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e mil, estio asilados em
. GÚATEMALA" 6 (U. P.) país da cortina de ferro. A e o interior do Palácio. _A I a' Junta os considere crirni- i zon não expl�éo� o fato, �as IS� se�Ul·o. que nao lhe's' se-

I "P:o��derem,os. de maneira

_ A Junta militar anun- Junta deu, ainda, 9, conhe- Junta anunciou a suspensao nosos comuns, respeitará o a Junta espera que isto a- ra coricedído salvo-conduto. drástica .e rápida para oh

ciou ontem, que 2 mil co- cer os seus pontos de vista da lei de reforma agrária. direito de asilo. Informou- I conteça. Monzon disse que .Por sua vez, acentuou que ter justiça" •

. munistas foram encarcera- por intermédio dos coro- Não serão confiscadas novas "e que o ex-presidente Ja,. o novo governo guatemalte- a Junta vem estudando cui-

das em todo o país e que a neis Elfego Monzon (( Car- terr.as para distribuição até cobó Arbenz e o chanceler' co já foi reconhecido por dadosamente cada um do i Sobre. os,2 mil detidos, �

Polícia vai de1e� mais dois los Castillo Armas. A au- que se aprove uma nova lei Guillermo Toriello se a- El Salvador, Costa Rica e- a casos com o finl de impedir diantou que provavelmente
outros mil. A Junta militar, diência à imprensa foi .da- conforme a Constituição. cham refugiados na Embai- Inglaterra. a saida dos criminosos co. muitos deles sejam ínocen-

•

em sua primeira- audiência

I
da' na sala .de recepções do O cel. Monzon declarou xada do México. Nem a

I'
Com respeito aos asilados muns. Também afirmou (, tes, mas cada um dos casos

aos jornalistas, também dé- Palácio d6 Govêrno. Solda. que há cerca de mil refu, Embaixada mexicana ou Monzon declarou que mui- entrevistado não ser verda- está sendo euídadosamente '

clarou que nã9tratará cOlllldos armados .de. m�tr,!l.ha"giados em diversas Embai- qualquer outra pediram tos deles são culpados de ,de,que a�.rünta queira ter .. examinados pelo Judiciário
a Rússia ou qualquer outro I deras guardavam ó,'�xterior !xadas e que, ainda quando salvo·-condutos. O cel. Mon- [crimes comuns, sendo qua- minar com as conquista, e os culpados serão preces-

. ' , .

'sociais dos trabalhadores. (J sados perante os tríbunaís
•

'IOm.il .nti,oDii- J
"rio�. S. Catari'na

I
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cel, Monzon acrescentou: ordinários.

Embaixadas

=

DIRETOR iRut,enl d. i
Arruda Ramol ,

IERENTE IDGminlo. F.
d. Aquino; ..

João Cleeías em conferência
c�JD .a alta dlr8ç�o da 001',

"

,

RIO, 6 (V.A.) __:. Tendt' acontecimentos políticos \do
chegado 'sábado último -::1 seu' Estado e porrnenorizan
esta capital, logo -depois áo�. do '

os esforços que desen
acontecimentos que pertur- 'volveu em favor da candi-

U
baram a convenção estadual datura do general Cordeiro

EM- ·5 I NG'AP ....RA ;:�::�!:�a��::�����: :a:::::�::�;:i:�::�:'�
.

.
· reunem�se os dirigentes mUitares das 4 poteacias r::��:�:::::;::�� Ef.:::::;��:�:::od::

SINGAPÚRA, 6 (U. P.) entre representantes �o �,' I �undo "" favor de um.a
I dir aj.uda ecol:ômica.. 'dentro

.

da Dieta (�arla. intensa a. atividade do e;',. queixam os' udenístas do in-

_ Chegaram, esta noite, l:i xército, Marinha e Aviaçâc VIagem so aos Estados Um- A informação foi dada mento}, ponto culminante titular dá. Agricultura: teríor,

chefes militares franceses dos Estados Unidos, In- I dos, neste outono, para pe pela agência Kyodo. O pri- da' crise política. Citando Dui�nteC:�rca de três ho- Ao que se divulga, o dep.
para assistir as conferências zlaterra Austrália e FnU1- í meiro ministro, \ que conta gência -oficial- diz que Yos- ras o sr" João Cleofas con- Artur Santos se conduziu

de caráter militar que se e- �a. As �onversações se pro- Papel moedá em 76 anos, adiou a suaviagem hida vai p:..opor eu:présti. ferenciou 'ccón: o deputado no sentido ,de demonstrar

fetuarão entre as 4, grandes longarâo até, sexta-feira.! .'
'

_'.
observadores políticos, a à- mos ao Banco Mundla: e ao Artur Santos, presidE:mte?o ao sr. João Cleofas a neces-

potências, sob 'a presidencia Um oficial do gabinete do cncula�ao )01' 11 países, no mês passa- Banco. �e Exportações e, diretório .nacíonal da UDN sídade.de manter a unidade

do comissário geral da In.' adido naval norte-amer-ica- ,RIO, � (V. A.) ,

"O do, depois de' um conflito Importaçoes. expondo d�talhadaEl{ente o: da seção pernambucana da

glaterra na Asia sudeste, no declarou que as conver montante do papel moeda ' ,UDN. Apesar de -tOdos os

Malcolm Dac Donald. Os sações são 'rotineil'as e' s:: em circulação a 30' de abril O aQ I·'dente
:J

esforços, não se duvida de

f f 1, li
.,

di t
'

lti d C'$ '-', que seja qual for o resulta-o iciais ranceses. oram re- rea izam peno icamen e. u Imo era e r ;

cebidos, no aeroporto, por YOSHIDA IRA' AOS 47.597.991.553,00. Um mês
" do' da nova convenção es-

um representante do gover- EE. UtJ. depois, isto é, � �1 de Maio, ,;', -
.

FA'B V
· ;f...

" tadúaf da. UDN pernambu-
no e outro do Consultado TQQUlq, 6 ��P.)

- 9 paS1'0U ,p'a:r:ª Çr� �.�� .. , ....., -,7\ -r • i,.,_"': ,1t.:i;Hja(),d'� a·:� . : �.- -.aFia�-�YefS.-eS: c,ana,Jn-arcada para-o .dhi 14
da Fr�nça, os quais se ne- príméiro ministro Shig�ru 48.097.112.203,00 havendo RIO, ti (V. A) - Avlõcs )rinJ.". /ac� � de 'que 01 �vJ�o �apdante tentara,;: il'r}.:eme. 4� �prrente, em R.:clf�, os

� garam a fazer comentários I Yoshida talvez d {ista a, assim uma diferença para �speci.ais .da,..F.AB�IlSP{)�-, 1es'c�'-' :Ilo�me�i:!'rââ _P.�:,e..- ijd,a-.,;., raihando....:-hci �entantC)'I.d�p.utados:,Çad�.Llma>--Ca
�obre f reunião �e -ª-n:r�hií,- su� �pi'ojetáda-viagem- pelo mais de 'Cr:$ "499.12(>:770,00.

,

taram 'de 'Salvador pará�"S, '�ãol;:' ��1n�iti�'�����b d:�� os r:;�tores. A comissão' de 'valcanti, Neto, Campelo,
- - ,_. Paulo, Fortaleza e Rio os via. :ç�nlandantEl::·:v;rifi. iriquérito está investig�ndü Alfre-do DUàrte Filho ,e Gi��

A CrUIz· 'V'erme Iha corpos Idos tripulantes e cando que nã� havia mai� 'devidamente as três ver-
bertci' Oliório Andrade,

.

b te' f' -

d membros da, comissão exe·passageiros mortos no � 1m- espaç" _
na eIto a arre· soes, procuran o a caus�_

'd F Ih d
. cutiva deram seu voto ao'.

f" pressionante desastre ocor- meh a. a an o os moto- exata do desastre.

8Ul' ingentes,' es orços rido sexta-feira ultima C(lll. res, o aparelho mergulhara general Cordeiro de Farias.
,

1 d b' t 1 Ao contrário, os deput�-DEL RIO, Texas, 6. U.P.) wis, de Eagle .t'ass pediu bele�ido o :s.stema ue cana· um avião militar na capita' e lCO no ma aga .

Juracl apoiando' ,I A d
-

d' dos Cid Sampaio e 'gen.
� A febre tifoide está 'medicamentos, inclusive va· lização de agua. Pontes pr:J. baiana. segun a ',versaci a co-

III d 8 Ih· Sampaio apoiarão � decisão
grassando em Ciudad-Acu- ci�as para serem distroibui visarias estão sendo' cons· Para ,esta capital vieram. mo 'responsave pe o esa.,·

a mo'f h' f':1 d t 1
-

A
I
t 'd b t't' as en:tr'e ou' tr'os despoJ'ús" ;I� tre tim, caminhão Nue teria' que foi tomada pelo sr. João

ma - in ormou oJe a �ruz' ?s en re a pop� açao. !l rUl as para su s 1 ulr - '1'

, I '

,'t d .

t d 'Cleofas. Além' da" rebeliãoVermelha. E' consequencia,' autoridades mexi,canas pe· destruidas p,ela. enxurráda.,. do major Teix,eira Carva· a ravessa o a piS a, quan II
RIO 6 (V A) Re-

I Ih t
,.. udeni�ta contra o general'da' miseria ca:usada peh diram à Cruz V€rmelha Constantement.e estãb Í'che� lho, comandante do apaj D- ) apar� o procurava a er·
d 1 b

.

0'1 t 't
gr,essou a capita aiana O' Cordeiro de Farias o sr.

maior e mais desastrosa das mais 15 mil caixas de vaci. gando roupás e alimentos, lho sinistrado, sua sog'·:.J, rlssar. pIO o para eYI ar 1 J
.

M lh-
. ,

, corone l/.raCl aga aes,. -João Cleofas est�' sendo
h, ., ·t·'

' I t'f O' I
-

'fI 1 dona Isa Macedo e sua fi- o veículo, fizera a arrem,e· '

enc entes que Ja �e' vel'l '. na contra ú 10. ,numero JLira a popu açao�' age a-
que, a, guisa de inspecionar mUl'to't'd Ih t'

.

d pressionado peloscaram' nas margens do ri le casos na Ciudad Acuma la. Em Nuéya Lare�o,' dll lha Maria Teixeira 'Carvo- I a e o apare o, a mgm o
ali os serviços de explo�a-

,

d d d L d T Ih A h altura aproximada de oi. I � disside'níes do PSD per-
Grande, que separa o E". ,1ão foi determinado ain a. lU1.l'O la o e are o, e- o. compan ou-os a es·

., ção do petroleo, exerceu
t t t t nambuc3no para candid�-tado do Texas, nos Estado� Muitos dos habitantes da,;. �as, a Cruz Vermelha em-, posa do malogrado oficlrd, en a me' 1'os, en rara em

grande atividad,e política.d taf-se;
Unidos, do México. margens do rio, dural'i1 )enha-se em oferecer abr�- Ontem mesmo, noutro aVj�O per a.

Falando à reportagem, o

O Departamento de Saú· uma semana não tiveram. ;0 aos refugiados. O gover- os tres corpos foram condu· Elementos ligados à FAE: presidente da Petrobras e

de do Texas enviou, 'hoje, agua potavel para beber. no mexicano pediu à Cru:>: zidos para 'Montes Claros, dão curso�à terceira versão, chefe da UDN da Bahia in- ,O 'Tem·po
300 garrafas de vacina con. Enquanto isso, eni varia,' Vermelha para tratar da em Minas, a fim de serelll O "Hudson C-28" teria o formou que advogará o a-

tra o tifo para a zona atin- cidades a vida a03 poucos alimer1f�ção dos fla'gelados inumados. trem de aterrissagem com pôio do seu partido à can, Previsão doi tempo até 1ts
gida, do outro lado .do no, vai se normalizando. Na cio em Ciudad Acuma por um: Surgirall! três ve_rsões pu. defeito·ao descer na Bahia.' didatura do ex-ministro 14 horas do dia 7..
Mais abaixo, o de Bill Le- lade de Laredo já foi resta- dias. ra expliçar o desastre. .'\ Pressentindo o perigo, o co- Antonio BalbiQo. Tempo ""';' Bom.

, I ,
,

.

i Tel11perªtura �. lVÍanter�
................._.............. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • _� ..._._.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .�... .. .. .. ..

'

.. .. '

b ."'....--.r. . .,........................................................... . . . • • . •.• ., •. ., f _., • • ., • •• • • • � "." "." _.� " se-a alxa.

6 discurso de despedida-dos' Secretário�, por .oca-

� ..

M a -I' s "'e o o'sC I· e'" n c' !III a's I�r elogioso. e e'llgrossa'tivodeu ao orador" Pelo sr. Bor-l Vdentos d'"'":' pt:eNdomt infarã�.-

d d f
.

f'd I B . 'I I B' F'Ih d"
os o qua ran c or e, res

S130 a posse o:" novos, 01 pro en o pe o sr: ayer
.

.
' n lausen e pe o sr. ayer 1 ,o, segun o os projetos re- '.

' ,

Filho. A' Gazeta, de ôntem, d�u-lhe publicidade..Antes
'

, je'itados pela Assernbltia, os impostos de transmissão' C:OS. '.

-

não o tiVesse feito, que as palavras do ex-titular da Fa-, ,

'

inte';' vivos e. causa mortis e a lei do selo estariam au- Temperaturas Extre-
zenda apavoram e estarrificam pelos requintes da im- oe' contra peso, a Ordem, e', de sobrecarga, a grandeL_ mentados em pe'l'centagens que y'ariavam de ,100 até mas de ontem: Máxir.. 'õI

ptldência e do mais delambido descaram�ntõ: econômÍca do'�osso Estado..
.

5.000.
, 1 f 6. Mínima 92.Trilhando a mesma demagogia barateira e balôfa Os episódio_s mesquinhos c'!.3. mais feroz perseguição Avaliem-se, por aí, o topete, a ousadia; a desfaçatez'

,

do governador, que do pouco saberia fazer 'muito, o seu aos adversários, de dezenas de centenas de atos de de- e a a,udácia, desses elogios aplicados com veemência na
ex-auxiliar avança mais o sinal e, de boca -:- ou de bei. mis�ão e de"tr-ansférêrtctas---polítlcas, separando casais e

I
adulação do governante.

