersogon, i uizos materiais. I?uas ou- dos oram a nossa estação

os cumprimentos de O ES-
"

;-.., �" ;(. f

dantes foi\,d�terlnin'a'à'á,',' dÊ!-' .capital de provincia, o nu- tras pessoas morreram em, de 'radio, e o mUro quê cer-

TADO, com os melhores I , '. '
- • •

'_ -,'-' -' r :

'-l-p'(r:s�'d1
.. �

. '.' rn�r�:(4e vjtin;u�,sfQ� .0,maior. Lagé!S2i".cidade. qll,e' .... fiç.�< c,a q.JlºS�ç�,.;,. as;��pim.tn_!Q:--,votos de felicidades. . �- '-M..��;�� \1.' 'S,�, do' . f - N

d
.

t C'I. I' O l'
...-

.

.

� _�'
� .'

�'ã ,rúoricá'4:) ,
,"��n 't, lp orma9!'Jes a élO nor e. ',.y. cap. sagani J

nosso quart� }�mbem es,.

�
:: uma manifestaéão e�tuda�� 'F0licia, subindo a 20..0 to-I Abella,_

"

e�maúdante da I tá ·bastante,daniJ,iQq_dq," ...

,

Ilil que teve lu�ar a 23 do tal de mortos.

.• PLACA! tUI'W'rICAlJ. t mês passado, como 'simpa- O serviço n.oticioso filipi-

ElilirLde Nouueira' tia "ao .regime de ,A_rbe�z, �::nfo�:::.�ue ;=tr���:��
..........�I •• ,tral. �xpresldente' da - Guatema-
taaet... lIIfIUa. la. 80% das velhas edificações.

Sorsogon conta 26 mil ha-
bitantes e se acha a uns

360 kms. da capital da� Fi-I
lipinas.
Ao senti�se o primeiro

tremor de terra, as pessoas
abondonavam suas casas- e

locais de trabalho' e ,,3

crianças deixavam as esco: •

- _'_ ---------------'-.."...---'......;....;,..;_
las. Nas ladeiras dos mon-

- �::1c:;:und�:n�:�da:�a.r:��: IAgraQ:ecimen,t,o::
ve desabamentos de terr.:\

"

'MAURO SERGIO VACCARI '

I
que se precipitaram pela yiúv�; Angela Ferr'lfo Vaccari, filhas, ge�ros e

vales. netos convidarn aos parentes, amigos e ex-colegas da

Embora os tremores ,de Fac4láadé de Farmácia' e Odontologia, par'a assistirem
,

,a missa de primeiro anivers;irio do falecimento' de sE!U
terra parecessem ser mais inesquecível e, saudoso filhos, irmão, cunhado e tio, qu�
intensos na zona de Sor�o- ser,á rezada dia ,6 do corrente às 7 horas nó Altar do
gon, abriram-se inumeras Sagrado Coração de Jesils, na Catedral Metropolitana.
fendas nas paredes de uma I Por mais este áto cle,fé cristã, ãntecipam agredeci-
escola secundaria na ilhal,

mentos.
.....

de Sarri�r, a uns 160 kllils'.
,

, .'
'

_

';

�: ., ao' �údest� de ·Sorsogon .. '

Dia CI���de 's! i!!�� ��r!�t!'IMORTOS E FERIDOS

entrada, às sessões de cinema de menores de 14
'

lVIANILA, 3 (U. P.) ,

DOENTES DA RAZÃO" anos aos que apresent.areIll ca�tão de ingresso com ,No minimo morreram 22

J
o nome,- data de .nascimento do interessadÓ. e nÓlTle, pessoas e dezenas' de outras

,

I
assinatura dos pais 'ou tutores.. I h f 'd

'

Gr�ças à açao humanitá- O
- d'-'. se ac am 'e1'1 as, em COl1-

_ s, cartoes po erao ser consegUldos na secre-' . '

"

;'ia de numerosos médicos, tada do clube, diariamente, das '8 ás 11 horas. sequencla do forte tremor

LUI '

os doentes mentais passa- A DIRETORIA de terra que abalou a zo-'
CAP. Z P. URURAHY ':lh d �___;"i' _

• NETO
•

, ram a ser o a �s como
--�---

doentes do cérebro, doentes A.V�N,�'LJR,'AS' _ 0'0',." :�J:r'_M,UTOET,A,da razão. Para o tratamen- ii;. " .,' �...' ln.,
to de t�is enfermos,: ,exis- ;. ..�.

-,,,,,,,,,-"��"""'-"�T'""��""""'_���""""'"

tem hoje serviços especia� E...:l:li;;i1I'.'/r:"\!i'·G;Sn''�",Tt......�'.. .-.",
lizados, lÍ'ospitais" sanató- W"'--;�Q�

rios e casas de' saúde.

I inteligente aniversariante,
eunirá seu grande núme-', A Comissão' encerregada da construção da Capela,
"O de amiguinhas" na resi-I de São João, no bairro da P!enitenciár�a do Estado, pe
lencia de seus crenitores; nhorada agradece as Exmas Autoridades e a todas as

,/ b'".

,ferecendo-Ihe lautas mesas: pessoas que compareceram' aos festejos ou concorreram

, d "I
de qualquer modo para o seu maior ,brilhantismo. '

le oces e ·guaranas. '

TeGUCIGALPA, Hondu-

DIA 10 DE JULHO; :_ NO LUX HOTEL'

Jantar dansante

Desfile de modas

Canto "e bailadps

Reserva de mesas n�, furtaria, pessoalmente.
Pedidos pelo telefone não serão atendidos,

e:Y'
,r ,

,

•

Oradore�s, Rro
'fessores� e locútores

.,

devem manter·'a voz

GARG�ANTEX

NOI& prog,am.a.' para :0 Concurso'
de �missã(t ao eoteuio' Nalal
Na Divisão do Pessoal do 5.0 Distrito Naval, acham

se à' disposição dos-interessados os E�emplares 'do novo'

'programa para o concurso de Admissão, ao 'Colégio Na-
vaI.'

'

'

\

Vende-se uma sito a Rua Lauro Linh�resi 6
'ver -e tratar no local.' .'

•••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Terça-feira, 6 de Julho de 1954
,

o ESTADO,

-

v

,A� I I
,

.\,

o CAPITULO FINAL DA COPA DO MUNDO DE 1954 ,TEVE LUGAR DOMINGO NA CAPITAL DA SUIÇA, E FORAM PROTA
GONISTAS OS SELECIONADOS DA. ALEMANHA E DAHUN(}RIA, CABENDO O -TITULO MA'4INIO DO FOOT-BALL MUN
DiAL AOS GERMANICOS QUE TRIUNFARAM POR.3 X 2, CONTRARIANDO, 'ASSIM, TODOS OS PROGNO'STICOS QUE A
PONTARAM OS MAGIARES. COMO VIRTUAIS CÂMPEÕES. pARABENS, POIS, AOSRAPAZES DA VELHA GERMÂNIA QUE
TÃO BEM SOUBERAM MERECER A VITO'RIA,E O,CETRO!

. .

s
..�.
..:.
..:.
;.
•

"O Espo·rtivo"
sme �--�Q��Q�1�Q��Q�"Q�·.""·A7�aeQ�r"7�·"""""""""""••••••••••••••�.�••n..g•••I••••••�••••IM

·

7 ..� � � � �

-;

".

sil" e da· Regata Interna-
cíonal de Montevidéu, o tí-

tu lo de membros honorários
da entidade controladora

do esporte remístico na

Paulicéia, pelo muito que

os' dois destacados despor-
tistas tem feio em benefício

\

Campeã -:- Alemanha

. Assim, as primeiras éolo-I 5.0 lugar -:- Brasil, lu·.

c a ç õ e_ s do Campeonato
I goslavia, Suíça e Inglater-

lMundial
de, Futebol,

I
fica- ra.

AVAl X GUARA�I, NO PRO'XIMO
: _ DOMINGO, '

Em continuação ao .Cam- mos, aqui, no próximo do..
OITAVAS E QUARTAS DE FINAIS: . \

..

,G d f peonato, além dos prélios mingo, o mateh Avaí x cio.
'rupo, cujo vence 01', classí icado, foi o BRASIL.

" BRASIL, 4 x ME'XICO, O (Maracanã): Quadro Atlético x In:bituba, domin_I'�� Atlético Guaraní, fada-

I
brasileiro: Barbosa; ·Augusto e- Juvenal; Eli, Danilo e go em Herrriqua Lage, e do a ter-um desenrolar dosBigode; Maneca, Ademir, Baltazar, Jair e Friaça.

