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RIO, 9 (Asapress) -- As
duas e quarenta da madru
gada de hoje a chefia de po
licia distribuiu uma nota a

imprensa informando que o

motorista Nelson Raimundo
de Souza confessara apon
tando os autores do atenta-

do a vida dó jornalista Caro
los LacerdavA nota diz que
na confissão Nelson decla
rára ter levado ao local uo
crime duas pessoas, uma

das quais um conhecido. in'
vestigador de nome Climé
rio Almeida.

�;.ÍIr�, EIÍ �

Ru:��:R d•. 1
Arruda Ram-O. I

IEIENTE IDominlos F.
d. Aquino '.

\

FALECEU A DUQUESA DE BUCClENGH
LONDRES,' 9 (U.P.) --' reis da Escócia e-parenta da

Faleceu a 6 do corrente, familia real inglêsa,
em Edimburgo, a duguesa Sua filha, "lady' Alice
Margaret de Buccleugh, Montagu Douglas Scott, é
que contava 84 anos de ida- espôsa do duque de Glou-"
de e era descendente dos cester, tio daraínha.

Edição de hoje -- 8 páginas
'-

Cl'_ó�'o A'=ei4a�
o assassino do Major Rubens Vaz

HIO 9 (Asapress) � O' criminoso do major Vaz e. :,,' mem .. Quando Lacerda se caminhando depois para o

vespertino Tribl:n� da 1111.- que est�. sendo Pl'OCLli'a?O I'
763 elementc! ?a gu�rd.: pes- despedia do major Vr),3, Cli- meio da rua, onde começou a.

prensa na sua edíçáo de ho- pela policia .. Trat.a-se �e C,',l: so�l de G�tUllO. Cail.':"., La- mério se afastou pela rua atirar a queima ,:oupa, ma-,

je estampa a totografta do merro Almeida, ínvestlga.I ii cerd� o VlU na, �SQUl{l.,. T�- Hilário Gouvêa, enquanto o tanão o major Vaz. U!lmérib
, neleíros com Hilárto Uouve:l cumplice se deslocava em tem' sinais de bexiga no 10S

conversando com outro ho- direção ao edifício 'df.!fl'onte, to.

"

,

- tMtG•••••" �••············�
.

\

AINDA NAO O . GEN. ZENOBJO
CONClUIUO iJA AERONÁU

TICA?

/'

RIO, 9 (Asapress) - O
depoimento de Nelson Rai-Imundo ainda não está con

cluído e só estará depois da I RIO, 9 (Asapress) ,--' In
prisão de um dos elementos forJ::?-a-se. que o genoro.l ze-

"

O. , nobío tena SIdo nomeado m-
crrrnmosos. ínterrogató terinamente para 't ]Ja,;ta da
rio ,ª-o motorista durou cer- Aeronáutica, em vtrLude cio
ca de trinta horas. Foi as pedido .de demissâo de Nero

primeiras horas da noite de �oura. �ambém a r�po�·ta
,

"
.

gem OUVlU o '�et1�:r'll Cajadosabado que Nelson resolveu de Castro que declarou que
confessar a verdade e já pe- está havendo muít.a ccnru
la madrugada suas declara são, não tendo ,) l'l(;!\(h' rm-
-

.

d f" iti t
-

.
cJamenLü - d.' rt,l� €: uovérno

çoes e mi ivas eram orna cogite de afastar o ll:h'l:,tro
das por termo. ria Aeronáutb,t.

.'

R}�?A'�P'�� G�Ag�PeA,i���sg��igador Repatriamento dos morlos na cam-
, gener;l Caiado de Castro 'I q,u: está à disposiçã� do pa:

h d- I I·falando a reportagem, de- lácio do Catete para fazer

pa n a a ta la-
.

clarou que o elemento da 'I serviços externo.
s. " Rara-

"

.

mente aparece' no Palácio

polícia tido como autor do do Catete e a última v�z Ip'elo SOAbre' end.ereços das. fam·lllaa·s dos boro' aiSatentado não é da guarda I
que lá esteve fazem já quin-

pessoal do sr. Getúlio Var- 'ze dias.
,..

r
______� �-'-- ".-----.- HIO, 9 (V. A.) _ O mare- apelo no sentido de que-seja

I
-.

d
h�l João Batista Mascare- enviado os seus endereços

Sera' e-sc a I-ecI o
��a��1�iS���'aiSde p���;���!� g��laac��f;��, u��cre��:ça�� Faleêeu a genifora AD'i�8me-.
menta dos Mortos do oemí-. ao Ministério _ da' Guerra, do' cmt. A-maral r'-"80' I-S'mo'
tério de Pistoía, dirigiu às "

I J' ����;\��s�: l��l��ci������� I ���t��jOa �;gle;l��a�o f�ryich�� Washington, 9 (U.P.) _

DOA A· QUEM DOER·���;!l*J!�f:���=:: RIO.;�i:�to Falmu �::�i�i�,��Y�nN���E
-- .

!"C.O
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••

E.R
••
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••

C.O!.E.S
•••

S.O��.B.R
••

Ea.�CO'I!JLOO'!·N°·I-A·�r jcn,��f:i,��;r.f":;'JVidO
Op�i, IMIGRANTES ITALlANOS SERAO �Fai�!:�t'�d::;r.����a�;�� i::�i�cE;a:�: :��;�

_

' ,J I reportagem
declarou que, -, -, REPATRIADOS ral Peixoto, mãe do governa- UnIdos denunciando mano''1

. Coronel Torres 'chefiara �
-_ dor do Estado do Rio, aimi-

'lj Nova Delh.i, 9 (U.P.) - meiro Ministro e ministro' Policia P9r se tratar de um
RIO, 9 (V.,A.) '-'1'r,ês fa- r rante Amaral Peixoto. Seu bras antí-amerícanístas den-

Informa fonte autorizada I do Exterior." .e' do conde Os-
_ v.elh� an�l.go em q�Jem depo-. -

Como e ementas desajus- corpo foi "transladado para tro das fôrças armadas ame'
. -

t ·1 t o -og
1 embaixador da sita mten a confiança. A- mílias Italianas,' no total de tados, e INIC providenciou a capela de Sta. TerezÍ':'l,l1a,' D' M C hque as negociaçoes Aen re a r I ". crescentou: �stive na tarde 23 pessoas serão repatriadas, a remoção do grupo para a de onde saiu .9 fér�tro para

rícanas. 1Z. c art y que

França e alndia, sobre' as
- França. ,

;

der
.

d 1 di I' H d
'.

d Ilh da FI _ a necrópole Sao Joao Bat is- os vermelhos serão des-
. '. f'

"

.. India. As� negociações come- de 9�tem com q., �res.i?,el�t� en�ro, e a _g.u:p.s la>� pe ,? ospe aria a aa as
_ � I '''. .na ma-nhã sezuínte. mascarados- brevemente.íeítortas rances�s n�. .

.
'"

d.'
-GetulIoe suaex.c.elenc1<t d1s'.1 rnStliU.to {NaClOnal.

' ,de ImI- ll;es,' oI},de se .encÔhtram a I, '

_,te,começaram ha dOlS dIas,,. çaram A

ontem, po�co. ,ePMol� se qU,e_Ç)s al.!.�Ol'eS 9P atenta-' graçãQ 'e Colonização parti-' espera de transporte parai . � }_
nesta capital. do _retorno do Pnmelro, i Elo contra o JornaIIsta e -Ma' I

-,,'

l'
" -'

a ' .

'

d .', Ê :--. -_-,
- �', -

'" --

_ .:"--��'-..o�-�"
O acôrdo :para tal inicia- nistro a Novo Delhi, de on'

I jor
RubefiS vaz; serão puni- c�.alr padra apcdo ?nhizaçao o °d'dPa�� 'de Ol'lgem�, dssac.me" SABE:R'Yi. J_C'U:k'tiAmm"' 0'-' S'EU'�[\'í-E---R�

- -.

.,
. d· ,

Irc d tA
-

,t desde a dos rigorosamente. Quanto a nuc eo e e rm as, em 1 a e ecorrente os en- ,/t( 1:'1 r'�lK UI: y.tlva fOI consegUi o no Ui, e1 .�es eve au;e� 7 . I mim devo frizar que o crime São Paulo, onde mostraram tendimentos mantIdos entre
mo domingo, quando da ey,t- ti tllI;a segufi a- 7ira,e pros-

t será esclarectdo doa a quem nada c�nhecer de agricul- os interessados' através da' RIO, 9 (Asapress) _'O co-
.

atentad,) disse: "O.� a-llt(l�eS'-
irev�sta entre Nehru , Pl'l- segUira� ;sta nOi,te.'

_ doer� _:_ tura ou de .outra qualquer Embaixada ItaIia:nà, e o Ins- ��n:�l't���p��i:i�s ��eG���:� ��rã�tei�����fi��d��P��I��;;�l�profissão.
,"

tituto. ral Zenobio no Paláwl de levados',t justiça sejam ':Jll').is
Catete, ouvido pela rep:)�t!)- forem. O povo est�ja �rd,o
gem, disse que o Presid�nte de qu� s.1herei cUnlIJnr eúm
da Hepúblir.a aceitára E\ indi- meu dever, como StJ(llJl'f) 1e
,::ação de 'seu :nome . .360i:0 anho cltlll:t.-rido".,UNIVERSITÁRIOS BRASILEIROS EM

I I"sla Carlos Lacerda'
PORTUGAL MJNISTERIO-INTEIRAMENTE

,�, ·para o orna I '

'

-;o::��: �o�ô�t:'m���s �e�� Ch������'''�e�� ��to" a'
,'·RE.N'O'V':A'D'ORIO, 9 (As;apress) - FO-I \o.5&fi.eoeo.a•••••e•• f8•••••o_••o.�It•••o.&.e versjtários estudantis por embai:xada, de estudantes H

mos informados que a par- tuguês, a embaixada brasi- unive-rsitários brasileiros HAVANA, 9 (U. P.) - Paz; _D�fe:sa _.:.. .Pa,blo 'Caro

'ltoirs dLeacheorjdeaOt!��n��:ag�:;� REINA CALMA NÃ· fAPITAl FEDERAL ���obi�c��r;��:iá ed�esmp'o��� ��fi�Jo pPoerdrXnt���m���� Para substituir os ministros rera Justiz.
que se demitiram a fim de As nomeações dos srs.

da espontânea. Será com- RIO, 9 (Asapress) _ Com uma cristalizacão das .jnfor- vo entre os estudantes dos- jato Foi recebida no cais pe- d d
f 1 d E a insistência dos rumOl'e.;: macões decol'réntes na cida' d' 1 b d 01

'

M participarem, como can i a- Carlos Sales Humera, mi-
ta por' um O icia o

-

-. ois palses. o em aixa ar egario a- d
,. 1

. - .

d S'dpos
.

,

que corriam pela cidade se - de. Apurado contudo qU1' tos as proxlmas e elçoes; mstro a au e �Pública .

_ xéreito, um -da Marinha e gtinclo os quaIs estaria em nada existia realmente dr Depois de' visitar Portu- I riano e pelos dirigentes do
o presidentee Batista no- de José Lapes 1811,'ministro

um da Aeronáutica que far- risco ocorrer graves aconte- concretó sôbre esse perigo �al, a embaixada segue pa' Centro Universitário da Mo-
meou os seguintes nov.os. da ,EduCé;lÇão, foram anun'

dades" acompanharão o jor- cimentos, com relàção ao a- foi suspenso o estado de a- ra outros países estrangei- cidade Portuguêsa, de cuja '
.

,
. tentado ao· jornalista Curlo::; lerta por parte-de nossas for- 'h "d

ministros: _ ciadas' a noite passada. Por
nalisti!., para onde quer que Lacerda a reportagem ouviu ças estaduais em que sem-

ros: Espan a, França, Itá- "casa os estu antes'visitan- outro lado, os srs. Gustavo
vá, salvaguardarido assim o general Zenóbio que disse: pre se mantem quando al- lia, Suiça, Alemanha, Dina- tes serão ]1o�Pedes durante Justiça - Raul Lopes Iba- Gutierrez e' MigUel AngeY
sua vida. A idéia partiu de São inteiramente sem ,base guma coisa ,especial ocorre marca, Suécia e Inglaterra, sua estada nesta capital. nez; Comércio - Carlos '

,

t· 'N e1 p
"

d ' 'bl'
. Campa, resn..'Ctivamente,'uma reunião ,de, militares os boa os que correm. a 11 l'eJUlzo a. oretem pu 1- viagem em que demorarão Feeneti; Trabalho _,. Ri- ..... -

, " realidade pus minhas tropas ca. Posso afiançar que o .

,..
. ministro das Finanças e mi'

realizada no Clube da Ae- ehl prontidão as primeiras ,Ex�rcito está coeso e ciisci- aproximadamente dois me- Os universitarios brasi- cardo Eguilor; Agricultura nistro de Estado; continuamronáutica. horas de sábado receando plinado. , ses. leiros também visitarão - Osvaldo Valdes de La f.�)--.<)......() ().....(),__() ().....().-.().-.().....()�[)"'I!IIIII"() ()-�....()...()....()....()....()...()...()�() ()....() ()...() ()...(,..(O em unção.
O sr. Il'ineu Bornhausen - que às funções de presi-' ,

"
'

, ,Porque perdem o respeito que deveriam ,merecer? O novo Gabinete cubano
'del1te'd� U. D. N. acumula as de governador do Estado --

$8,''\

Porque afrontam, desse jeito, a,opinião pú,blica? comprende igualmente um

desde o dia da convenç:iq do P. S. D. ficou alarmado. Porque. desafiam -a própria ordem jurídica, cngol- n.ovo 'll)i:�1istro, sem pasta,
E' que os seus adoradorcs não se callsa'vam de dizcr-

,.a.,' A_ �
fando-se na arbitrariedade, e colocando-se como 'e'l'((Wl� ·"1 ençarregâd0 :dos. Transpor-

_

. lhe que o P. S. D. não existia maJs. E ,que ,as eleições ,ele
� ltp � pIos de marginais, fora da lei? Pot:qlle, com as suas ações tes, sr. Ar_sênio.,Gonzalez e

outubro seriam como as de Itupol'ang'a _,;, onde até defun-
. e omissões, dão o exemplo de violências que lhes sugam,' e I'. um�ciutrq 'inipistto sem pas'

to votou _ e de TUl'vO - cujas urnas, depois (le ajuiza- aniquilam toda autoridade moral, no presente e no ,fito ta, sr. Mário Neiva. Resta
das foram riJ.'anipuladas ·por. mág,icos de Ooz. -

,� t,t:�vés, do eupincha .Volnei, traidor do P. S. P., incorporou turo?
-

I'
nomear os ministros do In-

',' 'Pouco aJilte� da

me.mor.':I,;el as�embléia
-

pessedista, a U. D. �., como candidato estadual, um ca.ndidato f'edfl- Se o P. S. D
.. n�o existe, para que toda essa série de terior

..' Comunicações
e O,

houve a do partldo da sItuaçao. RealIzou·se na própria...
ral populista. Para evitar a r�volta' dus contribu.intes, despudor e de odlOSldades? bras Publicas, bem como

sed�, acan,hada, sem espaço. E lá me!?mo a encerraram. pr�rrog:ou para depois da eleição a cobranç:t do imposto
_

Se o povo to�o. - co�o. dizem �, te� verda�eira ado- :um 'secretáriQ 'pa-ra a pres'i'
.,

A du P. S.' D., apesar da, sua ampla "sed_ç, teve ,que territorial, escondendo o enorme aumento 'feito à ,guisa raçao -pelo evangelI80, seraflCo e dmamlCo sr. Irmeu Bor- dência. '

';' Ser. feita lios salões do denlOcratieo clube "15 de Outubro"." de l'evisão e misturando os interesses rastp.i!'ffS' da' politi- nhausen, e devota paixão tropical à casta e virgínea U. ,;.••J.•••••••-.-.-••••.-�••••••••_._._.........
E a sessaó final, no maior espaço fechado da Capital: cag-em udenista com os superiores interesses da �llmiJ1is- b. N., para que�isso tudo? O "RISO DA CIDADE.•

\
,

o Cine-Ritz: .