,

ço - do nada faz tudo.
.

levando o martírio ,e' até a fome a familias inteiras - Ao penetrar o discurseiJ;o no campo das realizações
Falta à verdade como falta ao estilQ, abusando do esses, sem dúvida,: para o financistà da Joáia, serão os governamentais, surge o ridículo. O extenso rol de co-

O RTS{) DA C1D�DE..;
rococó. Sem graçà é sem gôsto atabalhoa elogios e en· atos que, espiritualmente, h.armonizaram a gente cata-I metimentos federais 'é todo êie, sem à menor cerimô
feites ao governador; numa oratória primária e rançosa, rinense ,.:, '

,'-'

' nia, transferido para a operosidade bornhauseana: auxí�
pauperrima de tdento, arfá de inteligência e recheada A balelá da r�statiração. das finanças não poderia I lia à lavoura, distribuição de sementes, de adubos, de
de cincas e ratas. estar ausente,' ql1e o orador' nela aplicou suas energias' máquinas, lRcl''érpentação do trigo, construção de silos

Saudand9 os que sucedem aos que saíam, diz, em mentais e,suas sabenças'paralisadas durante vinte e tan� le armaz�nS, ajuda ao café, etc., etc., tudo passado do li
n?me des�es, .que os que. entr�m têm jus.tas aleg.rias de tos �mos de ostracis�o. O� recur!os�x�raordinários c�m, vro dó govêrno do Presid€nte Varga� �ar: o caderno do
VIrem maIs dISpOStos, maIS ammados, mms conSCtentes ... que as restauradores"pagaram 40 mllhoes de cOInpromlS- ;sr. Governador! Como se essas surnplaçoes grotescas e

Se, nessa alapardante confissão, não há vicio, masoquis- sos não merece�am, alusão, O fato de o Estado, nos seus I' desfrutáveis não bastassem ainda ao discurso, nele apa�
ta, a asneira cabeluda merece registro para assinalar a serviços essenciais, estar hoje sob o regime das despe. recem, com o caráter de novidade, centros de saúde

'

mentalidade de quem, durante tres anos e meio, .vanglo- sas em vinte quatro avos, fazendo economia com a ne- ,maternidades, estradás abertas por todos os recantos .. :
.

riou-se de ser o cérebro genial da época. Quanto à for- cessidade, também passou de largo. Já a circunstância Destas, sabemos' que' estão sendo fechadas por todos o!'!

ma, ainda, assinale-sy uma alu.cio à administração bene-' de não haver, nestes anos, aumento de impostos, mere· recantos, e de 'centros de saúd€ e mater-llidades não te-
mérita em benefício. " do .Beúedito! 'Céu saliência, por esquecer-se o orador de que, não mós notícia de um só construido pelo atual govêrno! .

Esse discursinho de escolai- suburbano em qia de fôsse a bravm;a oposicionista na Assembléia, aumentos A' razão do sr. Bayer Filho resta�nos acrest!entar,
visita do i�spetor, derramado e meloso,' nó restante, �é escorchantes,. propostos. pelo gov�rnador, e ,_j>re'parados I

apenas Aas nos�as espe_ranças �e que os novos auxiliares
uma repetlçao enfadonha das falas bornhauseanas, so- pela Secretana da Fazenda, .estarlam agora' estrangu· do governo sejam mms consc�entes! Que o sejam; como
bre as quais leva a vantagem de não ter liinites na irres- lando ainda mais a economia barriga-verde. Mesmo

aS'l
fatalmente o serão, 'livrando o Est,ado dos patranheiros

ponsabilidade das afirmações. sim para que o govêrno concedes�e um irrisório aumen· dos gênios despersonaHzados, dos,medíóeres' elegantes:.,
Com um desplante de corar busto em praça públi- '�o ao funcionalismQ, a tributação do vendas e consigo dos chupills vadios e aproveitadores, dos sabujos 'ç_íni

ca, atribui ao sr. Bornhausen até a paz e a tranquilidade
I
nações foi aumentada, do que se deslembrou o sr. Bayer I cos'. dos tribunos estéreis e dos demagogos levianºs que

da família c,atarinense, atirando-lhe às benemerencias, Filho. Não se deve, pois, ao govêrno o fato que tanto ca· confundem o casa dó govêrno _com a beira do cáis!,

t
,

-
,

----_.�.__._.
--
--- ---.---'

---,---- ,-,-'
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.,.- Dôr de c:ilbeça, dr.
:Fernando? Mas como,
,se o Bayer disse que o,
a n t i g o s Secretários
eram meio i�lConscien
tes?
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CLI:NICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARI,Z E
GARGANTA
- do-

DR. GU"ERREIRO
'M' E n 'I C O'S

J
.. -- "�I Dr l1aul!tu' Bras,oll O.E S TA D O Chefe do Serviço, de Ouvidos - Nariz e Garganta

.' 'a;.I' '. ' I' • I,.,
.

II
I. -.' do Hospital de Florianópolis- ., .. , REDO DRA WLADYSLAVA ! ESPECIALISTA EM ·DO- ADMINISTRAÇÃO A clínica está montada com' os mais modernos��Rt9 � pE,' �ARM() I DR • .ALF :', ENÇAS DE CREANÇAS. ,Redação e. Oficinas, à. �lU' Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade"'CANTIÇAO ' ,CHEREM W. MUSSI CLlNlCA GERAL· Cunselheiru Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação), ...::.._ MÉDICO -

' �
e CONSULTAS: Das 10 às ITel. 3022 - Cx, Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites e,

I CUR�O NACIONAL DE 'D' t RUBENS A d N )
. ·'LtNIeA DE .CRIANÇAS I' DR. '.'A:N1'O-NIO DIB 12 h

.

ire or: .' Inflamações o ariz e Garganta '

A D U L TOS DOENÇAS MENTA S oras., RAMOS. . lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho-Doenças Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI _ Gerente: DOMINGOS F. DE
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de

jORAÇÃO -,- FIGADO Colônia Sant'Ana. _:_··M·ÉDICOS .,--

.

Cons, e Residência: 7 de 'AQUINO., Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. Em muitoi�"R1NS' _.::_ INTESTiNOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA.CLíNICA Setembro n. 13. . Representantes: casos são evitadas as operações das AmigdalasTratamento mriderno-da tais. GERAL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das FarmgíjesImpotência Sexual. "

Lt '
, 6HFItIS .

.'
-

, '" Serviço completo e eRpe- ra, ca..
e inflamações dos Ouvidos)Consultório -r=- .Rua Tira- Rua 'I'iradentes n. 9:

9
ciailiiídô àas'DOENÇAS. DE ,', . \

Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da. Cabeça) .ümtes,9. Consultas das 15 às 1 'SENHORAS, com modernos AD V,OfG Anos -!'l0 andar: REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de. .

HORÁRIO: horas, I métodos de diagnósticos e Te!.: 22-5924' Rio de -, •

(OCULOS)
.

",

Das 13 às 16 horas. FONE: 3415.
. tratamento. ' Janeiro., ]LAMpADA de FENDA [Verificação e diagnostico de

T I C 3 4 R _

Res.: Ru� Santos Baraíva, SULPOSCOPIA - HISTE- DR. JpSÉ MEDEI- Reprejor Ltda. ..
. lesões dos OIJ-lOS) .

,

·

e .:' ons. - ,15 _ es. 4 Estreito . .
· ;:r _

"'. R.D
..

·

._ .SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA Rua Pelipe de Oliveira, n. INFRA VERMELHO- 2.276 -, Florianópolis. TEL 6245.-. _:_ METABOLISMO BASAL I : 21 - 6° andar, ,Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de" ---.

R
.

. ..

d
:....., ADVOGADO -

'1' I 32987Q S- P IDR. ROMEU BASTOS, DR,' MÁRIO W�N- .' adlOEtl�raplap °lr' _on as Caixa Postal 150 - Itajaí
e :�SSINATUR�� �u o

C l ,Pulmão e Esofago
I d

.

P'IRE'·S. DIIAUSEN ..

' curtas- ., etrocoagu açao

-I S t c ta 'onsu tóno: Visconde de Ouro Preto 2 (A tos a Casa-
R· UI

"'"

I t I f
_ an a a arma _

Na Canítal ,.
. arns tra. 10 e a e 1} ra

.'
'-' t' . Belo Horizonte

, =: MÉDIÇÓ ::_
. CLíNICA MÉDICA, DE Vermelho.' -,

. DR MÁRIO LAÚ- Ano Cr$ 170,00 Residência - Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365Com prática no-' H08pi�al ;\DUJ�TOS E CRIANÇAS Consultório: kua Trajano,
•

Semestre Cr$ 90,00. ,Consultas - pela manhã no Hospital - A tardeSão Francísce de Assis e na Consultório - Rua João n. 1, l0 andar '_ Ediflcio do ,RINDO No Interior
, das 2 horas em diante no ConsultórioSanta Casa do Rio de � Pinto, 10 - Te!. M. 769., . 'Ylontepi0, �.>, Ano Cr$ 200,00 .-----., - --_._- .

Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Eorá':: o : Das 9 às 12 hoc Isemestre, �r$ 1l0,00,l DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO -

'\CLINICA MÉDICA raso ras _ Dr, MUSSI. DR- CLAUDIO Anúncios mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA-
, ,CARDIOLOGIA , J-:'esidência:' Rua Esteve) Das 15 às 18 horas __ Dra. BORGES tráto.. . I DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL

·C' ltóri R V'to Júnior, 45. Te!. 2.812. :\1U�.SI
.

I ADVOGADOS Os originais, mesmo não 'Dr MI·uoel Nunes' Ferrel·raM
. crn;u �;I� I �:75 _1 ,r

i
I
Residê,�cia: Avenida Trom-: Fôro em' geral, Recursos publicados, 'não serão devol-

. •
. I'

.

· el�e.es, e. .

I OL�IOS r

_ OUVIDOS -

r;owsky, $4. '
I
oerante O Supremo Tribunal vido-.

RECEM-CHEGADO DO RIO DE JAN,EIRO,Horários: Se�undas, �uar-I_NAIUZ
E GARGANTA. '_, _

.

Federal e Tribunal Federal A direção não se respon- ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, 10tas S t f Iras'

1
---

ti R sab iliza pelos conceitos emi-,
a", e 'ex a e '. DR JÚLIO DOIN' .

,

"

.

e ecursos.
" ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS - DIARIAMENTE.ESCRITóRIOS tidos nos artigos assinados.Das 16 às 18 hora�.·

.
"

DR NEWTON .. ,. . '.
.

CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OU
'I�esidência: Pua Felipe I VIEIRA.

.

.•

,_ ;,.Flofl�nopohs - �dlfi�}o M_U� "'_ DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FELIP: s ·(,,·h 2� __i" 20. d r I D AVILA Sao Jorge, rua Trajano, �i2 ·l.oform-'a' ,ÇO-ec: SCHMIDT.·ern UC,·
,

an a
': \ Especialista em: Olhos _ ,CIUUUGIA GERAL � 1° andar - sala 1.

i �

2p�. ,} {:-' Tel. 3.l\()2.
Ouvidos NariZ e Gar- Deenças de Senhoras Rio de Janehro -:- Edifíc�o ,ulel-.s· D,r. ,Ylma'r Corrêe.-:, � .,' M'

.

: 'Ih .,' Proctolegia - E,letricidade B.orba Gato, Avenida Anto- . ..., u.1)1\,.. ,' WãIJ
-,
OR Zv- :santa.'

Médica mo Carlos 207 - sala 1008. CLINICA MEDICA
\. "MER GARCIA' Receita de óculos.

Consultório: Rua Vitor O' leitor encentrarâ, nes- CONSULTAS das 10 - 13 horas
DIplomado pe'ia Faculdade Intra-Verrnelho. Meireles n, 28 - Tetefone: nR. CLARNO G. ta coluna, informações que Rua Tiradente 9 - Fone 3415
Nacional .de : Medicina ida Ultra-Sonoterapia -:-·Ne- 3307. ,�, GALLETTl r . � .

.necesatta, diàriamente e de

---�--E---·-----
,

�niversidade do iJrasil,
.

l-ulizações. Co?sultas: Das::15 hora� .
- ADVOGADO - ' ímedíatu: ,

I I Dr-. Ca'rlos ·f·.
. ngelsl·ng'F.�·interno por concurso da 'Equipo de Oto-Ríno em diante. ,Rua'Vit�r Meirelles, 60.i'•. Mâternidade.Escoia '. Residência: .Fone, 3.422' '_ F·ON.E:' 2.4'68. JORNAIS Teief�n. Médico dos Hospitais Americanos. e dá Força'(único no Estado) -

ISel'V.iço do 'Prof. Octâvio ]
Rua _ Vitor "Meireles Rua: BlumenaLn .. 7�. .

_:_ florianópolis - O Estado :..• 1.022 Expedicionária Brasileira'
"

: Rodrigues Lima)
�. _

' '

'" Gazeta 2.658 MÉDICO _,_ OPERADO!� - PARTEIROÉí.ióterr)'o' do Serviço de .

n. 22. DR.. DIa CH�REM I Di4rio da Tarde 3:579! Doenças de Senhoras e Crianças - P<:irtos _:_ Operações
. :"ç}'ru,rgia�do If,0.spit?l . fIorário .,- 9 ás 12 horas .ADVOGA 'O: '

mãria d·a Manhl 2.463 O

Mai�
Moderno e' efidente Tratamento e OperaçõesI. A. P; E. T. �. �IQ RIO_I�e ,16 ás �8 heras. . Causas cíveis, c erçiai�, :,;\)_Verda�� .. ;'. ·i···· 2.0UI I das doenças de Senhoras

janeuo -,
r FONE...:.. 2.675.

.
.'"

. ",' f , Imprensa Ofictd .. ;- Z:68� I Cóli.ca ,. flôr.es brancas, .irregularidade.s m�nt�ua�s.' tCin-fl\;f'éJlic(, .do Hospital de
.

� cr�inais é traba, $tas: ;.: IfOSPITAIS <'�. . turas, umbldos de. OUVIdo, neurast'ema, lrrüablhdade,', ',:-'.t.. ,.Çarid�de' '.': ResidênCIa: "Tra,\1essay ';,
'

6'CQhs1L'lt�� �(f G.r�·sL� de Ç..aridade: insônia{, impotência e frigidez sexual em ambos os se-
D()�NÇAS, DE SENft:ORAS Urussj:!nga 2 .. - '�f:' 'Íf�� N��n�s: M�' h�do. ril , Pro\edor), . . . . . .. %.314 . x6<i - Tratamento pré-nupcial � pré-natal.'-=-�J>AwrOS-OPERAÇ()ES Apt 102. .

