
;

Cftoc8r, 8, fumo
LONDRES,20 (u'.B.) -

o doutor Evarts A. Gra

ham, professor de cirurgia
da Universidade de Was- I

hington, confirmou em con-
'

'. ".'
,

" ,[]'i"ré�;;"",· �
"

"

".
_

.

,

"

ferência realizada em Lon- BELEM, 20 (�.A.) - Continua precar issimo O serviço de transportes da capital paraense, em consequencia dos graves aconteci-
-

ares, 0S resultados dos estu, � mentes, qnando 1·8 'ônibus foram depredados e incendiados por populares. A maioria dos motoristas coletivos recusou-se a 'voltar ao

dos empreendidos, notada- trabalho, alegando que se sentem inseguros e os chauííeurs de praça, que também tiveram seus carros danificados, resolveram entrar
mente nos Estados Unidos em greve de protesto. Enquanto isso, repetid .rs reuniões são realizadas no Palácio 'do Governo, ,com a presença de proprietários de em-

e na Grã-Bretanha, a res-

presas de' ônibus.garagistas e representantes elos motoristas. O Gove.rno Estadual, logo seguido do municipal, determinou o fecha-
.peito de ação do fumo no

mento de escolas, até que a situação se norm ilize. Os cinemas deixaram de funcionar e os bares e botequins, por sua vez,' cerram suas
câncer do' pulmão. .

,

Portas ás primeiras hor�' da noite. A falta de condução fez com que diminuisse, sensivelmente, o movimento- nas ruas, e, assim, o co
"Esses estudos, acentuou,

parecem demonstrar que e- méreio decidiu suspen �. suas atividades ás 16 401'as. As ruas estão sendo patrulhadas por contingentes da Polícia Militar, Guarda Civil
- xiste uma relação muito no- �. Corpo de Bombeiros, s�o �ue a -tropa Ied�ral �ã,.o deixou os quartéis. Segundo 'se anun cia, numerosos agitadores foram presos.'
tável de causa e efeito en- ,

7:
J

�•••.._� ft .._ H �••••••-.. .- � .; �.:. .., �.tre .o hábito de fumar e o �.. � ., � • • • ! • '," ., ., � ., • • • .. ., •. ',� • .� • • � • • • _. • •. .,. ., � • � • • • ! ., • ., ,. • • ., • • • • • ., • ., • • • �"'.

câncer do pulmão, que é z '
..

cinco vezes mais frequente
DIRETOR

», ,��,.._- Eleições no
'nos homens que nas mulhe- IOmais.anti,oDiá- E d .

res''. Ruben. d.
I rio d. S. Catarina I qua

or
Depois de recordar que Arruela Ramo. ' ti'uma.pintura de alcatrão do

I
An� ,XLI QUITO,20 (U.P.) - No

'cigarro efetuada regular-'
IEIENTE , J' próximo mês de julho terão

.
. DGminlO' F.

.... N' • 11.8fi7 lugar' as eleições diretas pa-mente em ratos provoca; ao
I dA. ,. '7

fim de um ano, o apareci-; • qUino -'.
/

ra a renovação total da Câ-
.

'.1
' _�"'04I_004_�_.o-_ , .. ,...:....�__ -=-- .

.o<.a.<� mara dós' Deputados; Ape-mente lue tumores callcero- _' \ '

Ed'- - d h' 8'-p·áginas Frorianópolis, Sexta-feira, 21 de Maio de 1954 CrIl... sal' do significadodes
sos, afirmou o professor que Iça0 e oJe - , , )

,._�___ _ _

,

Em Genebra
tremor de terra
GENEBRA, 20 (U.P.) -::-

As residencias em Genebra,

.

IIe1 to
-

o.
- prof.

Carneiro h9ãD
RIO, 20 (V. A.) - Acaba

de ser-eleito. para o Institu
to de' França o "Professor
Carneiro Leão. Disse oíhis- CONTINUAM OS DE_ : oficial "Diário' de Centro
tre cientista patricio que SEMBARQUES I Amérlca", afirma que "a

,a_sua escolha resultou dê GUATEMALA, 20 (U. �Jni'.ed Frui! Company e

uma, indicação da seção ·de P.) - O jornal "Imprensa_ I seus servidores estão pro-
Filosofia de Àc.ademia de Livre" informa que conti-

���Ef�t:;:�;i Preparan�_o. Uma. Dita�ura na �mériGa
mulheres. \VASHINGTON, 20 ,(V. A.) -- Num banquete oferecido aos diplomatas latino-americanos,

lute-ontem à noite, o senador Alexander Wile i >: .cr�tieoil acerbamente o carregamento de

.rmas que, procedenté da Polônia comunista, . chegam à Guatemala. Nomeio 40 discurso, o
Ir. Alfredo Chocano, encal'r�gado deI Negócio S na Ernb�ixad� �a Guatemala �- retirou�se do
�ecinto, A chegada de armas, a Guatemala tem preocup�do seriamente os Estados Umdos e

, pl'eside?t� .Eisenhower pron�nciou-se, a.res )eito, numa enttev��ta, coletiva à imprensa.

via, l1C;�ve momentos de a

�il�iÇão, pelo fato de um

sede da conferência do Ex-
Jl'UpO falangista ter ataca

[remo Oriente, foram estre- do, a mão armada, primei
.necidas ontem, por um tre- ramente' um comité socialis
mor de terra cujo epicentro ta e, em seguida, pacíficos
localizou-se em toda a re-' ferroviários num local de
gião de Sião, e vale do Ro- trabalho, O saldo dos ata-

eleições,
se desenvolvendo friarne
te.

Em fins, da semana, toda-

.dano, na Suíça.
parte onde 1 podia, mesmo

I
cusou, permitir ao Ministé- ,Todo o país sentiu o tre

nos países comunistas. rio da Defesa da Guatema- mar que durou meio minu-

O coronel Julian ,preten-11a comprar a�mas proveni, I to mas apesar de ter sido

de que o Departamento de entes dos estoques de

guer-I
"bastante" violento não

Estado constantemente re-! r'a norte-americanos, c�usou danos ou-vítimas.

,ques foi de sete feridos.

As, autoridades informa-
ram que a .agressão aos fer
'roviários foi o:rientada por
Nicolas Valdano Ràffo, che_
fe do arnismo, que-já foi co
laborador do regime, seja

. �9mo • secretário 'geral, ou

--t1'l1__part�culãr.

Ci�ncias, -PoliÚcas e' Mo-! nuam os desembarqu'eé de

rais -daque'te país, Quanto a I armas, -qu.e chegaram a Pu

sua posse, ainda não tinha; erto Barri9s no. sá,bado pas-

sido designada a data. ': sado, Por ,su,a vez, o 'orgão .' . ---"---.--

.
" .. �. ',c_, "',", ····'�··.4i-"/� :�, :--OcoronelHuber�J�lian, ��" ',,- ,:_ ... ",: '" " ," ''''De-tt\fn8s."de.081

.Q.lú:tiê··__.�:"� ••• .��;�it;,��{�t�.t fJ"1f::�ha�n';ÍZ'e" n'.8' aUerPI 6x-sol�ad,o
, "'I'lit"'�ír,'�,::�·.��.'e··;i:��.,;�.:n�:�r�!',;�iiett�,"I: �i��,,:::':;:: ':fi;;;:���: · 'RI;t!'(V� ,-É-;;'. P��i� ;"m";; o �;�i;' n::�allo pelo De!;;� n,

.

WNDIlES,.120 (11. P.)

L :u U, U· '11 . 'III -uH I'� ,�e'nte ép,carregádo di! co�n- �ãQ ?�'ajé'ftds�à"pri�ão, de 1 a! de transmissões fe.ito por 26.651, de maio de 1949, em.
- Um ex-soldado enloque-

,- )ra de"a�,trIas' do g"ovêrno, 6.Jnes��"e'multa.'até 1 esses anim�is,'em tempo de face dos' sucessivos atos de ceu, atirando contra imagi-

difer�nç,a su'i>e,Í'ior' a 2.000. Wàtemalteco, dec.larou ho- Cr$, 2,000,00, todos aqueles II guerra' ou de paz.
I

sdvageria praticados' por narios ll1Unlgos, alvejou,

votos.. :'e que a --política ·tIo D�par-- que retiverem ou maltrata- Tal determinação legal individu0s perversos contra ontem, t�es homens, em

BONITO EXEMPLO �amento de Estado obriga- rem põmbos correios, con- Joi destacada pela Federa- as indefesas aves, quando .
East End, nesta capital, um

LAMARTINE ABRAÇA 'va a 'Guatemala a obter ar- forme dispÕe o Decréto n.! ção Columbófila do Distri- em treino de preparo físico dos mais perseguidos pela
.

CANROBERT ,n:ws."para suas necessida- 22.894, de' 6-7-1933, que-I to Federal, órgão do Servi,,-...:para as relevantes missões policia. Traü��s�' de um ex-

Antes de se retirar do des normais" em ·toda a considerou de grande im- ço de Comunicações Regio- que desempenham. .guarda _irlandês, Nathar

Filas de associádos das Club Militar, o general La-
I .

'

A propósito dos l�eais ser- Moldebery, de 27 anos. De-

diversas -

corporações das martine Paes Leme dirigi\l-

I, e[!u.
-

1"·,1 � I', 18.1'
viços. prestados pelos pom- iJois de seu ·aten�ad.o, Mold-
, ' .

t' bery tomou u,_m taxi, numa
forças armadas estende- .se ao general Canrobert ,e Dos-correlOS, o ma]or-ve en-

,.

d L d d B zona de diversões publicas,
ram-se desde o 3.0 andar do abraçou-o felici,tando-o pela' nano r., ean 1'0 e ar-

edifício do Cl!lbe Militar vitória. Nessa
.

ocaSlao o I ros Filho, encarregado da persegurdo por um cão a-

,. � d C 1 b 'f 1 d mestrad�. A polícia tomou,.
até o fim da quadra onde candidato derrot�do decla- ;�eção e o um o i ia a

D' t
.

d C
. - outro tSlxi' e conseguiu se-

fica a Biblioteca. Nacional, rou: RIO, ·20 (V.A.) ::- Às 18 �"ias homenagens � sua me- I minação do sr. Roberto A-
. ire ona e omumcaçoes

,

,., '1 h d
. 3.0 Ministério da Guerra e gui-lo. Quando viu que ia

contornando todo o quartei- - �stou rea mente satis- oras e antê-ontem, fale� mória, de parte de órgãos cioli.
- '! t" da C nf d

-

- ser preso o tresloucadi
rão. feito porque o general Can- ceu na Casa de Saúde São públicos e' colégios a que HOMENAGEM ......ecre ano

'.
o e eraçao

be' d d 1 f ::ülumbófila Brasileira, de- desferiu um tiro na cabe-
O 'general Canrobert Pe- 1'0 rt e um os mais ig- Bento, onde se encontrava. serviu. A Faculdade de Fi,oso ia,'

. -, clarou-nos: ça.
reira da Costa, candidato nos generais do nosso Exér- internado, o professor' Fer- FOLHA DE SERVIÇO Ciências e Letras da Uni-

Uma das vítimas do irlan-
da "Cruzada Democráti- cito. Conhecidos -os r,esulta- nando Raja Gabaglia, figu- O professor Raja Gaba- versidade do Distrito Fe- - Não só esportivos e

J dês William "Gibbons, ope-ca", chegou ali pouco de- dos do pleito só me· resta ra das mais representativas glia ocupou, outróra, a Se- ,deral, de cuja congre,gação militares são ,às fins do co-
� I rário, morreu, no hospital,pois das onze horas, múito congratular-me com meu do magistério brasileiro. ú'etaria de Educação e Cul- o pranteado mestre· fazia lumbolifismo. Outros exis-

� varias horas depois de atin-
bem hu�orado. O candida- ibstre ,camaradá' de armas O. sepulta.�'ento do ilus- tura da Prefeitura, tendo parte; deliberou suspender tem, como por ex,eínplo, na gido pelas balas.
to da c4apa oposicionista; a quem formulo' de coração jre professor será .hoje, às sido, também, Diretor do as aulas hoje; hastear a p�cuária, auxiliando nos

__...- _

gal. Lamartine Pais' Leme, os 'melhores votos para uma' 18 _horas, no cemitério de Colégio Pedro II, estabele- handeira em funeral) enviar trabalhos de Í11seminação ·Isploo·agIAm na'votou tarde.' fecunda a'dministração no São João Batista, ocasião cimento nq qual era Q dé� corôa fúnebre e clelegar artificial, (} que aliás é, prá- U

O presidente do Clube Club Militar. em, q�e serão prestadas vá- cano �os mestre;. Era, ou- poder�s. ao prof. Júlio Ba- tica comum no_ estrangeiro, IDS Iria .

Mil�tar, general Alcides Et-

C' " ,
"

A b4
trossim, membro do Conse- r�ta para expressar o

sen-I, princiPalme.nte nas regiões-

Cta?eagOtye-erm�'l.,ncaUrjO, 'dmeuanedsattaol,ems-_-I 90pe,ratl�v�s, e c8_m 10 para Jc"h. °catNeadcria�tIl:caol ddeoEdInUsct-al'tçuãtOo' tllnento da Faculdade, na pobres de meios modernos e CANBERRA,20 (U. P.)
•

cerimônia' do. enteramento. I mais ráuidos de comunica- - Os documentos do caso
·prêssão à repor.t:ge�: "Es- ",I.D1'port�çao I �e Educação.

.

O Cons�lho Técnico, Ad:- I cãó.· ..
, Petrov de espionagem apon-

pero que a elelçao' decorra '

.. __ .