'

tração pública. Os municípios catarinenses sofr.em a "ati- Se a vitória situacionista em outubro vai ser espeta-
-,
A diferença, entre o parti<{o _

dominante e ,o que não tude discriptinatória do pOílel' udenista: o,,' d� prefeito, da cular e es�agadora" para que manchá-la: na sua purez.à,
existia mais, pqs a pulga atrás da olelha do sr. Bornhau- situação já receberam, por adiantamento,. �uas 1',01:1s: '(IS enodoá-Ia na 'sua expressão democrática, sujá-la e· perdê
Isen, que, percebendo-a, cOUleçou-a acreditar no P. S._o.. c, outros não receberão tão cedo, muito embol'il o ptazo,]::1. la na sua honra?

a l1c'sacreditar nos seus bajuladores. Desde aquela data, o esteja esgotado e o govêrno alardei qile tem' suas con- Se o eleitorado em peso espera () dia, das urnas 'para -

corréio'iónãl'io· que ,a, U. D. N: perderia" se eleito passou o tas rigorosamente em dia! enchê-las de aplausos e de solidariedade a, isso que aí es':' gr"..""""'PJ'-a;,;�

gov:êrn�;;-para tr'ás e 'a:!/si�rrthi a presidência do partido. E A pérseguição aos-adversários continua. obsÜn:ula e tá, porque isso 'que aí está não espera o julgamento con

pôs' .oP�, �la e�t,l',ada,·ljara fazer- a cabala eleitoral. ° sr: feroz. Nestes ultimos 'dias, diversos funcionário::; tem sido sagrador do povo sem .ódios, sem vinganças, sem rasgar

eleofas':-:- hoje apedreja!io ...,... �ntes de sair do Ministério arbitráriamcnte deslocados da sua resid�ncia para pontos leis, sem tripudiar, sôbre direitos, sem negar franqUijls,
deu 'o' qite pode para'� U. D. N. 'catal'inense. ,0,8 j��ps ji -distantes, e mespiO removidos ex-ofício, muito ('mbl)rá a sem' usar o�,'!9Fr econômico, sem expô!. o chefe d'Est@jdo

.
,

, éstão .ehegando .. E- íJ ,sr;Uorllhausen' não para. Veio do' lei pr.oiba formal,mente tais atos, em vésperas de eleição. ao ridículo de cabo-eleitoral prometedeiro e falso?

Oesté, onde vi�itOl1 os �úlii�íÍ1ios que, a 22. do corrente,
'

'De par com esse r�l 'de providencias coadoras e imo- Não ser�.o caso de ,encherem o Palácio da Agrollo
vão �lê"'er seu "]Jrefeitó. 'VisitoU igualmente os ele Tait c rais, aí estão, diárias e dolorosas, as ameaças ,� muItas 'mica de cavjJ'r, champanha e uisque-e,. refestelados nas

ItÚI10ra�ga, omJe também '}laverá eleição municipal neste llolíticas aplicadas aos adversários pelos correligionários poltronas �s e aerodinâmicas, nos linhos llerfuma
mês.; Agora vai para 'o; 'sul, plantar pedras . iháligurais. (ltt U. D. N� que a ela sêr� nos cargos de' fiscalizaf,liíJ. dos, vçndo os esguich()s maravilhosos dos cha(arizçs mul-

Por onde' passa' recêbe ilm relatório do Inco sôbre opera- Se, pois, o ;p. S. D. não existe, porque 9 g'overwl c" ticores, ag'ua�atFem o resultado apoteótico elo pleito?
ções creditórias e dá onlens p�ra. a CQ��çã� eco��mica,_ !"gOVernad�r.-ta�to se rebaixam? Porque mergulham ne's§:.I.

"

Se o P. S. D

..
não exi.ste e

o. povo
só pensa em lierpe-

abrindo ou fechando contas-correntes. Em RiO-do ·�U!,;1- onda de IlegalIdade? tua-los no )�Vg-' .,,,- explIquem � c(mtra-senso!" .

-- Não! Não desista!
'r >Esse teu adversário
é/só farol. E' um ino'
fensivo! Até parece o

P. S. D., 'que não
e�iste! '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Terça-feira, 10 de Agosto de 1954----���--------------�====�==����---------�----------------o .STADO

\ Indicador "'_ Profissional
\

CLtNICA D:E; OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E
GARGANTA'
- do .;_

DR. GUERREIRO
M E D I' C O' 5 :.\ <-. I Dr. fausto Brasil r o E S T A D o Chefe do Serviço de Ouvidos ..;._ Nariz e Garganta

do Hospital de Florianópolis-

UTLADYSLAVA ESPECIALISTA EM DO-, ADMINISTRACAO A clínica está montada com os mais modernos
MÁRIO DE LARMO I DR. ALFREDO DRA. t;�:, ENÇAS DE CREi}NÇAS'1 Redação e Oficinas� à rua Aparelhos para tratamento das doenças da especialídadeCANTIÇÃO CHEREM �.,: MUSSI CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)- MÉ'DICO - II CURSO NACIONAL DE ":'�f e CONSULTAS: Das 10 às TeDI.,30t22 -RCUx'BPEoNsstal'A139 NEBULISAÇAO _(Tratamento auxiliar das )sinusites eCLíNIC� DE CRIANÇAS DR 'Ã",MTO-NIO DIB 2 h ire 01': -

' '. inflamações do Naríg e GargantaA D U L TOS DOENÇAS MENTAIS • - ��; 1 ioras,
RAMOS. IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoDoenças Internas Ex-diretor do Hospital 'MUSSI. Gerente: DOMINGOS F. DE

para Ionisar .Medícamentos (Tratamento de dores
�
deCORAÇÃO - FI-GADO Colônia Sant'Ana,

- MjÉDICOS - Cons. e Residência: 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e 01'1os. Em muitosRINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men-
CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. Representantes: casos são evitadas as operações das AmigdalasTratamento mod-erno da tais.
GERAL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das _Faringite.SIFILIS Impotência Sexual.

Serviço completo' e espe- ra, Ltt'a,
e inflamações dos Ouvidos)Consultório - Rua Tira- .Rua Ti,radentes n. 9.

cializado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)dentes, 9.
,

Consultas das 15 às 19
SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS - fiO andar. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

"HORARIO: horas.
métodos de diagnósticos e I

'

Tel.: 22-5924 - Rio de I '(OCULOS)Das 13 às 16 horas. FON:E: 3415. I tratamento.
.

Janeiro.
. jLAMPADA de FENDA (Verifícação e diagnostico d,

Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA HISTE- DR. JOSÉ MEDEI· Reprejor Ltda. lesões dos Olhos)
.

Tel.: Cons. - 3.415 - Res. 54 - Estreito.
RO _ SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA Rua Felipe de Oliveira, n. INFRA VERMELHO

.

- 2.276 - Florianópolis. TEL 6245.-.
- METABOLISMO BASAL' 21 - 6° andar.

-

'Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
-- -----

- ADVOGADO -DR ROMEU BASTOS DR MÁRIO WEN Radioterapiap or ondas
Caixa Postal 150 _ Itajai

Tel.: 32-9873 - São Paulo Pulmão e Esofago
..

• '

,
-

curtas-Eletrocoagulação -

_ Santa Catarina _ ASSINATURAS Consultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaPIRES ,DHAUSEN Raios Ultra Violeta e Infra Na Capital Belo Horizonte
'

- MÉDICO -

.

I
CLlNICA MÉDICA çDAES Vermelho. DR. MARIO LAU. �no cC"! 19700,0000 Residência - Felipe Schmídt, 113. Telefone 2.365.Com prática no Hosplta ADULTOS E CRIAN

.

Consultório: Rua Trajano,
RINDO

Semestre ...• r" , ConsulÚ1S _ pela manhã no 'Hospital _ A.tardeSão Francísco de Assis e na Consultório -_Rua João n. 1, 1° andar - Edifício do No Interior , das 2 horas em diante no ConsultórioSanta Casa do Rio de Pinto, 10 - Tel. M. 769. Montepio. ,;;� Ano Cr' 200,00

\
'

Janeiro
-

Consultas: Das 4 às 6 ho- Horário: Das 9 às 12 ho-
DR. CLAUDIO ]Semestre ...• Cr' 110,00 _CLINICA MÉDICA raso ras - Dr. MUSSI.

-

Anúncios mediante con-
,

,CARDIOLOGIA Residêncla : Rua Esteves Das 15 às 18 horas _:_ Dra, BORGES trâto. i DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO _

C 1 ,. R- vu Júnior, 45. Tel. 2.812. MUSSI. I ADVOGADOS Os originais, mesmo não ,ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA�onsu tono: ua nor

Reaidê.rcia : Avenida Trom- Fôro em gera!', Recursos publicados não serão devol- DERMATOLOGICA E CLINICA GERALMeireles, 22 Te!. 2675. OLHOS � OUVIDOS k 84 S
'

T lb aI'd' 10M· I' N De Fe re-
Horários: Segundas, Quar- NARIZ E GARGANTA

pows Y. •

�:���:� oe ;��:�:l ��d��al Vl'���ireção não se. respo�- r. ,Ioue
"

u S . r Iratas e Sexta feiras:
DR. JÚLiO' DOIN I'

--

deRecursos, s�blhza pelos. concelt�s eml-ICONS. _ A' RUA VICTOR MEIRELLES N0 ts, 10Das 16 às 18 horas.
.

,

,VIEIRA DR. NEWTON ESCRITÓRIOS tidos nos artigos assínados.
ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.

- '

F r I '� Florianópolis -- E4.ificio
�......_ RES. _ DUARTE SCHUTEL N0 38 _ FONE,: 3. ,140

Res�dência: . Ru� e ipe
_ D'AVILA

'

São Jorge, rua Trajant, 12Schnndt,23 - 2 and�r, I Especlalista em: Olhos-e- CIRURGIA GERAL - 10 andar - sala 1. Informaçõesapt. 1 _. Ter. 3.002.
Ouvidos _ Nariz e Gar- Doenças, de Senhoras Rio de Janeíeo - Edifício .

utels.

l' El t
.

ld d Borba Gato, Avenida Antô- IDR. WALMOR ·ZO- ganta. ,
Procto Ogl�édica e rICI a e

nio Carlos 207 _ sala 1008.
MER

, G1\RCIA Receita de óculos.
Consultóríe : Rua Vitor O leitor encontrarâ, ne•.Infra-Vermelho. M' 1 28 T t 'f' DR. CLARNO G. ta coluna,.. informaçÕes queDiplomado pela Faculdade eire es n, '- e e one:

Nacional de Medicina da Ultra-Sonoterapia - Ne- 3307. GALLETTI necessita, diàriamente e de

O C I F E" I'
·

.

Universidade do Brasil -bulizações. Consultas: Das 15 horas - ADVOGADO - imediato: I ,r. ar os '. nue slng,Ex-interno por concurso da Equipo de Oto-Rino em diante. Rua Vitor Meirelles, 60.
,

Maternidade-Escola Residência: Fone, 3.422 FONE: .2.468. JORNAIS Telefone Médico dos Hospitais Americanos e da Forçil
(único no Estado)

1'- ,
(Serviço do Prof. -Octâvío Rua: Blumenal n. 71.

�

- Florianópo", ...... O Estado ..••..•••• a.022 Expedicionária Brasileira
'Rua - Vitor Meireles

2658 ÉDI OR PARTEI'RO
Rodrigues Lima)

A Gazeta.......... • M CO _ OPERAD ' _
'

.Ex-interno' do Serviço de n. 22. DR. DIB CREREM -

oi Diário da Tarde .•• 3.579 Doenças de Senhoras e Crianças __ Partos _ Op�raçõelCirurgia do' Hospital Horário - 9 ás 12 horas ADVOGADO Diário da ManhA •. , 2.46! [o Mais M9!k!.rn,e-e..�fjcie_flte j.'ratam�nto. 'e Operações
'

.

., fil'" , �"
_

I. A. P. E: T. C: do Rio de
- 16 ás 18 horas. Causas cíveis, comerciais;

'j
A Verdade ..

:,�,,�;�. '_'_, ";-�"'�' das doenças de Senhoras "
Janeiro

-

FONE - 2.675 criminais e trabalhistas. ,!-mjjrt;ilsu' �iíclal ... 1.688 Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentfua:es"t.on-Mêdícc do Hospital de

·1 HOSPITAIS . turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabUidai1ii
.

Caridade Resídêncra ; Travessa ,Consultas populares
De Cuidade: insônia, Impotência e frigidez sexual em ambos os se-RAS Urussangu 2. - R N M ha

-

1"'� -

·l� ,

1
DOENÇAS DE SENHO ua unes ac

-,

'�t
. (Proveder) • .• . . •• I•.,. xos - Tratamento pré-nupcial e pre-nata.,

" '.
- rARTOS-OPERAÇOES Apt. 102.

(esq. Tir _ sobra- • (Portaria) ....•... z.oal Operações especializdas do ouvído.. nariz,
'. g81'�anta,,

Cons: -Rua João Pinto n. 16, DR VIDAI... r{e+""wrf' � ,u
_. I Ne.r.êu Ramos • .:,....

3.831 sinusites, p�li,pos, des.vio,s d,o sep,to, �nariz) l�b.io.; 'p�rtidà,"
das 16 00 a,s 18 ·00 .

•
'. -:v' '

....0 -:;. �ala3.} .

I t
-- c·157 O

-

d h '

d t ar '''''''ero

,.

'CLfNTI"" li. r -" -
"

; t MI I ar .....•,....... -

pera�oes e e�mas,' �pen, �Cl es, 0": io, 'r�I_ '
I -'-:..---__::., .,...... .......��-=-1úJ'Y"l? .JJir-t':R.1ANÇA'S ,� São SebastiAo (Cua hemorroídes, adenoides, hidroeéles, varicoceles', e--=-�atlvrcÍade��e2�1in";iâ��-'� C_"O�;VLTÓRIO � Feli-

--�

.

.

de Saúde) 1.151
. varizes, elefantíazes, t '.

- -

H
r" ..

K h I Maternidade Doutor C I R U R G I A E M G E R A L,
.

diàriamente ?O Hos- pe Schmidt, 38. Dr aas . "'gon ec e e Carlos Corra. ..• '1.11J.... -Tratamento garantido de varizes, úl-ceras. varícesas,
pltal de CarIdade., CONSULTAS - nas4. l.J

"
-

SÃO SEBASTIÃO CHAMADAS UR- hemorroides com 6 ínjenções, sem dôr
Residência: às 6 horas; 'I

I CIRURGIÃO DA CASA DE SAUDE,
F uld: d' GENTES OPERAÇÕES E TRAT�M�NTO DA TIR9IDE (Papo)

Rua: General Bittencourt Residên�ia: Tenente su- Laureado com a medalha de ouro pela acu a e

Corpo de Bombeiros l.aU

ITratamento e Operações do estômago, fígado, vesícula en, 101. .

. 130 I de Medicina do Paraná.
Serviço Luz (Reéla· intestino _ Tubagem duodenal. .

I velra" -:0:-". �). 2 �O�
Telefone: 2.692.

-

165 .. Ob t't d maçoes. . . . . . . . . ..�.. Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, ma i!!
,

FONE � 3. .

Prêmio "Victor do Amaral de ClínIca s 1 eca, a
Policia (Sala Cúmls· moderno, em 3 ou '"15 dias.DR.·c·ARMANDO VA-IUR- ANTÔNIO MO� Faculdade "de Medicina·

, I �ário) .... : ..... %.038 Técnica única no mundo para o tratamento do Heman�:-IJERio·, DE - ASSIS NIZ DE ARAGÃO Com estágio na Clínica Cirúr_gica da Faculdade
I policdia') (Gab. Dele- gioma (manchas de vinho) no rosto ou no corpo, com.