'. (esg.'TiraaeIite�) _ sObr�-� i Pnrtllrla) 2.036 Operações especializdas qo ouvido, ·nariz, 'garganta,Con�:: Rua Joã'o'Pinto n. 16, ,DJ:l,. VIDAL do .:._ sal. 3.
. " .. rêu Ram"•...... ; S.831 sinusites, 'polipbs, desvios do septo (nariz) labia partido

. elas 16,.60. às! 18,0.0.
CLfNICA DE CRlANÇAS

Militar ..... .. .. .. S.157 - Operações de hernias,-, apendicites, ovário, utero,,horas.
._ ,_

São SebastiAo (Ca.a hemorro�des,. adenoides, hidroc-éles, v.9ricoceles e'. i
"

Pela manhã
.,
atende 'CONSUL'l'ÓRIO - Fali:-

.

de Saúde), .. . . .. 3;153 varizes, elefantiazes.,1

diàriamente. no Hos- . pe 'Schmidt, 38.
. I

Maternidade Doutor C I R U R G I A E M G E R A L
,", '

pital. de Caridade. .�.ONSULTAS D••

41 Dr. Haos, Egon Kechele CBCAIH'MIOASDCAosrrtuaR"_. 1.1,21 rratamento garantido de varizes,
.

úlceras varicosas,, 'Residência: h hemorroides com 6, injenções, sem dôr
H.'uar.' GeneraÜ;mtellcourt

qS 6 .o:as... '

. . :IRURGIAO DA CASA DI: SAUOE SÃO SEBASTIÃO, GENTES OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE ,(papo)Resldencla .. T;nente Sl1- LaureadÇ> c0!U a medalha de ouro pela Faculdade Corpo de

Bombêir.
o.

s.313-ITratamento
e Operaçõ�s do -estômago, fígado, vesicula en.: 101..:

I veira, 130· 1e Medicina do Paraná.
. I Serviço Luz (RecIa· intestino - Tubagem duodenal.Telefone:

.

2.692; FONE _ 3.165. --: O: --,
. II mações) �.4o.4 Tratamento da Sífilis pela processo America'�o mais. .,' , Prêmio "Victor do Amaral de Clinica Obstiteca da Pol'í'cia (&011* Cómll!l-

'

moderno, em 3 ou l5"dia::;.
'

D�.,.ARMANDO VA- DR ANTÓNIO MO- laculdade de Medicina I"� .�irio) 2.038 Técnica úni'ca no mundo'para o tr:atamento do Heman':'�É:RIO ,DE ASSIS NIZ DE ARAGAO
.

PoI'içia (Gab. Dele· gioma (manchas de vinho) no rosto ou no corpo, 'com .

.

.

_ MÉDICO.,.- • Com estágio na Clínica Cirúrgica da ,Faculdade, ,ado) , Z.5S4 .

100% de cura.
Dos Serviças de Clínica ln. CIRURGIA TREUMATO. le Medicina da Universidade de São Paulo. . COMPANHIA� .DE Receita de óculos - T:ratament� e operação das doenças
faotH,da Assistência Muni-. Viagens de aperfeiçoamento aos hospitais �e. tT�R:ANSPORTK' dos olhos: PTIRIGIO, CATARATA�, ESTRABISMO,. LOGJA A'

. .

'I!oR,

cipal é Hospital de Caridade. C)rtopedj,a \1ontevidéo e Buenos Ires. .A." EO ..

ETC.
tl'�'t""TICA MÉD'ICA 'DE' CIRURGIA GERAL - PARTOS - DOENÇAS DE .

TAC '
'. 3.700 -\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA"':'0 1"'1 Consultório.: João Pinto, .

R
.

, �'0R.IANÇAS E ADULTOS .

.

SENHO AS, .

C:t'u�eiro do Sul 2.50.0. NOITE .

'. _ Alergia _

.

18.
'. .'

. O.perações de: Aparelho. dige.st.ivo -

.

�stômago� I
Pa

..
nair 3.553 Consutórío: Rua Deodoro, 35 . J Te1:' 2784Das ,15 às 17 diàrlamente.

t b 1 (s cuIa) I ,Consultório:' Rua. Nunes 'Menos aos Sábados' ntcstmos, reto, anus e C., VIas lIares ve I .-::- Varie .. ;.......... 2.325. Residência: Rua Bocaiúva, 210
Machadó,:7 ---: Consultas das Res.: Bocaiuv.à 135. \parelho gênito-urinário masculino e _femin�n�, rms, L�icie A'reo .... ,0.-::, 2.402 - ---- •.----

'15 às 18 ·h�bs.
'

.

Fone: _ 2.714. lexiga, próstata útero, ovário.s, operaço.es pl.astIcas. •
Ré.l .. ,' .........•. 2.33g N.aV·lo-.Motor «.Carl Hoeocke)(�esidênda': Rua Mareçhal Cirurgião da glandula tIreoIde. CIrUl:�pa do ca,n·, Scandinav.. .. ... ,'.. �.500

Cui.J'hp.rme',' "t:i'_:._'Fone: 3783. ')R H E NR' I QUE' '·er. Traumatologia.
_ 'HOT.tlS ".

-
' \'. .

t
Atende das 8 às' 10 e das 16 às 18 horas na Ca(� Lux . . . . .. .. . .. 2 021

,DR:; I. LCBATO
-.

'PRISCMOÉDPIAcoRAISO a de Saúde São Sebastião, das 10 às 12'de.14dàsI16t.ht,O.l �.&'e!ltic- ., 2.276
"

'as a rua Fernando Machado nr. 6. (Pre 10 o ns 1 u- Metropol 3.147':. FILHO
Operações _ ·,poenças. o Diagnostico Dr. Djalma Moellmann). I" L. Forta 1.321

Ou ....ri"as,·' do' ap�re'ho'''resp.i- , ,

C I 3.443,. .. ite Senhoras - 'Clínica dt! '

�c que , •........ ,.,

'ratól'i.o
d I Centra: .. . . . . . . . .. 2.1,'.TUBERCULOSE A u tos. ,

El!ltTel. . ..... , ... _ $.371RAD'rOGRAFIÀ'E 'RAi)lOS- '; Curso de' Especialis.ç�o
.

·Ideal· �.659
COPIA: bOS"rULMÕ'ES' '10 Hospital, 'dos Servidnr.s

41

.L:,V'S··'OF'O'R'M.·
'.

'O'
.

a·,OI. I'�STREiTO""··"·-

Cirurgia do Tor4lx do EstadÇl ,
E Disque .........•.

Furmado pela- Faculdade .

N ': I' d' Medie-ina Tisio-" (Servico do. Prof. Mul.-ae _ona. ,e " ' ..,' i ;

lpgi�ta' e TisiociruTgião do ,1:\0 de Andrade)
. ,

r:tõspital Ner�u Ramos Consul�às - Pela\Ii1.nhi
Curso,de especiálização pela ao H0soital de Caridade. ... �.i '. , ..

'

s. �. 7. Ex-intemo e Ex-as- A' t�rde dàs' 1530ha.
a'isterite de Cirurgia do Prof. ..' - . "

.

U n·· h' '.' r.uI·m'ara-es em diante no consult6rlO,go ,; ",drr elto '\" .

. (Rio). á Rua Nunes Mach.a�o 17,
Cons: Felipe Schmidt, 88 ESQ11, na de T"'t'àdentes. '1'.:.

..:... Fone, 38Ql. 2.766.
•

Atende"em �ol'Ja marsco·da. Residência - La portalRes :, Rqa Sao o,r,� _.i-. '

Fone 2S95; Hotel.',.
,I.

•
I

.....

Profissional

,)
'.

RAPiDEZ - CONFORTQ r- SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIRJ

Escalas intermediárias em ltajaí, Santos, São Se
")astião, Ilha Bela,. Ubatuba, sendo nestes quatro últi
nos apenas para movimento de passageiros.

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

�. SANTOS (Volta)
ITl NERARIO DO SIM "CARL HOEPCKE" NO

NO MES DE JULHO'DE 1954ae

Sairá de Fp_olis, 1)0 próximo dia 7. As viagens pos
teriores serão fixadas quandov normallizada a situação,
do Cais do Porto do Rio, no momento em greve pracial.

.
,

,

Durvall-no S'.a,üs'�iil Veitla '
---

.

. . . .' ,�:�, : I Rs'cola plimarla- DIstnbUldcll' ExclUSIVO - I AdV8,otista
. ·Paraná e Sta. Catarina , MatríéUlas 'Abe1'tGl

I
.

C.lrsos: Pdmário e Aà-
missão.

I
Rua Visconde d. Ouro

OBS.: - O Itinerário supra está sujeito ao alte
"'ação sem prévio avi'So.
Horário de Saída:

de Florian6polis às 24,00' horas
do Rio de Janeiro às 16,00 horas

Para mais iJ:iformações dirijam-se à
EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
Rua: Deodoro '- Caixa 'Postal n. 92 - Telefone: 2.212

'. Rua Benjamin Constant 138

FONE 3.164 . CURITIBA
Preto, 75.

BAR E SORVETERIA
AMERICANA

-:-"---,:",-,_

LJ8.vando··. com .Sabão

\[irgem [Sl>ecia:;li.d�de�Sfl.li-Ã�Y""RCtAÍ'
·da Ola. "ITlati IIDB,S,T:�IIL:--J8IDvllle. (m_lroa �8glstradil) ESP[C!�LlOt,Df.

ecoDomiz8�se ·.e�po e dlohe,lro.
--- .. � ....�,_.__ .. � .. , .._------.---,-.-_ ......... _ ... -

Vende-se o Bar e Sorve

te�ia Americana sito, à Rua

Saldanha Marinho n� 13,
. Edifício Machado. Tratar
DO local com o sr. Umberto'

i

'Machado, o qual explicará
c motivo 'da venda.

�-------------------�-------------- '
.

,

-_"_-----_._---_ .. - -

-.-_
---_.,_ -�.--___,.-

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

", ;

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



NO LA E NA IEDADE

M e II S a b i á 1��i;:io'Õi�
';o•••
i

SOUZA RIBEIRO

Sabiá formoso, como eu te venero

No teu ca:fLto sonoro, de harmonia .•.
Tu cantas mm'avilhas, noite e dia,
Com docura, pw'eza e m'ttito esmero ..•

• J
I '

,I,.

Tenho pena de ti, mas sempre quero
Reter-te na gaiola, em agonia,
Pois pam mim teu canto é de alegria,

'

Teu canto de tristeza, te assevero ..•

Tu preso estás, pulando entre os poleiroe,
Com saudade dos voos nos outeiros,
'Teu canto revelando as tuas dores...

'

Mas eu, também, vivendo na cidade,
Vivo tristonho, vivo com stnuuuie
Dos carnpos e dos vales de mil flores,.,

---x---

Nesta data vê transcorrer
. ,.

at Ií :1. Mariazinha A. Ramos, foi
a do seu arnversarro na a 1-

'1'
, h

'

. -nriquecldo com o naSCI-
cio a gentí issima sen ort-

,

h V 1 R· ht díl t .nento de uma galante e 1'0·
n .a e ma IC er, . I e a

husta menina, ocorrido na
filha do distinto casal Ro-

.\1aternidade "Dr, Carlos
dolfo-Olga Richter.

,:'ol'rêa" e que recebeu (1

r.orne de JACQUELINE.
O ESTADO apresenta fe- •

,

..-;

P-m'a as futuras mamães,
, al;1'esentamos uma bata em

,'-tecido liso e listrado, Man-

gas três quartos
nhos oirados;

com pu-

xxx

l�NIVERSÁRIOS

Srta. Velma Richter

Pianista eximia, culta e

inteligente, a prendada ani
I

versariante conta com vasto,
circulo de amizades na so-

ciedade local, que, por cer

to, no ensejo de tão grata
efeméride, a homenagearão
com inequívocas provas- de

apreço.
O ESTADO, "respeitosa

mente formula a distinta a ..

niversariante os melhores
votos de felicidades, cum

primentando-a, prazerosa
mente, bem como aos dig
nos genitores.

Menino Edison H. da Silva

Aniversariou-se; ontem, C'

galante menino Edison Hos

tin da Silva, filho do distin·

to casal sr. Rodolfo Silva e

exma. esposa d, Lidia Hos

tin da Silva.
Na- grata oportu�idade. O

inteligente anive:rs�riante o_

fereceu aos seus amigui.
,

nhos, .na residência de seus

genitores, à rua Matos A-:
reias, no Estreito, lautas
'mesas �e dores e guaranás.
Ao Edison, bem como aos

dignos genitores, embora
tarde, os de O ES1'ADO a

presentam felicitações.

FAZEM ANOS, HOJE:

,Ã.. cheia ·d�'>('�"
sr� Augustb Pop!> J�::- Pàraôi}'''--'' :��.. }-,�

nior:

para o estuário do rio

Prata, chegou em frente a '

Ajude a 1'C!Jtü1L1'a1' a sua Capela, cujas obras só agora
_ No dia 2 do corrente o Baradero, onde muitas ilhas .

,- olcancarosn o seu meio
1 ..1' do nosso prezado conter-

da quinta seção do delta es-
'

�

tão sob as águas, com o que.
'

A Santa Filomena, por favores recebidos:râneo sr. Nerêu Ramos Fi-
algumas famílias ficaram' JOINVILE - M. Sohn Ferreira .lho e de sua exma. esposa '

'CAMBORIÚ _ Acylá Santos Garcia .3em teto.

I FPOLIS. - Uma anônima, .

I GUA.RAMIR. I�
- Dr. Almiro Ba_!alha .

A Santa FIlomena, por devoçao:

����IIW!IP.!!I!"""
Alice M. Scoss (Lajes) , .

Augusto Althoff (Santo Amaro) .. ; ,',

'Artur M. Michels _. .. : , :
M. Júlia R. Souza .; ,' .

Família Meireles , , ,

Benício Michels e
,••• , •••••

M. Glória Gonçalves , .. , , '

;

Eutália Trindade , , , .

i Josefina Nappí , .. , , .. ,

. Um anônimo .

'

, , .

. Emanuel Fontes , , ..

Miguel Demétrio , , , , .

IM. Gonçalves Silveira , , , .

Álvaro V. Gevaerd " .. , , .

.1 América Veiga :
'

, , . , .

; M. Yolanda Lago I • , •• , •••••••••••

IJuvenal V�e�ra , ., \ , , .

I
Alceste LeItao Gonçalves , .

Tereza G. Ouriques , , .

Júlio Cantisano (Blumenau) .'e ••••••••••••

- menino Henrique, fi
lho do sr. Luiz Eugênio Bel'
�ão, Secretário Geral da

Prefeitura Municipal: I

.

- sra, Zoê Pessoa GUi-'r"narães, esposa do dr. Ana- '

:olio Pinheiro Guimarães,
advogado em São José;
- sr. Adernar Cláudio

Gevaerd; .