Goals do Brasil: Ademir, Jair e Baltazar. e Ademir, Bocaiuva x Paula Ramos, mais atraentes e movimen-
nessa ordem. . 'sábado nesta Capital, te.re-I tados. Aguardemos!

Primeiro tempo: Brasii, 1 x,O.
Iugoslavia, 2 x Suiça, O.

, SEM,FUTEBOL, Df)MINGO, NESTA--Brasil, 2 x Suiça,.2 (Paeaembu), Quadro brasilei-

. . 11',.0.:. Barbosa; Augusto.� Juvenal; Bauer, Rui e Noro- CAPITAL E EM ,HENRIQUÉ LAGE
.

nutra vez o mau . tf!mpo . ,0 outro encontro da do-

'Segue; hoje,. por ria.;;aére:a;i��. }
.

".. '..
conspirou, impedindo aos a- minguaira, entre Atlético e

. JA' NO BRASIL OS SCRATCHMEN vara a Capital Feder/al,: o I�O inundo, esteve nesta c,a., }}o�l.que pOsSU�. Santa Cata- fi�ionados de presenc,iar o I�bituh�, em �Henrique La-
".

_ .Nt\.CIONAIS· ,
nossoj bom ,afrrig,o. sargento �)ital, seu torrão natal em rína, espera ser transferido esporte das multidões. Não ge, também em disputa do

.

'. Já ;egressar�mJ ao Brasil, Campeonato Mllqdiíll:, 4e", Lázaro Bartolomeu.: da n'o.s- gôso de férias,' pois sei:v�' novament�. pãrà esta Capi- houv� jogo domingo nesta cértame metropolitano, dei-
. te:(!d<;> fest�va recepção, po}s Futebol, ànte-çntem=encer- 'sa ·Mar�t;J.há'de G,?eria. L�" na zona do Distrito Federa�. tal, ,�oltari�o, assim a ref�r-. Capital, ficando vo cotejo. ,",'.

<" '.
; ,�oú'Qera.rh, Cl1Inpr,& os' seus '.'

.

,

"

,zaró, que coii:forrne n'otic'ia� ,Falando á reportagem o çar o quadro de' árbitros Paula Ramos x Bocaiuva, xou de ser efetuado pelo
'.5"'�� ':.i:l��ei·'e$:- os.:- ��agues que rado.com a vH6ri� dos ger-" mo$.;: f<llI'u.m dos ,:tripulant�s. nosso jovem' ..conterrâneo, ,da<F-I C. F .. .Bôa . viagem e pelo Campeonato,. transfe- \mesrpo

.

motivo, f i c a n d o
.

", f�iim�ram '�o selecioÍtado n;.ânicos;, que de:rotatarn' doe '.'D,\lque··â�i C'axia�"� que sem dúvida um dos �ais fli!liddades,,' são os nossos rido para o próximo sába-Itransferido para o próximo .I
. br:a;iteil·o'· �ue 'cli�p\l,tGlI � 1��·(fi�aHssiIJla o�, hu�gatós,. re.c�nf�me�te:. 'd�u a �?I�a c�mpletos árbiÍi'o� �e fute-l votop;..

'

do, á tarde. . domingo. \
,"""',.,...""....,...""........".,,_;;,.,·r.

Vice-campeã - Hungria
3.0 lugar - Áustria

4.0 lugar - Uruguai

I.,

/.

á federação Argentina de
I � ,_ •

.

h !,� ';Remo, que tal ):nedtda .

se

zeito de proibir a particlpa-
. "

A entidade' eclética. co- çãó de qualquer Fedél'�9ã.')
munícou ao club sulino que estrangeira em provas aqui
o certame' poderia. ser

.

efe- realizadas, A CBD podia,
tivado, mas sem a pa:rtici- apenas,' negar permIssão à

pação de remadores.argen- sua filiada de efetivaro cer
tinos. Pôr o�tro lado oficiou, tame. Sobre o �ssunfo -foi

. <

enviado um �:fídci á C9nfe-
deração. J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Qi,ário da, �etropole
� '_,

AS QUEIMADAS SÃO
-

complexo orgânico-mine-
PREJUDICIAiS!' cal cuja importância não

tem paralelo na agricultura
(Alvar.tts de Oliveira) � o humus. Essa matéria

Lançamos .a idéia de orgânica, êsse humus pre

campanha esclarecedora no, cioso, vitalizante, é que o

sentido de demonstrar ao lavrador destrói pela quei
Iavrador � inconvemencia mada. E' êle mesmo quê,
ou não das queimadas. Ha- na incosciência ,do seu ato,

via controvérsia. Se uns tentando, numa
. economia

achavam-nas, 'necessárias, enganadora, ilusória, bara

outros diziam-nas prejudi- tear o preparo do solo,
ciais ao terreno. Caberia ao queima o que de mais pre�
Ministro da Agricultura es- cioso possui, cavando a

clarecer o assunto. Que se

fez nêsse sentido? As quei
madas continuam. E' só

I

viajar pelo interior a den-

-tro e se encontra' 'em abun-

própria ruina". '

, Estávamos c?m razão �or
tanto: - E" mistér uma

campanha eficiente dos res

ponsáveis pela nossa agri
cultura junto aos lavrado-

I
res, sôbre as queimadas!
Elas são prejudiciais!. I

·dância.

".

$,
Deparou-se-nos lnteres-

sante trabalho do engenhei
ro agrônomo H. S, Tribuzi,

que afiança ser aconselhá

vel a queimada em casos es

peCIaIS, corno sejam, de

pragas ou de doenças. Fora

disso elas são absolutamen

te prejudiciais.
. Abramos espaços para Ialgumas declarações do

técnico; - "O solo não é Icomo pode parecer aqueles
menos esclarecidos, uma Isubstância inerte, estática,
um simples aglomerado de' I

.
particulas com. a finalidade I
única de sustentar as plan- I
tais. E' sim um meio palpi
tante de vida, um vordadeí-

1'0 laboratório, onde rea

çôes multiplas de ordem

química e biológica se re

petem e promovem a. solu

bílízação dos, eiementos' mi
nerais imprescindíveis à

alimentação das plantas.
Para que êles existam, to:

"J davia, necessário se torna

que o solo seja provido _

de'

materia orgânica - Iôlhas,

raizes mortas, restos de cul

tura, carcassas de insetos

etc. - material êste que,

sob a ação dos microrganis-
,

mos se transformam no

ffervescevd;:e
Se�uro
Su.av'e

Um produto BRISTOL·MYERS'

o Sangue é a
ELIXIR .14

INOFENSIVO Av ORGANISMCJ·

AGRADAVEL COMO UM LICOR
REUMATISMO I SIFILlSI

'fome o popular depurativo, composto de

l;iermofenil e plantas medícinaís de alto

'alor depurativo. Aprovado pelo D. N. S

f. como medicação auxiliar DO tratamen W1i••
ú d aSifilis e Reumatismo da me.'ma

,

origem.

Vida

Pre,sos que se amotinaram

,

RIO, 3 (V. Á,) - Por
I
motivo, da .prisâo aberta em

ocasião das homenagens' que 'Se encontravam para

prestadas ao comandante
I recinto fechado, reagindo,

da Polícia Militar da Guia-' atirando contra os oficiais e

,

na Francêsa, em sua visita I 'I -" \
,

,

'

e ementos da guarda tudo
ao regimento de cavalaria

o que se encontrava ao al-
da Polícia Militar, quinze

cance das suas mãos, tendo
comunistas ali detidos por-. A

d
'

d lt
fendo alguns deles. A la-

taram-se e mo o a amen-
,

. ., '

te desrespeitoso para com o mentável ocorrência foi co-

pavilhão e. o hino nacio-I municada ao coronel Uru

nais. Transferidos, por êsse' gay Magalhães,

'18AHCO
de CRf'�ITO POPULAR

I'
I

I

'

, AGRíCOLA ' I ,

,

,. I
�

R..v.a tJ'rt�, 16 .'
. ,

.. ,. "

fLomAt�ÓPOLIS - sro..('õ.lo.rlno,

VENDEDORES
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 fot.ogra"
fia, à Caixa Postal 42 - Nesta.

AfiliA
'NfiIJSA
CUI\NADQ
Aperitlva
Tonica .

'

forlificantt'
{>. ,'.I

IM'IRI
As 5 - 7,30 _:_ 9,15hs.

Sessões das Moças
Conchita MONTES -

.

Conrado San Martin em:

, MEU ADORADO JOÃo.'

Censura - LIVRE.

Preços': 3,50 - 2,00 - 1,50

As 8hs.

Sessões das Moças
Conchita MONTES -

Conrado San Martin em..

MEU ADORADO JOÃO
,

Imp, até 1(1 anos.