.

.•
Em face do mfausto acon-

.

�inistrativ� da Faculdade I· .�esmo no pont� de vis�a tam dois e, possivelmente,
n� m�smo clima de trail- RIO, 20 (U.P.) - Uma, cial, de todos 'os impostos e

I
tecimento não haverá expe- faz um apelo para que os

I mlhtar,
em plena era da ra- três deputados da Austrália

quilid�de da campanha. Há red;içã_o de 50%� p�ra a i�- r taxas sôbre o�rações en- diente, hoj'e, na Secre,taria ,Corp�s. Doc�nte, Discente e

,. d�o-tele�r,�fia e rádip-�.elefo- comO' informantes, de� boa
Uma visivel camaradagem por.taçao de .artIgos de. P�l- i tre as copeoratlVas �. entre de Educação e Cultura P. Adlmmstratlvo da m:sma ma, 11lultas vezes, quando fé, dos .agentes soviéticos.'
de· parte 'a parte. O desfe- melra nece)'sldade no_hmlte

I
estas e os respectivgs asso- D. F., nem aulas no IIlsti- compareçam oS,sepultamen- esses e outros meios de co-

cho não posso prever. Mas lnínimo das ,promessas de ciados, -

,.'
.

tuto de Educação, por deter- to do professor Gábaglia. municação falham devido a
O UISO DA CIDADE ...

.

qualquer dos. ca�didatos é v,e��a de câmbio e�n bene-l -

_. _,.
O Secretário de Educa- imprevistas· coodições de

dign-ó de ser presidente. Lo_ flClO das cooperatIvas d�:S I-d á·
•. ção da Prefeitura ,designou, combate, utiyza-se o pom-

go a.pós
o encerramento do' Co��Ul�O. foi solicita�a ao_I O I r Io5 uma comissã� que represen_' ho-cor'reio. Foram essas a-

pleito será iniciada a -apu- Mll1�sterlO da. F_azenda Idu-
.

'
. tará aquele órgão nas exé- ves que especialmente trei-

ração, cujos. trabalhos· se
i
rante a segunda reuniã� da

COlO' MI·n'l'slroJ' da' 'Guer'ra' quia� do profe�sor Raja. Ga- nadas p:.ra a travessia do
�'I

-

"r�IU:!3I�,
estenderão pelà madruga- consultil das cooperatlv�s ,

. 'bagha. Constituem-na os. Canal da Mancha l�varam l ,\ I
j..

. Ilfia".,
. I que se reali,zou em Recife srs. Mári0 de Brito, Clóvis ao Al�9_Coma��0 Aliado as

J .•�<:
'

__ ;.f:!. I �e acaba de encerrar:.._. _
RIO,20 (V. A.) Os: Costa pela sua adl�inistÍ'a- Monteiro, Almir Antunes, primeiras notícias do êxito '-,,-.,'

"

,-f, 1\ ���
ULTIMOS RESULTADOS Além disso, naquele cei- generáis comandantes· das:! ção na chefia do Exé�cito. Paulo Maranhão, Astério de (ia desçida de tropas para- .,_--:� �,.;íl�J I,

\ �.., �-:.

? generaL Can�o�ert Pe� I t�me' promov,id� �elo servi';.
I
gra�des unidades, acampa-I" Em nome dos presentes, fa� Campos, Teooaldo de Mi- quedistas na Normandia. ��''-'J��.'-'"\; ;<;�.·0.:;l"elra da Costa venceu, on- ViÇO �e EconomIa Rural, do í
nhados, d� comandantes de, lou o. general Danton Areas

.

randa Santos, Haroldo Lis- Esse é um dos.muHos casos �� , -_

tem, as eleições no Clube I
govel:no do Estado, foi pl�i:- co�pos de tropa, es.tiveram! Pi.mentel,. comandante da boa 'da Cunha, Hélio' Fon-." qlle poderiam �er apontaaos

Militar, derrotando o· seu I teado aos -governos' d� Uni-I no Ministério da Guerra, I Divisão Blindada, ag_rade-, tes, 'Jorge' Sum:rpar, CosJa I para provar que o uso do
com:geti,dí?r,_general Lamar� r�O E�tados .e' Mu'�icipios onde hipo�'e�aram sOl,iCIarie�,.II,',cerldo ém _s;eguida o gaL Ze- Sena, Joaquim da" Costa. Pi- pombo-correio )�ão é ou �s-

por uma I ls�nçao, medlante leI espe-I dade ao mll1lstro Zenobio da nobio .da Costa. nheiró e,to�
�? "'. :tf:-l)i��������;,:����;��,��j�,i�t��... _.,.

RIO,20 (V. A.) - Com

-grande ar{imação. iniciaram
se ontem' às 10 horas da

mailhã, as eleições para a

renov�ção da diretoria: do
Clube Militar.

""7' Essas são

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

DR I. LOBATO
. FILHO_

ri�jenças do apare'ho respi-
, < �

:. • ratório,'
.

'1'UBERCULOSE
.

RADÍOGRAFl.l\.E �ADIOS
COPJA DOS :PULMõES

.,.' Cirurg\ia :do ,.'l,'or�x
'Formado pela:' Fac·uldade

", fraómal de Medicína; Tisio
Jogi�ta e TiSiociJ.'urgião do

I
.,.;, ;, .�; �'�Ho�pital Nerêu'<,Ramos"j"..;;, • >...... '-

�'
• Curso de especializa.ção pela

e:, 'S:._N:: 7. Ex�intenlo é:Ex-as
f'f

.

ài$J��te Je 'Cirurgià.-do P.rof.
,_

t
•

'. �. ." ,.,?, .

'. -< _

,,: ", Ug'Ó. "Pinh�iro fl,ulm!\raes
':i. �.,,: ,(Rio);' ',;

"' ... Cons: FeH.pe'·'Schmidt, 38
- Fone 3801.

.

Atende em ho.ra marcada.
Res: Rua S'ão Jorge 30 -

Fone239� I

--do-

.ERREIRO
M ,E D l).1 C O 5

- '.

. II Dr. f80,5h; Brasil I, o E S TA-D o
'

Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta
"

.

do Hospital de Florianópolis
. ,

, DRA WLADYSLAVA
I'ESPEqALISTA EM DO-. ,ADl\lINISTRAÇAO . A clínica está montada com os mais modernosMARIO DE �ARMO I DR. ALF-REDO . '. ENÇAS DE CREANÇAS. Redação e Oficinas, à rUI! Aparelhos pa á tratamento das doenças da especialidade

CANTIÇAO . CHEREM W .. MUSSI CLINICA GERAL I
Conselheiro Mafra, n. 160

.

ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)'
- MÉDICO _ � e CONSULTAS: Das 10 às Tel. 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites e

CLtNIC� DE CRIANÇAS I CURSO NACIONAL DE
IDR ÁNTÔNIO DIB, 12 horas.

Diretor: RUBENS A. .

inflamações do Nariz e Garganta)
A D U L TOS DOENÇAS MENTAIS

"
• RAMOS. IONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

Doençàs Internas 'E:c-�iretor, do lIospital "MUSSI -- Gerente: DOMINGOS F. DE para Ionisar Medicamentos (Tratamento de !dores da.
COl1ACÃO �. FIGADO Colônia Sant Ana. '. -.:-. MÉDICOS - Cons. e Residência: 7 de, AQUI� Cabeça e Inflamações da Garganta e. Olhos. E'U muitos

. RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA-CLINICA Setembro n. 13. Representll;:;:es:. casos são evitadas as operações das Amigdalas
Tratamento moderno da tais. GERAL-PARTOS Representaêões A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringites

SIFILIS Impotência Sexual. Servico completo e espe- ra, Ltda. " e inflamações dos Ouvidos)
Consultório _ Rua Tira- Rua Tiradentes n. 9. cializad; das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas: 40

-

_

' RAIOS X (Radiografias 'da Cabeça)
[en tes, 9. Consulta!'. das 15 às 19 SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS - f\0 andar. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

RORARÍO: horas. i métodos de diagnósticos e 'I'el.: 22-5924 Rio de
, (OCULOS)

Das 9 às 11 e das 13 às 16 FONE: 3415. tratamento. Janeiro.. LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico de
horas Res.: Rua Santos Saraiva, SULPOSCOPIA - RISTE- DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda. '-

lesões dos Olhos)
Tel.: Cons. _ 3.415 - Res. 51 - Estreito. RO _ SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA'

. Rua Fel ipe de Uliveira, n.
"

INFRA VERMELHO
_ 2.276 _ Florianópolis. 'rEL. - 6245. - METABOLISMO BASAL

._ ADVOGADO _

21 :-' 6� anda!. _ I Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
---- -----;:---;

N Radioterapíap or ondas
Caixa Postal 150 _ Itajaí

'1 el.: "2-987,, _ SãoPaulo. Pulmão e Esofago
DR. �OM;EU BASrrOS DR. MARIO WE - curtas-Eletrocoagulação - ASSINATURAS Consultório: Visconde de, Ouro Preto 2 (Altos -da Casa

PIRES DHAUSEN Raios Ultra Violeta e Infra
.

- Santa Catarina -

Nd Capital
I

' Belo Horizonte
_ MÉDICO -- CLtNICA MÉDICA DE IVel'melho.. . .'.. DR. MARIO LAU. Ano o-s 170,00 Residência .; Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365

, ...' Hosuít I ,\IHJL'rOS E CRIANÇAS Consu ltório : Icua Trajano, I

RINDO
Semestre Cr$ 90,00 Consultas - pela manhã no Hospital - A fardeC?m plat�ca no ?SPI a I -.., ,

" , J
- n.] 10 andar - Edifício do No Interior , das 2 horas, em diante no Consultório�ao FranCISCQ de ASSIS e na Consultõrio - Rua oa0 '. . .;(i>IIIol',,,,.. � - '" iii! 20000

>.:
• I P' t 10 Tel M 769 Montepio. e Ano .... : .... , ...1'",

'ISanta Casa do RIO de ln o, -

. ..
. . .

I IJaneírn Consultas: Das 4 às 6 ho-
,

Eora r .o : D�s 9Ias 12 10-

DR CLA�UDIO Semestre .. " Cr$ 110,00 - -_._ ---- .. ,--

, D MUSS ,... .' di t n DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO
CLíNICA GERAL DE raso • las -

, :. .' �n�r.clos me ian e co -.

ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO ALERGIA-
ADT1LTOS E CRIANÇAS Res idência : Rua Esteves. Das 15 as 18 horas -

Dra'l
BORGES trato.

I DERMATOLOGICA E CLINIC
'

.

l)
MUC'SI ADVOGADOS OS originais, mesmo não. A GERAL

- Consultório: Av. Getúlio'·] ún ior, ,15. Tel. 2.812. 1 � ': ••
"

O M I N F
..

---�\'àrgà'�' Z--.:::......BLGUAÇÚ. ! I Resldke'lcl8a4: Avenida Trom-
.
Fôl'o em geral, RTe?burso� Pvtl.,ld�l�c,'adfls, não serão devol-, r. Ilue unes errelraH

..

S d' "v Q' OIIlOS OUVIDOS - r powa y, . perante o Supremo rI una, v,
oruJ':o: egun as e lj l Il -

I
•

, .'
.

tas-feiras, das 8,30 às 11 I
NARIZ E GARGANTA..

DR. NEWTON
Federal e Tr ibunal Federal A direção não se respon- --

I de Recursos. sahiliza pelos conceitos emi- .

RECEM-CHEGADO DO RIO DE JANEIRO, Ihoras.. D'A'VILA F.SCRITóRIOS tidos 11o'S .art.igos assinados
Resídência: Pua Felipe. ATENDE A RuA VICTOR MEIRELLES N° 18, l0

-

I CIRURGIA GERAL I Florianópolis'..::.... Edifício ..

, ANDAR DAS � AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.Schmidt, 23
-. �o andar, DR. JÚLIO DOIN Doenças de Senhoras - 'São Jorge, rua Trajano, 12 FarmaClaS CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OU

..
2J11. 1 - Tel. 3.00:... -I VIEIRÂ Proctologia _

Eletricidadel'--
l° andar - sala 1.

de Planta-O DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FELIP
Médica

.

Rio de Janeiro - Edifício SCHMIDT.DR. WALMOR � Zo-
"

..
.'

_

Consultório: Rua Vitor Borba Gato, Avenida Ant�- 8 Sábado (tarde) Farmá,
MER GARC!;). Especialista em. Olhos

I Meireles
n. 28 - Tetefone: ,'nio Carlos 207 - sala 1008.

.

R C
--- -

_,.. ._�r1.
1 N' G cia Esperança --'. ua on-.

Diplomado pela Faculdade Ouvic os - sariz e ar- 3307. I
-

" RN--O 'n-
Nacional de Medicina da ganta. Consultas: Das 15 horas I DR. eLA . se�hei�::;fg:a _ Farmácia Nauia-::Molor (1'4.f-1Universidade do Brasil Re�(:ita de óculos; em diante. GALLETTI. - nr '''u
Ex-interno por concurso da Infra-Vermelho. Residência: Rua Vidal

- ADVuGADO - Esperança - Rua_Conelhei-I
.

,

Maternidade-Escola Ultra-Sonoterapia _ Ne-
Ramos - Telefone 3.422. ,; Rua Vitor Melrelles, 60.· (1'0 Mafra

"
"

,RAPIDEZ _ CONFORTO :- SEGURANÇA
"

(Serviço do Prof. Octávio DR. VIB CREREM" FONE: 2.468. 15 Sábado (tarde}, -'I Viagens 'entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIRO
Rodrigues Lima) lru lizações. .:_ Plor íanôpnljs - E I .

t di .