- sr. Altir 'Webber de

\Jello;
Garcia

do campeonato e aos seus

_ sr. João Athanázio, co- dirigentes um relogio suiço,
como recordação.

-: sr. Domingos
Júnior:
- sta. Ligia Mancellos l

Moura;
- sta. E.ulina Martins, re

,;idente em Tubarão;
sr. Walmor Gonçal-

ves;

sta. Ligia Froes Mar-

tlns,

·IASCIMENTOS

licitações.
- VERA-LUCIA foi c

nome que tomou a .primo- "

�enita do' distinto casal Sgt
Ituy Lorenzetti e de

exma. esposa d. Marlene

Lorenzetti, ocorrido na Ma- •

�e"Y.'nidade "Dr. Carlos Cor:
rêa", nesta cidade, a 30 de
mês findo,
O ESTADO formula voo

os .de felicidades.

A ,ltEAJnL1TA�AO DO
FERRO

OS �íteeSsos da' Vida modcr.
.na provocam a diminuição da
reststêncla, a fàlta de encr;
gia li:stes males . podem ser
vencidos eficazmente com o
ISO -de Pílulas ou Xarope
:Bla.ncard, medicamento re_
generador por excelêncIa.
.do 'Sangue e fortificante ge.
ral.- PílUlas e Xarope Dlan.
,�ard contêm o Ferro - nu.
ma 'feliz aSSOCiação aO Iodo
_" necessários ar organismo
c �á mais di um s�u�
'Vem sendo pl-eferidos pelos
médico.s de todo o DlUIldQ.

As 'd8Iega�Õ8S
COIU t!loaiOs
BERNA, 5 (U. P.) - O

::::omltê ,Qrg�nizador, do,

Ga�peonafo do',Mu�do de

Futebol resolveu entregar
u todos os jogadores. das

16 equipes que participaram

E,mprf'goAvisamos às pessoas' que nos estão remetendo es-,
. '...

molas pelo correio que, no mesmo dia do recebimento,' Importante Compan�la oferece excelente opol'tum-,
expedimos nossas cartas de agradecimento. I dade para candidatos maiores d� 25 a�os, do s�xo mas

Profa. M. Glória Mattos, vice-presidente da Comís- culino, com experiência come.rcl�l, aflm �e exe�cerem
�

d R t
�

/
funcões nesta Cidade. Cartas mdlCando grau de mstru-s<\o e 'es auracao,
'. 'd d

.

l'd d d.Envie'suas �srriolas'para:, ção, experiência antenor, I a e, naClOnal aA e ;e. OI' e-

Em São José - Sra. Zenir Gerlach. 'llado desejado, pa!,a a Ca.i,xa Postal. n. 139, deste J�rna1.
Em Florianópolis - Profa. M. Glória Mattos ...:_ As propostas serao' consIderadas em carát-er conflden-

Grupo "Lauro Müller". cial.

BANHOS FRIOS OU

QUENTES

Os banhos frios ou quen
tes sã� igualmente usados

para o asseio do corpo. Os

banhos frios estimulam a

círculação e são mais indi

Cé.1UOS em nosso clima. Os;..
banhos quentes só são a-'

conselháveís em casos espe-
. . ..

1 /_ t 1)C,:CllS, prmcipa men e pe (

deito calmante sôbre o sis

tema nervoso.

Salvo indicações espe

Cta�s, prefira o banho

frio. - SNES.

PARA AQUELES ,QUE

IDESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA

E EHCI�NCIA

,'.��
�!L'Z::;;���,;1b:.f7L
PERFEi.(I1Õ 5[/'1 IG'UflL

200,00
20,00
50,00

1��:: tllUMlllSMO Sl��� D� �!ASQUEZA5,001' ,.
p

,

5 00 ' ara normalizar o funcionamento doe dn.

50'00 ' e eliminar o, ácido �i�o qu.e 'inva�e o

50' , organismo e causa a, ctãtíca, o reumatrsmc,
,o�. dores nas juntas, etc. use ABACATEIROL.

100,00 )1 Contendo os princípios a>ivOl da. folha. �o50,00 ábacateiro, aliados a outros elementos diurêtí-
2Aoo. COI que reforçama sua ação, ABACATEIROL

" 58,00 faz comque os rínsvoltem a eliminar as toxina..

50,00'
50,00
20,00
30,00
20,00
20,00,

, �1""-�':'"
1.360,00 •

_ .. ,";" •

28.868,00 . , ' I

30.228,00
. Dom

ARNOLDO SUAREZ
CUNEO

,E SENHORA· E SENHORA

no
ARTHUR AHRENS

,

Participam aos parentes e pessôas de suas relações
o contrato de casamento de seus filhos,

NORMA E 'HAROLDO CARLOS

Florianópolis, 29 de junho de 1954.

7 DE JULHO

, A data de hoje recorda-nos' que:

em 1822, na cidade da Bahia, instalou-se o Go

vêrno Provisório ou Conselho Interino de Go

vêrno, que,'durante a guerra da Independência
estivera funcionando em Cachoeira;
em 1824, em Pôrto Alegre, nasceu João Manoel

Menna Barreto, que veiu a falecer, no pôsto de

General. de Exército e a frente de suas tropas,
.

atacando Peribebuí, durante a guerra com o

Paraguai, em 12 de agôsto de 1869;
em 1855, em São Luiz do Maranhão, nasceu o

teatrólogo Artur Nabantíno Belo de Azevedo,
vindo a falecer no Rio de Janeiro em 22 de ou

tubro de 1908;
- .em 1877, foram inaugurados 233 quilómetros de

estrada dé ferro, de São .Paulo ao Rio de JQ-

Participação
"RuyLorenzettí e sua espôsa Da., Marlene Lo

renzetti, agradecendo a Deus, participam aos seus

paren tes, amigos e pessôas de suas relações, 0_ nas
cimento de sua prirnogênita VERA LÚCIA, ocorri
do na Maternidade "Dr Carlos Corrêa", a 30 de ju
nho p. findo".

I,

» neiro;
!- em 1882, realizou-se no Rio de Janeiro, em um

dos salões da então Tipografia Nácional, o Pri

meiro Congresso de Estradas de Ferro do.Bra-
,

'

sil, por iniciativa do Clube de �ngenliaria da-

quela cidade.

Pertlctpaçao
JOYCE M. 'RAMOS, tem muito prazer em par

tioípar as pessoas das relações de seus pais, NER€U
RAMOS FILHO e MARIAZINHA A. RAMOS, a

chegada na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa", de sua

irmãzinha JACQUELINE, no dia 2 do corrente mês.

André Nilo Tadasco

RestauraDte· ·_ali
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages, no. sul do Brasil, o melhor!

Desconto especial para .os senhores viajantes.

'PARA DEPUTADO·,ESTADUA�

"TELMO VIEIRA �RIBEIRO

50,00
100,00
50,00
500,00

-0-

Total· desta lista "
.. : .

A' bl' d I,'
,

,
'

Importâncias pu lca as .

. " .. , .

I'

QUARTA-FEIRA, 7 DE JULHO.

Total

,.,.,._-, "" - "" � _.. -,_�

--:r:r�s da mà�r�g·ada,.s.er�a .hora muito. �!J1própl�ia pa-
-a se esperar a 'presença de numerosos. membros da
Igreja de Idaho na estação da estrada de ferro. -Isto a

conteceu há cerca de um ano e fpi uma realidade excep
cional. O povo da Igreja aIí se encontrava para recepcio
nar uma família salvá da tirania de 'um campo de con

centração. Graças a interferência de mãos cristãs,
A Igreja de Cristo estendeu sua' mão de amor por

,
trás da "cortina de feno" e trouxe para a liberdade uma

família que conhecia o Rei dos reis.
'

Quando, o trem parou na estação e aquêles, cristãos
estrangeiros, falando outra lingua, saltaram' dI? vagão, 'as
'lágrimas brotaram dos olhos das pessoas que os espera
vam, ao ouvirem as suas palavras dt! agradecimentos.
Um dos membros da Igreja disse: "EsÚm convencido de
que a única liberdade que o homem goza é a liberdade
em Deus". t

Jesus Cristo é a fonte da liberdade da, mente, do
corpo e acima de tudo, da própria alma humana.

ABACATEIROL
DISSOLVE E' ELIMINA '0' ÁCIDO ÚRICQ

r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·SÁBADO E DOMINGO PRÓXIMOS TERA' I CONTINUAÇÃO O' CÂMPEONATO ClT ADINO DE FUTEBOL PROFISSIONAL,:
SENDO OS SEGUINTES OS JOGOS PROGRAMADOS:· SÁBADO -- BOCAIUVA X PAULA RAMOS: DOMINGO -- GUARANI X

AVAl, NESTA CAPITAL E IMBITUBA X ATLE'TICO, EM HENRIQUE LAGE .
., \, ��,
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HISTO'RIA DO CAMPEONATO
MUNDIAL DE FUTEBOL

V DISPUTA, EM 1954

1 - ELIMINATO'RIAS
. ,

País promotor; Suíça.
.

Concorrentes, em número

petição final:
.

.

•

de 38, sendo 16 na com
J

:;
'o, 'o

i' '.;:' ÉLivIrNAT6'RIAS
'Gl1'u9k�;cuJ; vencedora classíficada foi a, .Alemanha.
Resulkdbs, ,," . ,�. ,� .

Alemanh�, 1 ;( Noruega'; 1
Alemanha, .5 x Noruega, 1_
Alemanha, 3 x Sarre, O

Alemanha, 3 x Sarre, 1
.

Grupo cuja. vencedora classificada foLa Bêlgica.,
Resultados:

.
,

'
,

l3�lgfca; 3 xSuecia, 2
....Bélgica; 2 x Suecia, O

Belgica, 2 x Finlândia, 2

Belgica, .4 x Finlândia, 2

Grupo cujos vencedores classificados foram a In
glaterra 'e � Escócia.

Resultados:
'/�In.gJater:r.a�, 4, x Galles, 1 .

, -,' '.ltrn,gla,t��r�é;3·'.<:'Jrl�l1;d�,�AQ Norte, 1
. ;lI)glâ:t-eFr���A ,xé,'Escócia, 2

Eséocia, 3"x' Irlanda' Ho Norte, 1
Escócia, ,3 x Galles, 3

,

.::i ,G:CUPQ cuja yence40ra classificada foi, a Franca.
Resultados: r , �

,
,

�
f

foí a Italia. :

p, '

OITAyAS DE fINAIS

Local: StlÍça.
Início: 16-6-54.
Brasil 5 x México, O

, .

;':

:08 cariocas e a' re�ata 'internacionol �o A,I�o luz
/.'

Flamengo, Vasco e Bota-' argentinos" aliás, sobre os esforços) os argentinos aqui
.ogo são os co�v.idados· pa- .argentinos parece que a ra-I não aportaram. .' .

ra essa competição em que zâo está mesmo -com os di-
'

Não se justifica portanto
_

.

rigentes cebedenses, .Já que' este .reatamento (político
esperam vem em confronto, I por ocasião do último sula-. evidentemente} por parte
uruguaios e possivelmente. mericano (embora todos ps, do Conselho' Nacional de

,

"

I Desportos".

o ilustre catarínense Mi- j�,m em aguas 'catarinenses

nistro Luiz Gallotti, grande 'n..b dia 19 de setembro, por'
benemérito e' íncentivador I ocasião da regata internacio

do' esporte catarinense, vem l�:al. Essa mesma regata' que
empregando o melhor dos a CBD vem, de receber do
seus esforços afim de que ÇND um "pito".
os clubes cariocas estejam

�

presentes na grande regata'
internacional d�· 19 dê sé-

1
térnbro proxim:b, promovi-.
da pelo glorioso Clube dé Jovita Lisbôa
Regatas Alclo Lu� n� "báhia ". Antes porém, de ser ven- As primitivas baleeiras-

sul des,ta capital. I tilado o assunto, pedimoSo2- .Ie remos pesados, de 1:.o1e-
"",' �. ". - l"It

I

O 'vibrante' orgão' da im- I tender uma explicação, :qu�- .es ao invés de forquetas
prensa carioca "Diário Ca- si desnecessária! HOJe, ob�- - eram as prediletas em-,

-ioca", de 4 do corrente, 'na decendo à, vontade, reinicia- oarcações para regatas.
,;U:a secção BRAÇADAS E� rn,:fs 'aS nossas' atividades li-, Não havia, por certo, tan-
:{EMADAS,

. assim se' ex-. terárias. to entusiasmo e técnica es-
.J" "

.

Jres,sa: ·�'O MinistroGállot, Florianópolis e seus, dis- portiva como na época a-

:{ ést,á promovendo' esfor- tritos, e1'Íl todos os tempos, tual, mas, quantas vezes, na:
çqs para que os Clubes ca-', foram viveiros de ótirp.qs vastidão oceânica, sob a luz

locas (convidados) este- remadores. ffesca e �acia dá lua,' iam

aos .pontos piscosos, a ilha

mbI):lentto, ao ser adver�ido
,

. por :um� colég�; proferiu

., estas palavras que; a nosso

_ver,' deviam ser transcritas

e figurar na
.

séde dó
..
Clu- ,. - - -_ - - ......__..........r.-.-..-.._ - �-"" .... , .........",�,,-..�.............

f be: "NINGUEM FOGE AO re Aldo Luz, fundador do Como se v� dois' moços'
SEU DESTINO';. primitivo "FLORIANO'· esportistas que "morrem na

.

'Logo, pouco d�pois, no POLIS", hoje de fama in- vida para viverem na mor-
, l.Rio, prematuramente, mor- i ternacional. 'te".

O REMO CATARINENSE

França, 5 x Eire, 3
.Eíre, O .x. França, J ..1'

:França{'6 x Luxemburgo, 1
.

França, 8 x Luxemburgo, O

Grupo cuja vencedora classificada foi a Hungria.
Resultados: ,

,

A Polônia desistiu do certame e automátícamente a
,

.a Hungria se classificou.
'

;� <' Gr'Jlpo sujá vencedora classificada foi a Austría.:
'J�, Res!Jlta'dos: '.', ' "'II '1

y., <,,' ·Alrst�ia:., 9'x Portugal, 1.!
"

..

Austria, Q x Portúgal, O
Grupo cüja vencedora classificada foi a Turquia. , ..

l:' 'Hesultados:, , • .,'
" Turquia, 1 x Espanha, O

Turquia, 4 x Espanha, �
Grupo cuja vencedora classificada foi a Tch�cos..

lo,vaquia: .

.

.

.,

Resultados: .