'd d d S Paulo ,a o %.594
, 100% de cura,

_

. -:- MÉDICO -

'de Medicina da Univer�l a e e. ao ... '

COMPANHIA�,D. Receita de óculos _ Tr.atamento e operação das doenç-.s
..
Pos· Ser'viçQ's de Clínica ln- CIRURGIA TREUMATO-

. Viagens 'de aperfe�çoamento aos hospltaIs de
i TRANSPORT. dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,

t'antil da' Assistê,�çia �uni- LOGIA Montevidéo e Buenos Alres. .

NÇAS DE
. AtREO ETC.cipal e Hospital de Caridade. Ortopedia CIRURGIA GERAL - PARTOS - DOE

.

TAC a.700 I\TENDE A QUALQUER' HORA DO DIA' 11; PA
CLtNICA MtDICA DE Consultório: João Pinto,

. SENHORAS
.., Cruzeiro do Sul 2.500 'NOITECRIANÇAS ·E ADULTOS 18,

I

Operações de: AParelho.,dig�,��iVO (" es��f:ago, I
panair .......• :::: a.553 Consutório: Rua Deodoro, 35 � Tel: '2784

- Alergia -
,/

Das 15 às 17 diàriamente, intestinos, r:_et?, an!ls, �tc., Vlas
..
llares V. .

'ns Vari : _ . . •. .. . . .•• 2.a25 l. Residência: Rua Bocaiúva, 210
Consultório: Rua Nun�s Menos aos Sábados Aparelho' gemto-1;lrmarlO ��sculmo e .:.f�rtll�!n�, rl LÓid! A'reo .....•.• 2.402'

,

Machado, 7'---:, Consultas das Res.: .Bocaiuva 1S5. bexiga,' próstata utero, ovano.s, operaço.es P .as ldcas ... - Rl........ 22 .•350580 Hav·lo-Motor «Carl' .Hoepcke,"
15 às 18 horàs.

'

Fone'. - 2.714. Cirurgião da glandula tlreOlde. CIrurgla .

( can se. din······ "

.

". . can lívaa •••••• "
Residência: Rua Marechal

cer. TraumatologIa. ' .. " .

C HOTtlS '

ÇA
Guilherme, -5 - F'on.e: 3783. DR. H E N R I QUE Atende das 8 às 1� e das 16,as 18 h104ra� ��. h�: Lux 2,021 RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURAN_.

- RIS'CO P'ARAISO sa de Saúde São Sebastlao, das 10 as 12, e. as. _
.....•......•.

%.276' Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE J!iliEIR0-D-R-·-I-.-,-L-O-B-A-T""":O::-" P, ras a rua F�rnando �achado nr. 6. (Predlo do InstItu- Ma,eltlc .•... _ ..

/. 3.147 Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se-FILHO,
. MÉDICO

to DiagnostIco Dr. DJalma Moellmann). MetropoI- ••..••.••

1.121 bastião, Ilha Belà-, Ubátub!l, sendo nestes quatro últi",. Operações' - ,Doenças La Forta • . • . • . . • .

mos, apenas para movimento de passageiros.
'Doenças do a:pare�ho respi-

de Senhoras - Clínica de Cacique ...•.•..••• :.::! _

As -escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba nãoratório Central .......•...
,"7J prej·udicarão o-horário de chega�a no RIO (Ida) eTUBERCULOSE Adultos.

Estrela • .

I SANTOS (Volta)RADIOGRAFIA E RADIOS- Curso de Especialis.ç�o O Jose' Tavares Irac'ema Ideal '.659
ITINERARIO DO N/M "CARL HOEPCKE" PARA OCOPIA DOS PULMõES no Hospital dos Servidorf>s f'. .ESTREITO

O. M:E:S DE AGOSTO DE 1954Cirurgia do Torax do Estado MOLE'STIAS NERVOSAS E MENTAIS":"" CLINICA Disque '...........

I' IDA
.

V O L T AFormado, pela" 1!acul�a,de (Serviço dI) Prof. Mula- GEI;tAL Florianópolis ltaja' Rio' de Janeiro Santo,Naci()nal de MedlCma, T1SIO- .

-

10/8 1118logistl'l e Tisiocirurgião do I
no de Andrade)

Do Serviço Nacional de Do�n.ças Mentais,
2 / 24/8Hospital N:erêu Ramos i Consultas - Pela manhl

Chefe do Ambulatório de Hlglene Mental. Escola"Pllmâria 15/8
. ���: ._ !/: 5/9

Curso de especialização pela no HC'spital de Caridade.
Psiquiatra do Hospital _ Colônia Sant'Ana. 28/8 IS. N. 'l'.,Ex-i�tern,o e Ex-as- A tarde, -das 15,30hs. Convulsoterapía pelo eletrochoq�e e �ar-

.

Adventista Horário de Saída:
sistente de Clrurgla do Prof.

d' t no consultório dl'az.ol. Insulinoterapia. Malarioterapla. PSICO-
Matrí"""l". Ab-......

-

à 2A-'C1\0 h
' ,

G
" araMes em lan e

. '-

.... ... ..,.... de Florianópolis .

s 'tjV oras
Ugo pmh��i:). ulm·

á Rua Nunes Machado 1�, terapcia0'NSULTAS: �erças e Quintas das 15 às Carsos: Primário. Ad� do Rio de Jàneito às 16,00 horas
/

S b 'dt S8 � d T'''adentes '1'.' I, Para mais informações dirijam-se à
,

Cons: Felipe c· mI, Esqu,na e h • '.

17 horas. Sabado (manhã)

'1
'missão.

KE
- Fone S801. 2.766. Rua Anita Garibaldi, esquina de GenElr��.,,' Rua Visconde d. Ouro EMPR:ESA NACIONAL DE NAVEGAÇ_AO HOEPC

,h d

I Rua: Deodo,ro - Caixa Postal n .. 92 - ,!,elefone: 2.212.
Atende em Ol'a marca a.'

Resiclência - La Porta ' Bittencourt.
1 P t 75Res: Rua São Jo,rge 80 - , l' RESIDENCIA: Rua Bocaiúva, 139 Te!. 290 re o, .

.

Fone 2395.
. , Bote.

"

.

__
..

Dr. Ylmar Correa
CLINICA MEDICA

CONSULTAS das 10 - 13 horas'
-Rua Tiradente 9 - Fone 3415

Lavando com Sabão '

\?irgem· ESlJecialidade
da Gla. IIUIL IN�DSTBIIL�Joll,1II8. (m�l'tla !8glstrada)��-

economIza-se tempo, e ' dinheiro

. ���2Y'lICti,
, 41·.·
ESPECIALIDADE

-....--.....;-----:--
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·�G BBTABG
NO LAR E NA SOCIEDADE

Idilio
AFo.NSo. DE CARVALHq

Lembras-te? Era -de noite ... Aureo luar corria

Pelo róseo marfim de tua carne, pelos
Alourados festões dos teus lindos cabelos,
Destrançados no ar, do vento à revelia. ,-

ocorrido segunda-feira _ 2, '

I
"Julguei não vires mais!" - disseste com desvelos, na Maternidade "Dr. Car
Sentindo junto à tua a minha mão tão fria, los Corrêa" .

. Em. teus olhos azuis o nosso amôr sorria.

Quantas .juras de amôr eu não te disse ao vê-los!

A noite, mais e mais, fechava-se em veludo,
Esmaltando num fundo agreste, verde e rude,
Teu corpo virginal, dourado de luar.

Lembras-te agora? Não? Pois te direi, ainda,
Qüe a noite se rasgava em claridade infinda,
'Sob o lirismo azul daquele teu olhar ...

----x·----

ÚLTIMA MODA

-·,n..•,l',I
- como "toilette" espor-

tiva uma saia ligeiramente
rodada com dois bolsos
grandes e uma blusa branca
com decote emy' abotoada
na frente, mangas, tres

quartos com punhos e' dois
bolsos tambeni abotoados.
(APLA).

-o.....

ANIVERSARIo.S

FAZEM ANOS, Ho.JE:

- sra. Eva Natividade,
esposa do sr. Danton Nati
vidade, atualmente residin-
do em São Paulo;

.

- sta. Noemi Flores, fi:
lha do sr. Prof. Altíno Flo
res, Secretário do Govêrno
Estadual;'
- menina Carmem Sonia,

filha do sr. Haroldo Víllel
tesoureiro da Penitenciária
do Estado;
- sr. Pedro Goulart;
- sr. Emanuel Florenti-

no Machado;
- sr. Ary Francisco Bor-

gonovo; ,

- sra. Filomena Cioffi,
esposa do sr. Domingos
Cioffi;
-:- sr. Ubiratan Reis e

Silva;
-) sra. Maria Madalena

Piazza, esposa do sr. Mário
Piazza;

.

:-

�,sra. Adaliisa "Salles
Osório, esposa do sr. Alvaro
Osório, industrial;
,- sta, Iracema Licinia

da Luz; :.',

_:_ jovem' .Zenoní Souto
Figueiras; , , .

,
- sta. Aleída Ferrari; .

- sr. Lauro Otávio Cur-
cio;

sr. Pedro
Bruno.

Gonçalves

EXDerlmeite boie
tS,-
PUQIM DE MAÇÃS

Ingredientes
,500 grs. de maçãs.
3 colheres de sopa de cal

do de limão.

125 grs. de açucaro

1 pedacinho de pau de
canela.

100 grs. de sagú,
1/2 litro de água.

Maneira de fazer

1. Descasque as maçãs,
corte em 'pedaços e cozinhe

com água. Junte o caldo de

limão, o açucar e o pau dê
canela.

2. Depois de moles, amas
se bem as maçãs e passe

numa peneira.
3. Cozinhe o sagú com

pouca água, durante 20 mi

nutos, até obter um mingáu
e depois misture-o com P.

massa das maçãs.
4. Coloque numa fôrma

molhada e vire no prato,

quando, estiver bem frio

(APLA). i

Parjicipação
CLo.VIS DERUIZ BEDUIN

e

ESTER TRINDADE

DUIN

participam aos seus

rentes e amigos o nascimen

to de seu filho CELSO.,

Fpolis., 2-8954.

Uma nova f6rmula grandemente melhorada

combinando

Creme de8or�eore
Loçõo fôcfo/em

:'

INGRAM'S
.-_._

CREMI DI BARBEAR MENTOLADO

AOORA em pote. '. em tubo.

MUITO MAil ICON6aIco I

Proporciono Ulll bo,�CJ'

••. Espumante
•••Suav. j
•••R6pldo
.. oe, alara,

•• nODUlO IIIIJOL.MYUS

Conselhos' de Beleza . Preceito do Dia I
INFECÇÃO. Fo.CAL

COMO. FAZER EM CASA
ÚMÂ MASCARA Co.N

TRA AS RUGAS?

Dr. Pires.'

contra as rugase em que as

mais diversas substancias
são empregadas como a a

veia, farinhas de trigo e de
aroz, . fécula. de batata, etc.
Nesse caso dissolve-se a

substancia desejada na agua
ou no leite comum ou

quente até a obtenção de
uma pasta quê, fria ou mor

na, será aplicada no rosto.
Outras mascaras são cita

das como vitaminosas e que

JOSE' MARIA DE CAR
VALHO REIS e SRA. parti.
cipam aos parentes e pes.·
sõas de suas relações o nas

cimento de sua filha ANGE
LA BEATRIZ, ocorrido dia
7 do corrente na Maternida·
de "Dr. Carlos Corrêa".
Fpolis., 7 de agôsto de

1954.

•••

'",� $1'
"'�r{ ROL�TA

4f-,_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Caminha o primeiro tur- tri-campeão da cidade, pos I" '-

no para o seu final. suidor de um plantel ínve- '"

Ante-ôntem deram-se as [ável,' atravessa f'ase desía- Superioridade inconteste do Atlético sobre, o
despedidas do Atlético e do vorável. Com .as ausências , tri-eampeâo da cidade, cujo poderio desmoro- \

Avaí, . "

," frequentes de, Herrera, �'

na-se àos P'OUCO$ -,- TàtÍt, um as�ombro -- De- '

Públiéo pêqúeno para um' Saul, Néde, WliUâ"ce e Bráu'
grande jogo, o que uma vez lia, este último cumprindo fendeu osoberb� guardião avaiano um penal-
mais vem atestar o desinte- pena de suspensão, a 'nave ty, além de várias defesas de grande vulto --

rêsse do mundo' futebolísti- alvi-celeste navega entre
co ilhéu em cooperar com recifes, tropeçando aqui e Excelente impressão deixou' o estreante Gio-
os nossos clubes para O soo e ali. E Manará e Duarte; vani -- Cenas deploráveis no gramado, sendo
erguimento do pebol da Ca- para agravar ainda mais' a <, expulsos Duarte,' Manara e Cazuza __ .Rodri-
pital. situação, talvez sejam puni'
Assistimos a uma partida dos pelo ,T. J. D. com penas gues e. E'rico, os artilheiros: ,"- Arbitragem

acidentada, pontilhada de de suspensão; E a direção Quadros
.

__ Vitória do Avaí fia preliminar.
ameaças, provocações, so- técnica? i Sél1U -Nizeta, pas' .

Os dois gols da partida
cos e ponta-pés, Três dos 22 sando a dirigira quadro". o ' ,:."" , c' .s. foram' obtidos, o primeiro
cotejadores conheceram o seu auxiliar., õ' qual 'lião' põ"' p'ôde duvidar.. O tricolor Veludo; Barbosa e Osvaldo. rojo, A defesa do 'p,enalty por Rodrigues, em belo es'

caminho do vestiário no se- de ser apontado culpado do merecia vencer por uma di- Foi a 'melhor atuação da I de Giovani foi uma coisa tilo, num passe de Bolão
gU;ndo tempo é''qü-atw,' _fq- colapso de domingo. Diante ferença de dois ou três ten- carreira dp estupendo galei'

I àssombrosa. Tatú, não resta que foi servido por Guida,
ram socorridos' 'por lesões d�s�o tudo verem,os �omo a' t�s. O �aior ,obstáculo, . pO-1 1'0. Suas defesas deixaram 1

riia�s dúvida, é o guardião aos 13 minutos do.1.0 tem

corporais, Um dos quais com girao os l'espOnS�veIs pelo rem, fOI T�tu, que praticou

I
pasmados q"a!ltos ',:se, e�'

.

mais

com.plrto da," .cId."ade e" \.p�. O empate surgiu aos .19gravldade a ponto de neces- clube, enquanto e tempo. um- sem numero de defesas centravam na praça esporti- sem exagero algum, o me- J.,mmutos sendo autor da fa-

sitar àpresença 'du-abaliza-' arr?jad�s e .dificilimas .

que I
va da r�a Bocaiuva, quer lhor �laY7� do Campeonato çanha o meia E'rico que a:

d�rméâíê·l'tl,l:'.,�-Lauro Daura, OPORTUNIDADES' fanam inveja a- Castilho, pela calma, segurança e ar- Waldir fOI outro que assam' proveitou um passe de Gio-

pO_is"b,jôgad!*l"se debatia PERDIDAs' 'e,� brou, Jogou muito ohe,rcu""lvanLem dores violentas; Mas o
,____._o leo zagueiro. Guida e Mana-

craque poude 'retornar. áo ," Várias oportunidades, fo- ra e mais Rodrigues foram" ARBITRAGEM

gramado para livrar, seu' ram perdidas pelos diantei' , ,N til. A
-

\

I outros que convenceram no ! ' ,,'

conjunto da derrota. ros, principalmente pelos do
, 'O: I'CI'IS ZU Avaí. o� restantes com aI" Oswaldo" Silveira, tVadi'

O prélio de domingo l?ó' Atlético. Um chute de E'i-i- tos e baIXOS. co), conduziu-se mal na

de ser apontado como o co foi bater !1O travessão e

B ' , No Atlético, Giovani foi direção do jogo. Faltou'lhe
-

'mais acidentado do Campeo- aos 37 minutos da la. fase e' ranCO ','
o que melhor impressão dei- 'energia e autoridade para

nato. O árbitro Oswaldo Waldir salvou a cidadela a' : xou. Já falamos dele no íní- r:�l?r<eensão do jogo violen'

Silveira, ainda um novato, vaiana de uma cabeçada de :, f.�,{:. "

não' tem autoridade sufici- E'rico, quando Tatú já ' se
'

ente para reprimir jogadas encontrava vencido e sem

violentas, muito embóra não possibilidade de defesa.
'

'duvidemos da sua honestí
dade e' imparcialidade.