"It
' ,

S S- S. ADVOGADO FarrrráciadaFé -,Rua Fe- ,

, '
.. ,_,s,ca as. ln erme., iarras em,. ajai, antos,' ao, e-

Ex-Interno do Servil' o de Equipo de Oto-Rino � ......--------...,."..,. b ' Ilh B la Ub b d'3
� -

_. lioê J.ch "I'd't
'.

'.-

I astíão, � >
• e, d, _:. .atu ,a, sen o neste.s quatro últí-

Cirurgia do Hospital i.'único no Estado) Causas cíveis, comerciais, f"fte�' P"',:)m. t d
y_ � . ',; mos apenas para movimen o e passageiros.

.

I. A. P. E. T. C. do Rio de RUá '_ Vitor Meireles, criminais e trabalhistas.
•

' I 16 Domingo -I Farmácia
I As escalas era-S, Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba nãoJaneiro

n ....22. Consultas -popu�lares S da Fé - Rua Felipe Sch-' prejudicarão o horário de chegada no RIO (Ida) e
Médicc do Hospital , de ,-

Rua Nunes Machado, 17 " midt \ SANTOS (Volta)Caridade ' Horário _ 9 ás' 12 horas \ ,

DOENÇAS DE SENH(!)RAS - Hi ás 18 horas.
\

'

..

(esq. Tiradentes] - sobra- O Jíeitor en.col\trar!, I\es, 22 .

Sábaq� (tarde) -

ITINERARIO DO 'S/M "CARL HOEPCKE" NO
- PARTOS-OPERAÇúES FONE _ 2.675 .

do - sala 3. ta c.,bluna, ·lnlot\.bac;õt'8 qUf : Farmácia Moderna - Rtia ( NO M1tS D.E MAIO J?E 1954
Cons : Rua João Pinto n. 16. P.f'sldt'!ncla: Travessa, necessita, djilrJamente e dto : João Pinto ..

�
das 16,.00 às j]8,OO' Urussanga 2.

. imediato: I 23 Domingo - Farmácia
horas. ApL 102. DR. H E N R I Q.U E Moderna _ Rua João Pi.-
Pela manhã atende JGRNAIS Teidori.. Florianópolisdiàriamente nol Ho,., -----.!..----- PRISCO PARAISO O Estado ,.,

· 3.022 to

. �il.a�..de Caridàde.
R VIDAL MÉDICO. A Gazeta 2.656 29 Sábado (tarde) Far-

Reslden.cla: D .

O
-

D Diário da 'tarde .. , 3.57� mácia Sto. Antônio - Rua
Rua: General Bittemcour1 CLíNICA DE CRlANÇAS I d SPerahçoe� -Cl' �ençdas Dibio da ManhA ," 2,,(63 João Pinto'

O 101
-

. CONSULTÓRIO - L'e}'I_ e en oras -. . m.Ica, e
V d d "011 I

.

1: A er a e , .. ;,.... 2�'68� 30 Domingo - Farmáci;:l. .

. pe Schmidt, 38. AduJtos. Imprensa Oficial ."
Telefone' 2 692

I dE'
. 1:' -

HOSPITAIS',' .

Sto. Antônio - Rua João,. ...

__ . CONSULTAS - Das 4 Curso e speCla lsaçlio ....

..1 D r> 'd d
' Pint.o.

DR. ARMANDO iVA- :\s 6 horas. no Hospital dor. Serviur,�('s c: ,.&rl a e:
..

I (Pro""ed'or) C2.3H O serviço \ noturno será.

do, Estado ,"
-

...

lJÉRIO DE ASSIS Residência: Tenente Sil- (Portaria) "'! 2.0!fi efefuado pelas farmácias
_ MÉDICO -

I

\'cira, 130 (Se!"�ç� �� �rof. Maria- Nerêu Ram6a
'

� .'. !.831
Sto., Antônio, Mode!na e

Dos Serviç.:ls de Clínicra In, FONE.- 3.165. 'I
no d� n ra � Militar- 3.157

Noturna situadas às ruasfantil da Assistência Muni-;' Cl1nsultas - Pela manhã São Sebastião (Casa
cipaI e Hospital de Caltidarle

_

- -- f fi:) HClspital de Caridade. de Saúde) 3.15� João Pinto e Trajano.
CLlNICA MÉDICA DE DR ANTONIO MO- A tarde, das 15,30hs. Maternidade Poutor

".12".CRIANÇAS E 'ADUUTOS NIZ DE ARAGÃO
' Carlos Corrêa ... " -

_ AI\!rgia - t' em 'diante no consult6rio, CHAMADAS UR- Doia p'"'ImarlaConsultório: Rua Ntln('�' [; Hua Nunes Machado 17. GENTES I
nle I

.

lViachado, 7 - Consultas da!, I ClHURGIA TREUMATO-
Esqll.na de Th·adentes. Te!. Corpo' de Bomb.:iros !U131 Adv8nt·lsta15 às 18 horas.

.

I
1..0GIA

2,"',1. 66. "ef\'i�o Luz (R ..cla·
Orto edia '.,. 'O' , Matrículas ÃberttllResidência: Rua Marech�d p mações) ... , ..... _....

.

C It" J
-

p. t Resit1ência - La- 'Porta I I' ri A-
- I

Guilhel'me, 5 - Fone' 378:� onsu OrlO: oao In o, Policia (Sala Cum 8- CJrsos: rrimário e Q_'
'_'--- -

18. Hotel. sário) , %.038
Das 15 às 17 diàriamente, Polícia (Gab. �le�
Menos aos Sábados rado) ..•...

_

....

Res.: Bocaiuva 135. COMPANHIAS DE
Fone: -=- 2.714. TRANSPORT.

AtREO
TAC 1.700
('\'u�eiroldo Sul 2.500
Panaír .

"arir· .

L6ide A'reo .

Real .. , ........•..

Scandinavas .

HOTt..lS
Lus' .

MaK'estlc ., .......•

Vende�se o Bar e Sorve-' UI I, ••etropo ,., ......•

teria Americana' sito à Rua L.' F'nrta .

Saldanha Marinho n. 13, ('�('jQue ,., ..•...••

Edifício Machado. Tratár ('�ntra� .•.. * ••••••

I . Estrela . . . .. , .•..

1'0 local com o sr. Umberto
Ideal ... ,., .•

'

.•...

. I Ma�h�do, o qual _exp]jc�rá �R �I1'O

I c motivo da 'vénda.
.

_.�_'...
.Disque .. � •.••••

'
••

L�ando
.

com S�bã? . .'��§ A�a���a�e�.
.' ,

"ca.'iSpiI'!:JiC Ia IIdade ..-J.OINVlut ...... �lênc'ia�,; u'n)it.·a �ua José
• ri_ '.; 'I r -g.e'n1

'

�·t:...I .. �.� � > )

-

-

'.. , ", "j�cqu�s"'no '4)e,����a noS

� ., '". ,

'

-, Sps;.'aA�_�(RCtAf .

'

: Cóq�eiros; �ro�xim,o aO

da· Cla. IETZIL INDUSTBIIL-J8ID,II�e. (,_aroa !8ulstradil) ,{SPÉciAllO/,Df' .' "_,,.,�r�:;���:�:�;;à���a·
,

'
�

é�o. nQlj�il,.se tempo \, e dlDh�lro �_�:;__;_,._,----,,-��--.---�'
�
:
......

': "'l?tr)�do-l.V(af�� 11Q 24�
'

..�'" ,"':; .;.. __ .. _ .....__ ._�.___

� :.�;. .S} ",,"_
..

""....._,

Preíls
CLINICÁ D� OLHOS ,:_ OUVIDOS - NARIZ E

GARGANTA

IDA
.... ,). t

VOLTA

ltajaí
'"

Rio de Janeiro

20/5
24/5 26/5
OBS.: - O Itinerário supra está sujeito a alte-

"ação sem prévio aviso.

Hor.ário de Saída:
de Florianópoli� às 24,00 horas
do Rio de Janeiro às 16,00 horas

. Para maIs informações dirijam-se à'

EMPRl!:SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE

I '

Rua: Deo,dor.o - Caixa Postal n. ,92 - Telefone: 2.2'1:

Caixa Postal. 45

Í"lorianópoli�
Santa Catarina

2.021
,2.276
3.147
1.321
3.4;4'
U,,. "

3.lii
�.e59

. Fl9.riánópolis - Itajaf -'- JoinviUe - 'Curitiba
. . I
-'3.55!

2.325
2.402
2.338
'.500

,. Agência:

Viag�m cóm, segurança
.. e rapidez

sO NOS CONFORT�VEIS MICRO-ONIBUS DO

B,IPIDO �(SnL-B.B.ISILEIRO»

missão.

Rua Visconde de Ouro
2.594

Preto, 75.

I\.U8 Deodo:ro esquina da
Rua Tenente Silveira '

Agênc�a
de 'DAR E SORVETERIA

AMERICANA de Obras',Públicas

PubUcidade A DI&ETORIA DE 0BRAS PÚBLICAS, avisa que
mmlou-se provisàriamente para a rua Vidal Ramos, n.

76. '"

I Diretoria de Obras'Públicas em Florianópolis, l° de
..
Abril de 1954. .

A V I $ O

, j "

�l
•
r �: ., .. ,

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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""Q
NO IJAR E< NA ,S.IEDI\DE
BSTABQ

ETERNOS NAMORADOS

(A Ivone)

O'l_'()_()_()�)"'()

Funcianário
Deixamos para trás, pelos caminhos,

Os� túmulos anônimos, perdidos,
Daqueles que viveram sem carinhos,
Passando pela vida já vencidos.

V. S. pode apresentar su

gestões para emendas ao

projeto n. 4.276 que dispõe
sôbre os Quadros Especiais
'previstos no artigo' 257 da
Lei n. 1.711 de ,28 de Outu-

As esperanças vão erguendo ninhos

Em nossos corações tão comovidos,
E iremos sempre novos pergaminhos
Abrindo, em lágrimas sutis, vividos.

Na face levaremos um sorris�
No coração traremos a alvorada
De uma só, sempre bela madrugada.

Eternos namorados, dois amantes .••

Nós seremos e 'beijos tão constantes

L_evar-nos-ão do, Olimpo ao paraiso!

SNRA. BENTO A. VIEIRA Há um velho brocardo italiano, que ensina: "Para

Transcorre, h�je,' o aní- uma boa salada, indispensaveis são quatro, elementos:
'(Um�aluizado\ para dosar o sal; um perdulário, para deitar

versário natalício
\

da exmª.
' azeite; um avarento, para pingar vina·"re· e' um louco ...

snra. d. Celina Doin Vieira, p...a� mexê-Ia bem". O tempêro é índlspensavel. no. pre
paro de uma salada. O estimag.o., porém, .às. vezes, pro

esposa do sr. Bento- Aguido testa contra a mistura imprópria de alimentes e sobrevêm
Vieira, nosso prestimoso e "'os sintomas de flatulência, azia e mal-estar após as .re-:

-benqulsto conterrâneo. fei,ões� Nest-e-.c:-�o, é se.mpr� bom tomar "Carboleno':.: O
uso de UIJl antíâelãe e dlgestl,vo como "Carboleno'! taclbta

A distinta anivérsariante, 'a"tr.nsformação das gorduras e neutraliza a hiperacidez
muito relacionada na socle- ' estoma�al�

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

dade local sendo estímadís- •
sima pelas elevadas vírtu- ��-,_,d 'h

,rAGE. -
es que possue, sera ame-

.negeada com 'inequív,ocas
provas de simpatia e apre- '

ANIVERSA'RIOS:

" -

ço.
O ESTADO. se assocían- ""

do as homenagens formula}' '"

os melh.ores votos de felící
dadees,
DR. JOSE' TAVARES

� DA CUNHA M�LO
A data de hoje assinala

a do natalício do nosso pre
sado conterrâneo sr. dr. Jo
sé- Tavares da Cunha Melo,
Juiz de Direito, aposenta
tado.

As ,muitas homenagens
que lhe

.

serão tributadas
por amigos e admiradores,
os de O ESTADO se asso

ciam com prazer.

FAZEM ANOS, HOJE: ,

- Sta. Ondina Doin Vi", I
-, eira, fino ornamento. da so- I

ciedade local; .

,

- Snra. Usa Fuerschutte

Ribas, esposa do dr. Beno-
ni Laurindo Ribas,
dentes em Curitiba.
- Snra, Augustina Gal

luff;
Sta. Argentina Men

donça, funcioná:J;ia do DSP;
- Menino Sidney, filho

do sr. Moacyr Iguatemy da
Silveira'
- Sr. João Luiz Lamar-

resi-

que;
Sr. Marcos Manoel

C�rdeiro;
- Sr. Edelberto da Cos

ta Avila;
� Sr. Or(val Andrade de

Cordova;
.

- Sr. Geraldo Fernando

,Borba."

.nanter sempre regularizada a sua .situação perante a
bro 'de 1952 (Estatutos dos

L V. T. P., no que tange a expedição' e baixa de suas
Funcionários Públicos cr.
vis da Únião).
O Deputado Saulo Ramos'

deixou a vossa disposição
na Biblioteca Pública de

Florianópolis, um exemplar
.lo referido projeto, que po
'le ser consultado e estuda-
lo por V. S..

-

As sugestões que V. S.
ichar por bem fazer, pode
"á encaminhar ao seguinte
endereço:
Deputado SAULO R�MOS

Eugênio Vecchietti Netto
Câmara Federal
Rio de Janeiro. '

me.