,

Tchecoslovaquia, 2 x Rumâniá, O"
J'ch'ecoslovaquia, 1 x Rumânia, O
,Tchecoslovaq'uia, 2. x Bulgaria, 1

Tchecoslpvaquia, O x Bulgariaj O
Grupo cuja vencedora classificara'·Resultados: .

'

, Italia,' 2 x Egito, 1
't ��

'ltaliai ,5 x Egito, 1
Grupo,

. ê'!lja venc�dora classificada foi a Iugoslaria.
'. Réstilta(l(ls: .

.

"-Íugo&lav,iaj 1. x Grécia, O
,

lugoslavia'i 1 x Israel, O
,Israel, l' x Grécia, O
Grüpo, cuja v�ncedora classificada' foi ...a China.
R�sultad.os:,

.

"
'. ;China, 5 x Japão, 5

,
"

"
.. ":' ",China, 2 x Japão, 2 "

,
'.

'L '. A' Coréia ia, fazer !'forfiat" e porispo não jogou cón-
,tr� (;) Japão e .o vencedor do grupo. .

.

.

': outros I beneméritos; pro-
Grupo, cujo vencedor classificadQ foi o· México. Hungria, 4 x; B.rasil, 2. " ,pugnavam .em fá�or do,

"Resultados: ,( :- J J
.

.' ',: Quadro, qrasllelro: Cas.h�b-o" Pmhe1ro. e, Newton' M
. f' J1' \' 'f _

México, 3 x Esta'dos Unidos, 1 ;. '. (', Santós;' Djalma Santos, 13ranl:lãosínho' 'ê Bauer' i' 'JuH-'. ar�me 1.
I

México; 4 x Estados Unidos, O nho, Didi, Indio, Humbert�' e "Ma�mihho, G,@ls d� Brasil ,Oemhaixâdor. Pilfto ,da
H�iti, O x México, 8

' ' ,

,marcados por Djahna },àiitos :(penalty) .d:'J��·i�ho/)��-1 Lli�, no.<A�ao'Luz, fez ,s�deHaiti, 1 x México; 4 pulsos .Newton Santos,.e HÚI),1berto. "

de' sUàs''facanhas <JratorIaS,
Grupo, cujo vencedor classificado, foi o BRASIL:

.

Urug�ai, 4 x In.glaterra, 2 'i
e, Abelard� Luz, .apenas,

BRASIL,'2 x Chíle, O. (Em Santiago). Quadro bra- AustrlU, 7 x SUlca, 5 �; 1 - '. ,

sileiro: Veludo, Djalma Santos, Pinheiro e Nilton San�' Al.en:anha, 2 x I�.goslavia, O.
"

.. I,debmm a: tribuna, em prol

'tos; Bauer e BrandãQzinho; Julinho, Didi, Baltazar, Ehmmados: Bra�alf Inglaterra, Stti,Ça e Iugoslávia J
de M�n�e1ro Lop�s, procu-

. Ji:utnberto e. Rodrigues. Gols do, Brasil:, Baltazar (2) j, r '.''":'' l'í).va O remo.

, BRASIL; .,1 x PARAGUAI; 9, (em,"'Assunçâo). '", _; ,"

* i "

,
"FINAIS"" :' ,

!
•

,
,', Quadl)o. brasileiro: Veludo; pfalma Santos·, }}inhei� , .

" :' ; ...�
Quando infelizmente

ro:. e Nilto� '�:antos; Bauer e Bra,ndãozinho; Julinho; Di- : Hungria, 2 x Ur:ugú�i, 2, vencendo na prorrogação quando, � uma 'das deter-

âi":)3_alüi�lú:',,Humberto e Rodrigues. .

os húngaros por 2 x O. ....
. -

.

' .

,

. minações, da fatali�ade, .
o

:,' • .�ol do B.rasil: Baltazar�
,

! . Alemanha, 1 x Austria, 1.. ".Borborema", pôs a pique
,:.,' '�RASIL/ 2 x ,Chile, O (em Maracanã). '

' I
�

,

ao transporte de' guerra, no:""Ql,l,ãarô õrasileiro: Veludo; Djalma SantQs, Gerson, FINALISSIM"A
e �ilton Santos; Bauer e Brandãozinho; Julinho, Hum- ,,,

herto (Didi) Baltqzar, Didi (Pinga) e Rodrit{4es, Alemanha, 3 x Hungria, 2, no di::! 4 �e julho.,

Gol do Brasil: Baltazàr.
, ,BRÀSIL, 4 x'PARAGUAI, 1. (Maracanã).' .

Quadr'd':ôrasileir,o,; Vehido;' D]alfua Santos;' Genson
e Nilton Su.ntos; Bailer e Brandãozinho; Julinho, Didi,

.Baltazar, Hilmh'Ei:lo,'1 (Pinga) e Maurinho,
Gols, po Brasil: .Iulinho' (2)" Baltazar e' Maurinh.o.

,.' ." .

esportiva!
Vieram, mais, tarde, às

regatas em escaleres, com

alguma regularidade espor-
tiva. A ,Comissão encer:regada: da construção da Capela
O t 1 AI' t B'

de São João, no bairro da Penitenciária. do Estado, pe-
a ua mll::an � 01-

I nhorada agradece as Exmas Autoridad�s e a todas' as
t�ux, então tenente, e, J0-

.

pessôas que compareceram aos festejos ou concorreram
,

'

Qua�ro brasil�i�o: -Castilho, Pinheiro ,e Newton' ão do Prado, foram, aqui" de qualquer modo' para o seu maior brilhantismo. ,

Santos; Djalma Santós, Brandãozinho e B::lUer; Juli- naquela época, grandes ba�
nho, Didi, Ba1tazar, Pinga e Rodrigues. Gol de Didi pa-
ra ? Brasil.

"

.

'_ ;p� :... .� �.-: .�. _ .;,.���;....�.�).�,....�.i�.,,'f';,.:..:;.�
Quadro 'brasileiro:

.

Castllho, Pinheiro. é' Ne�ton
Santos;" Djalma Santos; Brapdãoz'ibho e Bauer; , Juli
nho, Dídí; Baltazar, Pinga' ft' Rodrigues. Gols de, Pinga
(2), Baltazar, Didi e -Jl,llinho.

. .

�o"çamp�cq�",,�u �rv?rêdo.
Muitos amantes de tais"

façanhas ficaram
.

famosos,
_

,
,

entre �eus pa�es:"e, com a

girusdição do tempó, conti
nuaram anônimos na vida

Iugoslávia, 1 x França, O
Uruguai, 2 x Tchecoslovaquia, O
Austría, 1 x 'Escócia, ·0
Húngría, (x Coréia '�o Sul, O
Alemanha.' 4, x "urqui�, 1
Inglaterra; 4 x Belgica, 1

. Suiça," 2 x' Itália, 1
Brasil, 1 x ,Iúgoslávia, 1

lúartes remísticos�

:;. Novàs 'mentalidades re-
Françà,,·3 x México, 2 ' ,

Austria, 5 x' 'J1ehecoslovaquia, 1 mística's, ,então, confiantes .

Uruguai, 7 x Escócia,' O
I
nas tradições esportivas,

Hungria, .8 x· Alemanha (2.0 quadro), 3 criam os clubes náuticos e

Turquia, 7 x Córéa do Sul, O
. , .

a .F�deráção-do-�emos. '

Inglaterra, 2 x Suiça, O ," '" . , .

Itália, 4 x Belgica, 1
. :

.

Foi o primeiro presidente
,Alemanha, 7 x Turquia, 2 (decisão para' ciassificaçã'o) desta b Dr. Fulvio Aduci.

"

Suiça, 4 x Italia, 1 (decidão para clássificaçãó)' ,O atual senador Francis
'.�' lforam elíminados os. selecionados da Belgica, Tur- co Gallotti era, na,Federa
quia, Itália, Escócia, México, Tchecoslovaquia, França ção, quem defendi.a os inte
e 'Coréia do Sul e classificados para as quartas de final:
B 1 AI h resses' do Riachuelo.

.

rasi , eman a, Hungria, Uruguai, Austria, Suiça, .

, ..

Inglaterra e Iugoslavia. O Dr: Nerêu Ramos,' Pre-
sidente atual da Câmara

F"ederál" ab Ia,do de,nnuitosQUARTAS DE FINAL' '

,qual, 'em exercício, se' a

chava o' a�pirante Fdmci�
co Martinelli, e no tr'ágico,

DEQISÃO ÚO"3:.0'ltcrGAR,
:_ .I °I ,<' "- ""t �',

•

>-1'
.

..�
.

,

:�: '\.\ ;-;
Ausiria, 3 .:l{ ,Uruguaí, r 'f,

Ct-ASSIFICAÇAO
i

I, ! I

Campeã - Alemanh'a I

Vice:campeã .,-- Hungria
3:0 iJ.úgar - Austria
4.0, lugar .::_ Urugüai
5.0 lugar - Brasil, Iugoslavia,

''I. �

/ .

Suiça e Inglaterra.

"Soirée'" "Swealer"
NOS qALõES DO CLUBE LIRA-TENIS EM BENE-'

F�CIO DA FILANTRóPICA SOCIEDADE DE
I '.

AMPARO À VELHICE

Grande apresentação dasLi) candidatas, a� títttlg de

,"J?AINHA DO SWEATER"

A seguir brilhante aclamação da rainha escolhida.

Depois. .. Soirée abrílhaatada pela Orquestra do
'J _

"

Clube;
,

O prêrnro especial a' rainha será um lindo "Sweter"
"1 ':J _

\
• • \

�

oferecido pela conceituada Casa A MODELAR.

E�ta cintilante reunião elegante-se realizará na noi,
J ..' • • •

...
�

,

.tede\7.gejulho., ,.
'.

'J

,"_ ... ,,_ t - .:

Cçntríbua para que os; velhosdesamparados tenham
momentos de alegria e algum conforto:

Dar�l(los .novos informes f seguir.
.

AGRADECIMENTO

--------------,-

CA�A
'

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

ver e trat,ar'no local.

Distribuidor
-, '!,,�

C. RAMOS S/A

..-..»..., ... !
Comercio -:- Tranapo,rtu I
Rua Joio Pinto, I\FpoU•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.60 _o moi_I'
, ,-

"
:> "

.1 rimentados do "Qu�d d'Or- tem-um compromisso ante-,'

say' e dos' Chancelarias riormente �ssÚ'mido; um
.

Buenos Aires - (APLA) mais inteligentes do .rnun- I quinto, porque tem confian-
- Os' estrangeiros que, de- do. ça em 'você e sabe que o

. pois de uma
.
viagem

.

de E' a formula da .prudên- que' quer �ue yoeê digã; se-
ida e volta' a .Argentína, fi- da. rá bem dito. Fica a outra

cam descontentes com, esse Diante de uma injustiça metade.: Depois 'qúe o por

país por 'não terem -logrado particular OU .coletiva;' o ta-vó� 'tÍver falado muito,
vender sua� canções pelo. primeiro impulso' é

\
adian-' ninguém estará plenainen"'l'mícrofone, feito levar a sé- tar-se para dizer uma pa- te solidário com' êle ..

,
Um

-'. \
,

rio seus inventos, encontra- lav�� justa, desfazer um balançarâ�: cabeça, dubita-
do capitais que buscam pa- .lano, demonstrar ul}l êrro, tivo; ou tr o, contestará
ra desenvolve� uma idéia esclarecer uma vitima, des- "mas, .verdadeiramente ... ",

;
que teria convulcionado 'o mascarar uni embusteiro, e .não faltará Ô 'que se des

_

mundo, 'sintetizam a ps�co- �onfimdir um caluniador, culpe elegantemente com

,", 'logia argentina em' duas .or+igir um engano, fazer' .um cauteloso "não exage

fórmula�: "amanhã" e "n:ão' .zoltar o punhal' contra o ,'emas ... ".I' ou declara:' sem
se meta';.
O "amanhã", i�to' é, 'o

a'diar p�i-�F' amanhã uma

entrevista, uma . conversa,
uma. obrigação, .é a tradu-

ção, ou melhor, a transla

ção do "a giorno" :q,apolita
no: . um período indetermi

nado que vai, desde um

pouco d�pois do almoço até

pouco antes do aperitivo da

tarde. O quadrante do reló

gio nHs países do' sol - Ná

poles, Marselha, Granada,
Estambul - é .curiosamen-

Por PJ'1'IGR�Lul
,

ri

li>oferia do Estadó�:�ig�l�s
Filme .rornal. Nacional

'preços: 7,60':2_ 3,50 . "1 ',.

"J ,)0.',"

'AGAMENTO' DE

.lgressor. 1-O
.

mundo . está
I

' I
.

rovoado de cora�õl;!s .gene-
.osos que 'se lançam, e nes-

I.'
•

.a reação existe uma mistu-
:a de generosidade e de

ngenuidade; de espírito ga

ribaldino e de simplicidade

.ómente ao culpado, q'u� 'a

vitima não é a urna de to-

,

Continuação' de seriado:
FLASH GORDON NO

À LEI DO CHiCOTE
.le espírito.
O "não se meta" é um

. temperamento. . Associado PLANE'tA M,ARTE'
ao baisâmico "amanhã",' -é

.31e que, permite ver Aue o

nàl não .deve .ser atribuido

Censura até 14 ano�.
Preços: 6,20 ..:_, '3,50

aS�lll.

_ .�.'. l:r·
_ ..

As 8hs:
,

,

Ray MILLAND num, dra-

maepíco da liist'ória amerí-
cana em:

o UL'rtMp ,BALÚARTE.
Imp, até 14 arios.

No progra'l'Y\a:
Atual: Atlantida. Nac..

As 8hs.
Nóti4lias da Semana. Nac,

Charles WINTER em:

,sEQUESTRO
.

James CRAIG em:
OS TAMBORES RUFAM

AO AMANHECER

Imp. até 1� anos.

Prcçosr 6,20 - 3.,50

CASA.MISCELANIA di.tri·
.

b",dora dos Rádios 'R.C.A.�
Vitor.. Valvul",s' e Disc�l.
Rua �oÍls..lheiro Mafra.

.:

Secretário,
ANTONIO DE LARA RIBAS

I .. '.

Secretário
'R'OBERTO OLIVEIRA

J ',-

l$flTfm
Presidente em exercício

JOÃO DAVID FERREIRA ,LIMA
, Secretário Geral _

RUaENS DE ARRUDA RAMOS
" ., .... ,

'Tesoureiro . '.

, I

, -0-0-0-
. "Não se meta" é o "nit-,

chev�" dos russos, o "chi

.

ne lo fa" dos romanos, o

"nunte ne ncarica" dos

napolitanos, o 'mac-tub"
dos árabes, o "T" . en fois

pus" das trincheiras fran

ces�s, nal Grande
.