Diante dos rumores de que o Clube Náutico Ria'

chuelo. achava-se em grande atividade, fomos de surpre-
I

-sa, à Rita Maria.
E'RICO CONTUNDIDO I Constatámos ,que, realmente, existe muitas novlda

A 25'· t
'

g
'des na garagem do "veterano",

os mmu os carre am
I I" 1. "d' .d' já iamos nos despedir quando a "hidrogénio" arreben

os tricolores sôbre o arco I' meia n:ente, esejamos
-,est,acar as �ul,tosas obras '

,.

d d tau. E que estouro! Quer�m saber? Então lá: vae. O Ria-
Um novo Atlético foi-nos de Tatú que em último re-

I
que estao sen o realiza asna séde doClube, mui espe-

dado apreciar. Não o' Atléti curso defende a, pelota co� -cialmente, na Secretaria, no Vestuário e no Banhéiro. chuelo receberá nos ,primeiros dias de outubro, jum oU,t·
co periclitante de jogo para um soc�, afastfan�ol o perr- Nas duas primeiras dependências, o-fôrro, 11 "cumieira e riggér a oito remos, construido nos famosos estaleiros
jogo, mas uni quadro domi .50. Porem, ao aze- o, o ar' ,

Ih rd f
"

'.. Pirsch - Alemanha. O referido barco pestence ao CIu'
_ �,;,.,dor, dotado de admirável queira chocou'se com E'rico, o te a o oram arrancados e tudo fOI feIto de novo, no:

I. ,QUI t d
'

,

Ih' d l' d t Ih d 1 be de Regatas do Flamengo, sediado na Cápitai Federal
__ "":v.....'\!entia. Durantg_ os 90 mi: o' que ocasionou, co;m a reti·, an o'se, agora, me ar ec Ive o e a o, o qua . '

'

rÍuto'S",�y.campeão sentiu rada qo gramad� do diantei-
I

nesta parte do edificio era q�asi plano. 0- mateTial em-- e será transferido para o Clube Náutico' ',Riac}melo,
'o peso da potencia tricolor, rei, fortem�nte, contund.i,d, !

pregado ]lO fôrro é a última palavra rlO, assuntQ. Tratá' desta cidade. 9s enteridimeIltos que se vinh�m proces,.·
logran'dó eseapar da derrota' para retornar quatro mmu'· 'd' 'fAlh' "B'" 'l't" "

I' d d' sando nêsse sentido cheg'aram a bom têrno e o Flamen'
d 'M-" ,se as o ,as raSl 1 . que, a em, e , urar,em uma, e-.

só Deus sabe como. tos ep_PIS,. as nao sUPOr-1 .

'

, ,

'.. . ,'" 'go concordou em vender uma das suas embarcações gi'
O resultado 'de 1 x 1 que tando as dores teve, de sair term�ade" produzem um efeIto de rara beleza. O�. ar-

,
" I, .

"d d'
- ganÚ�s ao ",veterano" de Santa Catarina. Ficámos per:à'cusou "O marcador final es- novam'ente para 'só retor' mano�' para a guar a e roupas e outras pertences dos

,

tã: longe, muito longe, _de �ar aos 1� minutos dÔ'Se-1 atlétas, estã_o _�e,nclo construidos de, tijolos e as po�tas, de plexos! Apresentamos ,os nossos parabens à turma ria'

expressar o jogo mais voru' gundo peno�o e aos 19 'em- :madeira, com "venezianas", cuja durabilidade será mui- chuelina e saímos' corre1{do, afifi de rabiscar es'sas "NO,
moso dos_ comandados de patou a partIda , . , TICIA-S AZUL E BRANCO". /

.

,'"

Giovani. OS EXPULSOS
to longa e de ,oh,�o asp�to.. �

"

.

Dona Sorte esteve com o A violência imperou des' O banheiro, :;tambem;;,pas-soú ,por g;ranqe. 'refórmá.
Avaí em muitas ocasiões. de os prim.eiros insta,ntes. Todas as parédes estão ,�eve�tida� de ladrilhos brél.,ncos,
Mas; também, é verdade: Quando enorme era o rego' até a altura de dois m,etros. Possue, três chuveiros; sen

que o Avaí muito fez, indi' Sijlo dfo� cdracE�' atl�ticalnos. do "dois elétricos e, q.uanto ao .encan�:rnento aã:gua foi ra-.'vidualmente, pois cumpre- pe o eIto e nco'lgua an',
". ,...' ',',

� .';'
,

.',. ;.'

nos salientar os esforços de' do a contagem' e nossa a: I �:c�lmente ,�o�IfICad�.e 'ren�'vad�. ,A 'ms.talaçao SalJ.l'

senvolvidos por Tatú, Wal' tenção estava voltada para tana, tembern,' e, coniplet�me;ntenóva.. 'Tôdá a instalaçã_o
dir;Manara ,e Guida, verda- ,o caderno de notas, ocor- elétrica foi ':renovada e 'sensivelmente' alterada' Jerido
deiros .alicerces da defesa. I reram,. cenas desagr-adavéis sidQ empregados fi�s cobertos dé "nylon" e 6s ;nt�r:r:uP'

que nao pudemos observar' �
, '.' d

-

d
b 'H 1 t 1

,ores·e toma as sao e lou�a.
em. ouve u a corpora, _

' ,

, ,
'

sendo protagonistas Duarte N� próxima semana, será dado inicio 1i pintura iIr
,

O Atlético acertou o pas- e Juca, eleúlentos frequen: terna' e externa do prédio, ague; depois de terminado,'
50 pela primeira vez neste tadores do Tribunal de Jus' dará mui(o realce à simpatica séde azul e branco. Os seus
Campeonato. Cumpriu uma tiça Desportiva. Foi o' que defensores que já'gõzavam de. co�'ifôrtd dóravante ficâ-
atuação que p6de ser: consi' nos contaram colegas que ',.

"

�., .'.
' '; ,,'.,,' "

.. '

'

'derada magnífica sob todos observaram bem tais cenas
rao. m?g��fICamente mstalaqos, e s9 nps ,cabe ", ,?plaudir

o, a,p�cto,. A inel",ão de deg,adaníes. Duarte, foi. :,".',e,fo'�.,do, .dirige�.tes do Riachuelo, pela ace"ada"Giovàni parece ter resolvi- expulso e Juca permaneceu mIclaÍlva que tomaram. � .'
,

do de uma vez por todas os no gramado, o que bem :re' Em conve't�a com o 1.0 Secretário Alcino Millen
problema do ataque. O ga- vela o êr�o do .á!-'tibro, não da Silveira e com o'Diretor de Regat;s Henri ue Mo'
roto revelação do �utebol dando ao zagueIro o mesmo. ,.

' .' '" '

A"
" " .'

q

sulino, vindo do Hercílio destino do dianteiro, ou se�
rItz JUnIor, dOIS baluartes do vovo', .fomos mformados

Luz, de Tubarão, deixou imo ja.o caminho' da' cêrc;l. .de que, o Clube Náuti�o Riachuelo está se preparándQ
pressão lisongeira. Tem ,Quasi no final da 'peleja para a grande regata internacional a ser efetuada nesta.

_
muita classe o rap'az. Em Manara caminhava com a Capital, no_dia 19 'de setembro vindouro e que será prd
algumas fases deixou mara' pelota, manobranRdod-a. para movida pelo Clube de Regatas Aldo Luz Assim é quevilhados� o.s expectadores um passe a o ngues, "

.

' ..
"

"

" " ,

com manobras dignas __de quando recebeu tremendo � estão e:m-treinamehto dois conjuntos dé,' out-rigger a

autênticos craques. E' joga- covarde, ponta'pé de Cazu' quatro remos com timoneiro, um conjunto de out:rigger

/ F'
dor, que sabe utiliz.ar o cal� za, que o atirou a grande a dois remos com patrão,'u� "sculler" e' úrrta guarnição
canhar nos 'passes quando se dis�ânci�. �empeJ:am�ntal. estreante de 'ióle 'a quatro remos. Dentro de pouc.o� dias,vê aC9ssado por dois ou e vmgatIvo, as ,vezes, Mana "d bl" d

' '. , . .

'

;, 'i'"

mais ,perseguidores. Mas ra levantou-se e voltando-se
o ou e ara llllClO aos preparhvos. Como vemos., 'o

• Oiovani não jogou tud'o o para o médio vibrou'lhe via- ,Riachuelo pretende fazer grande, fi_gura n��' compe�içãO!
que sabe'; pois um dos seus lento murro em pleno rosto

I
da primavera. Os seus leais adversários que ;s� cuidem!

grandes meritos é o shoot daí resultando luta corpo' V�rificámos entr� os atlétas do "veterano'" tiJh,'hôm
violento-com ambos os pés ral, sendo ambos expu.lsos elemento vindo do Clube N' t'

c',
F .• M1 ".it·· , U',

e de qualquer dI·staAncl·a. Tal' d h 1\ t MI
' au ICO ranClSCt:l =, Ine L

a canc a. �n es finara T t d J '

C
'

,

'

' "

vez IJ..os,próximos encontros provocara a Giovani e Ca-
ra a-se e ase' arlos Tolentino de SoúZa, o qual�' a:'

" do triCOlor ele possa de' zuza a Duarte. Contra tais cha'se bastante satisfeito em seu nov-q' ,Clube "Tatªu".
y:rnçmstrar o que sabe,'. Teve elementos, solapadcires do qUe rema bem ,em barcos de braçadeiras duPlas, p.ossi�·
a honra de çobrar ,o penalty brilho -40 cot�jo de domin° velmente, �orrerá no ,!'skiff'i fi rio "double'scull" riá

:taâ�d:�t,e..N,,'.. !f,J:,'0�1;qruce,huo' DgO, eSI�er�mos qu� � T. J. esplêndida' parada ná�iica' ��e '��k a�izihh�(,ctefendertdo
l:< ' .- ap Ique a pumçao que

"

..

.

" ,

arqueiro Tatú 'não, quiz que mereéerp cp.ara o bom, c, anda" �s cor��,',�z'l:ll e �ral1co.
a bola entrasse 'conseguindo mentó do Campeonato,. ",)" C��fi:)J�m�, ':����mqs 110 pri,llcípio d,es�, reportMem,práticar uma das suas mais as nOVIdades na Rita"Maria, eràm- muitas, de fáto,;,as- en'
brilhantes defesas. TATU' A MAIOR .

"
'

contrarpos' e aí -estão relatadas, porém, a nossa
�
curÍosl-

FIGURA dade, ainda, não estava satisfeita. Queriamo� sabel':'niáls.
Estavam�s aâvinlíando 'que ;e�istia algo' esêond'id�. Isto
estava na "cara" dos rial:!hueJinos que' encontramos �m

"O \o

UM NOVO ATLE'TICO

,ESTREOU GIOVANI

'Que o Âtlético foF'senhor
Não restá dúvida que o absoluto da càncha ninguem

A
cio desta reportagem. Son- to.' SeUs erros foram de
cini tambem esteve magní- c grande monta.

fico, conseguindo - realizar
duas defesas maravilhosas.
E'rico, apesar de machuca'
do, foi de uma' bravura ad
"mirável. Juca, Fausto e Os
ni muito 'firmes e Sombra,
Cazuza, Frederico, Fernan
do, Lauro e Sombra dentro
das suas possibilidades, a-

gradaram.
'

QUADROS

OS GOLS

ATLE'TICO Soncini,
Juca e Fausto; Osni, Frede
rico e Cazuza; Fernando,
Sombra, Giovani E'rico e

Lauro. /
AVAI - Tat<t, Waldir e

Danda; Guida,' Manara e

Acioli; Duarte, Amorfai,
Bolão, Rodrigues e Pauli
nho.

. PRELIMINAR

Na preliminar entre os

aspirantes, venceu ó Avaí:
3 xl.
Rendá: superior a seis

J?il cruzeiros.

»

nossa inesperada visita. Os seus rostos espelhavam algu
ma coisa que não nos tinham dito. Então, ao revelarmos

essas nossas observações, vei� quasi a só voz, a maior
bomba de retardamento. Sim, de retardamento porque

PARA AQUELES QUE

i)ESEJAM O MAXI'MO '

"t-_!. ••:

EM CORteSIA •

E EF1CU:NCIA�
.

.

CIf � ÍJPA.
�

fJ) '�'"

ERL
PERf'Ei(nõ. SE/V! /G'UIli.

/,
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no Passado.
10 DE AGÓSTO

A data de hoje recorda-nos que:

.- em 1632, faleceu Martins de Sá, tenente-general
. dos reais exércitos e vice'almirante das costas

do mar-ido sul. ,Era filho do segundo capitão
mór dó' Rio. de Janeiro, Salvador Correia, e pai
de Salvador Correia de Sá e Benevides. Nasceu
no Rio de Janeiro e, aqui, por três vezes, exér- '

,

ceu as funções de governador: de 17 de julho ,

de 1602 'i(junho de 1606; de 1618 a 20,de 'julho'
de 1620; e de 11 de junho de 1632 até ã data de
seu passamento;
em J793, os federados de Marselha entraram em

Paris cantando "Chant de Guerre de l'armée du

Rhin", que ficou conhecido como "A'Mars�ihe
za"·" I
em 1823, em Caxias, no Maranhão, nasceu O

consagrado poeta Antônio Gonçalves Dias;
.ern 1836, um destacamento de marinheiros, vo

luntários e soldados de linha, sob o comando do

seg.undo·tenente Fernando Gomes Ferreira da IVeiga, desembarca defronte da fazenda de Per-.'

nambuco, no rio Capim (Pará) e é destroçado'
pelos "cubanos". Foi morto aquele oflciàl;

- em 1837, no Ceará, nasceu Antônio 'I'iburcio
Ferreira de Souza, General do Exército" herói
de Itororó, 'que yeiu a falecer em 28 de 'março·
de 1885;
em 1864, o ministro brasileiro em Montevidéu,
conselheiro José Antônio' Saraiva, dá conheci:

'.
mente aô govêrno daquele país que as fôrças
navais e terrestres iam dar início às represálias
anunciadas no "ultímatum" do díá 4;
em 1894, no combate de Carovi, faleceu o céle
bré caudilho Gumercindo Saraiva;
em" ��37., em Petrópolis, faleceu Miguel Lemos,
destacada figura do culto positivista no Brasil;
em '1943" o então General -de Divisão dol Éxér
cito, Jói'ío .BaÚsta Mascarenhas de Morais, acei
tou o convite para comandar' a F. E. B. em ope-

: �açõ�;i de guerr.a na�uropa.
.

, ',' . . .

André Nilo Tadasco
!-�� .•�..,.� .,"�"""!"�)-�':f'""'--""""'�-""""'�,.

I Sífilis

, ,

origem. ,

Inofenslvo ao organismo, aKradãvel como II·

cor.
,

"Com a, 'Bihlia' na Mão
<'No�CeDáculo)
TERÇA'FEIRA, 10 DE AGOSTO

" .
. últimas pesquisas, foi ela-'

Algumas cairam ent1'e espinhos, e, 08 esptnhos cresceram borada a fórmula de JU-
e as sufocaram e ficaram infrutíferas: (Marcos 4: 7). Ler

.