Entre essas classes uma Considera de utilidade

ha que nos deve merecer publica e concede auxilio

especial atenção; é a da ve- Art. 1° - Fica considera-

lhice desamparada. da de utilidade publica, a

Como é doloroso ver es- Sociedade, Amparo à Ve-
I.

.

sas criaturas que passaram' lhíce, com sede nesta ca
I,

sua vida lutando 'e que, pe-
.

pital,
16s azares de sorte, chegam

I Art. 2° - Fica o Poder

á ultima etapa da existen- Executivo autorizado á con

cia, sem forças, sem saude
I

ceder, á mesma Sociedade,
e sem recursos. Não nos

I
o auxilio de Cr$ 10.00,00

compeie indagar se lhes
I dez mil cruzeiros) podendo

cabe ou' não culpa, dessa abrir o credito especial ne

situação. Compete-nos uni- cessario, pelas dotações de

Educação e Saude ou de
Assistencia Socieal.

serio problema social, me- Art. 3° - Esta lei entra

reeedor da nossa atenção e

.

rá em vigor na data da sua

de nosso interesse. publicação, revogadas as

---x--- disposições em contrario.
1 chassi INTERNACIONAL "KB-7", máquina á Almas boas e afeitas ao'

'

1· 6 '1' d 194 f S.S., em 18 de maio de
gazo ma, Cl m ros,: ano 7, per eita carroçaria Blu- bem já volverem seus olhos 19'5';1

,

menauense, 32 logares.,bôa,. '±

para esse drama doloroso
�x

.

/ Antô'!tio Paschoal Apostolo
'1 ch.assi CHEVROLET, 1952, (reduzido) , máquina

e fundaram, entre nós, a ,')__()_o_)�()_(}

:1 gazolina, ótima, carroçaria. Gaucha '.'Gostosão", metá- Sociedade de Amparo à
� .�

lica" ,36 logai'es, perfeita. Velhice,' com o fim de me- ��I'III,....lIIilllllll1i11_
-,--'x--"- IhOl'ar a sorte de· quant�s1 chassi FORD "F-3", 1950, máquina á qualquer •.

prova, carroçaria Gaucha "Lotação", 18 logares, ótima.. I·se
encontram alquebrados

__

'

-x----- "

I pelos anos e já não estejam '

1 chassi FORD, 1950, máquina Hercules-Diesel, 6' em condições de procurar o
cilindros, recem reformada, carroçaria Gaucha "Gosto- proprio sustento..
são", 35 logares, ótima.,

'/
,-

---x-----

.

1 chassi (só chassi) DE-SOTO, 1948, para ônibus, 22Ó
polegadas entre eixos, máquina e chassi completamen.!.
te reformados, 6 toneladas, pneus 825x20 nóvos-bons,
cabine de aço, servindo tambem pára cargueiro.

Tratar da INDÚSTRIA E COMÉRCIO ARNO

I
GARTNER & ,CIA. LTDA. (Agência VOLVO). Rúa
São Paulo,. 501 .,- Tele-gr.: Rainha - Telefône 1106 -:

Caixa Postal. 185 - BLUMENAU.

1 chassi FORD; 1947, motor Hercules-Diesel, 4 ci
l.ndros, recem reformado, carroceria Gaúcha 32 Ioga-
res, perfeito,

�'camente. ver a realidade e

sentir que eia constitui um

. I. A. P. E. T. C.
AVISO

.

Leva-se ao conh.ecimento dos condutores de veícu-
,

<

de

�"'Tselp..epara uma salada�

no ,'àss·ado
21 DE MAIO

A data de hoje recorda-nos que:

los de tração mecânica, (especialmente àqueles. que não

exercem a profissão por conta de Empregador), das En,

tidades de classe e a quem interessar possa, que nos ter':
mos do Decreto-Lei n. 2.235, de 27-5-1940, artigo 9°, a

prova de vinculação a êste Instituto, para os casos de

motorista por conta própria, é .feita mediante a apresen-
I, �'

tação da matrícula expedida pela Inspetoria de Veículos

e Trânsito Público, nesta Capital ou quem �ij�s vezes

.izer no interior do Estado.
"

Assim -sendo, recomendamos aos Srsi!i: motoristas
profissionais nas condições aqui aludidas, que procurem

natrículas ou autorização para conduzir afim de evi-
. .

,

.ar �mbaraços na obtenção de seus direitos nesta Insti-
I f

.uíção de Previdência Social.

Flórianópolis, 12 de maio de, 1954.

Adil Rebelo

Delegado Regional

CONVITE PÀRA MISSA E
AGRADECIMENTO

Maria Amelia Meira Sima, Manoel Lino de Jesus,
Mario Candido Raulino e Senhora parentes. da sempre
lembrada irmã, mãe, sogra e avó MARIA ROSARIO DE

MEIRA LIMA DE JESU'S (Maríquínha), .. convidam
• ,'l" 't

aos parentes e pessoas de suas relações' Para a �issa
,

em sufrágio de sua alma, que mandam celebrar sexta
feira próxima, dia (21) do corrente, na Igreja de Nosso

Senhor dos Passos, ás oito \horas da manhã.

A todos agradecem este ato de coracão e amizade.
... �

.

')utl'ossim, agradecem a todos que os confortaram du-
-ante o período de sua enfermidade e aos que acompa
iharam até a sua última morada e aos que enviaram

lôres, cartões e telegramas.

VENDE-SE

1 Mesa elástica com seis cadeiras, laqueadas, para
,

cópa.
1 Acordeon, com'24 baixos, novo.

, '

3 Camas para Solteiros, sendo duas de ferro e uma
.

l -=-. ",,","_'�' " ""�""_":, -.-/0
- ��"!"

-

de madeina, '

1 Peso com cabo e escova .para encerar assoalho.
1 Par de óculos fifocais.

em 1.648, um ataque levado a efeito pelo Coro-
-

nel holandês Brinc�, contra a <Est��l�ia, n�s ar1- .
_

, ' "- '.," '-
.

redores do Recife, foi repelido por Henrique

Dias;
em).794, no Rio de Janeiro, nasceu Antônio de

Menezes Vasconcelos de Drumond, que veíu.a 1fundar a bela cidade de ltajaí, neste Estado. Fa-,

leceu em 15 de janeiro de 1874;
--

em 1.811, em Minas Gerais,nasceu e Engenhei-
ro Cristiano Otoni;
enl 1.817, os chefes da insurreição pernambuca
na, Capitães Martins Pessôa (Domingos Teôto

nio Jorge) , Barros Lima e Pedroso, fugiram do

Engenho "Paulista", abàndo�aÍldo seus solda

dos e partidários alí acampados;
em 1.823,. o General Pedro Labatut foi deposto

I

do comando em chefe. elo Exército Brasileiro

que sitiava a Bahia, durante a guerra da Inde-
\

.

pendência;
"

em 1.862, o Gabinete Conservador, presidido
pelo então Marques de Caxias, General Luiz

Alves de Lima e Silva, sofreu um revés na Câ

mara dos Deputados, demitindo-se;
em 1.869, o então Coronel Silva Tavares, mais
tarde Brigadeiro e Barão'de Itaquí, derrotou

em São Pedro uma fôrça paraguaia;
em 1.943, chegou a Floria,nópolis, o Embaixador
da Grã-Bretanha, Noel Charles;

,

em 1.947, em Florianópolis, Santa Catarjna; foi
fundado o "Teatro do Estudante".

Ver e tratar à rua São Jorge, 23, nesta cidade.

(O REGULADOR VIEIRA)
A malher .�i.tar' ••,.,

\LJ V IA AS lióLlCAS UTERlN.�
Emprega-s,e com vanta,�m pala

- combater a. Flore. Brancaa, COU·
ca. Uterinas, Menstruaea e ap'>8 Q

parto, e Dores nOI ovtri-.)••
& poderolo calmante e Re,uia

dor, por excelência.
FLlJXO SElJATlNA, peja ".lo wDl'

.,ronda eficacia é receitada Pio'
médicos' iluair.ea.

.FLUX. SEDATINA encontn......
toda part�

QUARTO
Casal deseje- alugar quarto em casa

Iamília com ou sem refeições.
Pede-se eda-se referências.
Prop�tast"pol'Jobséquio, para esta

dação.__ .

_

Re-

_________�__-... --_' N _

I>BA"COdeC�f.�.ITO POrUlARI':•� AGRI·COL� '.,.. I, I
. RM.o, :J'nr:01fl'IIl1''', 16.._ '," •

.....',...r-·� ,

rLOI1lANOPOUS -:-e5t6.eCrM�Jn6. '

.

,
.

..

LIRA TENIS CLUBE

Programa de Festas mês de maio 1954

ONtBUS USADOS A' VENDA

·----x----

1 chassi INTERNACIONAL, 1947, motor Buda-Die
iel, 6 ·cilindos, r�cem reformado, carroçaria Blume
uauense, 30 logâres -perferta.

� 1
! tol
\ �DIA

23 - DOMINGO - Grandios.a .

Soirée
" ,-Apresentação de um SHOW -

,

'Início 21.,30 horas.

I ';DIA 29 - SABADO _. Soirêe dos Calouros
da Faculdade de Farmácia e Odon

tologia - A's 22 horas.

'DA BANCADA DO P.S.D. NA·
CAMARA MUNICIPAL

. "

JUSTIFICAÇÃO

I
sentamos o presente proje
to, pelo qual fica � Poder

De tal forma esta se a- Executivo do Município au

gravando a carestia em nos- I torizado a dar á referida
so pais, que as proprias entidade, que passamos a

classes - medias sofrem se- considerar de utilidade pu
rios contratempos em seus blica, um auxilio de dez mil

encargos economicos. Não cruzeiros, certos de que o

é de admirar, assim, que se sr. Prefeito Municipal, com
apresente impressionante- preendendo o alto alcance
mente angustiosa a situa- da medida, não negará seu

cão das. classes pobres. imediato apoio.
-

Premidas pela vertigino- Aos nossos Pares desde
sa subida de custo da vida, já agradecemos a contribui
elas já não sabem para que ção do seu voto, para a a

lado apelar e muito menos provação do projeto.
.

encontram meios para 'se'

livrar .da miseria e. da fo- Proieto de Lei N. 27.'1

Não bàsta porem,· a ini:� .

ciativa particular. O Po
der Público tambem
cooperar pela solução do.

problema, porq:u� é tam

'bem para esse fim qua �le
arrecada impostos. e taxas. .

Eis a razão porque apre-

PARA AQUELES QUE
O'E5EJAM O MAXIMO

EM . CORTESIA

E EFICIEN(:IA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"

.o ESTADO

A1'LEJrnco X FIGUEIREN'SE E GUARANI X IMBITUBA SÃo. AS PARTIDAS MARC ADAS PARA AMANHÃ E D'olVÜNGORES.',

_.'__ '_ ...... _ ... , , _:l.I,·:>·�_

�

PECrIVAlVIENTE, EM PRo.SSEGUIMENTo. AO. CAMPEo.NATo. CITADINO. DE �Ro.F ISSIo.NAIS. REINA ENo.RME ENTUSIAS·
." ._:.__ l�' __ __;.'__ ._'__ • _

MO DA CIDADE PELOS SENSACIo.NAIS' JOGo.S'.

EJ s P O r t i vo"
............'iõ......•--�� 1.10_ClI_0 o_a 0, E a.IIlr na

AVAl FUTEBo.L CLUBE
Nota Oficial n, 2·54

culadas pela imprensa es- siveis para tal atitude.
crita 'e falada desta Capital 3.0 - Quê, desta maneira,
sôbre a suposta' demissão do o Sr. Dirceu Gomes

----�--------------------------�----�

rOGARA' EM IMBITUBA Do.MINGO o.
" PAULA RA'MÚS

Domingo próximo Imbi- Ramos, desta Capital e do

tuba assistirá a um bom Cerâmica, local. O choque

"O -E s t a d o
•Q "I •••.

FEDERAÇÃO. AQUA'TICA DE
SANTA CATARINA

UM Go.LEIRo. DE'
FUTURO.

"

NÚMERo.S DO. CAMPEo.NATo.
CITADINO. DE PRo.FISSIo.NAIS

Sr. Dirceu Gomes do cargo
de 1.0 Vice-Presidente do

Avaí Futebol Clube, a Di

tetoria desta sociedade des

fazendo- quaisquer. dúvidas

.,alf�
�m vista das noticias vei-Programa da primeira regata' oficial do

ano, a realizar-se domingo, na baía sul
(Conclusão ) I

Quarto Páreo - 9,30 hO-1 -;atas Aldo Luz - Barco'
ras - Taça "Dr. Léo 'Pe-

I "Aldo Pereira" - Remador:
reira, e .Oliveira" - Meda- - Lu.iz Rovaris.

. ',. I
lhas de Prata'e Bronze - Balisa 3 - Clube Náuti-

"

I

Classe N.ovíssimos - Out- co Francisco Martinelli -I"rigger a 4 remos' com pa- Barco "Irâmirim" - Re-
,

i;
trão - 2.000 metros nador - João Platts. I'
Balisa 1 - Clube de Re- Sétimo Páreo - 10,30 ho- '

JOGOS REALIZADOS

Guarani 3 x Bocaiuva 1
Paula Ramos 3 x Atlético 2
Imbituba 4 x Figueirense 1
Avaí 2 x Paula Ramos 1
Bocaiuva 3 x Imbituba, 2 em Henrique

CLASSIFICAÇÃO
1° lugar - Guarani e Avaí sem ponto perdido.
,2° lugar --. Atlético, Bocaiuva, Figueirense, Im

iituba e Paula Ramos; com 2 pontos perdidos.
ARTILHEIRdS

.