Preços: 3,50 - 2;00 _:.:. 1,50

f3LtJVIJ\.
E,sare;Uo _

As 8hs.

Christa WINTER em:

SEQUESTRO
Imp. até 14 anos.

No programa:

Noticias da Semana. Nac.

_' Preços: 7,00 - 3,�0 '

,tJ' S I�» t! I
As .Shs,

Fernandel - ,GINÊ Cer

vi em:

O PEQUENO MUNDO·

DE bOM CAMILO

Imp. até 14 anos.

No programa:
+Noticias da Semana. Nac:

Preços: 7,60 - 3,50

As 8hs.

Sessões das Moças
Jack BUETEL - Mala

POWERS em: '

A ,ROSA DE CIMARRON

Imp. até 14 anos.

No programa: I

Atual. Atlantida. Nac.

Preços: 1,00 - 2,00 - 3,50

I

No <'Cenáculo»

PassadoHoj,
6 DE- JULHO. ... - em 1864, no Ceará,

A data de hoje recorda-j nasceu o insigne mucissista

nos que: e compositor nacional Al-

� em 1369, na: pequena 'berto Nepomuceno;
cidade de Husinetz, ao sul

;

- em U)02, no Rio de Ja-
v :

M' 'l'b d' d' de
da Bohemia, nasceu o gran- neiro, faleceu o compositor

sus aqora, z erta os o pecado, e feitos servos

Deus, t:ndes o vosso f1"lLtO pam santificação e, PO?' fim, de reformador J O Ã O nacional Leopoldo Miguez.

a vida eterna. (Rom. 6: 22). Ler Rom. 6: 8-14. HUSS, que veiu a ser quei-: Anch'é Nilo Tadasco

mado vovô em 6 �e J\llho
, EM 1.0 de agôsto de 1836, o parlamento britânico
b 1,' d

J de 1415;
a o lU a escravatu a nas Indias Orientais. O decreto só
se tornou efetivo um ano depois. No dia 3 de julho de

-em 1813, em Aracáti,

1837, um ano mais. tarde portanto, vinte mil escravos nasceu Eduardo José No

se reuniram em Jamaica: Conta-se que, nesta ocasião, gueira Angelín, um dos

'vestiram-se de branco' e às onze da noite ajoelharam se caudilhos da
'

. _"

- ínsurreiçao
com os rostos em direção ao alto, permanecendo assim .

durante uma hora. Quando as primeiras badaladas da p a r a e n s e denommada

meia-noite soaram no relógio, os vinte mil escravos le- 'I
"Guerra dos Cabanos" e

vantararn-se e gritaram a todo 'pulmão, com grande gô- que faleceu em 19 de Ju-

zo: "Somos livres!" "Somos livres"! lho de 1880'
'

.

.Os cristãos de .tôdas as geracões têm tido motivos I
..' U323 f' , '-

de clamarem com maIOr júbilo � significação: "Somos
_......em ,J' 01 aprisio-

livres,"! �'Somos livres"! Cristo nosso Salvador, quebro� I nado"o .tran�p,?rte de gue,r
os grilhões que nos prendiam à escravidão do pecado. ra Bízárria pela nau

Sentimos nós a alegria. desta experiência? Se não, I "Pedro I" � a' Corveta "Ma

podemos orar a Deus para que a tenhamos hoje. Não, ria 'da Glória"
há liberdade' que se compare àquela que de graça 1839

'

I Cristo oferece aos que confiam nêle'
�

. -�m , os farroupí-
" lhas (recolucionários do

,.

.

,,-�é"�iWI�
TERÇA-FEIRA, 6 DE JULHO

. ---

voluntários;
- em 1871, na Bahia,

faleceu o consagrado poé
ta'ANTONIO DE CASTRO

ALVES, alí nascido em 14

de Março de 1847;

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

VENDE-SE
Vende-se uma casa de ma

deira, de bôa construção,
sita a rua Antônio Matos
Areas n. 291,'Estreito.Neutraiiza, a hiperacidez. estomoccl e �ge beneficamente sôbre o f'jg'ad

• "
.

o.

"MB" 1. , _ em 1866, como conse-,

'q�enciâ dos ferimentos re-
,.

.���� t::va!a�l�: �: ip--r-is""'"a-·-o-d-e-'--eo-t-r-e '

Máío-:.:� em viagem de Cor-I CURADA, SAúDE

rier'ites para Buenos Aires, NORMALIZADA

l�� Rio Paraná, faleceu o 'VENTRE+SINGeneral ANTONIO 'SAM-

Partícípaçao
ARTHUR AHRENS ARNOLDO SUAREZ

': ":CUNEO �

E SENHORAE SENHORA
.PAlO, natural do Ceará, Não é purgante. Não dá

Pa:;ticipam aos parentes e pessôas de suas relações onde nasceu em 24 "de cólica. Não vicia nem falha.

a contrato de casamento de seus filhos, ,

" Maio" de 1803. Hoje é con- '�\fas farmácias e drogarias

NORMA E

.

HARO!-J.)O CARLOS' _

/

',', :lsid�Í'a.�o..., com? o ��trorio. locais,� �e��bolso aéreo
.

: :... � . , :--�'r'��" .-as' .Al"ma de Infantaria do Cr$ 50,00. Caixa Postal 6,

-Florianópolis, 2� 'de jurili� de 1�54:
. �"r;'"

"."E;é��it� Brasileiro; ! Meyer, Ri�.

,',

"

. ,

"' ."
�. -'

,

t \
\

!�' ..�. ».
.. - ..

_; ."

...

�� : - -:
.

•
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o ESTADO• I' Florianópolis, Terça-feira, 6 de Julho de 1954
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.'
.

.

t,

J� DE DlREITo1DA d9�aS,forampenhO,"�
PRIMEIRA VARA DA CO- Firma Faria & Cia. Ltda., IMARCA DE FLORIANÓ� n.a ação executiva que lhe

POLIS move Maluf & Filho. E para'

.'ECONOMIA .abseluta

.Grande CONFORTO'
CONFORTO absoluto-

, I

Grande ,ECONOMIA'
_'

't"�"·!l:O;i -.-.'!

Edital de primeira praça,

com o prazo de 10 dias

cobre.
.' ,,,: �,I ...".

•

., '/ Aquetim'ento ,41th 'rá�ido,

que chegue ao conhecimen

to de todos mandou expedir
o competente edital que se

rá afixado no lugar do cos

tume e publicado na forma

da lei. Dado e passado nesta

AQUECEDOR ELtTRICO CENTRAL

Capacidade:
100 a 1.00€1 litros

O Doutor Manoel Barbo

sa de Lacerda, Juiz 'de Pi-
AQUECEDOR

reito da 4a. Vara, em exer- cidade de Florianópolis, Ca,
cicio no cargo 'de' Juiz ,�e pital do Estado de Santa

Direito da la. Vara .da Co- Catarina, aos 25, dias do
I

marca de Florianópólis, Es- mês de junho do ano de'mil

tado de Santa Catarina, na novecentos e cincoenta e

forma da lei, etc. . .:-- quatro. Eu, Hygino Luiz
,... '

Faz saber aos -que.o: pre- Gonzaga, Escrivão o subs-

sente edital de primeira creví. (Ass.) .Manoel Bar

praça, virem o� dêle conhe- bosa d� Lacerda, Juiz. de

cimento tiverem, que no .Díreito da Primeira
'

Vài'a
�

. �

dia 16 de julho p. vindouro �m exercício.' Confe�e. Hy-
.... \' Í"( I. ."

às 14 horas, a f.re!;l�,:db:�a� 'gino Luiz Gonzaga:",Escri-
lácio da. Justiç�, s�to fi Pra-, vão da !,rimei.ra Vára�.' . Iça Pereira e Oliveira, o por; NOTA - Sendo publicado
teiro dos auditórios do, Juí- novamente por ter, saído

zo, trará público pr.'é"gão. de: '�6m incorreção.
1'«' . ):.",>

�
•

. CI

venda e arremat9ção,,�,' "

� �

quem mais �er 9?f.. .,..��ior 'Vidraçaria
lanço oferecer, sôbre a ,�e.s-. r

' _

pectiva avaliaçãô\, de: ,1'�, �� :' ·'t,Rosarlo .

'f!
..

Um cofre de aç!'Jlmarca;Fie1, . Situada a rua Trajano e':
.,.'

.

n. 15.976, co,u' segré_J'ó, �e-' ";:-.51, avisa a seus fregueses
.

; �>:
'

.

,'"

dindo 1,20 metro�c de altu-� ·te que mantem grande

eS-I'
". "��-' �

ra, por quarenta" e : 'cinco �),que de vidros 2m/m. que :__.;, í
.:

r
I

.centimetros de �arg�r�!'���" :r,�I',v:ndido em, cai�a, ou
I

.