VIGOLD - a qual reune Aluga-se um quarto para,
,

MarcOs 3: 14·20 todos os conheciment�s sô-
f

. .'
. 2 moços distintos com ou

UM sábio sentenciou: "Uma pessoa az as coisas que bre o assunto. JUVIGOLD
realmente deseja fazer; mas desculpa'se dizendo que não

rejuvenesce o "Turgor
.sem café.

tem tempo para as cois{ls que presume querer fazer". Vitae" proporciollando a re-' Tratar à Rua Conselheiro ,---3a. DIMENSÃO,� �

Um rapaz não tem tempo para escrever aos pais, é que
.

(!uperação' das funções or- Mafra, 152. uMETROSCOPIeS»·'
êle aprecia máis um jogo de salão. Uma família alega gânicas, dando euforia e ,de_ "NÃO SERÃO COBRADOS'ALUGUEIS DOS

I que não tem tempo p...ara ler, prefere a televisão._Uma s�mbaraço.de movimentos. Objeto' . rou�ado _

i ÓCULOS ESPECIAIS"
meni,na não tem tempo de. arrumar o seu quarto, ela .JUVIGOLD tem �ndicação ,A CJ.':1em fôr pferecido um . -: 0:-

quer conversar com sua amiguinha. Somos indiferentes "em ambos 'os sexos. Nas rá.dio�. válvulas, de automó- " NO MESMO PROGRAMA:
.

d' 1
.

t fI' t d _c_._ '.'CAMPO DE BATALHA. " -,-- .

só para' as coisas que julgamos secun adas. I farmácias e dr!)garias ou ve, sem au o' a an e, pe e-

se comunicar a esta' reda:' HUMPRR,EY BOGA�T - JUNJ�; .ALLYSONLucas enumera algumas �oisas que o M'7stre disse pela caIxa postal,' 4.306' /' __: ....... -. _

que nós permitimos tomem o lugar de noss.os deveres re- RIO.
"

.
. '. çã�erá !�compensaao.

. �!!::�: ee�;::�e�:p���r t�::�c:ecl!:: adCe::�:�:u�' f.�,l�;����;�.�{�·,�,.. <'�'i".

pi!!ssoa humana necessitada. Não somos nunca \ndifé:en- V'E.N'D·-'E-···'.'�,'.'," " •....�.'
.

t� aquilo que nos interessa. . �Na vidp diuturno, as coisas do espirita são tão impor'
tantes como as da vida" tisica. Quando reconhe'cemos as

'rie'ceSsidades vitais do espirito em nossas vidas, nossa in'
diferença' pa�a com as coisas espirituais desaparece.·

bons»
�

a' qualificação ofi
o novo cronômetro

automáti o Omega Constellation
Illl:ma categoria única de precisão..�

_.� �\
". ���"\' A' .,. id. '- \�':.>"'" ,\

S exrgencias requen as para ser con-

\�, .... (J\� S' did - -

d -

d:
,
..•.•.. \'Ç,tP \.� \ ce 1 a mençao tao consagra ora sao e

.

\. \.. IS ,f_ .. • \ , •

\,:. \.ot--(;;'..:�.I\\ OC� tal sevendade que somente um relógio

:�\}�.:
\
5 lt" 'de precisão extraordin�ri{ pode obtê�la.

. )" fo1�Y Na verdade. um cronometro submetido

Or.\ j. aos testes' dos Laboratórios Oficiare de
.

Contrôle, da Suíça, deve apresentar uma

regularidade perfeita, em diversas posi-
ções, sob temperaturas que vão desde o

Irió glacial ao mais inte�so calor tropical.
Confirmando sua categoria excepcional,
todos os cronômetros Omega Constellation
obtiveram essa ambicionada qualificação.
Ao escolher um cronômetro -Ornega
Constellation, para sua garantia, exija o

certificado que lhe confere a menção
"résultats particuliêrernent bons".

C AfUNDO APRENDEU A �
C O N F I A R EM O,M E G A! '1i'
'-

D(sdt" 1933, Omtga mantÚn o recorde absolu[()
de prtcisão no Obsavatório de Teddington. Em
Nmchâtrl, Suíça, em 1948, e em. Teddington, Ingla�'
Urra, em 1940, Omtga obteue �ais eleuad« classi-

. ficação pára relôgics de pulso. Em 1952,
.

após .20
anos de cronometragem oficial dos Jogos Olímpicos,
Omtga conquistou a ambicionada Cruz Olímpicá.·
Omtga cronometrar'; ainda ..s Olimpíadas de 1956.

(2

OMEiG,-
Rejuvenescimento
daS' Glãndulas

Sexuais Vende-se uma, de .madeí-
Enfie as mais recentes rã, grande, com 420 mts2

lescobertas salienta-se o • te!reno, nà Rua Moura, em
)roce�so de rejuvenescí-. '

$Barreiros, _p.Q,r C� .. !." \.nento glandular, cujo tra-

tamento vinha sendo motí- 30:000,00.

'1,0 de acuradas pesquisas. .

Negócio urgente..
De tais estudos. chegou o Informações com" o Sr.

prof. Voronof a sua sensa- Jovel Lemos, na banca. de
cíonal descoberta que tan- jornais anexa ao Café São
tos beneficios tem trazido Cristóvão.
à humanidade. Aproveitan- PARA DEPUTADO' ESTADUAL

TELMO VIEIRA RIBEIR'O
RITl -_

•

.Restauranfe ,Rapoli
RUA Marechal Deodoro 50 .

Em Lages, no sul do Brasil,' o melhor!
Desconto especial para os senhorés viajântes.

Partido Trabalhiala B'rasrteiro
. '

.

do os estudos gerais' e in

troduzindo o resultado das

AI'usa-se
Sala para Escritório de"

I Advoéacia' ou Représenta
. çÕes, no centro, ;{Cr$'700;oo
�

.

I
mensais; .

Tratilr n? Ed.l1. São Jor
ge, 10 anda�, sala 8 das 17

às 18 'horas;

'-

Uma çasa à Avenida M�uro Ramos, 137:
Tl'atar com o sr. A. Madeira.
Rua Trajano. '3í, Sobrado:

ORAÇAO
Dé�s Todo·poderoso, 'tu és suficiente- para tôdas as

nossas necessidades. Ajuda'nos para que não permitamos EDITAL DE CQNVOCAÇÃO
que os interêss�s terrenos se in:terponham entre ti e nós, De ordem do sr. dr. Árnoldo SuareZ· Cuneo, Pl'esi-
afim de �uç p�ssuamos a plenitude que desejas para dente da S. C. M., convoco a todos os.senhores d.ompo-
nós. Por Jesus c�'istó, -nossõ Serihor. Amém.

.

nentes .da diretoria; para uma sessão, dia 10
-

do corrente,
.

'. '. .', "

..". terça-feira, às 19,30 horas, em a sede social, à r}.ia T�'
PENSAMENTO PARA O·DIA· -.

-'-

. Inente. Silveira' (Casa Santa Catarina) � fim d� tratar'
"Indiferença por édsto signifiéa,. que está·mos.dando de assuntos do interêsse g�ral. .'

,

.

�o primeir.Q Jl,lgar � algu�a, outra pessoá ou a' algúfn� i', Florianópolis, 6 de agôsto de 1954�
coisa". ./

.,

.

. I Seba,_stjão B. Vi'eira :._ -Secl'étário

Soe. ,'de Cúltura Musical

Um te�reno à rua Souza
Dutra no Estreito.

�ra�ar ,com Fragoso na

Firma Hoepcke' (Navega"
. ção).

, .(

'Vende-se

5

Mordendo e

assoprando.?
(Alvarus de Oliveira)

Tkl�ez estejamos fazendo

papel de morcêgo: - Mor'

dendo.e assoprando ... Ou'
tro dia deixamos consigna'

- do voto de louvor á polícia,
I com a idéia de Cosme e
r

Damião, "com os guardas
.

que temos encontrado á
noite na ronda dos quartel
rões. Não há dúvida que foi
reformado o.polícíamento e

que se sente polícia nas

ruas. Isto dá certa confian-'
ça...

.

Mas - sempre a antipá
tica conjunção! - existe

algo errado ainda e dois fa
tos positivam essa afírmatí
va, Dois fatos que �recem
mentira, em enrêdo"de ci
nema em filmes de moci
nho ...
Avenida Rio Branco,

quase/esquina de Santa Lu
zia, pleno coração da cida
de. Onze horas: dia claro,
sol pino ... Encosta uni carro
num magazine de roupas
para homens.

Abriram as \ portas
da loja (era domingo), e
com a maior das calmas',
com a mais deslavada sen

vergonhice, retiraram rou'

pas, escolheram malas, pe
ças de fazenda, camisas e
outras coisas mais. Umã
compra consideravel:
300 mil cruzeiros!
Ao lado da loja se acha: o

Supremo Tribunal Federal,
onde há sempre guardas
postados. Nas imediações
rondam sempre soldádos da
Polícia Militar ou ínspeto
resde trânsito.Mas ninguém
ligou para a história ...
Ninguém anotou o número
do carro que estava estacio
nado em lugar não permiti
do!
E a façanha foi repetida

dias depois com outra casá
comercial, o que evidência
existir uma organização es-
oeegl��JiRff,! u' ,

ràm alarme, deséóoerto
-

o

roubo, queixaram'se á polí
cia. Perícia vem, perícia vai.
Aborrecimentos legais etc. _

Mas nada até hoje, se apu-, .

rou. O fato foi relegádo ao

plano de esquecimento ...
Onde 'foram os ladrões ven

der o furto do . roubo? A.
polícia já pãQ conhece os

compradores de' "moam
bas"? Não seria fácil essa

pista? E o carro? A Inspe
toria não seria' fácil identi
ficar carros que servem- pa
ra assaltos repetidos? E na

barreira onde a fiscalização
.é tão severa para o comér
cio e as indústrias organi-

.

zadas, não deixando passar
nem simples' amostra sem

nota fiscal?
Infelizmente fatos como

êstes vêm demonstrar que'
está o Rio muito longe de
ser uma cidade policiada. E
que sua população, seu côo
mércio e sua indústria não
encontram proteção ná po:
lícia, sustentada á custa' de
tão pesados impôstos!

.

\. -

� ." • .J

C6l1ca. ·d .

C6l1ca. d. ·ff '
..

'. C6l1ca. do. In'••IIn.., J

C6l1ca. d. rln. - C6I1c•• u••rln••

"ÕãfÃi·
HERôrCAS

. VIOLINO"
Vende-se por ,preço de

ocasião, um violino novo,
marca JANINE.

.
Vêr e tratar no Bar'Café

"Cinelandia", em frente ao

·".Cine São José".

IMPuREZAS 00 SANGU6? .

.'. _. ,

JMXllDrH06'Ufl�A ,.

'- .

�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



na data propria, pagariam
os requeridos juros de 1%
ao mês, sendo certo que o

recebimento das - presta'
ções atrazadas, por parte da

o requerente, constituirá me-

ra concessoã digo conces

são, sem alterar ou modifi

car, por qualquer formá o

contrato. VI), Sem prejuizo
de outras estipulações, obri"
garamse, mais, uma vez, os

requeridos á pagar are'

querente, mais dez por cen

to ) 10% sobre o total da

divida, a titulo da pena con

,
Faz saber aos que o pre' vencional, se o ,pagamento

.sente edital de' citação com do emprestimo tivesse de
o prazo de trinta (30) dias ser reclamado em qualquer
virem, ou dêle conhecirnen- processo judicial, ou outro

.to tiverem que, por parte de forma administrativa ou

da CAIXA ECONOMICA contenciosa. XII) Conven:
FEDERAL D E SANTA cionaram, finalmente, que o

CATARINA, lhe foi diri' contrato seria rescindido,
gida a petição do têor se' assim considerado para ser, ,

guinte; - Exmo. Sr. Dr. desde logo, exigível o paga'
Juiz de Direito da la Vara. mento da divida; e quais"
desta Comarca. A Caixa quer, quantias devida que, I

Ecônomica Federal de San- em virtude das diversas
ia Catarina com sede e fô' clausulas contratuais, te'

ro nesta Capital, por seu nham sido acrescidas ao

advogado abaixo-assinado principal, independentemen
(documento n. 1) vem pro' I te do prazo contratua�s, te-
pôr executivo hipotecario nham sido acrescida ao

_ 14.Sábado (tarde) -;'Farmácia"Sto. Antônio, - Rua

contra 'Eugenio Bossle Ju- principal, independiomtemen'
Joao Pinto, ,-

nior e' sua mulher D. Ma' te de prazo contratual ou
.

15 Domingo - Farmácia, Sto. Antô�lÍo - Rua João
ria, Puccini Bossle, residén de aviso ou de notifacação Pinto, "

,

,',
'

tes e domiciliados-em Ima- judicial, se ocorresse imo .21 Sábado (tarde) '- Farmá�ia Catarinense - Rua

rui, Municipio do mesmo pontualidade no e.agamen' Trajano.. .'
' •

'

• Lei n.' 460, de 14 de junho 'de 1951 ...:..:.... Ca�a dos Pro-

nome, pelos seguintes fatos to das prestações ou de 22 Domingo -. Farmácia" Catarinense '- Rua Tl'a' fessores de Santa Catarina ___,.. publicada no Diário Ofi'

r 'razões. _ 1) Por escritu' qualquer quantia devida [ano, '�

,

I cial do Estado n.4.443, de 21 de junho de' 1951 - A Casa

ra Publica de 19 de março por fôrça do contrato as-
28 Sábado (tard�)- - Farmácia Noturna -' Rua dos P:()f�s�ores de Santa ·Catél.r�na _:_ o lar, dos profes

digo, 19 de novembro' de sinado VIII) Apesar de Trajano. , "s�res l�v�hdos e desamparados - já foi instalada (pré-

1948, lavrada nas notas do convidados varias vezes"
29 Domingo - "Farmácla Noturna -:- Rua Trájano. dio próprio}, inaugurada e se encontra em pleno [uncio:

Tabelião do 20 Oficio da Co' por carta e até por edital am
O serviço noturno será efetuado pelâs' farmácias namento, há mais de -um ano, 'à rua Almirante Alvim n.

marca de Florianópolis, nes' pIamente divulgado na imo Moderna, Sto. Antônio e Noturna situadas às ruas.João 26, na cidade de Florianópolis, Capital do Estado.

te Estado (documento n? prensa desta Capital deixa' Pinto e Trajano. ..." Lei n. 18, de 1° ,de agôsto de 1951 - Dispõe sôbre

2) devidamente registrada ram os requeridos de pagar
os cargos do magistério obtidos por concurso. Foi esta

a folhas 89 verso, do livro as prestações devidas, es"
Lei p�blicada no Diário Oficial do Estado n. 4.473, dê6

n. 2 do Registro de Imoveis tando em atrazo desde o
de agosto de 1951. Tratá esta Lei da inamovibilidade dos

da Comarca de Laguna, sob mês de 'agosto de 1950,
,0, ,professores nomeados ou removidos' por concurso.

termo n? 476, de 20 de no' além de não terem pagos os

.

�-------e'�e \ o,, �ENHUM �ROFESSOR, inclusive ocupante do cargo

vembro de 1948, tornou'se impostos e demais obriga-
�/'_' -I'A"'P ,- �.>;------

" ts�la�o'. de pro�imento efetivo, de Regente de ensino

a Caixa Ecônomica Federal ções (seguros etc) constan: (le I � ���'-IAS
pnmano, padrao F, lotado em escola isolada ou eecolas

de Santa Catarina, credora te na nota promissoria di' • 'íf!:� UI" . reunidas e também ocupante de cargo na carreira de

de Eugenio Bossle- Junior go nota demostrativa anexa- _ """",i��5 ' �". "

Professor Normalista, poderá ser removido, "ex·Officio".
e' sua mulher D. Maria Pu' da a esta, como documento �

5 II""
'

.. .:: .. r''''! \ . Assim, todo professor, nomeado ou removido MEDIAN'

ccini Bossle, da quantia de n03 e documentos numeres. "1 �- f',..., ,

,

TE CONCURSO, NUNCA poderá seI)" remOvido a não

Cr$ 57.009,00 mediante a IX) Nestas 'condições, são � -

-_-=
ser a, seu (DELE) pedido. A remoção do profes.s�r:NÃO

ga:anti� hipote�aria do. se' os roqueridos ,devedo�e,s a
,_
..,;..:-�:-�:::;:..:'�:' _ EST� ao arbítrio de 9t1,em quer qite sej�, inclusive de As 8hs.,�- .