Lage.

3 vem a- público e especial

� ! m�nte aos seus' associados e

1
I simpatizantes esclarecer o

'

I
t ,

seguinte: .

1
1 ,1.0
li
l'

� 1- �

1

j " data não se exonerou

� '. do cargo na' Diretoria;
1 não tendo chegado ao

1
1

gatas Aldo Luz - Barco ,ras - Honra F-ederação A-:

-; Que o Sr. Dirceu

Gomes, 1'.0 Vice-Presi

dente do A�aí Futebol
Clube até a presente

conhecimento da mes-

2.0

ma,
. qualquer comuni

cáç�? ne�se sentido.
;�

- QUe o mencionado
" '

Diretor afastou-se -das

ativid�des inerentes ao
I

seu cargo, sem que I
.

houvesse razões plau-

não está cumprindo
obrigaçõescom suas

para com o Clube co

mo éra de esperar, cri
ando, pelo ,contrário

" . um ambiente de intnan-
,

quilidade, que somen

te perturba o bom an

damento dos trabalhos

impedindo que os de

mais diretores poss�m
-desímcubir-se das suas

tarefas, e, fomentando
discórdia entre os ele-

"

mentos avaianos.

4.0 - Esperando desta ma

neira, ter esclarecido'

devidamente o assunto

à: Diretoria da-lo . por

.
encerr�do.

Florianópolis; 18' c:l�
Maio de 1954.

A DIRETORIA

.ntermunicipal amis tos o, está sendo esperado com

contra o Avaí: ,..:nt1'e os pelotões do Paula interêsse desusado pelos a-

ficionad�s sulinos.

metros.

Balisa 1 - Clube Náuti-

I teriormente ,no América,

Ipelo qual se tornou cam

peão do Estado. Ing,ressan:,
do no futebol da terra das

, ,

co Riachuelo - Barco "Ju-

ruparã" :_ Patrão - João

Leonel de Paula; Vog� -

Ary Regis; SiVoga -- Nery
Pirath; S/Prôa - Arnoldo

�ESTA CAPITAL o. CRACK BASTINHo.S

Hermógenes da Silva e

Prôa - Qsny Hermógenes
-

da"Silva.

nhos progrediu como pou-

Balisa 2 - Clube de Re

gatas Aldo Luz - Barco aráucárias, como defensor

do Palestra
.

Itália, Basti-"Silvia" - Patrão - Alva
,

ro Elpo; Voga - João P.

Andrade; S/Voga - Níltón

Brognoli; S/Prô>a - Belar-
mino Yeloso -e Prôa - Ka

lil Boábaid,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Florianópolis, Sexta-feira, 21 de Maio de 1954 fi

ema s
'�1 - Um�JactÚ"feliz da Ale-I

• - •. ·,/,1,- .-'Ir,' gre'Arte-UMÉSPETA-l

N
- -- ,-- CU_LO INESQUECIV'EL! I

. eves� ATENÇÃO! - Durante AS.,5hs. '�LI'YRE" Maio-
.As 8hs.

, ! a temporada da GRANDE I
res de 5 anos-poderão en-

Antonio, VILLAR em:

COMPANHIA' INTERNA- trar "

. ,I A RAINHA SANTA'
CIONAL DE MARIONE- As 8hs .. -:- Imp. até 10

10 MILAGRE DAS ROSAS
, (DEZ) n

"
"

TAS, ROSANA-PICCHI, a os.· No programa:

será permitido. o ingresso: - ',' Cine landia Jornal Nac-

de CREANCAS maiores de

.: iiP�---
' Preços: 6,20 - 3,50

10 a�os; de;id,a�en� acom- : tu 1 PJ i(�� :I!J Imp. até 14 anos.

panhadas, nas sessoes

N0-I'
- -_ "'- .- -

TURNAS., As 8hs.

Para as sessões DIURNAS
I

Gino Cervi - Adriano

será observada a Censu,ra:'I Rzmoldi
- Dbris Duranti

"LIVRE',' na fórma de cos- em:

._-----_._----

Oin

o

o LEÃO DE DAMASCO

No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.

.,

P.rticÊpação
MARIA ANUNCIAÇÃO SILVA rCAETANO

'. E
LÉRCIO FELICIANO CAETANO

.'

tume.

As 5 <;! 8hs.

... e continúa o ruidoso,
sucesso! ...Têm o prazer de comunicar 'a seus pa

rentes e amigos o nascimento de sua primogê
nita VERA SILVA 'CAETANO, ocorrido em

5 do corrente, na,Maternidade -"Dr. Carlos
C ""

orrea .

A GRANDE COMPAI-

NHIA' INTERNACIONAL I

DE 'MAFUONETAS IROS'ANA PICCHI
.

Preços: 7,60 - 3,50
Imp, até 14 imos.

"

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

"

CHEGARAM'
SEMENTES P[
HORTAtICA$

..

'';
. -' .

'� �,x",

f3Lfi>t:2IA
Estreito

.

As 8hs.

John' Sheffield - Dona

Martell em:

BOMBA E A ESCRAVA
'- Uma Aventura Ele-

trizante em Plenas Selvas

No programa:

\Ioti?cias da Semana - Nac.

Preços: 7,00 - 3,50
Imp. até 14 anos.

As Shs.

Lo - Filme Jornal. Nac.

I
2° - Stan Laurel - OH

i ver Hardy .

- LADRÃO

: QUE ROUBA LADRÃO
"

I

i ;3? r-r-r- Jorhnny McBrown

i - A ULTIMA PISTA
I

I ,1Q - 11° 12° episódios
- A LEGIÃO FANTAS-

'MA
I

I Imp. até 14 anos.

Preços: 6,20 - 3,50

i

1_-
J
I

,
O Centro de Irradiação

Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafia, 33 - 2°
andar. ,

II ENTRADA FRANCA

,PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO
EM CORTEIIA

E EFICIENCIA

./
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Edllal Edllal Ek IEIC.IATA·Ç"O ··J§;DEgrotJ:CA�B1Gl� S§;ATI=i! ELRJ:OS NO
.

EDIT�L D A DE FLORIANO'POUS
DE AUSENTE EDITAL DE CITAÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA EDITAL DE. CONVOCAÇÃO

, (30) DIAS
O Doutor Abelardo da Costa Arantes, Juiz de Direito
da Comarca de Biquaçu, Estado de Santa Catarina, na

fÓl'ma da Lei, etc. .

.

Geral Extraordinária a ser realizada no dia 22 do cor-
FAZ saber aos que o presente edital virem ou dele

'

rente mês (sábado) l às 15 horas, à rua Tenente Silveiraconhecimento tiverem que, por parte- de GERALDO
CANDIDO 'FNRREIRA, por intermédib de seu advoga- n. 15 (Bdífíeio Parthenon) 2° aitdar, com o fim de ser
do Dr. Acácio Zélnio da Silva, lhe foi dlrigída a petição
do teôr seguinte: - Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da
Comarca de Biguaçu. Gerenaldo Candido Ferreira, bra
sileiro" casado, lavrador, residente e domiciliado em

Três Riachos.. neste município, por seu procurador e

advogado infra assinado, devidamente inscrito na O.
A. B., quer promover uma ação de usocapiao, para
c que expõe e no final requer a V. Exa., O· seguinte:

1) Possue o Suplicante um terreno
doria e anexos desta comar- situado no logar Três Riachos, o qual mede 99 m. de

doria e anexos desta eomar-
ca, o arrolamento dos bens frente por 1.54.Om. de fundos, area de 152.446m2, confron-

dorías e anexos desta co-j. ca, o arrolamento dos bens
d faleci d tando-se ao Norte- com terras de Manoel Fracisco Vito-deixa os por a ecímento e

marca, o Inventário dos deixados por íalecímento
Waldemar Francisco Caeta- rino, ao. Sul, fundos, com as de Doralicio Antonio dos

bens deixados Nicolau Ve- de Rosalina da Costa Brito, Santos, Leste com terrenos de Maria Leopoldina Ferrei

dital.] no, cita, pelo presente edi- ra e a Oeste com terras de herdeiros de Benta Ferreira
lose Paranhos Pederneiras, cita, pelo presente e ita, tal-cem O prazo de, sessenta Xavier. 2) Tem o requerente, por sí e seu antecessor, a

it 'I t dit 1 com o prazo de trinta dias .

Cl a, pe o presen e e a, (60) dias, à Valmor Matos posse mansa, pacifica, sem interrupção nem oposição e PROPRIETÁRIOS DE PROJETORS 16 MIM
com o prazo de sessenta (30), ao senhor Norberto

Caetano e sua mulher dona "com o animo de dono, ha mais de trinta anos. 3) Não Brevemente estará a vossa disposição o grandioso
dias, ,aos herdeiros Nicolau Lunardelli, residente neste 'N talí D r C t o

possuindo títulos sobre o imóvel, quer adquirir o domí- �lme em serie - MISTERIO DO BAIRRO CHINEZ.
,

d' h I
a a ieia e e ae an , nio do mesmo, com fundamento no art. 5.50 e art. 552 Distribuidor - L.oja Renner Felipe Schmidt,"KJüppel Pederneiras; Hum- Estado, casa o com a er-
VI' C t D bl ki

F Ih deira Orlandína Costa

LU-I
a mira

.ade aWno t amDls
1 do Código Civil, e de' acôrdo como disposto no art. 454 7A FLORIANO'POLIS.

berto Pederneiras i o, re- d d d P C 1 A I. e -seu mario er er am- o Có igo o rocesso ivi. ssim, requer a V.' Exa.,
sidentes em Curitiba; Ma- nardelli, para, no prazo de

bi ki D 1 C' t D 1" se digne ouvir as testemunhas adiante arroladas, as -------------------�--

IS 1, a va ae ano e e e

ria Pederneiras, viúva de -inco dias (5), habilitar-se id A t D 1" quais comparecerão em Juizo independentemente de in-
seu mari o ugus o e e,

Emílio Klüppel Pedernei- devidamente no feito, dizer d
. '(5) tímaçâo, procedendo-se a justificação "ab-initio" e [ul- VEN'�E SE'I h T 1· 01" ôb

.

t'
.

de la para, no prazo e cinco gada esta por V. Exa., se proceda de acôrdo com o dis- �.

'

. L.I.�' ,

_

ras; na au OlS rveira, so re as respee rvas
.
c -

di h bilit d id d
.

_ . las, a' I I arem-se eVl a- posto no art. 455 o C.P.C. e seus parágrafos, sendo a- "
"

.

.

-,
.

,

casada com Paulo Oliveira, -açoes de herdeiros e b�ns, mente no feito, dizer sôbre pós-julgada procedente a presente ação, conforme art. Dois lotes, cadal um,c/12 por 28 metros, no' bairro
residente, no' Rio de Janei- )S demais têrmo dos aludi- d I

- 456 do C.P.C .. adquirindo o Suplicante o necessário títu- da Gloria em Barreiros, a preço de ocasião.
'

,

as respectivas ec araçoes
ro; Pedro Luiz Taulois, Hé- 10 inventário e correspon- lo para a transcrição no Registro. Dando a presente o Tratar com Analgíbo Vieira, à' Rua Pedro Demoro,de herdeiros e bens, os de-

valor de Cr" 2.100,00, .para efeito. de alçada, e, com os l603 � Estreito (Ideal Salão).
.....,

lio Pederneiras Taulois, re- dente partilha, até sentença d 1 d d
'ii'

mais termos o a u i o in- documentos juntos. Pede' deferímentoo Biguaçu, 17 de
sidentes no Rio de Janeiro: "inat sob pena de revelia..

1 ,. ventário e correspondente março de 1954. (Ass.) Acácio Zélmio da Silva. Selado
Eugênio Trompowski Tau- E, para os devidos fins" partilha, até sentença final, com estampilhas estaduais no valor de Cr$ 3,50, devi
lois Filho; residente em Jo- .nandou expedir o presente 50b pena de revelia. E para damente-inutllízadas. Relação das testemunhas; - 1 -

invile; Waldir Pederneiras ,�dital, que será afixado no
d d f dor Joaquim Peres; 2 - Ciriaco Carlos da Silva, 3 '- João Na noite de sábado, 22 do fluênte, nos aristocrátí-

-_. os €Ni os ins man ou ex- Vitor de Andrade. DESPACHO: - R. hOJ'e. A. Desig-Taulois, re,sidente. 'em Cri- lugar de costume n!):' Pa- .

1 d"
'

" -,'
, pedir o presente edital, que ne-se dia e hora para a justificação prévia, ciente ocos sa ões o Veterano", realizar-se-á uma FESTA

.
'

E T P d
.

a lácío da Justiça, nesta Ca- . .

·

CIUma; mlrlO �,. erneir s será afixado nó lugar de Dr. Promotor Público.· Biguaçu, 22..3-54. (Ass.) Abelar- TIPICA DO RIO GRANDE 'DO SUL, íntituladá
.

e, Mário Péderneiias, 'para, nital e publicado no "Diário
costume no Palácio da Jus- do da Costa Arantes - Juiz de Direito. Procedída va ;'NOITE GAUCHA"�

"

no prazo de cinco ,dias, 'ha- Ofici�l do Estado". Dado e
tiça e publicado no "Diário justificação foi- esta julgada por sentença do teôr se-

bílítarem-se devidamente- no oassado \
nesta . cidade de ,guinte: Vistos, etc ..Julgo por sentença a justificação

" Oficial do Estado '. Dado e produzida pelo Reqte. Gerenaldo Candido Ferreira, pa-c "t dizt
\

ôbr
. . Floríanôpolís, aos trinta '

1._ o,
'

izerem so re as res= passado nesta cidade de ra que surta os. seus devidos e legais efeitos. Cita-se
'pectívas declarações de her, dias do rês de abril do, ano

.
Florianópolis, Capital do por mandado o Dr. Pr.omotor Público e os confinantes

deiros e.bensç e para os de.. ,

de um
.

mil novecentos e

Est�do de, Santa Catarina, do Imóvel. Para ciencia dos interessados incertos, ex- O DEPARTAMENTO FEMININO, organizador da
m<a··l·s-.te"l:m'os d"o alu'd'ido in- ciricoenta e quatro.