,,' "',,- � lA'MOS 81A.-Co.mércio e 'gênclas
gaveta interna .pana dínhei- l( vareJo. 'Rua JÓ,ão fljnto; 9-.Fpolis--Sta. Catarina

��eb���:;::��::�:�ÍírretlOS _Di '.Ua floridal: v«"fl-,:d"" --S'eacompanhada, de
.

4 ch'aves
_ _

V�
_

'

" (Es,trello)�' ,," �ENDE-SE UM'T�RRENO '.S'ITO.'NO
ção e funcionamento, no va- I' GNlli�ICOS LOTES COM FINANCIAMEN' 'O A

'

.

. De ordem do senhor diretor, aviso aos interessados
.1. , ',1 I INICIO DA RUA "CE'IJi LOPES ·V·IEIRA" I

101' de três mil cruzeiros. 2 LONGO PRAZO SEM JUROS ,_' '. '. '> • ,que a Diretoria de Obras Públicas aceita a inscrição ao

Oportunidade especial para aquisição, com grande TRATAR COM- DANTE· BONETII À exame de habilitação para concessão da licença de Ins-

cil idade.. "de U�1 �splendjo(l lote �� VILA FLóRID_A. RUA J.OSÉ CANDlDO 'DA,' SILVA, (FIM
talador do Serviço de Luz e Força.

,ugar alto e saudável, to! toda facilidade de condução. j ç; - '

.

- -
, ".

A inscrição será feita mediante requerimento diri-

'I'iviligi:lrta localízaçâo, nas PROXTMIDADES'DO ES- DA RUA),.)NO ES4'REITO., .

"
gido ao Diretor de Obras Públicas e entregue à portaria

,<\D10 DO F.�IGUEIRENSE,· assegurando valorização I
. ., .�Ji.!X '':'-r",j;i'';·'i'''- '

..

' :'���.", .:l<,l,Diretoria à Rua Vidal Ramos n? 76,'até ás 17 horas

nediata.
-.

•

. .

) -;" ,,,J
''-' ,f",'

- ',"
,

\{Q dia 7 de julho do conrente ano.
.

,

.'

.

_

OS TERRENOS,EM :2jONAS MÁIS DISTANTES
..

.��. \, :-:�� '.

-1':
'

"�; '. ,.,: 1.;.J.. .1"" ;�'
t- :, , � ':J9 exame constará de prova escrita e oral versando

noventa e três centímetros
.,;AO PODE!"'I OF�R�CER A_? MESMAS. VANTA... I ,V.ad:e,m . ;Cbm' segu-ra·'o'''.ça· ';�,b4t? Regul�mento das Normas Brasileiras com rela-

Peca hoje mesmo informações a
cr , 6·" çao a instalações e conhecimentos gerais de eletrici-

de cumprimento, com cinco SOCIEDADE IMOBILIA:1IA SUL BRASI:t.EIRA '.'

•. e rapíde
dade

.

gavetas, sendo duas em ca-, LTDA. (SUBRAL)' ,ez As provas serão realizadas em local a ser oportuna-

da lado .e uma no meio com 'writ/'I-io' F.i)ifício Sã,} Jo+ee, Sala" - Fnne: 2-1-9-2. 80 NOS CONFORTAVE18 ldICRO-ONIBUS DO ;�e��:;:.dicado no dia 8 de [ulho do corrente a,no, às

a respectiva chave, usada

Expresse Fio·"Iaan'o'p,01."8 RAPIDO .,.: ,(VI1:L-BR,I.' -S'IL'BIHO·) Todos e quaisquer esclarecimentos serão prestados

em bom estado de conser- '.. .

�IJ II das
..

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

vação no valor de duzentos ,ANDRADE & KOERICH Flortanôpolís - Itajai - JoinviÜe - Curitiba' SerVIÇO de Luz e Força, Edifício Osvaldo Machado

,

'
. _

. ,

" 110 andar.
'

Agência." nua -Deodoro esqüína, da Diretoria de Obras Públicas ,em Florianópolis, 22
• Ru� ! Tenente �ilveira� de jenho de 1954.

,
ELÉTR1CO

��'4.
'IMERSÃO e. CHUVFIRO.

.' __...",�---
. 'r

• Construido ir.teirilmente de

• Játe �bu�dante na ternpe
ra,t-úra ,desejada. , _

Fabricados nos tipos
horizon-tal e vertical:

•
'

Ccnstruçâo sólida, sendo a caixa interna de COBRE •

.

revestida de material altamente ,ISOLANTE (lã de yfdro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por. TJRMOSTATO.

'

que proporciona grande ECONOM,IA.

�kO GARAN!E O QUE FABRICA'
I

.�
...��

o MIs:TURADQR DAKO, :de regu·

togem instantQJ'i'le'c.. pe;-rrii';'e' � Q_

meior escale de .greduoçól"� de

TEMPfRA-T-URA.

.Díreterta de Obras', Públicas

em bom estado de conserva-

A V I S O

-'Uma pequena n:esa para

escritório com 4 gavetas,'

digo, 4 pés com um metro

e setenta e oito centímetro!'

de altura, por sessenta e no- .

ve centímetros de Iargura e

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

Com viagens diretns e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

valor de trezentos. cruzei- Rua COl1selheiro Mafra, 1:i5
ros. 4 ....,.. Um guarda chuva \ Fone: 2534 - Caixa rostal, 435

para rapaz f5ltura 24.298 ca- t End. Telegr.: SANDRADE

1 F· & F Ih S Agência - CURITIBA
sa Migu-e .

orte i os .

Avenida 7 de Setembro 3320/24
Paulo no valor de oitenta Fone: 847 (Linha Paralela)
cruzeiros. 4 - Três sombri- End. Telegr.: SANT10RA
nh.as de seda ordem 48, com Agência: - SAO PAULO

cabo de couro, da Casa Mi- Avenida do Estadb,16 66/1678 Fone: 37-30-91
End. Telegr.: SANDRADE

guel Forte & Filhos S. Pau- Agências 110 Rio de J"n'eiro e em Belo Horizonte
lo no valor de cento e c'in-

i com tráfego mútuo até Sio Paulo com a Emprêsa
c0enta cruzeiros. 5 - Uma o de Transportes Minas G..rais SIA.)

blusa, ordem 1.015 da Ma-

lharia Artiga Ltda. S. Pau.,

10, no valor de sessenta cru-"

.... : zeiros. 6 _. Um vestido -,-

, I'

Charm modêlo 203, ordem

500 de confecção Charm,
Pôrto Alegre no valor de oi

tenta cruzeiros. 7 - Um

ve$tido m9dêlo Albertina,

ordem 500; de confecção
Charm, Pôrto Alegre no

valor de oitenta cruzeiros.

8 - Duas saias' modêlo

Noemia,\ ordem 750, e �o- \

dêlo SáFa, ordem 500, fatu
ra 740 de confecção Charm,
Pôrto Alegre no yalor de

trezentos cruzeiros. 9 -

Um casaco referência 972,
fatura 11.142/3/4 de con

fecção Sul Brasileira Ltda.

Caxias do Sul, no valor de

duzentos' cruzeiros. lÓ - 5

Guardas pós, referência

203, fatura 180 de Confec

ção Pieruccini, Ltda..Ca

xias do Sul, no valor de tre

zentos cruze�ros. 11 - Cin

co capas 'colegiais, referên
cia 2:405, fatura 7.435 de

confecção Sul Brasileira,
:r.t_d,a. 110 valor de quinhen-

cruzeiros. 3 - Seis camisas

de algodão ordem 123·Ma-

IVETTE MONTENEGRO � Of. Adm.
lharia Da1va, São Paulo, no

.

Correias e· graxnp'os i

,-..----

, para' transmissão
'

Ios MELHORES PREÇOS DA" PRAÇA NA ELE-,
TRO�TÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., à

r

rua Tenente Silveira� 24. - Florianópolis - Santa·
Catarina. .

. I

.ATENPE PEDIDOS PARA O INTERIOR DO ESTADO!

•

Com êste v�lo"" '(J. S.
Ab.. i ..ô. umA ContA que
lhe ..ender.i juV'o com·
pensl>.dor

e
.

levArÂ pAI'A SUA residin-

,
cid um lindo e útil presente:

I
umBELlS!iIMO eOFREde .:4ÇO eROMADO.

Procura-se casa
.

AP�ocu�ehOjeONOVO
CASAL SEM ,FILHOS 'PESEJA ALUGAR CA-

NCO . GRiCOLA
SA NA CIDADE, DE PREFER�NCIA NOVA, COM ... FI.ORIANÓ� c7��:! C�TARINA '

.••

GARAGE, 3 QUA�TOS E DEMAIS PEÇAS. OCUPA- I'
ÇAO IMEDIATA.