-gulnte imovel sito na clda' requerente a lmportancla de :',,: =__ ' =- ;.._� _
I "�,::,, -� � • autoridade escolar. S,OMENTE, a pedido do PROPRlO PETER LAWF0RD -'

_
de de Imarui SG.�) um ter- Cr�$-90,.L92!46.0--.:��la inclui- ��

" ,� -

-, PROFESSOR, podera o mesmo ser remOvido ,DAWN ADDAMS'

reiio,� de 450m2 dos o saldo, em 'datã �de3--��';-
,
-:

.' "'t" ' �:� JSl.:._2--3,.-àe-§"de--gutub�Q,_de 1951 - Dispõé sôbre O CAMINHO DA NOITE

com frente; _ na extensão de agosto de 1950 do Capi :.-
o concurso de remo�ão, ingresso e---r-éve:fsàõ"'de-lnspeLty _,N;:; PrDgr-ama; -"-�"

d� 15 .!Detros; á rua Ante tal, no valor de Cr$ ... .:... �'" Pc.�_-, res .escolares
- pubhcada no Diário Oficial do Estado n

J
Esporte na Tela Nàc:

mo Bittencourt Capanema 50.31060, 41 amortizaçoes,
� � 14.516, �e 8 d� ?utubro de 1951,.

.

,Preços, '7,00 3,50. ,

fundos; --na extensão de em atrazo, no valor "de _ -= -=-.11 LeI n, 24, de 5 de outubro de 1951 _:_ Dispõe sôbre
'-

-,

�

15 metros, extremando com Cr$ 30.885,30, impostos se' _
---�, -=-� ��� o concurso de remoção, ingresso e reversão de diretores ��1JJif.,: Im'---aiterrenos de Torraca- & Bos' guros, taxas e comissões no JI"::'" F"'i77

'\1ns de tCfI'41'e 00 �.: de grupos escolares - publicada no Diário' Oficiàl do lit.t II':

sle, lado N; _ na extensão valor de Cr$ , multas:-w.- passe seus
\ido da odade, num

{'f'
.

Estado .n. 4.516, de 8 de outubro de 1951
'

._' :.i
'

de trinta metros, extremar)." de mora sobre as presta' � \ivre \onge do OU
donde 'IO\_w6 COIfI, "

.

.,,0>
'.

Lel n. 700, de 14 de julho ge 1952 � Emite uma apó-

<;lo com a Rua' Marechal ções atrazadas, no valor de Ipr�d re� ,.._.�� <'"

..
Y?i'�;. ltce' de um milhão de cruzei�os (Cr$ 1.000.000,00) em

As 7 _:_' 9 'horas. "

Deodoro, Lado S; ._ na ex: Cr$ 1.463,70 juros de mora l novas ene�'.u. \óci\ c egred6'lld cOI"
� ."""",!l!líJi' {a�or da Cas� �os P:�fessores de Santa Catarina - pu-

GUY MADISON em:
I

_ tensão de trinta metros, ex' sobre os impostos e seguros \:,:"., r \sto \he ser6
'ssante ",otor, ",�', .

� hcada no DlarlO,<?flClal do Estado n. 4.700, de 17 de ju'
A PONTE DE GELO

tremando com os requeri' pagos, no valor d"e Cr$....
" OlJlÜ\iO de um pO

5,0'ti
lho

de,
1952 - Os Juros desta apólice têm sido recebidos' No Programa:

dos. b) um predio de AI. muta contratual,. no \(alor
�,- C

14M
pela �dministração da Casa dos Professores de Santa .Noticia& da ,Semana Nªc.

venaris, um pavimento, uso de Cr$ 8;266,00 conforme JO
Catarma.'" Preços: ,3,50 2,00, 1,00.

residencial devid,amente fazem prova os documentos ','
" Lei n. 68, de 30 de outubro de' 1952 - Isenta de irn- Imp. até 14 anos.

descrito e caracterizado no' anexados. X) Face ao ex- H O RSE"" p�stos a Casa dos frofess01'e:s de Santa Catari";'a - pu'

processo numero .306 em 'postor esta vencida a divida, S E A· . bhcada no Diário Oficialdo Estado n. 4.777, de 6 de no'

'que os requeridos solicita' ex'vi do art. 762 n. III do ,/---' 'De 2.� a 22 H.R vembro de 1952. "

ram o emprestimo á reque' Codigo Civil e dos proprios
"r / � \.-

o Lei n. 129, de '24 de novembro de 1953 - Declara

rente. A quantia empresta' termos do contrato anexo
, Distribuidor

inalienável e indivisível o patrimônio doado ao Estado

�a segundo as clausulas, (documento n. 2) cuja exe'
de Santa Catarina pela Sociedade Escolar Pedro II e fi-

do contrato assinado, deve' cução ora pede a requeren' C. RAMOS S/A
xa o seu uso - publicada no,Diário Oficial do Estado de

xia se paga em 120 (cento e te. XI) Assim, a requeren-
Santa Catarina n. 5.030, de 30 de novembro de 1§53 _::_

vinte) prestações mensais te, na forma do art. 298 nu' Comercio _ TraDllportu, �sta.�ei dec�ar�u. inali�nável e'indivisível, sob qual�ue1'
sendo as primeiras _ de mero VI do C. P. C. feita a ..- Rua Joio Pinto, , FpoU.

,tItulo, o patrlmomo, ormndo dos primE!iros colonizadores

Cr$ 753,30, e _a ultima de conta do que fôr devido,
..

,-.u.... ..... l de Blumenau, doado' ao Estado pela Sociedade Escolar

Cr$ 753,30, nelas se_incluin' inclusive honorarios de ad' P;�ro II � fixou definitivamente o seu uso para educan-

do capital e juros, a razão vogado na base de 20% SOo -."..,..,..J'.....- ..........-.-..............,_..
.... darl?s, AC�lados e.:nantidos pelo Govêrno Estadual. Neste

de 10% aoAaIlo, calculados, bre o t�tal da'divida"ex-vi,�" . , . A' .A '�, ,,��tr;momo, na cldade d� Bl�me�a�,: �scol� ..Norl1!al
esses de acordo coma Tabe' do art. 64 do C.P.C.C., a consequentes. Flonanopohs, Ivancla e obedlencla as for'

d
d o II v,e!ll prestando serv,lços a-mfancla e a Juventu'

la Prico. III) Alem de ou' serem fixados por V. Excia, '31 de março de 1954 (ass) 'malidades . 1 e g a i s; . pros' .e: - grupo escolar, ginásio e curso normal do segundo

tr,as=-,-clausulas, c�nvencjo' requer �ejam citados.' .

por .Wil�ar Dias. Advogado seg,u�ndo-se. nos.�e�!'Iis ter', ��loAt(E,scola Norm�l)" �odos criados e mantidos pelo

naram O$. requerldos, na precatona, pOf resldlrem mscnto na ordem dos Ad- 'mos do efeIto ate fmal sen° ve no do Estado. A Lel n. 129 defendeu e resguardou

pre'dita escritura que todos' fora desta Capital: mas-por vogados do Brasil S. C. sob
I
tença. ',Nestes Termos, P. ,para �e�pre, o patrimônio dos pioneiros blm.enauenses:

os ,.impostos e taxas e quais' terem escolhido" por con' n. 199. Em a dita petição foi
I
Deferimento. Florianópolis, constItUIdo para o bem da infância e da juventude.

quer outro,s tributos que de trato, o foro de ,Flotianópo' proferido o seguinte despa' '·25 de Julho, de 1954 ,ass) Lei n. t065, de 28 de ,maio de 1954 - Considera de

direito; ,ipcidissem sôbre o 1is, (Clausulas 16a dezes- cho; _ A Çomo requer. Edio Tbnolli,' advógado da: utilidade pública a Benefif,!ência dos Professores de San'

imovel' hip-otecado seriam, seis a)' os requeridos', de Fpolis, 5 de abril de 1954. Caixa Ecônomiaca Federal ta Catarin,a -::' publicada no, Diáriq Oficial n. 5.154 de

pagos pelO. requér�nte, me' acõido com o artigo 299 (as) Manoel' Barbosa de de S. Catarina. Isento de 12 de junho de ,1954.,- 'A Beneficência dos Profess�res,
diante, a Qbrigação, dos re', do mesmo Codigo, para que Lacerda: Petição, de folhas selagem Decreto'Lei 24427. -agora sob a proteção de ü,tilidade pública, continúará o' .E " li d
queddó� ,�embolsarem as p.guem a divida, dent,o de "'i�ta e d�" .. Exmo. S,. n,. n.,paeho. 4e jolh., trinta' seu d�"tino de amparo àfamH!" de p,oíosso, no enf"n· . mpref5a a.

despeza,s .fel�as Juntam�nte vmte e quatro h:oras." sob JUIZ de DlreIto da 1�. V:�ra treis, Exp��a-se .
edItal' na tar, fmanceIramente, os mevltaveIs ImaIS dolorosos

pas'l: Precisa'se de �m8 em-
-

Gom a' pnmelra prestaçao a pena de penhora, fIcando da Comarca de Flonanopo' ,forma pedlda. 28 de 7 de sos. ,', '

vencer'se, cabendo a reque' citados, ademais, 'Para todos liso A Caixa Eéônomica Fe- '1954. (ass) Adão Bernardes.
'-

,

pregada para trabalhar em

r�nt'e a cOÍhissãó dé 3% soo os termos da presente ação, deral de Santa' Catarina, I Juiz de Direito da la Vara. -- Pôrto Alegre. Paga'se bem.

b,re"os:ipagamentQs: efetua' a�é s�u, final, sob pena de por 'se,u basta�te procura' E pata que chegue ao .co· Tratar á Ru l'

dos. IV). ,ConvenclOnaram, revelIa. XII-) A requerente dor mfra'assmado, vem, nheclmento de todos, man° .'.' -""1' G"UA .,." ,

a Fe lpe

tambem, e se ol:>ri�aram pa' atendendo aos dispositivos_ nos autos de ação executiva dou expedir o presente..._edi- ',< r\.ú'L""'" ",' :
...-' eM •

Schmidt n. 119. TE�EFO-
J;"a com a requerente a não da lei, requer a V. Exçia. a hipotecaria que, neste foro- tal, que será afixado, no lo' �""'" ......

-"

".� •• �E: 3.177.

dar o predio hipotecado ,em citação dd Dr. ,Procurador: move contra Eugenio Bos' gar do costume e publicado, - ",.� • . .
. ." '"

locação por prazo de dois Regional da Republica, pa' sle' Junior, muito respeito' na forma da lei. Dado e pas'. Gr'i1'06' ,O'O' �I"'l:" .::
.

: ,':'
.

:;. � C.o,,::�st. v6lo� �s.
aIl;OS, nem a receber anteci' ra acompanhar o presente sainente requ,erer a V. sado nesta cidade de Floria- ,iP .' '..: : :

. : . AbrirA umA canta qUI

pada",mente OS, alugueis de- processo. Protestando por Excia, a citaç&o do: ín,e,smo nópolis, aos 5 (cinco) dias '., . • ....•..
'

lhe rendllr'6 juro com·

vidos pela locação. V) Con- todas as provas admitidas por edital, para defender-se "do mês de- agosto do ano de I'
... ' .

pen�"" e

vencionaram, ainda, que no ém dtreito e dando a esta na referida ação. visto 'co' mil novecE!ntos e cinquQen' "

'leVArÁ pA,.A SUA ,.esidin.

caso, de atr�zo ,das presta' o' valor de Cr$ 90.925,60, mo o mesmo, não foi encon' ta e quatro. Eu, Hygino , '" '

CiA um lindo � úr.1 P""en�.:

ções mensais ou de qual' requer seja a mesma dis- tr�to em seu domicilio e re- Luiz Gonzág� EsCrivão o um BELlS!1/MO t!OFREde ;4ÇO eJ<OMADO.'

qu€r"q�aJ;ltia devida por tribuida" autuada e afinal, sidencia, conforme, certidão subscre'vi. (ass) Adão' Her" '�," 1IIii;;_,I'C:'"'o,"A'""', GP,"d�ISChO'�O'e,oLNOvAOfoiça da citadà :.scritur,�, julgada. Com 3 documen' ��istente na preçat0ria ane" nardes., 'Juiz deoDireito da t::J I'
.

_

r(

se a re,querente nao prefe' tos, Isente de· ,selos, Ex'vi, xada aos autos, <;la c.jtaç,él. ,la. Vara. ',"
, ,�"c7' • '16

"

risse rescindir o contrafo, do Decreto lei n. 24.427 de j ação, -Nestas' condiçêíes, re'l Confere,
'

FLORIANOPOl.lS �NTA CATARI�

sobre,as quantia não pagas, 19 de junho de 1934 e leis quer a citáção c'Om obser- Hygi'Y!:0 Luiz Gonzaga

6 Florianópolis, Terça'feira, 10 de Agosto de 1954
--�---------

-- JUIZO DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA DA
COMARCA DE FLORIA�
NOPOLIS

EOI'TAL. 'l

Edital de Citação com

prazo de trinta dias.

O Doutor Adão Ber

nardes, Juiz de Direi'
to da la Vara da Co'

.

marca de Flerianópolis;
Estado de Santa Cata'
rina, na forma da lei,
etc ...

"

MES DE AGOSTO

Lel� '.de auioria do dep.
_IPldlo Barbosa: .

"

�-
.

/
.

O ESTADO

São 'José
,CORNEL WILDE -

CONSTANCE SMITH em:

O'TESOURO DO CON·
- <DOR DE OURO

(Technicolor)
No Programa:

'

Esporte Na Tela Nac.
Preços: 10,00 .;.... 5,00'
Imp, até 14 anos.

As 3,30 hs.
- Pré - Estreia.
Anne Baxter
Cac Donald Carey.

'

ERAM TODOS PECADO,-
RES.

No Programa: '

Cine Jornal -,Nac.
Preços 10,00 - 5,00.
Censura: LIVRE.

As 5, 71/1:, 830 4 horas.
_,. Sessões' das Moças
Paul Douglas � Linda Dar
nell em:

O ULTIMO JOGO
No Programa:
Cinelandia Jornal Nac.
Preços: 3,50, 2,00 150. -

Censura Livre;

As Bhs.:
Sessões das Moças

Paul Douglas """'.Linda Dar
nell . '

O ULTIMO JOGO
No Programa:
Cinelandia Jornal Nac,
Preços. 1,50 2,00 350.
Imp. até 14 anos.

'-

a errE
Agência

de

r'u blicidade
Caixa Postal, 4"
)'lorlanópoU.

Santa C.tubaa

Vende-se
, Vende-se um autom6vel
10m 4' portu em perfeito'
estado de conservação.
Tratar na Qf�cin!l De"

lamberg, á rua Feli�
Schmidt.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CINTILANTE BAILE DE GALA DE ANIVERSÁRIO' 5a. FEIRA -- ÀS 22,30-HORAS 12 DE AGÔSTO DE -1954
GRANDIOSA AP�ESENTAÇÃO DO RENOMÀDO E C�LEBRA�t CANTOR:

-

Carlos Reln"�,ald-i
�� :k�r,

A VOZ ROMANTICA DO MÉXICO, GRANDE SUCESSO DOS TEATROS E CASSINOS DAS C.t\J»IfAIS, DA RADIO JfUPY DO RIO E SAO PAULO.
A DIRETORIA DO VETERANO, SEMPRE VISANDO A APRESENTAÇÃO DE GRANDES NOITADAS A SEUS ASSOCIA-
DOS, VEM DE CONTRATAR O -INSIGNE CANTOR MEXICANO.
NÃO PERCAM ESTA OPORT-UNIDAllE DE, OUVIR ÊSTE ASTRO DE FAMA INTERNACIONAL.
'UM BRINDE DO' CLUBE, NO DIA DE SEU 820 ANIVERSARIO DE FUNDAÇÃO.