_

�(30-4- aos trinta dias do mês de peça-se edital na fórma.do·art. 455 §-1° do Cód. de Proc. .

d d
.

.

.
-

- nOlta- a, convi a, por este meio, a todos os associados e
� .

�
_ 195'4) E 'w ld' SI'_ '

( Civil. Custas afina. Biguaçú, 6-5-54. (Assinado) Abe-
ventário _ e c�rrespondênte

I'
.' u, a emlro b '1 d d '1, _

,
a rI o ano e mI nove- lardo' da Costa Arantes - Juiz, de Direito. E para que.

-

suas famílias para esta festa. que 'prometé ser brilhan-
· p.�tilha, at�"senteRça', ,final 'Tlõ:s ,dt! �lme!da, Escrivão centos e cincoenta e qUatro chegue ao conhecimento dos interessados, passa o pre- tíssima
sob pena de revelia. E, pa- o fIZ <Jactllografar e subs-

� (30-4-19�4). Eu, Waldemiro sente ,edital com o prazo ,de, trint� J30)" publicado. e

ra 'os devidos fins, mandou crevLMário de Carvalho Simões de Almeida, Esc '_I'afixado na fôrma da lei. Dado e passado nesta Cidade

d 'ri I Rocha, Juiz de Direito Pri-
1'1

de Biguaçu, ,aos oito dias do mês de maio do ano de
�xpe ir o presente e�ita, vão, o fiz dactilog�afar, con-

, f d I vativo da Val'a d,e Menores" mil novecentos, .e''_cinqu�nto e quatro. Eu, (Ass.) Pio
que sera a ixa o n() ugar f.erí e sl!bscreví. Mário d� Romão de. F.Q.'l'ia :-?�screvente Juramentado, no impedi-

, de costume no Palácio tia no exercício ,do. cargo' de Carvalho Rocha,
.

Juiz de ménto oC;lsiónal do Escrivão, o datilografei e subscrevi.

�ustiça, nesta Capital, e"pu- Juiz de. Direito daSeg\lnda Dirt;ito Privativo da Vara ....___ Bi!�uaçu, 8 de maio de 1954

blicado· no'"'''Diário Qfiéial Vara. de Merwres, no exercíCio
- (Ass.) Abelardo da Costa Arantes - Juiz de Direito

. - Confére com o original afixado no logar de costume."
do Estado". Da,do e passado'

C AS, "A,
'.

do cargo de Juiz d� Direito - O Escrevente, Pio Romão de Fm'ia:. .-
.

r:

pesta cidade de Florianópo- da Segunda Vãra desta Co-
11s, em '30 de abril do ano marca. AGENCIA DE DETETIVE' PÀRT�CULAR

Vende-se ótima resindm-

EDITAL DE ,CITAÇÃO
DE AUSENTE

Menores, no exercício do

cargo de Juiz de Direito da

Segunda Vara da comarca

de Florianópolis, Estado de

Santa.Catarina, na {orma

da lei etc.
Faz saber que, processan

do-se por êste Juízo e pelo
Cartório de órfãos, Prove-

de um mil novecentos e cin

coenta e quatro (30-4-1954)
Eu, Waldemiro Simões de

Rocha, Juiz' de Direito Pri-
'

'"_'. ..

vativo da Vara doe Menore,s,
'no exercício, do cargo de
Juiz de Direito dã Seg-unda
Vara.

PREFEITURA MUNI;' t
PA:L DE PALHOÇA

EDITAL. I
De ordem do Sr. Prefeito

Municipal, levo ao conhe-

As propostas deverão ser

apresentadas em �nvelopes
lacrado, até o dia 28 do cor

reRte mês, à Secretária des

ta Pl'efeitura, no horário

do expediente, das 9 às 12

e das 13,30 às 16,30 horas.

E, para que chegue
conhecimeRto dos senhores

interessados,
.

foi lavrado o

presente edital.
Secretaria da Prefeitura

Municipal de Palhoça, em
21 de maio de 1954.

Wilmm' Philippi
Secretário

.

Executa-se todo e qualquer trabalho de Investi-

Dentro ou

EDITAL DE CITAÇÃO
DE AUSENTE

Faz saber que, processan
do-se por êste Juízo e pelo
Cartório de Órfãos, Prove-

Faz saber que, processan,
,do-se por' êste Juízo e pelo
Cartório de Órfãos, Prove-

D.
t�b',��ões, comerciais, civis, criminais' etc.

fór�; dó Estado;

Avenida Mauro Ramos 192 - Fone 2.343

O ESTADO

,;ia à ruI.'. Frei Caneca

133. FllqutZI'" Im- 11,,1
'Iobo-erelsotado

(SlIveí,ra) Florianópolis
,

"

Santl:!: Catarina

Tratar com Olívio Valen-

',L'
COMÉRCIO

Pelo presente; convoco 'os senhores associados em

pleno gozo dos seus direito para a sessão de Assembléia

procedida a eleição de dois delegados para participarem
do II Congresso Regional de Previdêncía Social, no dia
1° de Junho do corrente ano, nesta cidade.

Vitório Cechetto

Presidente

---_ - -�-----------
!

"NOITE GAUCHA"
CLUBE DOZE DE AqOSTO

Surprezas, apresentações caracteristicas, concurso
. .

, -'

de dansas regionais, com prêmios aos primeiros colo-

cados.

. N�O�HAYE;�: RE;SERVAS:I:>E M�{\S.
-/: ...

_
� T r � .� 1. t... -\.

NôTN ESPECIAL - Os Acadêmicos kl� )nossas
./

Faculdades, poderão comparecer apresen

tando 'suas Carteiras de IdenÚdad.e de'

seus Cursos Superiores.
E quem desejar abrilhantar mais ainda a "NOITE

GAUCHA" poderá tambem comparecer trajado a mo-

da dos·pampas ... Que vae estar boa a festa, isso nem

se discute ... Pàra amanhecer! Entãó vamos até lá!
... ,

.. ·.,_...�.... L· ..4.. ". , ••

c:vItIJ*
_:.

nuca..... , PIlOS.&......

'"

ECON.OMIA absoluta"- -

Grande CON1E'ORTO

O doutoi' Mário de Car-
O doutor.Mário, de Car- ;,

.

valho ROCha, Juiz de Direi-
O doutor Mário de Car- valho Rocha, Juiz de Direi-

t Prí ti da Vara de
d V do riva IVO

valho Rocha, Juiz de Direi- to Privativo. a ara e-. ,. d
, . Menores, no exerClClO o

to Privativo da Vara de Menores, no exereieio do
d J

. d D' itc d
. .. cargo e UlZ e IreI o a

carzo de JUlZ de Direito da,., d ,{i d
.

<>
�egun a : vara a comarca

Segunda Vara da comarca
d FI

.', , , lí Estado de
. , .

. e on8nopo IS,
de Floríanópolís, Estado de

S t C tari
.

f rma
. 'an a a arma, na o

Santa Catarina, na forma
di' ta' ei e c.

da lei etc.

Almeida, Escrivão, o fiz

dactilografar e subscreví e
te Vieira na rua· Cruz e

assino. Mário de Carvalho Souza n. 59.

ao

• Aquecimento, viU.. , rápido.

"._" ;'Játo abundante ni tempe·
ratura desejada.

O MISTURADOR DÁKO, de 'regu'

lage", instqntaneo" permite o

maior e5colo ,de ,graduaçÕ<ts., '"
TEMPfRATURA,

.

-"

CON�0RTOi absoluto
Grande� ECON0MIA .

'.. ,

AQUECEDOR EUTRICO CENTRAL

Capaci�de:
100 a 1.000 litros

Fabricado, ,ftOI ti.
t\Qrizontal .' ,.""'GI.

cimento de quem intler�fisar .

:

possa, que, a partir "��st.a /-: ,,,,.' Aq'l�ÇEQO,R
d�ta, est� Prefei·tura

�Ü�.�'��' .ELfiirRlCO,
clpal esta. recebendo -pr.a; ': ",' ,

'

postas para a �enda de' um' :-:.��"f ,�. � / 4,automóvel marca ForeI, ti- ��"
, -

po 1946, côr ve'rde}-"'é'a!:fl, 85
_,

:'

HP,,4 po�tas, ,�e >"',r�rie: IM�RSAQe �CHUVE:I"RO ,�__.....:
dade desta Rep� ,�cen-

'

;,,"
· do

..

o preÇO" ba�e 'ij'ê':iêhto e ;". :'�, ��';c "

.

TROS
.

.

, •

• , .' _

"'" ,é:;', , Cap"a;CI�çe-.: ...Q LI .

dez mil cruzeiros' (Cr$ , .';.;' .;--. .;, .;. '.

.lIO.ÓOO,()O). '. CO�5t��idO inteiT,jmente de

cobre',

• Construção sólida, senda II caixa interna de COBRE •

r.evestida de:matef'ia" �Itamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tij:!O. tubular, inteiramente blindada.

• Controle' automático de ,temperatut.a por. TJi.RMOSTATO.
"que proporCiona, grande ECONOM,IA.

ZJtii'JiJ �!!' ·9 QUE' FABRICA
..._.;l<>."__--. ,-

/.- .é 8 ê- Iili .,�
Rua Joio Pintol '••Fpoli,··Sta. Catarina
f.

_, i'

,-"
, -

Preceito d8 Dia
DOENÇi\S DOS DENTES

As
? efecções , ma�s

.

fr!,'!
qüentes dos dentes são a

cárie' de_ntária, o abscesso
da raiz, a fístula cutânea, o

tártaro e a piorréia. Os den-
;. .

tes cariados transformam-se
em cavidades cheias de mi

cróbios, que além de pro
duzirem mau hálito podem
determinar' doenças em ou

tros órgãos. Os cacos dos
,

dentes. ferem a lingua, fa-
cilitando· a formação do
câncer.

Mande examinar' fre
qüentemente, seus d�n

.
tes por um bom dentista.
SNES .

Par.icipaçào
.

Teodoreto Li:gocki e Jan
'dira da Silva Ligocki parti-·
cipam aos parentes e pes
sôas amigas ,o nascimento
de' seu filho FERNANDO,
Qcórrido na Maternidade
Dr. GarIos Corrêa à 14- 5-
54.

CASA MISCELANIA distrj·
bl·l,dora dos 'Rádios R.C.A.
Vitor, Valvulas e Discos.
Rua rODsf>lheiro Mafra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Partido Social ·Democrático·lmobiliária e Agentia1Dt,nhi,
I� &egliHJal de SU�llllft1la\ '. :�.D,to;l. A., C. ,.;
> A Mesa do Diretório Regionaf, de acôrdo I ESCRI"l'O'RIo': RUA'-:- Cel: Pedro - Demoro, .<.J',

1.61]:1 - Caixa Pcstál N. 7. Estreito -

:com o que êste decidiu e na forma dos Estatu- Florianópolis - Santa Catarina
Gratifica-se bem a quem tos, vem convocar;pelo presente, a Convenção

entregar ou der noticiasde. . , .

d P ·d
.

P· t Regional Ordinária o arti o, para reumr-seartícipam aos paren es duas cachorrinhas .desapane-
e pessôas de suas relações cidas da Praca 15 de No- nesta Capital, no dia 28 do corrente, às 20 ho-,
o contrato de Ca�amento -

vembro n08 Cia. Telefo;nica ras- na séde partidária, à rua' Arcipreste Pai-
de seu filho SANT CLIR, nesta cidade. va, n 5, com a seguinte ordem do dia:
com a Senhorita l.. igia Nas-

cimento.

, Tesoureiro

Vend:e-s. ":.' ..

'it�:n�;:e;:. �::oVjei_ Espolio ide Waltleuuro Alves
" ra. Restaeraate Estrela

e.. ,."
, Tratar com o Sr. Dante

, r .rtIC.I,paç,ao "

,

.

Bonetti, á Rua J�sé Cãn-

'MARIA ANUNCIAÇÃO SILVA CAETANO dido daSilva s/n.' (No final
.

E
.

da Rua), ESTREITa.

LÉRCIO FELICIA�O CAETANO
Têm o prazer de comunicar a seus pa

rentes e amigos o nascimento de sua primogê
nita VERA SILVA CAETANO, ocorrido em

5 do corrente, na Maternidade "Dr. ,Carlos
.

Corrêa".
" ,

"
'

. Partícípacao
,ti • "' ,1. _

"

_. .-

Da ÀNTONIQ" Il'1ACIa
REIRA

..

JA.YME PEREIRA
NASCIMENTO,

E

DINORAH SILVEIRA
, NASCIMENTO,

Participam aos parentes

e pessôas de suas relações
o contrato de casamento de

sua filha, LIGIA, com o Sr.

SANT CLIR INÁCIa

FERREIRA.

E

aRLA'NDINA 'CÂNDIDA
FERREIRA

LIGIA E SANT CLIR

Confir mam

Florianópolis, 15-5-54 Coiánia, 15-5-54

.