'
' ----------------------------�-----

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

'

, 'Vende-se
, EMPREGÁD'A. .

,R-'4�cisa-se de uma, que saiba cozinhar. Tratar à rua
Bulc��5yiana (Praça da Bandeira), n. 49. Não precisa

"''-''1".>
.'

ir às filas.

Vende-se uma escrivaninha de imbuia em ótimo
estado de conservação-, a tratar com o Sr. Erorií Alves,
no IAPC das 12. ás 18 horas. '

VENDE-SE
�'

CHEVROLET 1951 - Vende�se, "p(')wer-glide"
4 portas, radio, faixa, branca. Preço Cr$ 220.QOO,00 Tl'a�
tal' com V. de Sant'Annaj telefône 6.263 - Florianó-
polis. .

I

- Vend·e ...se
Vende-se uma casa à Aveni'dá Mauro Ramos n. 94

- Tratar na mesma.

'

,

a venda
f

Casal qu-e se ausenta vende:
,

Escrivaninha - estantes � copa - lustre rustico
- Sofa - geladeira 'de m�deira -:- mesa de centro _

Barco com motor e ran'cho - Ver e tratar em Itaguassu
n. 1l40.

CASA
tos' cruzeiros. Dita merca-

I'
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Partido SOcia
,Demo�crltiGo -

"'VI R. LI
. I

LIVROS,PARA CQNCURSOS DO :PASP,' AUTAR-
QUIAS E BANCO DO BRA5IL ' ,

, ,
-

VALDEMIRO R..VIDAL - Guia doCan-
didato ao Concurso p/Oficial adminístratívo do I

Servo Pub. Federal .e Autarquias .

JOÃO S. PIMENTA - Contabilidade PÚ- '

blica .

IVETE CAMARGO - Direito Constitu-
cional . , ..

'

..
,

" � " .

AMANDO ASSIS - Noções de Seguro'
.Socíal ' � , .

TENORIO ALBUQUERQUE - Noéões
de Estatística -r •••••••

�

•••

TENÓlUO ALBUQUERQUE ___:_ Geografia
do Brasil : .

TENÓRIO DE ALBUQUERQUE _ Testes
t

TENÓRIO ALBUQUERQUE - Correção
Gal- i d� Fransés : .

TENÓRIO ALBUQUERQUE ,- Correção
.

.
de Cartas : ;<•••• -: ,,' .30,00

,

. \,!ENÓRIO ALBUQU�R�UE - RedaçãJ
Oficial '

" . .' '

.....•.

TENóRIO ALBUQUERQUE - Exencícíç
d P

. A 't�
,:' ! e, ortugues l ••••••••••••••••• "

TENóRIO' ALBUQUEHQUE' - Lições
Práticas de português '. ; ,. .

J 'ria ���.I.�.����. .: ���r.e:��.o.�����i.� .��ncá:
I M. VIEIRA DE NlELI,.O - Português

para o Banco do Brasil
' 1'.-.

-
'

'

150,00

Representação federal 20,00

20,00
Para, a representação federal, decidiu a

Convenção indicar os seguintes nomes:

,

.

Representação Estadual
,

'

I'

" .
-

�- ..-- -

SENADO, FEDERAL

Dr. Nerêu Ramos

Suplente: Dr. Francisco Benjamin
lotti.

CÂMARA FEDERAL

Dr. Nerêu Ramos
Atilio Fontana
Dr. Paulo Carneiro
Dr. Aderbal Ramos da Silva

'

Prof, .Orlando Brasil
Dr. Joaquim Fiuza Ramos

Dr.Tvo.d'Aquino
'

Dr. Leoherto Leal
Dr. Serafim Enos Bertaso

.
Dr. Arquimedes Dantas

20,00
,

40,00

40,�0
25,00

30,0,-

40,oc
'

30,00
, i
30,00

� ,

5000 "
.'

I
50,00

�. 1.

OS MAIQRES SUCESSOS DO I MOMENTO:'

CUOVANNI GUARESCHI - Don Camilo
e seu pequeno mundo : ;.......

� 70,00
GIOVANNI GUARESCHI .; O regresso

de' Dom Camilo _ :. . 65,00
GIOVANNI GU]\RESCHI - Dom .Camilo

e seu rebanho ,.'
'

.. � ,. e ••••••

'

65,00
, LIVRARIA LIDER - Rua 'Tenente Silveira, ,35 -

Flcrianópolls •

ATENDEMOS, TAMBE'Tl;', PELq SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

;.

Candidatos indicados pela Convençao, à
_ f •

.

Assembléia Legislativa do Estado:
Dr. Antônio Gomes de Almeida
Dr. Lenoir Vargas Ferreira,
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: FírmiuoCordeirê-, ��'-=_,,:,-, ... - ...

'Prof. Lauro Locks
, Hilário Zortéa '

Protôgenes Vieira
Dr. José Bahia Spindola Bittencourt
Epitácio Bittencourt
Francisco de Souza Neves
João Gomes de Campos
Carlos' Spalding de Souza
Valério Teodoro Gômes
Dr. Alfredo'Cherem
Héli� Peixoto' ','
'Dr. Osmar Cunha
Frederico PoY Filho
Dr. João Estivalet Pires
Paulo Preis
Mário Tavares da Cunha Mello
CeI. 1).ritônio de Lara Ribas.
Oscar Rodrigues da Nova
Dr. Armando cau Bulos
Dr. Lecian Slowinski
Pedr'o Kúss
Mànoel Siqueira Bello
Ivo Müller
Hugo Roepke
Ermelindo Largura
Dr. Orlando Bertolli
João Santos
rir. Heitor Guimarães
Alfredo Campos
Ricardo Witte
Dr· Fernando Oliveira
José Pagiioli
Olívio Nóbrega
Dr. OsnÍ de Medeiros Régis
Benjamim Bittenco'urt Barreto
"Dr. iosé Boabaid
Dr. Adalberto Tolcntinode Carv;.fh(,
'Prof. Flávio Ferra:·j
Dr. Wilmar Dias
Torquato' Tasso
Joaquim Rigo
Arlindo Ferrari

\' Dr; Ylmar Corrêa
'';riago José' da Silva'
Dr. Renato Ramos da Sih'a I,

-' �
.

:'

...�

,,', L.:
\

'

i, :

Federação do -€omércio de,
Santa' Càtarina
Nota Oficial

A FEDERAÇÃO DO COME'RCIO DE SANTA
, ,

, CATARINA, 'confórme- decisão unânime' do. seu

: de,'"
'

Co�selh.o de Representantes e jjend� em vi�ta a orien-:
-'

',,,' ,

.'
'_ .�asa<;> do ,�u..Y:r:og:t,aJ.'l\a.,!'if)cl.aLp�rl1J.lte,-se<,acQn,selhar."ao�,-- _ ,,'

��":7�?',�·:""<:.'-,·:·:,;��:: -Cõ�é�}õ�êID:,]��r;"l:J,A,ctZlW:€NTb,' â,.partir do -roês" "

P bl-··d d
'

de' Julho corrente, do salário-mínimo nos níV'êi� que fô-
'

U I,CI a eram' assehtad?s pela �o�iss_ão de Salãrio-Mínimo do
I' , ".

'

'. Estado de Santa Catarma.
,

'

�úria M,.,e,tro:'p·'ila'r.na",', ,

Caixa Postal. 45
• Flol'Íé�?�rr�tisdig���ge��:ITZU, MI 41 }'lorian6polh.

'

Presidente

Instrúções sôbre; a ' polítíc_' _SID_ta_c
..

t._rma_
.. t-

·'Vit.a;�j:;Oe;:::i:ri:�'70u:!:� t "M,I-'SSQ· d,e' \ sei" I-mo', .' dl-acuperação das funções or-
.

�!��:;�::n:; :!�:�e:!:� O.,Càtaritia Descbamps I' SteffeD ,

JUVIGOLÚ tem indicacãc ','
Leocádia Tolentino de Souza, :rito Tolentino de Sou-

'b
"

N' za, Paulo, Vieira da Rosa e família, Pedro Batista dos
em am os os sexos: as' '

. '- "

,

',;". ,'.,
' Santos' e senhora, agradecem as mar.llf�ftaçoes de pezar

,

'

IV - "E' possível que à;$,.vez'es, "ratione pecca� �armaclas e drogarlas ou recebidas pelo falecimento de sua querida e saudosa

ti", se julguem os Srs. S'acédotes obrigados a 'obs-,. pela caixa postal, 4.306 Mãe, av6 e bisav6.CATARINA, e convidam',aos' demais
tar ao triunfo eleitoral de candidatos hostís ou pl'e- �" RIO. parente;; e amigos para a missa de 7° dia, que será cele-

judiciais à causa da Religião. ANTES' DE O FAZE- ., brada na terça-feira, dia 6 de jul'�" às 7,30 horas, na ca-

REM, PORÉM, E COMO O ASSUNTO, S� IN�E- pela do .Asilo de Orfãs. >I
��,

"

'

RESSA À PARÓQUIA MAIS INTERESSA A AR- Fr.qu-z.. s-,.I' Antecipa"damente agradecem a todos que compare-
I QUIDIOCESE" EXPONHAM O CASO A NOSSA Só em.. cerem a êsse ato de fé cristã.