Guerra,
dos

�

boulevards parisien:;es
e de certos po�íticos expe-

los brancos, de acôrdo com

NO T'a força medicinal da natu-
- Fale você!,

,- ,

AMISA. Encontra�se sempre quem.

reza, sem ''3 intervénção r, esteja disposto, a
.

falar em deís navíes 'CO·)·.'d'l'ram .'.cruenta .do bisturi impa-:
.

.-'
, d:' ,', nome de todos, porque tem' . .

-----....--r------_---''---.-- _

ciente por sair do .estojo.() dom da eloquência da LONDRES, � (U. P.) -�riais, masnenhu�a.vÍtim,.a,. '-_Iu'Le.··.·18 d'."e' A' " o«tocirúrgíco 'do' primeiro mé-}. .' -' '.

d b'
'

( Três navios, sendo um de-, I
- '-' g � 9 ;:J

d lmagmaçao.e os elos ges- , Nenhum dos navlOs estai , .'
. '. "'.

.

ico que passa.
-

I ..'.

't'
'

A dto.s. falará em seu próprio
es um cargueiro, ,SOVle ICO, , .' d f • O

.', partir e_15 de Julho, só será permitida a

lidi t 'h- em perigo e nau ragar. t d'
" _.

d
'. \ ,

de d 14nome e "em nome dos de- co 1 Iram es a man a no', '. en ra a, as sessoes e cinema, e menores- e

mais. Tamis�� perto' de.' Greep-
:
maior' atingido é o carguei- anos ao� que apresentarem. cartão de ingresso com

h I ,. ,
'

,
o nome, data' de nascimento do interessado e nome,..

Porém, quando chegar a ,�ic .'
O aci�ente ocasionou Iro soviético ":A:rmavir", de

.assínatura dos pais ou 'tutóres.·� .

-

,

hora de seguí-lo e apoiá-lo" cónsideravais danos rnate-. 2941 toneladas.
,

.

,

Os" cartões poderão . ser
.

conseguidos na, secre-

reduzem-se a metade.. Um
---

" taria do ,clu�di,ariamente, das 8 ás 11 horas.

VENDEDORES
E""

....
- A, DIRETORI�_ M�taf��or:eLulz�a�:11=

patos apertados; o outro Necessitamos admitir vendedores, com a' idade scrito' ri'o 'de R' p t·
'

- ;. sessões Esotéricas, todas as se-
retira-se porque a .mulher I m�xim�. �e 2.6 a��s" e já qu�t� com o serviço Militar.. 'Oe' •

e resen aço�s 19undas feiras, às 20,30 à rua

.0 espera; o terceiro, porque Nao .exlgnnos pratIc,a, �as atIvl��de' � vontade ,de pr�; . Vende-se-prr� Eiscritório de_Representações, bem no..IÇonse�heiro Mafra, 33 - 2Q
.

_ .,. d' I gredlr. Carta do propno punho, mformando estado Cl- centro da cidad�.. " .

'. 'andar. .' .

sua �res,ença nao e 111

lS-'j �.il,e_ gráu de instrução, acompanhada de· ti,ma fotógra·' Trntar à rua ,Trajano, 33, 1° andar - sala 4, II ENTRA�A.· FRANCA �1'pensavel� o quarto, porque fIa, a Caixa Postal 42 - Nesta. .

. .-"

."
' ..

.',

deserta porque tem os sa-

, '
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'E D I�T'A L
JUIZO DE DIREITO DA dorias, for'am penhoradas da

PRIMEIRA VARA DA CO-, Firma Faria & Cia. Ltda.,
MARç:A DE FLORIANÓ- na ação executiva que, lhe I

POLIS move Maluf & Filho, E para,

que chegue ao conhecímen

Edital de primeira praça, to de todos,mandou expedir
com o prazo de 10 dias, o 'competente edital que se

rá afixado no lugar do cos-

O Doutor Manoel Barbo- tume e publicado na lorma
sa de Lacerda, Juiz dê Di- da lei. Dado e passado nesta
reito' da 4a. Vara, em exer- cidade de Florianópolis, Ca..
cicio no cargo de Juiz de 'pital do Estado de Santa
Direito da la: Vara da Co- Catarina, aos 25 dias do

marca de Florianópolis, Es- �ês de junho do ano de mil
.

I
h ,. i�'db d� Santa Catarina, na novecentos e clncoenta e

• forma da lei, etc. quatro. 'Eu, 'Hygino Luiz

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

'seÍl:te edital de primeira rreví, {Ass.) Manoel Bar-

• práça, virem ou dêle coríhe- bosa de Lacerda, \ Juiz de
"

cimento tiverem" que no Direito da Primeira V{ira
d1à 16 -de j�lho p. vindouro em exercício. Confere. H�- Iàs 14 horas,' a frente-do Pa- :gi'l!-0 Luiz Gonzaga, ESCTl- I

, láció da Justiça, sito a Pra- vão da Primeira Vara.

1ça Pereíra'e Ol�ve!rª! o p��- NO:A ':"7 Sendo public�do
teíro dos auditorios do J1Ul- novamente por ter saldo .

�ó 'trará públíco ptegão'de c�m 'incorreção.:, ,

, ,'_"

venda e'
,
arremataçáo, a

quem 'mai� der - �u maior

Iançç: oferecer, sôbre a rETs
�ij,v� .a�ali�çã9 de: 1 ;_

Um,eof:r:,e de açomarca Fiel
" 'nJfi:,9'i6� c.�m. �do me- 1. 51, avisa a seus fregueses

, "��; \�à� Il'!etrósr de altu- !e que mantem grande es-j
,

'tã•.Po�,quarEmta, e cinco loque de vidros 2m/m. que I�,t!l'ttl�t;.0s ��Jf�gur�; co� crá vendido em caixa, ou

gaVeta:jinternâ para�dmhel- 1 varejo. I

- ro e' -di�lsÕ�!'!, para dQcumen_
t6s� (parte 'ÍI!terna)� a parte
.de bai�o é ',6ca' pára livros"
aC:�lp�nhada de' 4 chaves

em bom estado 'de conserva-

'" c. tNMVS ':S·"I,��Comé�cio e ·�UeD,cl,as
'r Rua' lIcão,Pinto, 9':.·Fpolis--St.,� C.t.ri.....

--------�--------------�---

Vil I '·d I 111 de- 'Díretería de :Ohras ,Públicas
....

,01 og a �;Yre,n : e�se AVISO

{Estreito'
.

.�
. I

.

N'ENDE;-SE UM TERRENO 'SITo' NO. I De ordem do senhor diretor, aviso ao, interessados
cão e funcionamento, no vã-

v1AGNIF�COS LOTES,' COM FINANCIAMEN'l'O, A ,INIGIO DA RUA ·"CÉL. LOPES VIEIRA".'
I
que a Diretoria de Obras Públicas aceita a inscrição ao

lor de três mil cruzeiros. 2 ' LONGO PRAZO SEM JUROS .

I
<'

"

•

exame de habilitação para concessão da licença de Ins-
- Uma pequena mesa para -Oportunidade especial para ,a�uisição, com .grande

. TRA�A� COM DANTE, BO:r:rE'ITl A taiador do Serviço de Luz e Força. ,
'

4 t facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA. I RUA JOSE CANDIDO DA SILVA. (FIM ,
A inscrição será feita mediante 'requerimento dirí-escritório com gave as,

d d
- '

,

' ... . Lugar alto e saudável, e toda facilidade e con uçao. DA RUA) NO 'ES'11REITO .
" gido ao Diretor de Obras Públicas e entregue à portariadigo,"4 pés com um' metro ?ri\riligiada localização, nAS PROXIMIDADES DO ES- , ,,;' da Diretoria à Rua Vidal Ramos n? 76, até ás 17 horas

e setenta e oito centímetros �'ADlO DO FJGUEIRENSE, assegurando valorização
'

do dia 7 de julho do cow-ente' ano. ,

'

de altura, por.sessenta e no- Imediata, ,I •

,
ii' r+: , , �,,:.:_',;, .........,_ -r �.... .

", ( O exame constará, dê prova escrita e oral versando
d I OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES �F-"':tt\� . """- ,( , '

sobre o Regulamento da� Normas Brasileiras com rela-

::vcee���n:et;r7s ,:en��!:::o�' -JAO 'PODEM OFli:RECER AS MESMAS VANTA- I <*:)':I'_feáf- 'C�@1 �,'gu�lfln��,' çâo a instalações e conhecimentos gerais' de eletrici-"

'de cumprimento, com cinco sJ�i�;�j�Em��mQBi��;:���e�;L BItASILEI�A ", �"!, ;,'
-s.

'e
· �

rápidéz «. T _'" dadeAs p�ovas serão realizadas em local a ser oportuna-
gavetas, ,sendo duas em ca- LTDA. (SUBR.'\L) � .

_ mente indicado no dia 8 de julho do corrente ano, às.
da lado e uma no meio com '��writól'i(l' F.djfício Sãú Jor,ze, Saía'; - Fone: ��1-9-2 SO NOS) CONFORTAVEIS -lttICRO-ONIBUS 'DO; 14 horas. .

"d- R 'PIDO S"L rBRISIJ.EIRft.., Todos e quaisquer esclarecimentos serão prestados,:�e:!:ti:s�ad��:e'C�::e:� Expresse Florianópolis ' '." ,( II �u '.'..', U�) das 9 às 12 horas, pelo Chefe da Secção Técnica do
. Florianópolis � ltaj�l-.J""· JoinvjUe - Curitjija Serviço de Luz, e Força, Edifício Osvaldo Machado,

vação no valor de duzentos ANDRADE &, KOERICH 110 andar.
cruzeiros. 3 - Seis camisas Trnncperte de cargàs em geral entre ,Florianópolis, i-/( A

....... '�,.....:. ":'ua Deodoro esquína da Diretoria de Obras Públicas ,em Florianópolis, 22
'de algodão ordem 123 Ma- Curitiba e São Paulo '�gencla ': Rua' Tenente Silveira; de [unho de 1954.,

1 Com viagens diretas-e permanentes'Iharia Dalva, São Pau o, no Matriz: - FLORIANO'POLIS IVETTE MONTENEGRO _ Of. Adm.
valor de trezentos cruzei-i] Rua Conselheiro Mafra, 135
ros. 4 - Um guarda chuva l. Fone: 2534 - Caixa Postal, 435
para rapaz fatura 24.298

�a-I
End. \ Telegr.: SANDRADE

F & Fílh S Agência - CURITIBA
sa Miguel orte I os .

Avenida '7 de Setembro 3320/24
Pa1,l10 n� valor de oitenta

Fone: 847 (Linha Paralela)
cruzeiros. 4 � r:r:rês sOq1bri- End. Telegr.: SANTIDRA
nhas de seda ordem 48, com Agência: - SÃO PAULO ,�
cabo de couro, da Casa Mi- Avenida do Estado 1666/1678 Fone: 37-30-9�

guel Forte & Filhos S. Pau-'
' End. Telegr.l SANDRADE

, Agências no Rio' de Janeiro' e em ,Belo Horizonte
10 no valor de cento e cin-

com tráfego mÕtuo até S,áê):,paul0·com a Emp�êsa
coenia cruzeiros. 5 - Uma I de Transportes Minàs Gerais SIAo) .

I

blusa, ordem 1.015 da Ma- I
lharia Artiga Ltda. S. pau-I·lo no valor de sessenta c�u-I 'E'Mp.REGADAzeiros. 6 - Um vestido

,..,

Ch' dAI 203""
.', �', I Precisf,l-se de uma, que saIba cozinhar. Tratar a rua

ar-m' mo e o ,:::�ruem ' \

500 de' confecçã({"éhaÍ'in, Bulc::io Viana (Praça da Bandeira), n. 49. Não precisa
Pôrto AI�gre no valor' d� o,i-. ir às rila�.

tenta cruzeiros. 7 - ..'um

vestido modêlo Albertina,
.

ordem 500, de confecção
Charm, 'Pôrto Alegre no

valor de oitenta cruzeIros.

8 '- Duas saias modêlo
• �

• .:,<'.

Noerriia, ordem 750, e mo- \
dêlo 'Sára, ordem 500, fatu
ra 740 de confecção Charm,
Pôrto Alegre no valor de

trezentos cruzeiros. 9 .,

Um casaco r�ferência 972,
fatura 11.142/3/4 de con

fecção Sul Brasileira' Ltda.
Caxias do Sul, no valor de
duzentos cruzeiros. 10 - 5

Guardas pOs, referêilci�
203, fatura 180 de Confec

'çã'o Pierucçini,·' Ltda. Ca
xias do Sul. no valor de tre-

"

zentos'cruzeiros. 11 - Cin-

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

confecção Sul Brasileira,
Ltda. no vaior de quinhen
tos cruzeiros. Dita merca-

Vidra'çatia
JC888rlo _'

o ESTADO

Situada a rua Trajano

).. ('"
i-

I

CONFOalO absoluto;"
Grámle ONOMIA 1

ECONOMIA absoluta
',Grande .CONFORTO

.J.-, '.

,\

AQUECEDOR EL�TRICO CENTRAL,

Capac:idade:
100 a 1.000 litros

AQUECED<?°R
.ELÉTRICO

�"�4,
..

"ME�SÃO e CHUVEIRO
--........

"

Capa-c:idade' 30 LITROS

� \
I

'

• : Construido inteiramente de

'cobre;

• Aqu'ecimento ultra r�pido.
, . .

• Fabricados nos tipbs
horizQI1tal • "'.rtical..

Játo abundante na ternpe
ratura deseia�a.

.�.' !
• Construção s61,ida•. sendo, a saiX'a interna de COBRE ..

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de vidro}.
• Resistência do tiPo tubular. inteiramente blindada.

• Controle automático de temperatura por:'U.RMOSTATO.
que proporciona gr�nde ECONOM,IA.

V�ko _GARANTe O QUE FABRiCAj(-�-P
..

r

.:._':_ ......__.._.. .

_ •. .__.--'

"

o M1S,URAOOR OÁKO, .de reg'"
togem in.tant�lnea, permite o

maior escola d. graduações de

TeMPERATURA.'

Cóiteias ,e .q·rolDpos
,

jpara I fransmislão,
,

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

. \

'Vend.e-se

Com ist. valol!' V.S.
o.b!"i!"Á ume. Cdnta qUI
lhe ..endll� juI'ó com·
pens�o.. e

ª�115����§�.�� leVA!"';' PAr'O. SUA r'esidin-
, ció..um lindo e útil presente:

umBELÍSSIMO eOF/?Ede J4CO aROMADO.