PÉDRO SOARES DE OLIVEIRA
-:- E -:

DORaTY FRAGA DE aLIVEIRA

Partícipam aos parentes e pessoas amigas o

nascimento de sua filha MARIA TEREZA,
ocorrido em sua residência; à rua Major Costa
r{ 24, nesta cidade, em o dia 9 do corrente.

.

Florianópolis, Maio' de 1954.

_' ;,..I.· .�:

Par�ti1:ip,(lç.ão '

WASHINGTON LUIZ DO VALLE PEREIRA E
"SENHaRA

"

•

PARTICIPAM a NASCIMENTO, DE SUA FILHA
_ REGI-NA - OCaRRIDO DIA 5 Da CORRENTE
NA MATERNIDAD$ !'DR. CARLaS CaR-REIA".

_�gradeaimento
Tàrgino Vieira Machado, e senhora, vêm por inter

médio dêste, agradecerpublicamente o Dr. VIDAL DU

TRA FILHa, pela competência e dedicação com que

tratoude sua filha menor Gracia Maria, por .ocasião da

grave e�midade, que à acometeu.

"_, ·CH:.Ev'ROLET
Vende-se Chevrolet. Completamente reformado.

Parte mecânica, pintura e estofamento novos. R;ádiri le
gl'.:imo da Fábrica.

"

Tratar na oficina mecânica São Cristóvão.

.� Rua 24 de Maio n. 777 ,,_ ESTJ;tEI'l'O.

" KAtSER 1.950 - CR$ -130.POO,OO I ."

Qtiatr_o portás, tapetes, pneus ,filixa branca, eslof�.
n:��to e

.

pintu�a, completamente. novos ..�Mq��r" de t S�'i\eilíndros. usa óleo 30. Bem equipado, u,\,çlusrve T�d\C:l; ,

lVIecânic� a qualquer prova. Estado ger'aJ �ótim? .; .I
Tratar. à Rua Juca do Lóide, terceira casa a direIta ;

(próximo ao Coqueiros Praia clube). ;
�

�

·Cõnvit�.
José 8001laolo Brandão

têm o prazer de convidar V. Excia e Exma.

mília pai'a visitarem a sua exposição de pinturas a

realizar-se no período de 12 a 20 de Maio, no salão �

Recepção do LUX HaTEL.
'Grafo pela presença.

, Floriànópolis, M�io de 1954,

A Chefia do Serviço de Fisc ilízação de Armas, Mu
'>. nições, etc., 'convida tôdas as pessoas possuidoras de a!'

;' mas de fogo, que se acharem em atrazo com ás taxas. de.
Com êste VAlol!' VoS: -', .registro e porte de armas de caça e defesa, ,a comparece
ó.b.. i ..6. umA contó. que

"rem,
dentro do prazo de 30 dias, no Serviço de Armas e

lhe ..eride�:ju..e com' Munições, nesta capital, e, no interior do .neceso às De-
penslMlol", e " legacias de Polícia, afim de procederem a necessária re-

"

Itv<l.r''' p<l.l'<I. SUo!. "esid�ni

lvalidação
das taxas devidas. Findo aquele f;H�ZO, será"

: ' .' 1 '.'
; �, I eie, um lindo e útil presente: �o.nsideradas cIa.:_ndestinas, as armas não legalizadas e 3U ..

, -umB.EUSS/MO eOFREde AÇO eROMADO. [eitas a apreensao na forma da lei. '

,� ".� "'\�":PII'OCUI"! hoje o NOVO Flo�ianópolis, 24 de' ab��l de ] 954.
. ,

't:!iJ. ,N,CO,',· ",'GR,ICOLA . Al�tdes Bastos de A�a�Jo, chefe do Serviço de F'is·
.

_' �'", . ;S 'v' 16 ' calização de Armas, Munições, etc.
____

'

;, l.LORIANÓPOLIS �':'TA CATARINA
�

\'

.

'" .

, �?-':"
.

Gachorrinhos

As cachorrinnhas são pe

quenas e de cor marron.

Vende $e
l\ .rtou.óvel Mercury" ":rê:;

rotes de terras situados nc

Íl:I.)l (: ... rua Aracy JVaz
Callàdo e um ritío na �e:-

,

rária. '

Tratar no Csrtôrío' do
Estreito,

-BalcoD;�ja'
PRECISA-SE DE UMA.

FAVaR TRAZER- RE-

FERENCIAS.
TRATAR EM "MaDAS

CLIPER".

',·CAS,.A. MISCELANIA dístr í

bl,i,dora dos Rádios R.C.A.

Vitor, Valvulas e Discos.

Rua Censelheíro Mafra.

--

a) escolha dos candidatos às funções le:
.

.gislativas do Estado e da União, no

pleito de 3 de outubro
.

do corrente
ano;

CASAS Â VENDA:

b) assuntos outros de alto . interêsse
partidário.

Ótima residência construída de alvenaria, c/ 8 com

partimentos, à rua Stodieck, preço Cr$ '180.000,00.
,

1 à rua Curitibanos, de alvenaria, bem instalada, c!
9 compartimentos; preço c-s 130.000,00.

1 conjunto residencial, tendo 4 casas independentes,
'construídas 'de alvo e, parle de madeira, c/ insto sanitária,
água encanada, luz, etc. Local: fundos da Rua General
Gaspar Dutra - Estreito ,-- preço -do conjunto, ..... ;.
Cr$ 150.000,00.

8 casas de madeira, novas, bem divididas, ótima água,
localizadas à Rua Tupinambá -, Estreito - preço de
Cr$ 15-.000,00 - a Cr$- 50,.000,00.

.

,1 conjunto com 3 casas, sendo U!1)3 de alvenaria c

2 de madeira, à Rua Coronel Pedro Demoro,' esquina c/
rua Sta. Luzia; especial por.to para qualquer ramo de
negócio; com boa área de terra para construir; preço
Cr$ 370.000,00.

Uma casa recém construlda;: de alvenaría, tendo 10
compartimentos, inclusive garagem imbutida no próprio
r-rédio, casa para empregado etc.; sita à rua - Duarte
Schuttel, tendo terreno para mais uma construção, com

frente à urr.a Rua projetada; preço: Cr$ �5J.000,oa.
TERRENaS

5 lotes à Rua Tupinambá, por Cr$ 50.000;oCl.
2 lotes no Bairro Nsa. Snra, de Fá+ima, per

Cr$ 150.000,00. ,

Além das propriedades já citadas. temos também,
à 'venda, por preços baratíssimos; inúmeras chácara-s, ter
renos para lotear, pontos para negócios, armazens hem
instalados, confeitarias, sorveterias, etc.

, IMPORTANTE � V. S. desejando vender, alugar,
comprar, hipotecar' ou ínventariar; casas, lotes de terra',
pontos para negócios etc., dirija-se à Imobiliária e }'gê�
ciamento Canto, das 8 às 22 horas, que será prontamen
te atendidos pelos seus dirigentes; A-L A. C.;' »õe
também à disposição dos seus clientes, um Departamen
to deConstruções, Plantas de Muros, etc.

"

Florianópolis, 14 de.maio de 1954.

CELSO RA"MOS
Presidente em exercício.
J,OÃO DAVID FERREIRA LIMA

, Secretário Geral
RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Secretário
ANTÔNIO DE LARA RIB;\S
Secretário
ROBERTO OLIVEIRA

B�leqacja de Orde Politica e Sllolal
"ATENçAa SENHaRES paSSUIDORES DE ARMAS

DE FOGO"

•

, ;.
,

,',

�- -

llr.aD�pj)r-fes. Aéreos cs. Comlba leglonat �tl loput!la"

r �"'árjneD:se- ..S.À. e Irq·nl1etura �a ,�ltava leu,lao
ASSElvIBLtIA GERAL aRDINÁRIA

:
'. 2a ca�vaCAçÃa " I E

I

D I T A L
. São conviqado;; os senhóres acionist�s desta socie- "-

dade para a asseml:>léia geral ora�nária, a realizar-se na Pelo pres'ente torno público que o Snr. ISMAIL
séde social, à rua Felipe Schmidt nO 14, nesta cidade 'de CORRÊA LEMaS, requereu a este Conselho, a revigo
Florianópolis, no dia ,20 de maio d� 1954, às 15 horas;, .ração de sua licença como AGRIMENSaR �, título pre.,. .

para deliberarem sôbre a seguinte" .'
.

". cário"'para o Município de Bom Retiro - Santa ,Catari-
_

dRDEM Da DIA na � de acôrdo com o parágl;afo único do artigo 5° de
1 - Leitura, discussão e aprovação do balanço, decreto N. 23.569, de 11 de dezembro de 1933.

conta. de Lucros 'e Perdas, relatorio dá Diretoria e pare-
/

Ft�am, pois, convidados os profíssionais intel'essa-
..cei' d<x,Conselho Fiscal.

',' -

dos já'Tegistrados neste Conselho, � se pronunciarem a.

; :::.�\ 2 :; :F;leição do Conselho Fiscal é seus sU-plentes. respeitá para o que lhes c� concedido o praia de 30 dias,
, ,;'" ',f 3',..... au'tros assuntos de interesse $ocial.·

,

I
a contar da publicação do present'e Edital._

i Florianópolis, 13 de maio de 1954. <� Pôrto Alegre, 2 de Hh'il de 1�54.
IIIM.II ",' ,

J. D .. FERREIRA LIMA Eng. FeUcio Lemieszek Vic{)-Presidente no impedi-
'/�'

• i"' P..residente ! mento do Pr'esidente

"

.1,' (
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•

o deputado Francisco N,eves
((Voltamos ao grupo. dos aotigo� compa

. nheíres, hoj'e sob a bandeira do P.S.D .. , �ujo
> programa:promet�m'o� c�mPArir e ,propagarn

Na sessão da Assernbí áia, ante-ontem, o deputado Tal COIsa sena o oposto da política, s� os .ho�ens
Francisco Neves, em definicção política, proferiu o se- de partido se. obs�inassem na mesma, estan�� indican-
guinte discurso,

.

de larga repercussão: do a.o ?�vo, o cammho do desespero e das atividades ex-

Senhor Presidente: partidárias!
A' _ A

Nobres Senhores Deputados!
.

Rema_:cada il:n�rudencIa, se �ao fora f;ut? de aca-

1'\ ti idades politico-partidárias no mundo de nhada visao, persistir no uso de tao condenáveis e supe--�s a IVl ,

d
' . •

DPÓS guerra, sofreram, por imposição de fatores eco- ra as _pratIcas. A .
.

'. .

'nômicos e sociais, uma revisão radical e de �u;preen- �ao as te
I
n�encIas .r:>0pulal'eds, os al?dsedlOs ddo pOdvo, �s

d t· ltr d interesses co etivos, o smtoma e rea I 11 e e ca a mi-en -es resu a os.
.

.

h
.

I
- .

Se,' até então, era possivel que, líderes e partidos, nuto, que' indicam o camm o a seguir e a so uçao a m-

balisassern o caminho e apontassem a direção ao povo, tentar!
. _ . . _ ,_

sem restar a êste a possibilidade de opinar e influi::, .se-. _Um par!ldp nao erra asplra�oes, como um. hder nao
quer na elaboração dos próprios programas partidários,

, ll�poe sol�çoes. Um e outr? orientam ,o movll�ento e

hoje tal prática está irremediavelmente condenada; �ao-lhes form':ll� compreensl\:a e exeq�l�el. E nesse sen-

Não é mais possível e nem seria admissível uma tIdo! pode-se afirmar, que nos, os _.r:>0lItlcos� somos con
.

. t âo olítíca uma atividade partidária em disso- duzídos e controlados por um tecido resistente, que01'1en aça p 1 1 ., co
� ,

• -

d d ,.
.

:-'. o os reclamos p'opu lares de cada hora que nos liga, sem cessar, ao povo' e que somos man atáríosnanciacm. . ..

I' I d d tI - e que se constitue em JUlZ mape ave e nossa con u a.pass� os líderes, e chefes dê partidos não' mais impõem (Continúa na 5a,pâg.)
ou ditam as fórmulas milagreiras, para que o povo, bes

tializado e passivamente,
curve a cabeça e siga _como
rebanho, Se assim não fôs

se, essa arte de conduzir ou
ciência de orientar e mobi
lizar o eleitorado, na mar

cha para as soluções recla-
111 adas e aconselhadas, se

ria pura abstração. Sem a

mais fraca base na realida- .

de, abriria conflito perma-I
uente entre aquilo que o i

[lOVO -quer, porque 'precisa, I
e o que o govêrno e os lí
.ieres aconselham ou im

,.õe, porque lhes interessa!

Quadro exótico e irreal, porque contrastante com

os princípios' da democracia funcio��l, fecundando .a
descrença nos partidos e' a desconfiança nos respecti
vos líderes.

De um lado ficaria (l povo, estuante de aspirações e

�heio de necessidades e, en:L-iagado de insatisfação! E
os partidos e os políticos, na outra maArge.m, empurr�r:
do para a frente, sem a menor ressonancia na coletivi
dade soluoões unilaterais e intentadas no sentido per-, ,,!:

dsonallstaj êcm benefício de reduzidos e exaspera os

grupos! <

•

.'
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Dt•. ,: To]entino de Carvalho
,

Ó dr. Adalberto. Tolen,tino. de Carvalho.,
, d�votado. diretor da Co.lônia Santa Teresa, faz
,

anos ho.je. Os seuS inúmero.s amigo.s e admira
dores não. poderão., co.ntudo., abraçá-lo. na sua

l'esidência, entre os seus' É que o. ilustre e que
rido médico, desde que direto.r do. lepro.sá.rio.
catal'inense, decidiu passár o. f�stivo. dia entre
o.s selÍs do.entes. 'Bastaria esse fato., nesta no.ta,
tiara depor pelo. seu espír,ito. público., pela 'sua
dedicação. ao. eSpillho.so. cargo. que, há dez ano.s"
lhe co.nfio.u em bou'ho.ra o. go.vêrno. do. Estado..
Aos que não. co.�preell(lendo. o. sentido. desse
gesto., o.u fingindo. ig
no.rá-Io, quiserem dar
lhe expressão. calcula
da _..