CÚRIA, QUE SE RESERVA O DrREJTO A SU�
. "Inbo Or-olotado

'

-�

GES'rõES OU DETERMINAÇÕES A RESPEITO. ,·I!
f ti

V - Com estas'instruções,.,pontinuarão ós nos- (Silveira),' Seo·liores 'Ca',"dl·,d,alossos caros CooReradores a verda�eira "p0Htica" pr6-, , ,�,
.;

, &'� ,

pl'ia a seu estado, de qU'e, aliás,:já têm daelo não pou- a D,e'p'u'"ado' 'e
'I

""V'e're,adorcas e excelentesprovas.,' .', ,

'Florian6polis, 31 de inalo de 1954. . "CASA MISCELANIA distrl. .
" \

'De Mandado de Sua Excia. Revin;l.'
Mons. Frederico Hob()1.d

Vigário Geral
Florian6polis, Terça.,f€ira 8 de Junho 1954

"
.

'I. ;
______________________�,------__,��__�2---�-- --�,----'�

lelT E
'Agência

( ,

J ,�Lj.
"

,. <- .�

, '.

Aproximando-se a época das eleições, e no, 'ín
tuito de bem colocar.os RR. Saeerdotes.jmte as di
ficuldades que eventualmente venham à enfrentar,
,e para seu govêrno e -norrna, entendo recordar al-'
guns dispositivos e .determinações de ordem canô
nica ou diocesana, relativos à atitude do Clero para
com a política, e que' são, 'na substância ou textual-

I
'

, mente como segue:.' ,

"

I - De acôrdo com o artigo 26 do Concílio Ple
nário Brasileiro 'que recomenda sejam os Bispos
mais difíceis do que fáceis em conceder a 'autoriza
ção para que possam' Sacerdotes diocesanos desem

. penhar cargo público, como Deputado, etc., desde o

� começo, invariàvelmente, <lelxou esta Arquidiocese
"

' esta' concessão reservada exclusivamente à Santa Sé.
, " f

. '

i I

. ,,::.;,{ "-
,

í

II - CO�Çl à política
.

costuma di�idir, e, sob
êsse ponto de vista, sem, vantagem social, "procu
rem os Srs. Párocos.e demais Sacerdotes congraçar,

'

. pelos laços da verdadeira caridade, a família cristã
I

e estar em harmonia com as autoridades locais", -se
jam quais forem as suas crenças políticas ou parti-
dos, desde que não desaconselhados por quem de di
reito, "sem, contudo, lhes sacrificarem a sua .inde-"
pendência e dignidades' pessoais" (4° �ínqdo de
Florian6polis, art. 20, § único; a).. �. y, ,,'

Re;uv.nescimento·
das Glandulas

Sexuais,
,

Entre as' mais recentes

descobertas salienta-se o
,

\

orocesso 'de rejuvenesci-
mente glandular, cujo ira-

farmacías ,de Plantão

,1··
.. '..,:

t

, '

"

; III - Deem o seu 'voto, 'se-o �ntenderem, a quem
julgarem que o merece,' MAS NÃO,TRABALHEM
A:rIVAMENTE, DE QUALQUER MODO, E MUI-

•

TO MENOS DO PÚLPITO, EM FAVOR DE NE- .

NHUM GRUPO DE FEIÇÃO POLíTICA LOCAL"
(Id. Ib.).

.

M�S DE JULHO

10 - Sábado (tarde) - Farmàcia Catarinense -

Rua Trajano. ,

.

, 11 - Domingo -' Farmácia Catarinense -'
-

Rua
Trajano..

t
-

17 - Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua
Trajano.

.amento vinha sendo'moti- '

, '.' 18 - Domingo - Farmácia Noturna - Rua ,Tra-
vo de acuradas pesqmsas; [ano. ,

. i, _ I

.)e tais estudos chegou ('( 24 - Sá�ado (tarde) - Farmácia I Esperança, -
prof. Voronof a sua sensa- Rua Conselheiro Mafra.. ,

'

I cional descoberta: que tan- 2.5 � Domingo - Farmáciá Esperança _:_ Rua Con-
( selheiroMafra.' "

tos benefícios tem trazido ,O serviço noturno será �fetuado, pelas farmácias
à humanidade. Aproveitan- Moderna, Santo Antônio e Noturna situadas às ruas

do os estudos gerais e in- João Pinto e Trajano�'
,

troduzindo o resultado das '. A presente t,:_bela .não poderá ser alterada sem pré-
Vla autorização deste -Dépaitamento. '

,

'

D. S. P., em Florianópolis, 1° de julho de Ü)54.
Luiz Osvaldo D'Acâmpora

Inspetor (I .. Farmácia

"

1.'

.iltimas pesquisas, foi ela

borada a f6rmula de JU

VIGOLD - a qual reune

todos os conhecimentos sô
ore o assunto. JUVIGOW

\ .

" I

IH"dora do!! R�di�s IR.C.A.', PARA SUA PROPAGANDA POLITICA -EM'
,

PAPEL, OU SEDA-NYLON PROCQRE WANDYCK
Vitor. Valvullt� P. ni!ilcos. !T. DA SILVA, ALTOS DO RESTAURANTE ROSA

I ,Rua �?r���,heir.i� �afra_
.

',- PRAÇA 15 DE NOVE:tyIBR:O 22-2A.
i. _

",o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Autonomia..da ...Oapital. .

Exemplo Ga'��ho� 'Em f9t1S� Erro'�' de _
Vo;ntade

Corre pela cidade que o go. E enviou essa lei ao i.eléito a 1° .de Novembro úl- de 16 de novembro de .. ',' -nicar a' Vossa Excelência nião pública. tas, desembargadores apo-

sr./âr:.r'Pat;llo Foptes, pr;e-!"Prefeito, q�e a sancionou timo, o ex�rcí�ió d:o Poder 1951. . -
' "haver sancionado, nesta da: f O govêrno do Estado, no I sentados. Se até' agora des- '

feito
'

d� ri�n:l'eação, ,n"ão Imediatamente. ,Executivo caberá ao Presi- "Senhor Presidente: ta, o diploma votado pelo momento, conta, com um 'I respeitou muita lei, poderia
qu'�r cumprir a lei, passan- ,A lei é a seguinte: dente da Câmara Munici- Tenho a honra de comu-" Colen�o Poder' Legislativo, f

Secretariado, do qual além ter sido por erro de enten�
do o cargo a quem de di- ' "Lei n. 724 pal. ' sob sua ilustre Presdência, I de dois bachareis em direi- tlimetu.o, mas agora' será
reito. Requlo: o exercício do Art. 2° - Esta Lei en- TIM

'

- dispondo sôbre o exercício" to, fazem parte dois juris-I por erro de vontade.
Por enquanto isso é sim- cargo de Prefeito até a trará em vigor na data' de ' • • • do Poder' Executivo en-

ples boato. Nada' de oficial. assunção �o cá_rgo pelo sua publicação, revogadas O POLVO VIROU quanto não fôr empossado o -'--.-:----------------------

E enquanto o caso não se eleito em,l° de Nov,em- as disposições em contrário. CARDOZA Prefeito eleito em 1° do cor-

esclarece, lembremos o que I
bro último. - Prefeitura Municipal de O pulo foi muito grande. rente.

ocorreu em Pôrto-Alegre.j O P�EFEITO MUNICI- Pôrto Alegre, 16. de No- De 'U1ísero lamentador, (da l'fó cumprimento. do pre

quando a Capital gaucha
,
PAL DE PORTO ALE- vembro de 1951. noite para o dia) foi alçado ceita, estabelê�ido, venho,

passou a ser autônoma, co- 'GRE. (as.) Dr. Elyseu Paglíolí às culminâncias de uma Se- pois; solicitar a Vossa Ex-

mo a nossa. Faço saber' que o Poder Prefeito" cretaria' de Estado. E foi celência se digne fixar dia

A Câmara Municipal, na' Legislativo decretou e eu Em seguida, o Prefeito pulando, pr(/, riba. Chegou a e,hora para lhe transmitir

ocasião, votou uma 'lei, co-
1 saciono a seguinte Lei: ?ortoálegr�n�e enviou ao bi-Secretário. Mêses, depois; 'a chefia da 'administração

mo a Assembléia aqui, re-I Art. 1° - Enquanto não Presidente d,a Câmara o se-' (mais um sait�). viu-se tri- :10 Município.
'guIando o exercício do car- !,for � empossado o Prefeito �uinte ofício, sob n. 2.192, Secretário. Imaginou-se ten- 'Aguardando a contesta

:ão' d�' Vossa Excelência,tacular, Dava cartasve jo-,
gavá de miio; no burcco go- 11;le de antemão

,. agradeço..
,vername�ta1.' Tripartido

- lél'lho-me" da oportunidade
rara renovar os protestos
lo meu alto aprêço e eon-

,

,
.

em, vigor na data de sua pu
olícação, revogadas as dis
rosicões em contrário.
A�sembléia Legislativa, 5

,e julho de 1954.
Estivalet Pires
Elpídio Barbosa

(as.) (Dr. Elyseu .Paglíoli
Prefeito

Auxílio à Campanha Hacional de
.