,

<, I NÃO HAVERÁ RESERVA DE MESAS.

-

Rua Trajano; n. 31 - 10 andar - salJs 1 e 3.

Temos para vender Casas, terrenos e loteamentos.

Consulte sem compromisso nosso flchárlo.: Oferecemos do país" em virtude de ter

além 'de uma casa e respectivo terreno à Avenida Mauro sido designado para deserrr

Ramos, n. 137, outras casas, terrenos e loteamentos na penhar as funções de mem-

Capital e no Estreito. bro do Comité Executivo da
Para alugar, uma casa.à �ua ,Crispim Mi�a.' 77: Liga dar.Cruz Vermelha
Confie a venda 'do seu imóvel a nossa orgamzaçao e

I
. 1 dLIV,RO"S PARA C,ONCURSOS,DO DASP, -AUTAR- nternacional, com se e em

- será bem servido.'
QUIAS E BANÇO DO BRA3IL I . Genebra, Suíça.

VALDEMIRO R. VIDAL _ Guia do Can-
' Escritório de Contabilidade: Mantemos um serviço

didato ao Concurso p/Oficial administrativo do .bem organizado para atender todas as necessidades "da
Servo Pub, Federal e Autarquias 150,00 sua escrita e manter em ordem os seus livros.

JOÃO S. PIMENTA - Contabilidade Pú-
, Procure hoje mesmo nosso escritório à Rua Trajano,

blica
"

... � ......•....................•..� . . • 20,00 31 b d
-

IVETE CAMARGO _ Direito Constítu- n., so ra O.

cional
, , . . . . 20,00

AMANDO ASSIS - Noções de Seguro
Social :

"

�. 20,00
TENORIO 'ALBUQUERQUE - Noções

d� Estatística .............................• 40,00
'TENORlO ALBUQUERQUE - Geografia

do Brasil _ ..: .. ,; J. • • • • • • • 40,00,
TENORIO DE .t\LBUQUERQUE _ Testes 25,00
TENORIO ALBUQUERQUE - Correção

de .Franses .:
'

.. ,. . . . . . .. 30,0"
TENORIO ALBUQUERQUE _ Correção

de Cartas e •• _ •••• : • • • • • • • • • • • • 30,00
TENÓRIO' -ALBUQUERQUE - Redação

Oficial '

'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,40,00
TENORIO ALBUQUERQUE _ Exercício

de Português ........................•...... 30,00
TENORIO ALaUQUERQUE _', 'Lições

Práticas de Português .'............ 30,00
,

, FABIO MELO - Correspondência Bancá-
. . .. "-

ria ,..... 50,00
M.- VIEIRA DE MELLO _ Português

para o Banco do Brasil ..............•....... 50,00

T�ADICIONAL E

"I

Concurso de Admissão
à Iscola de sargeotos das Armas

De ordem do Exmo. General, Comandante desta

Guarniç,ão, levo ao, conhecimento dos interessados que

,dia trinta do corrente mês expira o prazo para entrada

dos requerimentos dos candidatos a matrícula no Curso

de Formação daquela Escola.

Qualquer esclarecimento será prestado no Quartel
General da I. D. 5a. à Avenida Hercílio Luz 137 - Nesta.

Florianópolis, 7 de agôsto de 1954.

EDIWAL OBERG 7 Capitão Ajudante Geral Q.
G. I. D. 511..

Terrenos na Vila Florida
.' ,(Estreito,) .'

MAGNIFICOS LOTES, COM �INANCIAMENTO A
LONGO PRAZO SEM JUROS

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

, Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução.
Privil'igiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES
TADIO DO FIGUEIRENSE, r assegurando valorização
imediata .

.

OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DIS,TANTES
NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-

.

Peça l,loje mesmo informações a -

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
_ I:.TDA. (SUBRAL)

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

AGRACIADO
CO,II 'a Medalha de DI�tll�ão

RIO, 7-'(V:tA:�� &pre"- de"maio, do corrente ano
- sidente da República assí- durante a extinção de um

nou decreto, na pasta da Jus- incêndio irrompido em es

tiça, concedendo ao soldado ;,tabelecimento comercial e

Milton Tomaxek, do 2° Ba- ' xistente naquela cidade,
talhão de. Caçadores, com' quando demonstrou eleva"
sede em São Vicente, Está" 'do sentimento humanitário
do de' São Paulo, a meda-I afrontando as chamas no

lha de distinção de 2a. elas- interior do edificio para des
se de que trata o art. 20 § ligar as chaves elétricas e

2°
. do decreto n. 28, de 141 cooperando ainda com Car

de dezembro de 1889, como lo! Antônio Spinola Mace"
recompensa dos rélevantes do na completa debelação
serviços prestados no dia 6 'do fogo.

�-------------------------------------

LIVRARIA LIDER

OS MAIORES SUCESSOS DO MOMENTO:
-

.
-

"

GIOVANNI GUARESCHI _ Don Camilo
e d

. 70,0'0seu pequeao mun o
,

.

GIOVANNI GUARESCHI _' O regresso
de Dom Camilo '.'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 65,00

GIOVANNI GUARESCHI _ Dom Camilo
,e, seu rebanho .......•... '. . • . . . . . . . • . . . . . . . . \ 65,00

LIVRARIA LIDER - Rua Tenente Silveira, 35 ""7

Flo:.lanópolis
ATENDEMOS, TAMBE'M PELO SERVIÇO DE'

�,.REEMBOLSO POSTAL
, , � ..

poderão chegar.;a bom têr-

mo muito e';-�reve, ,

Agradecimento
Vencle ·se e missa de 7- dia
V{!i).de-se um {automóvel Os filhos, genros, nora e netas de

.

com 4 portaS em perfeito 'CLE'LIA NUNES PIRES CALDEIRA,
estado de conser�ação. agradecem, de coração, a todos .aqueles que os acomp�-

�rl. . '.
I nharam no doloroso transe por que passaram e COnVi"

Tratar n�, .�flcma De" dam os parentes e pessoas amigas a assistirem à missa

lamberg áq\lla Felipe de 7° dia, qué mandam celebrar no altar do Sagrado
S hmíd ,� Coração de Jesus, na Catedral Metropolitana, no dia 11
chmídt,

� do corrente, às 8 horas,
r;' -

-�_'-=-,..,..,..,.....��_�

um .instrumento que calcula
enquanto � senhor pensa

Todas as 4 opera�ões de ari,tmétlca
, NOS SEUS CINCO DEDOS
',/ DESTIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO

, ,

D_E SANTA CATARINA
,

_.

((Casa Fernando LIda.»
,"

TELEFONE 3.878 --- CAIXA POSTAL, 4137
Rua 'Sáldanha Marinho, n. 2
TELEGRAMAS I "C A N A N" -'

_ FI�rianópolis ,"""
,1';);"\�.;.,!;-.I'�!t.·��t�i�...,���' ,""'t:.�.,...;.;o.,.._�.

IAusentar-se-á
RIO,7 (V. A.) _ O pre

sidente da República auto-

Para comprar, ven,der
ou alugar-

rizou o embaixador aposen

tado José Francisco de Bar
/

ros Pimentel a ausentar-se

PROCURE A

IMOBILIARIA PALMIRA LTDA.

Emprega�a
Precisa-se de uma em-

pregada para irabaIhar em

.Pôrto Alegre. Paga-se bem.

Tratar á Rua Felipe
Schmidt n. 119. TELEFO

NE: 3.177.

('\ '�'"' v.,>, nos VA/)�JOS ;Z{� pois de breve Interrupção,"' 'W'

" D�".�,'*
reínícíaram-se as conversa-

/.
;; -: ções entre os governos fran-

�
, �..., »- ".oiJ. � � :'\

cês � �n�iáno, a respeito dos

:

� �I ',� '�.� terrítóríos franceses na In-
-

� dia. Dá-ss a -entender, nos

meios bem' informados, que

ViàgeJJl _ com, segurança
, ,e:, rapide'z,

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

I,IPIOO ,<SUL-BRASILEIRO»-'
FloriaÍlóP9lis - ItaJaf '_'Joinville - Curitiba
,����- ij" -

AgeAncl·a��
,

Kua Deodoro esquina'�da
• Rua, Tenente Silveira: ,

�

\

, _ �..st.ou opIo' papa, ocetku-
9uaL 9ue,. r,.oOalho de de
senho: APtlsticOt po,.a clicb ê,fi :de

pt'�9p;ndq OI7lel"c laL, Poli\!,t;,[!. Ola al,aS�,Desenhos '

u.. Odo e s T'POS,

Expresso 'Florianópolis
ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Florian6polis,
,

Curitiba .8 São Paul()
Com viagens diretas e permanentes

Matriz: - FLORIANO'POLIS
.

Rua Conselheiro Mafra, 135
,

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

Agência - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

Agência: - SÃO PAULO
Avenida do Estado 1666/1678 Fone: 37-30-91

End. Telegr.: SANDRADE .

Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprêsa

de Transportes Minas Gerais SIA.)

Vende-se
1 chassi FORD reforçado, especial para ônibus, ano

1946, de 196 polegadas entre eixos, amortecedores, dian
teiros e trazeíros, motor V-8 de 100 HP à qualquer pro
va, pneus 750x20 em bom estado, lataria reforçada, ótima.

Vêr e tratar na
'

Ind. e Com. ARNO GARTNER & CIA. LTDA.
. ,(Agência VOLVO) - Rua' São Paulo, 501 - BLU

MENAU.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TRABALHANDO POR SANTA
CATARINA

EMENDA N., 840

24 - Santa Catarina.
. Escola Normal "São José" - Itajaí.
'EducRndário Servos de Màría ;_ Turvo,

Ginásio N.' S. das Dôres - Turvo.

Acrescente-se Cr$ 25.000,00.
Acrescente-se Cr$ 70.000,00.
"Acrescente-se ,Cr$ 70.000,00.

Justificação
A Escola Normal "São José" ele Itajai, fundada. em

1941 é destinada à formação moral e íntelecual da mo

cidade feminina e mantêm gratuidade para 74 matrl

culas. Até hoje não foi contemplada com .subvenção re

deral e é justa a assístêncía do Poder Público para êsse

estabelecimento destinado à formação das futuras mães

e educadoras.
Situacão idêntica é a das duas outras instituições es

colares d� que trata a presente emenda.

Joaquim Ramos; - -!\gripa Faria. - Leoberto Leal.

- Saulo Ramos.
EMENDA N. 841

EMENDA N. 841

Comunidade Evangélica de Rio do Sul - Rio' do Sul.

Acrescente-se Cr$ 25.000,00.
Justificação

A Comunidade Evangélica. de Rio do Sul exercia a sua

acão beneficiando os pobres, proporcionando-lhes roupas

gêneros alimentícios, remédios e colocação aos desajusta,
dos' em empregos condignos, numa obra de recuperaçâ
digna de encômios. o· auxilio proposto visa facultar-Ih,
meios pecuniários pena o desanvclvimentc de suas atív:
dades.

Joaquim Ramos. =r Agrlpa Faria. - Leobcrto Leal

- Saulo Ramos.
.

i +;1J!g;:
EMENDA N. 842

Assistência Social Beneficente, anexa ao Pensionato

Imaculada Conceição - Florianópolis.
Acrescente-se Cr$' 60.000,00.

Justifica_ç_ão
Fundada em 1949, reconhecida de utilidade pública

por Decreto n. 1661, de 14 de janeiro de 1952, sob a díre

cão das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, que exer

cem atividades no campo da ação social, ministra aulas

de Educação Moral e Civica e Religião nos morros e bair:,
l.'OS da cidade a menores, com o fim de torná-los bons ci

dadãos. As Irmãs muitas vezes têm que entrar em con

tato com .íamílías cujas misérias físicas e morais reque

rem providências Imediatas, quer legítimando casamen-
,

, tos, registrando os filhos e auxiliando para matar a ro.

me e 'agasalhar os mesmos.
,

'

Joaquim' Ramos .
.....:... Agripa Faria. - Leoberto Leal.

:- Saulo Ramos.
EMENDA N. 843

, , Cr$ 300.000,00 (trezentos mil cruzeiros) às entidades

e'sportivas nos tôrmos do art. 3.0 do Decreto-lei número

3.1W, de 14-4-41, para serem distribuidas pelas Federa

� ,çôes aos Clubes a 'elas filiadas, no .Es_t.ado de Santa Cata

rina, em partes iguais para cada Federação.
Justificação

A vida desportiva no Estado de Santa Catarina tem

notoriedade nas cOl;npetições nacionais e int,ernacionais.

"Joaquim Ramas. - Agripa Faria. - Leoberto ,..Leal.
- Saulo Ramos.

AUTONOMIA E VOTO
JOVITA LISBOA

CADll_LAC-1950
VENDE-SE POR Cr$ 300:00Ó,oõ

.

»:

A propósito de boatos a respeito da posi-
o homem estranhou o con- ção do P. S. P. no próximo pleito, o Correio do

J
vite, Sem -razão de sêr, além Oeste, de Joaçaba, órgão que se vem empe
ele extemporâneo. Mas foi.
Que queriam. dêle? Alguns nhando na campanha populista, publica o se-

. fatos vieram à baila, cruzan- , I di do o pensamento de homem guinte em sua u tima e ição:
tranquilo, eruquanto o oní- "O Partido Social Progressista não tem
bus (buraco-buraqueando)
chegavà' aO' centro. Uma pla- alianças em Santa Catarina, conforme, ficou
ca vistosa eecimava o pór-
tico: UI).lão uemocrática Na-. deliberado em reunião realizada na Capital do
cíonal. Tnstantes depois" de-

..

rrontava-se com o bam-bam- Estado, com.a presença do chefe nacional do
bam do Partido da eterna d d Adh d B

'

vigilância. Sem preâmbulos parti o, r. emar e
.

arros.
foi interpelado. Sêca e ás- Ficam assim desfeitos,' de uma vez porperamente, Como fazem
(sempre) nas delegacias po- todas, os boatos de que o partido do dr. Adhe
liciais. o retrato do briga-
deiro em a única nota suave mar de Barros compareceria ao pleito de 3 de
naquele ambiente. "Afinal
de contas", inquiria o mons- outubro, em aliança com outras agremiações
trinho udenísta", sua filha políticas".roí ou não, contemplada com
uma bolsa por conta do Go -------------------------

vêrno? Como é que agora o
senhor está- trabalhando por
um candidato que não per
tence a UDN? Ignora por
ventura, que posso ínutílí
Lar a carreira da moça, a
nulando a concessão da bol
sa de estudos?" O pobre pa.
enrijou os músculos, num

prenúncio de reação violen
ta. Mas sua voz saiu tran
quila. Lenta. Quasi sílabada,
E foi falando: "No concur

so, minha. filha obteve a mé
dia 9,8, classificando-se em
2° lugar. Fazendo [ús à bol- -. díal"
sa viajou para o Rio onde, Leny Ballod - Funcionária T.A.C.
novamente; participou de
outro concurso', logrando o

Nilza Scheidt - Funcionária Drogaria Hoepcke
1\' lugar. Graças ao seu es- Lorena Silva - Funcionária Otica Modelo

{Ô1'ÇO e inteligência desta- Suely Silva - Funcionária Lojas Singer
«ou-se entre as colegas. Fo, Marlene Godinho - Funcionária Casas Pernambuca-
quando o ministro Antônio
Balbíno, como prêmío ao

nas

êxito obtido nas provas, co- Marlene Rovere - Funcionária Casa América
.ocou-a no Próprio Mínísté- Imaculada Gaspar - Funcionária Drogaria
cio, com. vencimento de

.

nense .