'pois o. dr. To.len-
tino. de Carvalho é
também po.lítico. mili-

. tante _._ será suficieQ.-
te' respo.sta relembrar
recente episódio. da sua

vida funcio.nal: a sua

revo.lta co.ntra ato. do.'
Rtual go.vêrno., que 0.'

pôs encostado a uma

Secretaria,. ganhando.
do. Estado. sem pro.duzir para o. EstadQ. O ilus-

,
tre méaico foi ao p'oder Judiciário e, alegando. .

a situação. vexatÓrIa em que se encontrava, oh-
,

teve a anula.ção. do ato., que tinha po.r ,humi - ,

lhante.-

Hoje, na Colônia, entre o.� doe�tes, que'
lhe co.nsagram sincera e verdadeira amizade,'
o. distinto. médico. será alvo. de váÍ'ias homena
gens, simples e '�xi>ressivas, po.r que além do.
júbilo. de uma �o.letividade, co.ndensam .o.s no.-

bres' sentimento.s da gratidão..
'.

ü?m � no.sso. abraço. amigo. e co.rreligio.ná
rio., levámo.s também ;lO. dr. To.lenti�o. de Car
valho o. nosso afetuo.so. parabem.

sos agricultores e pequenos

[avradores do interior da
· ilha, um abaixo assinado,
relativamente à proibição
de caçada na mesma ilha,
requeiro, sr, Presidente

Florianópolis, Sexta-feira, 21 de Maio de 1_�_54__.

,',
que, ouvido os demaísmem-

.
'.�

Lorotas e Verdades
As lorotas e cis futricas do jornal-tmpeh'o,

em tôrno dos futuros candidatos do P.S.D., é
cortina de fumaça para encobrh' a degJ'ingolada
que vai pelas fileiras iuienisias; '

Há dias, daqui da colunas,' relatamos os

episódios que antecederam à reunião do dh'etó
rio da V,D.N. laçumense. Fomos contestados.
Mas, apenas um dia se passara;- e a bomba es

tO'l.L1'OU na Laguna: quase todos os membros do
diJ'etório renunciaram e abandonaram a V,D.N,

Referimo-nos, depois, ao caso de Rio tlo
,

Sul. Támbém êsse não é barriga de jornal, mas

furo, e dos grandes. .. .

,

O sr. Francisco Gottardi [õra indicado co

mo candidato 'Único'do dÜ'etôl'io riossulenee, no .

qual derrotou o sr'. Waldemar Bomhéusen, Ü'
'mão do qouertuuior e prefeito do município, pe
lo contundente score de 17 x 2!

No Paldcio houve estrilos
.

do mano, que
decidiu jogar o Sl'. Gottm'di na água, de qual
quer jeito. Pal'a começo de conversa, o sr, Fer
nando Melo foi também indicado para a As
sembléia, E o sr. Aristiliano Ramos foi comis-

- sionado' para ir ao Rio do Sul buscar a cabeça
do sr. Gottardi, numa bandeja, Lá chegando; o

Coronel foi rápido no fac?io. Promoveu alguns
entendimentos e - contà o jornal Nova Era -
desses entendimentos ficaram- assentados as re

núncias voluntárias (sic) dos S1'S. Gottardi e

lV1elo e indicado o sr. Al'ÜLr Siewel'dt para can

didato. Mas todo mundo já sabe que o sr. Sie·
'We1'dt) dent1'O em algum temp<?, l'ev-unciará tam
bém, pal'a daJ' ltLgàT (w�-mano Waldemar B01'
nhausen,.

.

"

.

'

Da cU"t'ta que volunta:r:iamente, sem dúvida,
o sr. Gottm'di endel'eçou áp 'diretório riossule1�
se, já, publicada, destacamos os,'s�guintes t.ópi-� .',. -

cos:- ,',
_

"Tendo sido escolhido em .memo'l'avel l'eu
nião daB forças políticas que compõem a, Vnião
Democmtica Nacional 1iéste município

-

como
se'u único candidato á deputação esta'dual, dei
assentimento que minha candidatura fosse le
vada à consideração da Convenção Estadual ul
ti:namente realizada na capital do Estado que
a_ homologou como consta da respectiva ata e

dos jomais do Estado.
Acontece, porém, que imprevistamente, a

Convenção Estadual, por motivos que aqui não
cabe analizar incluiu, também, como candidato
ao mesmo mandato e por este município o nome

do 'Dr. Femando Ferreim de Melo.
Om, ninguem igno1'a que duas candidatu

Tas pelo mesmo partido neste município, na

presente conjuntura política seriam inviáveis:
uma serviria pm'a destruü' a outra, E' mistér
que se tenha presente a lição do, pleito ferido,
em 1950 no qual Rio do Sul, envolvido em idên
tica situação ficára sem, a sua almejada repJ'e
sentação no legislativo Estadual, com graves:

,

pl'ejtiizos pal'a as suas nwis justas e legítimas:
aspirações" ,

Como,se vê, enquanto o jornal governista,
penle tem,po C01n int1'igtdnhas pulgu�ntas, nós
vamos aqui l'elatando (t ve1'dade nua e crua, . _

................,..,.... - - ...-., ................. -

....... ----....- .. ......-........-w:....... ......, ..�
. ..."..---..- ....... ....".."...,.."

Loteria' do Estado
4 Bxtracão do Dotem

6.273 - Cr$ 200.000,00 -' Tubarão'
·3.819,,-, Cr$ 15.000'00 - Blumenau'
10,172 _ Cr$ 10·000,óo - Florianópolis
8.770·- Cr$ 5,000,00 - Joinville
10.928 _', Cr$ 2.000,00 _ Joinville

.B

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

A caça Na !sselbl@ia_ Legislativa
-

"
.

na llha· o probl�ma dos traos(tttrtes. Aa'L
. Benell�el t,�, ,

do:. Profes's or81

Primeiramente falou o Aparteando,.o deputado
lep. Walter T. Cavalcanti o B:nedino Ribeiro frisou que,
lUal, depois de comentar o enquanto não sé processar
��so em diversos ângulos, a separação-da R.êde Viacão
conclul que o mesmo esta- Paraná-Santa Catarina: o
ria resolvido, uma vez que problema dificilmente será
�e fizesse adaptação, 'para/o resolvido,
.onsumo de carvão, nas 10- Na ordem do dia foi a .

Sr, Pr;;'ideilte- e demais comotívas, provado por unaI!imidade o

membros da Comissão Per- Em aparte, o deputado Projeto de Lei n. 28-54
manente. ':í'ra�cisco Mascarenhas pro- Considera de utilidade pú.
Tendorecebido de diver- oôs a elaboração de uma blíca a Associação Benefi.

eomíssão de deputados no I ciente dos Professores, /

A propósito do assunto e

de explorações politicas
tentadas em - tôrno dele"
cumpre lembrar que, a 6 de
abril do corrente, na Co
.nissâo Permanente da As
-ernbléia foi proposto e a

.rovado o seguinte requeri-
· nento do ilustre deputado
Antônio Almeida, da ban-
.ada pessedista:

' �

.. -

bros desta Comissão, seja
I .

encamínhado à Diretoria
do Serviço de Caça e Pes

ca, -anexa ao Ministério da

Agricultura, no Rio de Ja
. neiro, por oticio, o referido
abaixo assinado, com a su

gestão desta Comissão de
ser atendida a pretensão
dos signatários.
Requeiro, outrossim, o

encaminhamento de cópia
de todo o expediente sôbre

• o assunto _ao .senhor Diretor
do Serviço de Caça e Pesca
no Estado de Santa Catari

.
na, sr. Mário Couto, ,afim
1e que S. Sia. tome as pro-'

I vidências que julgar ,opor.
tunas relativamente ao ar

ticulado no mesmo abaixo
-assinado.

Sala da Comissão Perma-

-nente, em 6 de abril de
1954,
, Antônio Gomes de Al-
•lieida - Deputado Esta
"Iual.

D. Santa Alusai
Com a avançada idade de

78 anos e após prolongada
enfermidade veiu a f�lecer,
(lesta cidade, no· dia 18 do
..;orrente, no Hospital de
Caridade, onde se encontra_
va em tratamento, a ex�a.
5ra. Santa Mussi, viúva do
;f. Dib Mussi.

. Seu pãssamento conster-

I 'lO'! a quantos a conheciam
porque a extinta era pessôa
ie g;ande 'realce na socie
Jade catarinense pelas vir
tudes que rev.::stiam se,it ca
l'át�r e pela bondade de um

coração cristão.
A' veneranda anciã era

genitora do sr, dr. Antô
nio Dib Mussi, médico, e I

dos srS. João, Çarlos e Dib,
comerciantes, residentes em

,Laguna, e dá. srta, Vitória
Jiussi.
O ESTADO apresen�a à

família enlutada as mais
sinceras condolências,

SR. LEONEL DA LUZ,
COSTÁ

.lncontra-ie nesta Capi:o
tal, (I '51'. Leonel da Luz

C'Osta, vereador pelo PTB.
, ln Secretário da Câmara
Municipal de Tubarão,

Acompanhado do sr. dep.
Francisco Neves s.s. esteve'
-em visita à esta 'Reiação,

Sessão de 20-5-54.
Presidência: 'Oswaldo

Cabral.

tid d
. 'd'

"

sen 1 o _e irem .lscu-tir oR. problema diretamente cOIll
a Direção Geral da n. "
P. S: C'I em Curitiba.

.

Ocupando a tribuna, o
deputado Fernando Olivei,
ra declarou que a atual faJ,
ta 'de combustível -: a le.nha - é _9.evido, em p�
às enchentes verificadas na:
,quela zona e tambén, �

.

baixo custo que a Direção
:1a est.rada pa�a pelo mes.

Secretaria; Elpídio Bar

bosa e Antônio G, de AI-
meida.
Na hora do expediente

mo,

ioi abordado, novamente,
assunto concernente às con

dições precárias em que se

encontram os transportes
ferroviários do Estado, no-

tadamente no Norte e no

Oeste,

A CIA. RÁDIO INTERNACIONAL DO
" BRASIL

-Ao ensejo da sua inauguração, nesta Ca
'pital, dos, seus serviços de radiotelefonia inter
estadual e internacional, saúda o comércio, a
indústria e o povo em geral, esperando com
esse empreendimento, contribuir para o pro
gresso dêste laborioso Estado,

Florianópolis, 21-5-54.
Rua Tte, Silveira, 23 Fones 3333-3334

Definitivamel1te não posso acreditar no sr.

Il'ip.eu· Bornhausen. Cada vez que o faço me arre

pendo, Ainda ante-ontem, no egrégio Tribunal de'
Justiça, quando assistia ao julgamento de :um man
dado de segurança por mim requerido em favor de
uma funcionária perseguida e ilegalmente' removi"
da, impression�i-me com as informações que S .

Exa, dera ao Tribunal sôbre o caso. É que, nessas

informacões, lidas' pelo magistrado relator, de co

meço estava uma preliminar: a de que, a procurá-
,

ção junta aos autos não me dava poderes para re-.
querer o mandado. Sem me lembrar, no momento,
dos poder�s que estavam no instrumento procura
tório, recordei-me, no entanto, de cjü,e dele consta
va a cláusula ad juditia. Fui à tribuna e, em duas
palav�'as; citei o art. 108 do· Código do Processo,
que estabelece a extensão dos poderes daquela
cláusula: Estando ela explicita, implícitos me eram
os poderes para pleiterar o mandato, Não me ocor
reu, no momento, reler a íntegra da procuração. O
colendo Tribunal, em seguida, decidindo a prelimi
nar, rejeitou-a não só por que na procuração esta
va a citada cláusula atI juditia, como ainda por que
dela constavam poderes expressos para 7'equerer
mandado de' segtÍrança!!!

Cómo é que eu posso acreditar no sr, Governa
dor? Essa de negar, perante um Tribunal, o que es
tá escrito num dos documentos de um processo, é
simplesmente hidrogênica! E eu ia indo na onda!!!

.

Sei que S. Exa. não é o culpado pessoal pela ca
línadà, Registo o fato, apenas, para que S, Exa. fi- I

que de olho no autor da maroteira e não assine de
c'ruz as suas jurissabenças, Esse seu auxiliar é um

'legítimo amig6 da �nça, Onde se viu um Chefe de
Executivo tentar um passa-m@leque no mais alto
órgão da Justiça do Estado? Por sôbre isso, no ca
so, não cabia ao Governador zelar pela forma prp
cessual, que era atribuição do ReÍator e do Tribu
nal. O papel de S. Exa. era apenas o de informante.
Cuidádo, pois, Excelência, co� êsse sabido que abu
.sou do seu muito natural desconhecimento das coi
sas de direito! ,Quando êle lhe levar papeis para
,assinar, d'esconfie! Quem é capaz de, fazer dessas,
é muito suficíente para sair de Palácio com a assi"
nada 'renúncia de V, Exa.

. ,"'''f'i:.:(,
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