Educandários Gratuitos

JUSTIFICAÇÃO
A Campanha Nacional de
'ducandários Gratuitos' se
l'gani�ou em Recife, há dez
,nos, como úm .movimentó
le universitários idealistas,
[ue desejavam ver ao aI
::mce dos que' não dispu,. e sem um traço siquer, de
lharn de recursos, a exis

I
rersonalidade. Haje, na pIa....

.êri.eia de.
"

estabelecimentos 'I 't 't'd Ag'nície, , recomeçou nas lam,en.- rela, nesse sen I o. ora,
ldS q'iJ.ais· o· éhsIrlO ' fIasse
(ratuUo. ,_ ,;5,' "

tacões. De onde partíra, da hávendo lei, "não é acreditá- I
,Vendgas as priffi:�fras di 1 estaciJ zero. E se 1Úaldiz dé 'vel que a me3ma pessoa \

'iculdaéles;'prlncipalinente é: ter feito isso e aquilo. Afi- queira desrespeitá-la, ,numa Jlesó'ericá nti�idêalisn1o' dos nal "era um incomp,reendi- ,1titl}de que o deixa em tra- I
!eus d,ir'igentes,,:' tr,'a,nsferiu- '

t" I
. do". ,E ent.re ,qul;ixumes I'es menores peran e a OPI-

e a séde do moyimento pa-
,a à:qapTt41 t�p�l:ali' pOJ (azêdos) : "Agora seu Iri-

'1'6' C R--M--.!orrvéiÜê'ri'Cias:-'''arunüüshati, tados e Municípios, faltam,
neu está m� _�abcitando. Já ,8.' ,

vai, arripl\and��s�' soJ)l:ema· 'ec;ursos para manter a
ví tudo". E concluindo - -, •

'

.leira suas propotçõ,es. Apó� 'luantidade de estabeleci-
'undar e nianté'r dezenas d. mentos que à população ne- (mais azêdo àinda),: "Se N O T A

Únâsios gratúitos" pr'esfi, cessita. c0nseguir uma suplência Deve comparecer à 16B.

(iada na 'opinião pública e Portanto, somente, àu,xi- estadual, será muito". E C/R., afim de tratal' de as-

10 conceito das auto:hda· liando, por todos os ITlOdos, num diapazão muito conhe- suntós ge seu interesse, o

1es, a direção da Campanha iniciativas que s,e propo- ciclo, estertorou: "Eles vão cidadão PAULO ROLAND
�hegou a llrp,a decisão im- nham solucionar tão impor-

bl
.

1 vÊ·r. Vou reagir, isso não fi- UNGER.
portante: era necessário tar,lte pro ema naClOna, a

gratlficar convenlentement( União, os Estados e os' Mu- �a assim. Não fica; .. " Fortunato Ferraz Gominho

) professorado, adquirir o nicípi6s poderão ajudar às
•.. BUM Major Chefe da 16& C/R.

1 d d'
.

d cla�ses pobres, aos que tra-nateria i atico 111 ispene- balhain, a e_levar-se cultu-

ENTU'S" ASMADO5ável ao curso ginasial
ralmente, possibilitando que

.

,',

MA'IS
'

UM frequen'tes'Educandá�ios'del, 'S' d G II Jf"gráu médio. "O' ena, or a o t
De�e �er destac�da a ciro

.

,Regressou ontem de, sua l
,

'. , .1,
,

' �.,'
. ( , cupstanSIa de mUlto!,!' Esta· ler�a natal, Santa Catarina, I I

, ,q' dos já concederem, subven- '.
,

.

O CAPIT:Ã.O GILBERTO' do:..di�ulgada pela A Gaze ções à Campanha, de maio! o sr. Franclsc:o, Gallotü.
SILVA SOLIDARIZOU-SE ta, �Tribuna Livr.e", uma ou menor valor, constantes Falando ·;'l0 nosso repl'e-

AOS TREZE cm'ta que visa Ç1enegrir a dos 'respectivos orçamentos, senta�te na Monroe o pro

reputação dos oficiais que _ por�m, 's.o�e):lte uma lei p�� cer pess�dista não escondeu
,

"

' I dera def111Ir sua grande utI-
O chefe de classe do com dIgl1ldade e ,despren-II'd d

. ',. 'I f' ando con
o seu otimismo quanto' á

., I a e sacIa, lrm �

"Quadro de Administra- dimento enfrentam dissabo- cessão permanente. manifestação do povo cata-

cão" e chefe do servico de 'res 'e sacrificam suas liber-: Funcionam neste Estado rinénse na 'pleito eleitora1

�ontabilidade, Cap. Gllber... dades iJ;ldividuais para la- 'os seguintes Educandários: de outubro vindouro. Em

vaI' a nódoa degradante que
ANTONIETA DE BAR- companhia do·sr. Nerêu Ra·

. '

\,' � . .' . ROS - Florianópolis. '

lllconfessav�Is mteresses te1- EUGtNIO MULLER __ mos, "incon�tetave1mente
mam em c0i;servar. � le- ltajaí. grande "condottíere" da po_

viana afirma�ão div'\llgada
I GINÁ�I� CONCóRDIA lítica'catarinefse", disse / o

de que somente os treze re-
- Conc?rdla., "

sr. Gallotti qu� percorreu a
.

d O proJeto, que ora apre-
' I

dprovavam o ato, estan o t0-
t

. .

1 b região serrana, on e teve
� sen amos, VIsa, pOIS, co a a-

das os demais c,<?ncordes rar com um patriótico mo- ocasião �e sentir o ambien-
com a, humilhante e .. escan- vimento que conseguiu ven- te favorável ás suas hostes,
dalosa reinclusão de um cer milagrosamente, con- ali reinante. A Aliança So-
�

t 1 h tando em nosso Estado com cial' Tr.abalhistâ, (PSD, � vez aguardo confiante que�al'gen o expu so, c ocou
a valiosa colaboração' da

)fiCiais de brio que ainda se União Catarinense de Es� PTB); afirmou s. exa. ga- não haverá o equivoco. de' I
nantinham afastados. tudantes com a Doa vonta- nha terreno a 01hos vistos. 11959 ... As eleicões vindou-

, , ,

mar e coragem, como pro- O gesto do Cap. Gilberto :Ie ,de particulares, profes- Concluindo,' declár:Qu: ras serão preparatorióls das

meteram fazê-lo. teve simpática' r,epercussão, ;ores e não profess<;>res, CH- "Não sou candidato mas da- de i955, quando retornare-

tanta entre, os seus co�egas :la qual no seu mistér de r�i todos os, e�forços entu- mos' ao governo do Estado.
'alvar o Brasil da ignorân-

o povo em ge- ,�ia, abrindo para os jovens :;iastic_amente em prol da (Do Jornal do Brasil, de

pobres asportas da cultura. ritorh da Afiança. E desta, 2 do corrente).

PROJETO DE LEI N.

Concede subvenção à
Seccão Estad'tüll da
Ca";;'panha Naciona�'de
Educandários Gra"tui
tos.

Art. 1° - Fica côiicêdí'cta
à Seccão Estadual da Cam

panha Nacional de Educan
dários Gratuitos, sociedade
ci�il de fins educacionais,
uma sub.venção anual de

quinze' mil cruzeiros .....