NCOAGoRiCbLA
'R.wo c7�, 16

'

.... FLORIANÓPOLIS - SANTA C:ATARI� --'!!!!"!P\iOJ

. Pro:cu·ra-se casa

.. 'Vende-se

CASAL SEM FILHOS DESEJA ALUGAR CA
SA NA CIDADE, DE PREFER�NCIA NOVA, COM
GARAGE, 3 QUARTOS E DEMAIS PEÇAS. OCUPA-
çÃO IMEDIATA.

\
.

.

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

,-�------""';"'------------,---------------

"

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

VENDE-SE
•

. CHEVROLET 1951 � Vende-se, "power�glide",'
, 4 portas, radio, faixa branca. Preço Cr$ 220.000,00 Tra
tar com V. de Sant'Anna, telefône 6.263 - Florianó
polis .

Moveis
"

a ·venda
Casal que se ausenta v�nde:
Escrivaninha - estantes - copa - lustre rustico

- Safa � geladeira de madeira - mesa de centro -

Barco com motor e rancho - 'Yer e tratar em Itaguassu
n.1140.

Vende-se uma casa à Avenida Mauro Ramos n. 94
- Tratar na mesma. _

('

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Flerianópolís, Quarta-feira 7 de Julho de 1954

, '

P'artido 'SDcial LIVRARIA LIDE' .:

.'
.

. .

�

Democratico . .

VALDElVIÍRO R. VIDAL. _ Guia do Can
didato ao Concurso' p/Oficial administrativo do
Servo Pub. Federal e, Autarquias 150,00

JOÃO S. PIMENTA _ Contabilidade Pú->.
blica

..

IVETE. CAMARGO _ Direito Constitu-/
'cional '

.

'AMANDO ASSIS _ Noções de Seguro
Social

'

, "

.

TENQRIO ALBUQUERQUE _. Noções
de Estatística -.

..

TENóRIO ALBUQUERQUE' ....;_
. Geografia

do' Brasil.. ; .

TE�ÓRIQ DE ALBUQUERQUE _ Testes
TE1\l'ÓR�b .ALBUQUERQUE _

.'

Correção
Gal:t;' de Franses . , ;' ,,: : .

TENóRIO ALBUQUEnQUE - Correção
[de Cartas' :' .. :': ...

,
.. "".1 •••••••• : •••••••••••••

t TEij'óRIO ' ALBt,JQUERQUE _' Redação
Oficial·,.•. ,; . >

" '.,: .

TENÓRIO ALBUQUERQUE - Exercício
de Português

'

..... t ••••••••••••••••••••••••
�

TENóRIO ALBUQUER,QVE - Lições
Práticas de Português ,..............

.

FABIO MELO _ Correspondência' Bancá-
� ria .. " , . . . . . . . . . .. . . . . . . . .

I 'M. VIEIRA D� ME;LLO --.- Português
'

:
' para o Banco do Brasil , ..

I OS MAIORES SUCESSOS DO' MOMENTO:

'GIOVANNI GUARESCHl _ Don Camilo
n e seu pequeno mundo ,................. ,70,(;)0
. \

. GI-OVANNI GUARESCHI - O regresso

J aeD3�����I :áüÃ.RÊsciú·�· D�rri ·C��Ú�
65,IDO

e- seu rebanho ' '. . . . . ,65,IDO
, . ,; .' .' LiVRARIA LIDER _ Rua Tenente Silveira, 35 =r:

Bepresentação:.lsladual ::��M��ST��BE'f/' ;E�O SERVIÇO, DE

�
.

Representação Feieral,
Para a representação federal- deeidíu e'

Convenção indiear os seguintes.nomes: .

. � ,

SENADO: FEDERAL,

Dr. Nerêu Ramos
. ,'S:uplent,e': Dr. Francisc-o Benjamin

I t't'" / ..

.

o 1.. _. '.
'

"
. ,

.. \ "

,

'-. .

1;" '", ';t '-.

.
, .:; tAMARAl' FEDEItAL

'

Dr. Nerêu Ramos
AtilioFontana
Dr; Paulo Carnei-ro .

Dr. Aderbal Ramos <da Silva
Pl'O[ Drlando Brasil
Dr. Joaquim Fiuza Ramos
Dr.Tvo d'Aquino
Dr. Leoberto Leal
Dr. Serafim Enos Bertaso
Dr. Arquimedes, Dantas

CaÍldidatos indieados pela Convençao, à
Assembléia Legislativa do Estado:

Dr .. Antônio Gomes de Almeida
Dr. Lenoir Vargtis Ferreira'

\ Dr. Ivo Silveira .

Miguel Daux- .

Dr. Edmundo Ribeiro Rodrigues
. Dr. Walter Tenôrio Cavalcante '.

"
Dr; Jorge,.Barros'ô,Filho'
Dr. Elpídio Barbosa

".ç�l. .João �l()� l\Iend,�s
Dr. Firmino Cordeiro
Prof. Lauro Locks
Hilário Zorté�: ,I

.

,

Protôgenes Vieira
'Dr. José Bahia Spindela Bíttencourt
Epitáciu Bitteneourt ,

I

Francisco de Souza Neves
João GOIlJ.es de €ainpos .'

.
Carlos Spalding de Souza

" , Valério 'Teodoro; Gomes,
Dr. AHredo Cherem

.

. Hélio Peixoto '

. \

Dr. Osmar Cunh�
Frederico PoY' Filho/'
Di'. João Estivalet Pir�s
Paulo Preis

,",

.Mário Tavares da Cunha Mello
.

CeI:Antônio de Lara Ribas
Oscar Rodrigues da Nova
Dr. 'Armando Cam Bulos

s

Dr. Lecian Slowinski
Pedfo,Kuss

. Manoel Siqueira BelIo
'Iv,o Müller
Hugo-Reepke
Ermelindo Largura
Dr. 'Orlando Bertolll

. ,

João Santos
Dr. Heitor Guimarães

. I'

Alfred_d Campos
' -.;

R·
".

d: W·itt ·'Ji·I';,.··.""".··f��' ."'.�.'.''''' : ...•.••
rcar o 1 e "'l"':'" ',.; .'"''.''' 1"
r'

. ��i�'.�-I\j'.:�:'.. ,

\ 1,\ I '

Dr· Fernando Oliveira
. , ..

,

José Paglioli '

OÍívio Nóbrega
Dr; Osní de Medeiros Régis ;1

.; ,BenjarP�ll\ Bitt�n.courf Barreto
.

Dr. José Boabaid I

Dr. Adalberto ToJentino de C'-lr\';.rh�
Prof. Flávio Ferra!']
Dr. Wihnàr Dias

, TOl'qnato Tasso

Joaquim Rigo
A rlirirlo Ferrari

. Dr. Ylmar Corrêa

I'

Tiago José da Silva,'
0.1'. Renato Ramos da Silva

"
'..

IV. _,.. "E' possível que às vezes "ratíone peçca
ti", se julguem os Srs. Sacerdotes obrigados a .obs- 'Levam' azeite e·,
t�r ao triunfo eleitoral de can�i(]atos hostís ou prE'-

'

judiCiais à causa da Religião. ANTES, D�'O FAZE� (rarã'O' petroleo
REM, PORÊM. E COMO O 'ASSUNTO. SE INTE-
RESSA'À ,PARÓQUIA �AIS INTERESS4 A AR-' BUENOs., AIRES, 5 CU ..

QUIDIOCESF;,· EX}lONHAM O CASO À NOSSA P.) _ Partiram de\Buenos

CÚRIA, QUE SE RESERVA O -DIREITO A
�

SU- .
Aires com déstino ao PÔl'to

GESTõES OU DETERMIN.AÇÕES A RESPEITO. ru�C: de Odessá, os navios-
V - Com estas.'hlstl'UçÕes, continuarão' os nos-'· "tanq\les da empresa es'tatal

sos' caros Cooperado.r_es a ve.��adeira "pe,lítica:' pré-
.

d d "Yacimientos Petrolíferos
prl� ..� seu esta o, e que, aliás; já têm dado não' pou-
�_<:. excelentes provas.'

' Fiscal�s", "Islas Orcadas" e

..

Rlorianópolis, 31 de maio qe 1954;- General S<3.Ji1 Mar.tin". Es-.

De Mandado de Sua Exciá. 'Revma;. ses õaPk'O�>c(9nduzem' azeite
. :, 'M-oris. Frederico Hoh.old 1 h'

".

d ltde in 'o e t1'arao e vo a

.
. Vigário Geràl IFlorianópolis, Terça-�ira 8 de Junho il954 petróleo soviético.

LIVROS PARA CONCtJ'RSOS QO DASP,
QUIAS E BANCO 'D0'BRA�IL

20,00

20,00

20,00

, 40,00

, 40,oc
t

30,00
,

. Gória ,. Metropolitana ",'
.

Instruções'slre' a' políiíca
Aproximando-se a época das eleições, e no. in- '.

tuito. de. bem colocar os, RR Sacerdotes arite'as':di- .

fículdades que eventualmente venham a enfrentar
.

"
,

e para seu-govêrno e' norma, entendo recordar al
guns dispositivos e determinações de ordem canô

,

,
nica ou di?cesan�', relativos à atitude do Clero para
com a política, e que são, na substância ou textual-

, mente como segue:
' . .'

1 __: 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 Q

começo, -invariàvelmente, deixou esta Arquidiocese
esta concessão reservada exclusivamente à Santa' Sé.

II - Com� a política costuma dividir, e, sob
êsse ponto dé vista, sem vantagem. social, "procu
rem 'os Srs: Párocos e demais Sacerdotes congraçar;
pelos laços da verdadeira' caridade, a família cristã
e estar em harmonia com as autoridades locais" se
jam quais forem as suas crenças políticas ou p�rti�
dos, desde que não .desaconselhados por quem decdí
reito, . "sem, contudo, lhes' sacrificarem a sua in.d�
pendência e dignidades 'pessoais" (49" Sínodo f de
Flori�nópolis, ar�. 2.0, §' único; a). ':

.'
.

,
• ""�",i">;j.�.'��.'

"

,
-. "�-

. .,..', ...

:�
III - Deem o seu. voto, se o entenderem, a 'quem

julgarem que o merece; MAS NÃO TRABALHEM
ATIVAMENTE, DE QUALQUER MODO, E MUI- :

TO MENOS DO PÚLPITO, EM FAVOR DE NE-
. ,

NHUM GRU�O DE FEIÇÃO ·POLíTICA 'LOCAL"
(Id.Ib.). r

. c:' .'. :,' 'q
.

,

'

• .'.' ',� l..,.."
'

J

40,00
"

25,00

30,00

30,00

50,00

, I

iiiifarmacias de'Plantão
.

.

,\ ···.Q�lr,
Mf.:S DE JULHO

1

10 _ Sábado (�árde) - Farmácia Catarinense -

lua Trajano. s , - •

11 _ Domingo--:- Farmácia Catarinense i,";""" Rua
Trajano.

_

.

17 _ Sábado '(tarde) � Farmácia Noturna - Rua
" Trajano. ;

,
.

18, � Domingo _ Farmácia Noturna - Rua Tra-

lian024 __:_ Sábado (tarde) _ Farmácia' E�perança _

l1ua Conselheiro Mafra. -
-

,". 25 -:- Domingo - Farmácia Esperança _ Rua Con-
elheiro Mafrax., .

O serviço noturno sérá efetuado pelas farmáci�s
Moderna;' Santo Antônio e Noturna; situadas às ruas'
Toão Pinto 'e Trajano. .

.

,
'

A presente tabela não poderá s�r alterada sem pré-
-ia autorização, dêste Departamento.

' .

D. S. p" em Florianópolis; lO de julho de 1954.
.

Luiz Osvaldo D'Acâmpm'a
Inspetor d9 Farmácia

. ,�pdtiJ - ----------_,,;__._--

IxERL.: :Agradecimento�
NRFiIcnó SEM IfiVlli

. .

. �

.

,

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAX IMO

EM CORTEZIA

E EFICIENCIA

\ . .-

MAURO SERGIO VACCARI-·
' I

,-Viúva, Angela Ferrard Vaccari, filhas, genros e

netos convidam aos parentes, amigos ,e' ex-colegas da
Faculdade de, Farmácia e Odontologia; para assistirem
a missa de primeiro aniversário do falecimento de séu

inesquecível., e saudoso {ilhos, irmão, cUI,lhado e tio,-Ique
·'erá rezada dia 6 do corrente às 7 horas no Altar - d�
Sagrado Coração de Jesus; lfa Catedral Metropolitana.

Por mâ� êste. áto de fé cristã,. antecipam agredeci-

8etthores C,andid·oloS-·
a' Deputado e Vere'i:'dor,

,
" PARA' SUA 'PROPAGANDA' POLITICA EM

:BAPEL OU SEDA-NYLON' PROCURE WANDYCK'
T. DA SILVÁ, ALTOS DO RESTAURANTE ROSA
_ PRAÇA 15 DE NOVEMBRO 22::..2A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



i �ran II !.[[! � U�! !VOU O� �a ário� mínimo�
o . Supremo··Tribunal,. por 5 votos contra 2, decidiu· pela
constitucionalidade, do alo do Executivo

RIO, 6 (V.A.) - O Su-] estabeleceu novos níveis
I
mandado a julgamento," en- o voto do, relator'o rmrns- nio Costa, Abner de Vac

1.:10
pedido, indeferindo-o. dias da sua publicação no

.

premo Tribunal Federal, para o salário mínimo, em

I
trando o relator, ministro

I
tro Mário Guimarães, sen- concelos, Nelson Hungria, O mandado, no mérito, só ,'''Diário Oficial", com o pro-

em sessão plena extraordi- todo o território naciona1. Ribeiro da. Costa, a fazer o
I do que os ministros Afrâ- Hahnernann Guimarães e teve a seu favor os minis- nunciamento do Supremo

nária, sob a presidência do .0 JULGAMENTO
I
relatório, que durou mais Edgard Costa, conheceram \ tros relator e Mário Gui- entrou em vigor o decreto

ministro José Linhares jul-. Aberta a sessão, enquan- de uma hora. marães. que fixou os' novos níveis

gou, ontem, o mandado de to o número exigível para Em seguida o Ministro Assim, completados os 60 de salários mínimos.

segurança Impetrado pelo julgar matéria constifucio- Relator.'proferiu o seu voto

I. VETOSindicato das Indústrias de,nal não estava completo, fo- pela concessão da seguran- .ERRADOFiação e Tecelagem do Rio

j
ram julgados outros casos. ça.

de Janeiro, c,ontra o decre- Antes,'-porém, de duas ho-' Em resumo,
.

o resultado
. 1<t.�:Ito do Poder Executivo, que ras foi chamado o citado fpi o seguinte: aço�p�nho, Vetandç a lei que dispõe da Constituição a compe-

'e f rro''s· �e. �Ol's'
<Florianópolis, Quarta-feira 7 de Julho de 1954 sôbre o exercício do cargo tência de·o. Chefe do Exe-

Je Prefeito de Florianópo- cutivo nomear o Prefeito,

A� 1'·I'a·n I'a ,Soe I- :'1·1 ..