3:,200 cruzeiros mensais. Ho- - .

,e é independente, financei-
Maria Quint - Funcíonáría Môdas Clipper

:amente falando. Se o se- Otácilia Rodrigues - Funcionária Casa Miscelanea
nhor quer cortar a bolsa po- Beatriz Saynoisck - Funcionária da Eletro-Técnica
de fazê-la. Sua ameaça nãc "Eluzia Simas _ Funcionária Salão Record

,

-

Para exercer as . altas o elevado posto recebida
me surpreende. Continúc Maria Hilda da Cunha _ Funcionária Livraria R_e- funções de Diretor-Geral de 'com aplausos gerais no Mi-
trabalhando pelo candídat, i" Estatística e Produção do nistérío da Agricultura..ía minha estima. Faca l

cord - ,

que melhor lhe aprouver. l. Icléía. d� Silva- Santos - Funcíonáría Salão Valverd Ministério da Agricultura Como catarinenses tam-
sabe o quê mais? Bolas!' Huth 'Mailen_e' Silva _ Funcionária .Casa Romanos foi nomeado; por ato recen- bém nos rejubilamos com a'
Lá fora o ar frio da noite Rosa soares _ Funcionária Escritório Raul Pereír- te do sr. Ministro Apolonio alta distinção que lhe foi
.hamou-o à realidade, Ma, 'S. A.' Sales, o nosso 'digno conter- ferid

.

Ih d
o nosso desventurado amigo,

con eri a e que e ará,
parecia (ainda)' presa de um râneo, sr. dr. Armando Fer- ainda oportunidade de com-

pesadelo. Porque os transe- 2'_",-
- �t : - reira Lima.

.'

provar a sua capacidade de

��;:�ia�e pe�l�eni;���nt�a��, CAMPANHA CONTRA. "O·".FOGO..

' Tépnico dos mais-cornple: trabalho e o seu - espírito
.os, desprezíveis. Egressos de

tos e cultos, corri invejável, empreendedor, E,', prazero-
um mundo máu, ignóbil. Aproximando-se a época se' a observância do' Códlgi fôlha de serviços ao Brasil, saménte enviamos-lhe nos"

Emquanto os anúncios lumí- do preparo de terras para a Florestal, de,' acôrdo CaD o dr; Armando Ferreira Li- sas felicitações muito., cor-
11050S colóríarrr homens e lavoura ou a limpeza de pas- seus dísposíttvos, "que' pres- 'ma t

..

e\ Ih diai'S.
coísas, aumentando-Ihas o tos, em .que se observa o crevem os cuidados a serem

ev a sua esco .a para

grotesco das atitudes, rrras- emprego índescrímínado e obedecidos' e prevêmjienah-
' ,

carando-os mais e mais, nes- abusivo do fôgo, cumpre dades aos transgressores."· -----......-------.....;.-----.....;......;.----
.

...:..'_:.'�"-,,
te imenso carnaval que vi- lembrar as inconvéníêncías O art. 22 alínea í'a", prof
vemos. . . de tal processo e as medidas,

.

be � todos' os proprietários,
que devem ser tomadas pa- .deítar Iôgo em �campos ou I

ra evitar o incêndio de áreas vegetações de cobertura das
vizinhas. Em virtude do tô- terras,' sel1'i a necessária li
go destruir grande parte da cença de autoridade floJ:l;s
matéria orgânica que com- tal.

'

preende a camada superfi'-
cial do sólo, enfraquecendo- Os pedido,'> de autorizaeiicl
o e expondo-o aos prc;)cesso.< ,Jara proceder queinw,l.L's
de erosão, uma área de cul- levem ser solicitados 'l. De
tura ou um campo de cria- legacia Florestal R-�gional tio
ção, não deve ser queimado :\.1inistél'io ela A�rir.n�tf-,!:;1
anualmente. ;ituado à rua Santo,> Du-
No caso de limpeza de pas- mont, 6 - FlorianÓIX)I;'l.

tos, talvez se possa recomen- A denúncia de ilNl'8,tO!.'I.);j
dar a queima de 5 em 5

a-I
deve ser, igualmente, enca

nos. Para o emprego do fôgo minhada ao mesmo endê:re
nás atividades rurais, exige - ço.

.

O VOTO OU A BO:r,.SA!

CONTRA AS REMOÇÕES DE FUNCIONÁ RIOS, FEITAS_PELO GOVÊRNOf SERÃO IMPETRADOS, NESTA SEMANA, DIVERSOS MANDADO$
.

DE SEGURANÇA ÀO JUDICIÁRIO,- PARA QUE AS LEIS SEJAM CUMPRIDAS E ADEMOCRAtlA NAO SUCUMBA
.

r'-

---:-TIM--� �--:-_._--._- -------O·p,-S,--P,-NAOyEMAlJANÇAS 'RESPEITÁVEL E RESPEITADO
-Nerêu julgado pelos seus adveisári'os·'

Xapecó, de receita pequen:1.,

Tentalado entre dois Estados O empo
Em outubro, dêste ano, nossos e ligado à UI!l li!:tis

vamos ter novas eleições! estrangeiro, não foi ouvida
O Legislativo, como 9 exe- ,l.lma voz a seu falTO:!: apesar

cutivo, não ficou em harmo- de ser um pedaço do quinhão
nia que os catarinenses es- brasileiro na pos,s� dos ca-

peramos. . tarine,nses.
Em, muitos atos houve re- Carece, pois, Xapecó, de

cursos ao veto, num esgrimir mais cuidado: nâo bairrista,
jíÍdiciário, indo, com grande mas patriótico; não pessoal,
gasto, parar no Supremo mas coletivo, de ê1.UXil.:O jç"
Tribunal Federal poderes' públicos' f0rtl.).�, e

Como se vê, a· gestãó tem bastos, e não pessoal, embo ..

sido um tanto agitada e o ra generoso, borda!.:'J de gló
povo embora fiel aos parti - rias, de bôa vontade - mi-

dos, seus votados, ::olgl.'ns, serável, a-fim-de evitar, 'O QUE E' QUE UA' 1.abandonaram as '.!orJ:e,.tes principalmente; a suprema TJ
partidárias e continuam no cia do trabuco e a escàssez RIO, '9_ (As.apr,ess) _ O�
mandato! de estradâs!
O caso _ Autonomia da.. Havia - e parece que .há técnicos do serviço de pro'

Capital - houve intel'êsse uma pinguela, ainda,
.

feia teç�o ao vôo do l1\inistério
político cujos benefí c i o s como o pecado, tôsca, de ra- da aeronáutiéR, estão de
em geral, atingem à cd •.::tivi- chões çle pinheiro e, para senvolvendo intensa ativi-
dade catarinen'>C. melhor expressar na lingua-
Não só tivemos, é certo, o gem técnica barbara - feita dades para esclarecer uma

Executivo contra a Emanci=- por particulares, e por ela estranha ocorrência verifi
pação. passaram os Drs. Artur Cos- cada sexta-feira a noite' nos
Mesmo um a�atado parla- ta, Othon d'Eça e A. Kon-

mentar, em sessão, para jus- der; CeI. Passos Máia; e,
céus do litoral brasileiro,

tificar seu voto, disse: posteriormente, lá, nós, to- que de acôrdo com os co·

-Uma vez eu eleito pre- dos os dias, também, iamos mandantes de duas aerona-
feito, o Executivo negaria a- estrangular a nostalgia. ' ves ci�is e um piloto dé a-
pôio ao Município! x x x

.

Outro parlamentar, de Vai haver, em Outubro, viação :militar. Apuramos
bons predicados, foi, no con- mais uma demonstracão' CÍ- que.a tripulação que seguia
ceita emitido, pouco feliz a' vica. Os eleitores catarinen- de Pôrto Alegre para o Rio
favor do govêrno, cl.leít3.ndo ses, embora há quem diga f t

-
.

t b'
que a indicação de' prefeito que: o "voto é a arma do ci-

a IrI?a et VIS o u� o Jeto
. devia, ser mantida, 'listo, em dadão" não fazem tal uso.. lummoso que, seguIU o apa
"_ caso de invasão se�', em:l Farão, sim, garantido por I relho partindo de Florianó'
maior recurso,. amparado pe- êl�, um ato nobre que a Pá- póIts, desapíirecendo soo
lo Estado. tna lhes elfW. para propug-, mente na lt d' S t
Realmente, Florhnó,Jolis;

f nar pelo amor e grandeza
a ur� : an os

se acha mais expôsto á guer-I do Brasil e prog'l'esso do Es'- e Ato�a�do a dlreçao d� a-

ra moderna, mas, tambem tado.· tlantlco. O estranho objeto
,

altamente' luminoso e veloz
fez com que o comandante
da aeronave apagasse as lu"
zes e çr��viar-se da rota, a

terri.sando no àe'roporto 'de
Tratar à rua José' do Vale Pereira s/n.- (Quarta casa,

" Sã� Paulo, afim de com�mi'
a direita), próximo ao Coquei.l'os Praia Clube. cal' os' fatos as autoridades

'J .

""" I

.. , B1'M.

EXONERADO O
CHEFE DE POLICIA
RIO, 9 (Asapress) - Foi

'.)xonerado da chefia de poli
cia o general Morais Ancora,
sendo escolhido para snbsti
tui-lo o Coronel Paulo Fráh
cisco Torres. A posse do co
ronel Torre:;;, dar-se-á na

:)róxima quinta-feira.

Previsão do tempo, até ás
14 horas do dia 10.
.

TEMPO - Bom.
TEMPERATURA

Oeclínio.
Ventos do quadrante

frescos.
TEMPERATURAS

tremas de hoje:
Máxima - 20,4.
Mín:ima - 16,8.

RAINHA DOS COMERCIÁRIOS
CANDIDATAS� AO TíTULO DE MISS COMÉRCIO DE

FLORIANO'POLIS 1954
Célia Rodrigues - Funcionária Relojoaria Royal
Henriqueta Menezes - Funcíonária Agencia Forel

Nadir Lourdes Sousa - Funcionária Escritório Bastos
e Dutra

Adelina Antunes - Funcionária Casa Tres Irmãos
Elvira Furtado - Funcionária Casa "A Modelar"
Dulcemar Bittencourt - Funcionária Casa liA Mun-

Catari-

.r

SOCIEDADE CULTURAL
JOAQUIM 'NABUCO

A Diretoria da Socieda") ga falará sôbre a "Questão
Em de Cultural Joaquim Na- de limites entre Paraná e

buco comunica aos seus as- Santa Catarina". A colega
sul,

I
sociados e <:temais pessoas Ismênia Ribeiro fará a crí

Ex- interessadas, que dia 13, fica do trabalho, iniciando
sexta-feira próxima, às 20 se, a seguÍT, debates sôbre
horas, na Casa Santa Cata- o tema. Constarão, ainda,
rina, haverá' a primeira do programa números mu-

reunião ordinaria do segun- sicais.
do semestre do corrente
ano. Para maior brilhantismo
Nesta sessão o colega. da sessão roga-se a presen"

Luiz Adolfo Olsen da Vei-
I

ça de todos os sócios.

NÃO HAVERÁ A GREVE ESTUDANTIL
PREVISTA PARA HOJE

RIO, 9 (V. A.) -- Josef
William, presidente em e

exercício da U. N. E. decla
rou à ,reportagem que não
mais haverá gre','e p.;(,r�l dos
estudantes em .J';'lGe d!) mi
'nistro da agric11F,ui.':1 ter 50-

lucionado o \.�a:;o d03 e::.tu
dàntes de Viçosa, UJlYJO se

sabe, a greve 'cst't\ia 'l'úlca·

da para o rUa 10, p\)JI·.n, tô
da a classe Pstíl.l�ntil e;5tá
já avisada ·ie OHe :i :' .t:sma
não ocorrer 1..

"NOTICIA", UMA OPORTUNA REVISTA
Deverá aparecer, dentro

de alguns dias, a nova re

vista "Notícia". Com o, a·

parecimento precedido de

planos e estudos em que na

da foi esquecido, "Notícia",
que conta com os elementos nalística e técnica - "Notí

mais representativos da im- cia", certamente, atenderá

prensa da capital gaúcha, às exi�ênc1as do leitor nas

deverá ser uma revista de "coisas que o interessam. Se

grande interêsse popular.
.

Irá editª.<1ª em
__P�Í'to ',Ale- "

Em amplas seções de no-I gre, co111 redaçao a rua Ma-Itícias naciônais e interna- rechal· Floriano, 61, sala 2. .

"",,".

cionais, cinema, teatro, rá
dio, negócios, esportes, ci

ência, assunto!l feminino,s e

reportq_gens serisaci,oniüs -
tudo na melhor forma jor-

"O ponto mais alto. da carreira política
de Nerêu Ramos foi o período em que presi
diu a Comissão elaboradora do projéto consti
tucional de 1946. -Quem assistiu o labor 'inten
so desta, das 9 horas da manhã até a .madru
gada, durante 6:mêses a fio, 'poderá dizer

'

da
fibra daquele trabalhador infatigável, que .não
presidia apenas os' debates e votações, mas en-
trava no âmago de cada assunto e pronuncia- J
ciava ..se sobre omérito de cada tese, proeuran-.

.

do reduzir a um denominador comum as ten
dências dispersas reveladas pela discussão,
Quando não havia sessão à noite; continuava
a labuta no apartamento da avenida Atlanti
ca, onde o presidente da Comissão Constitu
cional convocava o líder da Oposição, Prado
Kelly, e o relator especial de cada um dos ca-

.

pítulos ou secções de projeto. Não raro; -a fai
na 'se prolong-ava até ás 3 da madrugada no

inverno duro. Mas no outro dia; ,à hora do
costume, retomava-se a rotina. A saude .de
muitos ressentia-se, mas Nereu cada vez mais
verde, era de ferro. Tal é o homem "talhado
de machado", talves pouco querido, más de
qualquer modo sempre obedecido e àcatado.
Num país em que tudo se desrporaUza,' ele
conseguiu ser respeitável e r:espeitado".' .

DR. ARMANDO' F. ' LIMA

-......

O BRASIL CONSUMIRÁ PETRÚLEQ'
DA BOLlVIA

RIO, 9 (V. A.) EstiJ,o liviano, com enorme econQ-
sendo veiculadas noticias de' mia 'para as novas div!:;:Ü,
que vão tomar-ritmo del'ipi- pois as Estrada"s ,. d9 ' Fér. 'o
tivo os trabalhos da Comi'.;- Brasileiro"Bol_iviana é que
são Mista Brasil-Bolivia COi!1 farão o transporte de com
o pagamento da contribuí- bústíVél' élh condicões eco-

, ção de mais de 78 milh0t�s de nômicas excepdonais: Por
cruzeiros por parte dJ no:;.'·o outro lado, todos .. os estudos
país àquela comissão. ,'..s:,Ln preliminares já:' foram 'a
sendo, dentro de seis mese,;., prontados, sendo dependen
aproximadamente, o .!-1r:J!>il te somente' da' imediata
estará consumindo em grfln-I prontidão das obras daque-
de quantidade o petrole,) b,)· la ferrovia. •

Carta a um secreta. ,

Você, com êsse ar solerte, está sempre postado à
- porta de uma reunião do P. S. D.!

Você, com a sua consciência de a:Zinhávre,. tem a

mrss�o de ir delatar aos seus donos, os. funcionáriQs
que são contra o govêrno!

Você, c'om as listinhas qu.e organiza, quando não
pode trair um colega, denuncia-lhe os parentes!

Você'r por algumas moedas, leva a dêsgraça e o

desespêro a muitos -lares!, ." .

Você" no seu servilismo e na sua ignorância', é um

trapo asqueroso!
. , '- '

Você; repulsivo, não merece o ar que respira!
Você, na sua degradação moral, tem, no ent�n

to, um título de glória: é ser igual aos que lhe enco
mendam e pagam os trabalhinhos!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