(Cr$ 15.000,00), por turma
de cada série dos Educan

dários, que mantenha; ou'
vier a instalar' no Estado de
'Santa Catarina.
Art. 2° - Para a consíg

nacão da' subvenção aludi
da

�

no artigo anterior, no

Orcamento Geral do Esta
do,� o Presidente da Secção
Estadual enviará, at�, ó dia
31 de'maio de cada; ano, à
Secretaria

-

de Educação,
Saúde Pública e Assistência
Social, uma relação dós E
ducandários em funciona
mento, devidamente atesta

da pelo Inspetor Federal de
Ensino ou do' representante
do Ministério da Educação
e Cultura junto ao esta?e
lecimento.
Art. 3° -'- Nó correrite

ano, a subvenção de que
trata esta lei, será concedi
da mediante requerimento
da entidade interessadá,
comprovando-se as exigên
cias estabelecidas no artigo
precedente.
Parágrafo único - Para

ocorrer as despezas decor
rentés desta lei, no corren

te exercício financeiro, fica
o Poder Executivo' autori
zado' a abrir os créditos es-

peclals necessá�ios, por
conta do excê!lso de arreca�

dacão.
Art. 4° - Esta lei entra

to Silva, solidarizou-se aos

TREZE, oficiais presos na

Polícia
,
Militar,

.
,passando

'assim a participar das agru
ras que a inJústiça de um

capric�o _ governamelól�
vem impingindo aos val�'o
sos militares.que não quize-
'ram compactuar com o ato

que impprta em vexame

para �,��rpo�açãó que ser,�

vem e defendem' com deste-

(em 3 Secretarias), engros
ou o punho direito' assi-

.íderação.laudo papéis. Removeu a

xmstruir sédes próprias dos orto e a direito. Como ti
seus estabelecimentos. Ba- úlar

' da Segurança fez
.eada 'no objetivo de servir

oacção (grossa) nos pleitos
io povo .brasíleíro e contri-'
ruir na 'elevacâo cultural do 1e Ituporanga e Taió, onde
nsino "secundário_ .a C", N. chegou a, :verter lágrimas
�. G. rec�beu logo o apôio (anti-fçtogênlcas) d-e:arre�
:los particulares e a ajuda pendifnento .• Depois foi re-
Inanceira, embora peque- Como se vê, no vizinho
',13,' do Govêrno Federal. luzido à antiga proporção:

, , '�stado tudo correu normal-
_' 4\pelou também para as l'itular de uma única Secre-

rente. As autoridades res-

I,\ssembléias Leglslatlvas e taria. Mais o nosso h.eróe
teve a satisfação de consta- era o' homem da pluraliza- 'Jeitaran1 a lei e realizaram
ar que em quasi todos os cão. Foi lançado bí-deputa- méditarnente a autonomia,
3:stados, os. representante: , , Aqui ainda nã� sabemos
lo povo, 'deJ:am' 'magnífico lo. Federal e Estadual. E

, , l' com seus tentáculos, fOI' -su- se esse gesto de educação.uxílio ao desénvo vímeríto
lo programa que se propôs gando votos.. De sua passa- política vai ser repetido.
.xecutar. A necessidade de gem pelas três Secretarias, Dizem que não. Afirmam
.er difundida a> instrução nada ficou de concreto. Na- que o Prefeito quer ser os

ecúndária, afim de 'ser ele-
vado o 'nível cultural das da realizou que- o distín-
Iiversas classes sociais; é guisse, que; marcasse sua

ponto .não sujeito à centro- passagem. Nem uma refor-
:ér:;ias� p <-., União, .aos

ES-"1'1'a, nem uma iniciativa mo-
... _ .. _--'-- .. '" ,._ desta. Passou I em brancas

nuvens� ,como dizem os ob�
"r'vado�es. Caiu, afinal do'
"alho. Sem deixar saudades ventar passasse o cargo .. ,

aquem a oposição quesesse,
se� lei ou ato de quem d� di"

A Sua Excelência o Sr.
Vereador J o s é Antonio

Aranha, DD. Presidente da

::::âmara Municipal de Pôr"

to Alegrei'.

tra ,e apegar-se no cargo,

ilegalmente .. Não o cremos.

O sr: Paulo Fontes - vale
I

'

lembrar - em 1945, à 29 de

outubro, com o seu famoso

B(lLtalhão do Torradinha

queria que o então 'Inter-

Ao que se sabe, a reso

lução -do Cap. Gilber�o, s..e �0mo ·entre

prende ao fato de hav�;r si-Il'a,l.

Flor'ianópolis, Terça-feira, 6 de' Julho de 1954
-v;

Meu caro Zuri Cunha.
Santos...

,

Recebi sua carta, seu pedido e os recortes sô
bre a derrota .dos nossos rapazes, na Sulca.

Para não fazer cêra com a resposta,'escrevo-a
daqui; deste cantinho do córner, remetendo-lhe, de-
pois, os originais. . .,

'

Os comentários que você me enviou, anexados
por despacho a outros que colecionel, servirão ao

desabafo que anda em mim, por dentro,' vascole
jante, a subir e a descer, que nem ioiô veloz.

O nosso combinado, em campo, só goleou. o

Torres Homem, que não era homem, e só acertou
bem com o Biene! Aqui mesmo, nas' partidas var
zeanas, com o Chile e o Paraguai, já. mostrámos

, que não tínhamos linha nem linhagem. O nosso fu
tebol revelou-se, nas peladas sulamericanas, pobre
de técnica, pepuriento de virtu.des, e rico de indis
c'iplina. Todo o· nossõ j�go era ,feito pela imprensa,.
que acortiriou os colapsos iniciais com figuras de
retórica, eufemismos e até heresias jurídicas: o

n6sso quadro, diziam, passou das pr,eli1ninares sem

entrar no mé1;ito!

Fomos para a Europa com um sistema supera
do: o da defensiva, usada, na França, pelo General
Weigan, na última guerra. A Alemanha naquela
época e neste campeonato, usou da ofensiva. Per
deu a guerra porque teve que cair na defesa! Mas
ganhou a taça!! Nós, assim já fomos para lá derro
tados. E lá a

-

sorte rios ajudou, pondo-nos à frente
os rumbistas mexicanos. Com os iuguslavos Deus
nos amparou, não nos levando à vitória. Se vences

semos, cairíamos frente aos germânicos, então sem

() mínimo cartaz! Bendita trave iuguslava que, por
três vezes, salvou o futebol do Brasil! O nosso team
foi finalmente derrotado pelos hungaros, favoritos
absolutos. Não podia vencer. Em 7 minutos, dois
tentos. A def'esa brasileira, como a do Gal. Weigan,
tinha mais buracos do que as estradas do sr. Irineu
Bornhausen. Chegou na Suiça e virou queijo! Co
mo o nosso combinado" no seu poderio, era fruto
exclusivo da' itpprrnsa, esta teve de, por sua vez,
,cair também na defesa. Daí isso tudo qu� se lê ou

que já nem se lê mais. Vamos, venhamos e conve

nhamos, pois, que o nosso futebol, como a glória das
tradições lusitanas, é muito bonito, n;tas ainda um

tanto frágil" na expressão do Eça. Cometemos, creia,
um só 'erro: mimamos muito nossos atletas. Se um
fio de harba do Brand�ozinho' - que devia ser
Brandão ou' Bl�andãozão - encravava, não usavam

pinça: usavam manchetes, anunciando o fato como

problema nacional.
'

•

E os nomes? Aléin do supracitado Brandãozi
rho, Dequinh'a, Paulinho, Didi, Maurinho, Juli
nho ... Não! Não era passiveI mesmo! A nossa úni
ca chance era a de vencer na 'ignorância! ISSQ se

queriamos vencer mesmo! De qualquer jeito! Por
rJecessidade nacional. Se assim era, nada de mhos
no quadro! Alfredo, Pavão, Eli, Anania� ..�.. Numa
,r,al�vra: tara, em vez de garrà! Se, entretanto, fo
rnos disputár "espQrte, como. queria Couoertin, dis
putamos, pl�rdemos' e acabou-se a história! 'O. qua
dro era o rnelhor. Bom o técnico. O esforco de todos.

foi o maior, e o �1Uis sadio; Deixemos, P�is, Mister
Ellis, para que os italiános não digam que êle é o
Mario Viana inglês!

De fato, meu caro Zurí,- não fqmos nós que
erran10S: foram os magiares que acertaram. Esses,
na verdade, os grandes e os únicos responsáveis pe
lo nosso fracasso! O resto, ainda eclodindo por aí,
não é esportiv-o: é vergonhoso!

Faltou-nos educação' 'física para ganhar e edu-
cação moral para saber perder. '

Não ha-de ser nada! Confiemos, Z,uri! Em 1958
vai acontece-r ,outra vez a mesma coisa. O cas:õ é
cíclicQ e o ciclismo não só é espórte, como taihbém
fonte de tradição. Amemos as nossas tradicões!
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