'

..Trab � I h -IS ta
is, agora município autô- êste perdeu o cargo, Io qual

� .

U U .iomo, o sr. Gov�rnadoi se não teve a coragem de se J
estendeu em razões que não afastar. Juridicamente não

têm a menor procedência, é Prefeito, porque aY'õ,n o

jurídica. Para poder valer- nomeou não mais pod- fa
se de um acórdão do Su- zê-lo.

premo Tribunal, prolatado '0 Presidente da Cá-na-a,
no caso da autonomia de eleito pelo povo, assumindo

Voltaremos ãôs
bem visíveis com estrada

.ntransitaveis, ruas cheia.

de valetas, barro, buracos f'

o PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
(PSD) e o PARTIDO TRABALHISTA BRA
SILEIRO (PTB),. obedecendo. à norma de
conduta traçada pelas respectivas' Convenções
Estaduais, recomendam ao eleitorado e ao po
vo catarinense, para senadores e deputados
federais, os seguintes nomes:

A situação do atual go- . �a, que esteve em palacio
vemo estadual é ínsusten- pedindo providencias para
tável perante a opinião pú- melhoramentos nas rodo
blica. vias do 'Estado,'quando, nos

O marasmo, a- inércia e a :overnos anteriores élas

incúria, de par com a poli- eram ótimas, .. o seguinte: lidade em que nos· encon

tícagern, as mesquinhas per- "VOLTEM AOS CARROS tramas, a menos, que Sâ«

seguições e. os protecionís-. DE BOIS". .�edro se apiéde de nós e

mos escandalosos que cam- Aí está. Nas excursões permita que o engenheiro
peiam, não permitem realí- pelo interior, com objetivos Ie todas as administrações
zações em benefício da co- '·lr:-!l"!.cnte políticos, S. Ex-

. fracassadas - o grande eu

letividade. ., a. s'e .diz amigo dos colo- genheiro SOL - apareç�

Não ha possibilidade de 1 _\�, como falou e fez ques- alguns dias. Enfim, é prefe
defesa para o procedimento .ão de frízar por ocasião de ível poeira, valetas e bu

do Sr. Governador do Es- ua ultima visita a Palm i- -acos, do que 'barro, lama

tado, Esbanja milhões de .os. Mas, melhorar as estra- itoleiros.

·
cruzeiros, sugados avara- das, minorar os tributos, fa- Nem tudo, entretanto, es

mente dos esgotados contri- cilitar a 'vida do agricultor, tá perdido. Ainda resta r

buintes, em palacios naba- são medidas que não lhe in- esperança que, segundo ._

bescos e faustosos, enquan- teressam. Que "voltem aos conceito popular, é a ultima

to as estradas são relegadas carros de bois". que morre.

a um abandono verdadeira- Nós, em Chapecó, já ha Aproximam-se as elei

mente criminoso. ilguns mêses estamos con ções .de outubro. Ha, pois
Noticiou a imprensa ter .. vencidos de que . o umco 1 esperança de que o elei

S� Excia., certà feita, dito á jeito mesmo, para nos loco- <torado saiba votar em.can.

urna comissão de Urussan- movermos para fóra ou den- didatos capazes de dirigir a

coisa pública com decisão,
capacidade e honestidade

atoleiros, ninguém mais duo

lidará da dura e crua rea-

São, Paulo,
.

equiparou a si

tuação da Prefeitura ban-
o I

reirante à da barriga ver-

o cargo - como estabelece

a lei � integrará a Capital
dentro da sua autonomia, :iá
estabelecida.

.
O Prefeito de nomeação,

em fase da reforma consti

tucional e da lei, é um ateu

·;ado à autonomia e dentro

dela, um corpo estranho.

"
le.

K aduziu, no seu arrazoa

to. os tópicos quê, escolhi
.iamente, lhe pareceram a

,.Jicáveis � especie.
O caso da Prefeitura de

PARA SENADORES

NERÊURAMOS
(suplente -- Francisco Gallotti)

. �

SAULO RAMOS
(suplente -- Rodrigo Lobo)

3ão Paulo não é c nunca fui Com capacidade P'U'::i re
.gual ou semelhante ao da alízar-se através elo, d.p�:>

.ossa Prefeitura. mas que à definiram, a au-

E' e foi. perfeitamente tonomia de Florianópolis
Igual ao da Prefeitura de não pode ficar presa u uma

São Francisco, cujo pu·fet- exceção que a fere substan

to de nomeação ag'!J.ard�lu cialmente, anulando-a to: 110-.
no exercício do cargo a pos- gando, ainda, a essência do

"

.

do seu substituto (;:e:to regime democrático.

�'elo povo. Em São Paulo não havia

i,�··PARA DEPUTADOS FEDERAIS
.. /

Saulo Ramos -- Nerêu Ramos
\dcrbal R. da Silva -- José Lerner Rodrigues

, Archimedes Dantas -- Leoberto Leal
, A�ilio Fontana ._- Orlando Brasil
'I-vo ({'Aquino -- (iáulo Carneiro

Joaquim Fiuza Ramos -- Rodolfo Tietzmann
Serafim .Enos Bertaso

lei que definisse o exevcicio

do cargo de Prefeito. Em

Pôrto Alegre também não. '

No primeirq caso, 3" for-

Porque? Po .. c;ue não ha

via lei disponde ,�c outrà

forma; como em S5;_� Paulo

e em Curitiba +ambé-n não
tro do município, é seguir
mos a sugestão do Sr. GoRev João.Eme

nclf de S uzí
'

Esteve ontem, em visita

a este J.ornal, acompanhado
do sr. Eni Luz de Moura, o

Rev, João Emerick de. Sou
til, Pastor da Igreja Presbí
tuiana de Castro (Para
'ná), que veh.l a convite es

Pecial da 'Igreja desta Ca

pital para dirigir o Cu1to

Solene em ação de graças
pelo transcurso do 410 ani
versário da consagração do

seu Templo à Rua Viscon
de de Ouro Preto nO 61, on-

-

havia. cas políticas resolve+am não

No caso de Florianópolis fazer a lei e o prefeito de
vernádor, sem preocupações de como,

a,' I -, d
-

19Com estes dias de chuva dismos, sinecuras e marme- e o p el o e, 55
então, o conselho tornou-se ladas.

� lei existe. E é· expres;a O nomeação se manteve' no

imperioso. Ou voltaremos Apesar. de tudo quanto são validos· os titulas eleitorais rue não existe mais é u pre-

aos carros de bois, ou fica- lemos, sentimos' e sofremos -eito constitucional que da-
.

, RIO, 6 (V. A.) - Os tí- .ieira do cidadão se alista)
. a ao Governador atribui-remos privados de varias com a· atual administração , - "'..

I

tulos eleitorais continuarão eleitor, O alistamento só po -

t bé
.

.]

arodutos necessários á IW!- oublica, se ainda assim, o' . .io, am em eXprE'Bsa. ,-le

� . e� vigor. a 3 de outubro de ser feito pelo proprio 01i ·.roear· o Pr'efcI·t·O a'a Capl',a alimentação. O único velo iovo não souber eleger ho- . v -

vindouro e a sua validade então, po.r delegação, 1:>01 tal.'ulo terrestre que atu::t t- nens capazes 'e que saibam
nente póde entrar ou S3):' efetivamente administrm', seI .es_tendderá19m55ésmo até as partido, devidamente auto- Revogada, nesse' tspo:>i-

t-· d d
.

e elçoes e , ao contra· rizado pelo requerente l t' Ctt' () t.]lo município de Chapecó, � en ao, SIgamos a or em, o. .
.

_

':vo, a. ar a ca ·arme·Jse, .Q !lo algumen o� nO veto

) carro de bois. Sr. Governador: VOLTE. /10 de m�ormaçoes que .fo� por mais ninguem. título de nomeação do Pre- do sr. Irineu Bornhausen

Quando foi interrompid� MOS AOS CARROS DE·:ram publIcadas a respelÍo.

CLEOFAS.
feito perdeu a sua legiUm�- compa.ram, como s� Vf.. ca ..

'1, linha de aviões da Varig BOIS.
.

I
Outro ponto importante pa dade. � sos diverso�. Falta-lh,=s. Jlor

')ara nossa cidade, graças ti
ra o qual a Justiça Eleito- Desde que lle!"apa'r'eceu isso, consistência juríd:�a.

(Da Voz de Chapecó) ral chama a atenção é a ma candidato' _

incúria _ . da administraçãoI .

'l1unicipal, recomendamos

cargo até a posse do eleito.
Em Pôrto Alegre a carên-

cia de lei reguladora da es

pécie foi suprida e feita a

lei, pela própria Càr111H'��
Municipal.

tem realizado.

Na eaA M·· I IdO, 6 V. A.) - Infor-
O Hustre visitante que � lOS nossos leitores, residen.. Iara. UDIClpa ma-se que o sr. João Cleo-

· uma das mais brilhantes fi· te no município ·que engra- fas concordou com o lança-
guras do Evangelismo Pá- ússem suas carroças e tra. mento do seu

.

nome como

trio, demorou-se em agra- tassem os bois, porque iria· Pedido de' informações candidato .da oposiçãq ao

davel P?lestra em. nossa mos regridir ao tempo da� Requeiro, nos têrmos tuante nem promovida� as �ovêrno de Pernambuco.
Redação

.

e transmitiu-nos dilig{\ncias. e carretas. regimentais, se digne a medidas para a liquidação Ante-ontem a tarde, na re-

convite para assistirmos a-
.

E' passiveI que alguns ,Presidência oficiar . ao das mesmas; sidência do sr. Dourado A-I,quela' Solenidade é à sé'rie dos' que nos leram vissem Exmo. Snr. Prefeito d) - sí há ou não despe. ze�edo realizou-se uma re-

de conferências religiosas nessa afirma_!iva, fruto da do Município solícitan- sas' feitas sem a' devida au- união; da qual participaram
que, � partir de hoje � até nossa lmaginação. Hoje, po, do, por, ce1·tifão, de torização legisl�tiva, assim e1ementos pessedistas, in-
o próximo Domingo (dia I rém, que os fatos estãp :Jj conformtdade com o es- como pagaI?entQs feitos sem clusive o sr. Gomes Mara-

11), proferirá naquele Tem-] "',. .. tabelecido na Lei Or- o d�vido crédito or.çamen- *ão. A noite, na casa de

I· pIo, t-odas as noites, às 20 -Disside.ucia
.

gânica, o seguinte: tário, em caso
. afirmat�vo, Cleofas, novamente se reu-

horas. . '1 a) -' qual o montante da i em quanto montam as COR- niram os proceres dissiden-
.

Hf\je o ilustre C�nfer�n- DeroamblC8DiI dívida municipal em Restos
'.
tas encostadas e as razões tes, sendo então acertado

cista dissertará sôbre "Vol- a Pagar," especificando-a que as determinaràm que o candidato de oposi-
ta à Betel": amanhã o te- RECIFE, 6 (V. A.) por exercício e individuan-. Florianópolis, 5 de Julho ção ao gen. Cordeiro de Fa-
ma de sua conferência �e- Intensa agitação assinala-se do-a por credor e quantia; de 1954. rias seria mesmo o ex-mi-
-rá "A Tua responsabilid�- nos meios ,políticos de' Per- b) - em quanto repre- Alvaro Millen da Silveirlt. nistro dá Agricultura.
de na hora presente"; dia' nambuco após o' rompimen- senta a dívida flutuante da
9, "Esquecimento Pr'oviden_' :to pelà UDN, dos "compro- Prefeitura descriminad�

c�al";" dia ,?Ó, .

"AÍmas Per- m�s"sos assu�}�OS" CO� o

I mente_

�a
'

parte a créditos
dldas e, fmalmente, no Do- gen-eral CordeIro de Fanas. que nao sejam oriundos de
mingo,'-dia 11,. "T�souroll A posição do sr. João Cleo- títulos públicos:

.

em Vasos de Barro". fas é intensamen.te critica- c) - si há ou não dívi-
Agradecendo a amavel da por to�a parte como re- das de exercícios anterio.

visita que nos ,fez o Rev. velação de falta de controle res, relacionadas ou por re- Contadoria Geral da Repú ..

Emerick, bem como .ao a- de seú próprio partido ou lacionar, rt��ativas a despe- RIO, 6 (V. A) - Com o blica, relativo à antecipação'
. te1;lcioso" convite com que de. deliberada e torpe trai- sas felfas pelp Município, despacho do presidente da de US$ 3.954,50 ao 'Ministé�
fomos di�tinguido, for�ula- ção há muito premeditada. especificandb o"s anos a que República:- '''Sim'', foi resti_ rio das Relações E�teriore�,
mos ào consagrado Pastor Lavra o maior descontenta-- perten�em, o nome dos cre- tuido ao' Miilistério da Fa- para despesas com a parti:
uma feliz estada em nossa menta contra o ex-ministro dores e as respectivas im- zenda o processo, n� qual cipação do Brasil na Reu
Capital com as melhores dentro de sua agremiação portâncias, bem como _as ra- êsse Ministério presta es- nião do Conselho Central
felicidades na sua tão ele- política, crescendo a dissi- zões porque ainda não fo. clarecimentos e se declara I da União Internacional de
vada campanhã. dência. ram inscritas em 'dívida flu- de acôrdo com ri parecer da I Magistrados.

., '. J. . .-

Corre em Tijucas, vfuda da Joáia, a noticia de
que o sr. Bayer Filho, em 1951, para assumir a Se
cretaria da Fazenda teve que arranjar uns cobres
emprestados, afim de pagar a fatiota.

Como não cuido de finanças alheias, ig�oro se,
ao deixar o cargo, h sr. Bayer Filho já teria saldado
o compromisso com o alfaiate. Acredito que sim. O
abacaxí das suas lavouras, além de grado e g�stoso,
foi farto e teve bom prêço e melhor aceitacão
espontânea - nos mercado� consumidores.•

Apesar disso; lendo ontem o discurso do sr.

Bayer lfilho, ao deixar o cargo, tive a dolor@sa-cer
teza de que, mentalmente, o homem continua de
pouca rOtl.pa ...

O Brasil
no C." U. i. Mauislrados

.. "
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