
tacto com d mundo exterior,
mas a calma voltou a todos

os corações quando se sou

be que havia emergido.
Logo que se perdeu o

contacto, foram iniciados -os

trabalhos de salvamento,
com receio de que aquela
pequena unidade da esqua
dra britânica tivesse a mes-

Felizmente, porém, 20

minutos após o alarma, o al,
.nírantado restituíu a calma
.010 povo da Grã-Bretanha,
informando (às 12h15m)

suspensa simultâneamente
com o aviso de que aquela
rnidade viera à superficie.
Ignora-se ainda, a causa

do naufrágio ou da impos
sibilidade do "Scorcher" de

GENERAL SAMPAIO

LONDRES, 22 (U.P.)

Mas consegu,�u voltar 'à lona
e

<li
tudo sem:novida rle

corro, equipadas para pres- sabia-se que o submarino

tal' o auxílio necessário. havia enviado, às 19h30m

As autoridades navaíspe, sinais pedindo socorro e in

diram ao Ministério do Ar formando que não podia e

que enviasse imediatamen- rnergir. Mais tarde, o Almi

te aviões de patrulha de To- rantado anunciou que "o

poliffe e bombardeiros de contacto com o submarino

St. Ival para procederem à havia sido perdido" e deu

busca do submarino que se se início w grande operação
receava houvesse naufraga- .le salvamento, a qual foi

Há sôbre o campo da guerm
Cintilações de arrebólf ...
Ferido o Herói cai por te1'ra

. Qt!al o ocaso como o Sól. ..

,
,

.................................. , f •••

REG.RESSOU
0- :«Duqu,e de Caxias)

RIO, 22 (V.A.) _ Che- nosso companheiro Martins
gou ante-ontem ao porto da Alves dâ Luz, que durante

Bahia, o navio-escola "Du- a viagem do "Duque de Ca

que de Caxias", que regres- xias" fez interessante co-'
sa de um cruzeiro de oito bertura do cruzeiro para o

I meses com a turma de guarr "Correio do -Povo" e a Fô
I

das-marinha- que concluiu o lha da Tarde.
curso da Escola Naval no
ano passado. Aquela .unida
de da nossa marinha dE:
Guerra visitou ·22 países. �
seu bordo também viaja o

Durante 20 minutos, na ma

nhã do dia 19, o almiranta

do fez com que o povo bri

tânico sentisse calafrios,
quando foi informado de

que o submarino "Scor

cher" se havia perdido no

Canal da Mancha, ao jargo
do farol de Portland Bill.

Caiu como os grandes bmvos
Que vão _ de combate aos travos _

Em p1'ól da Pátria morrer!

Quanta lição de civismo!
Quanto exemplo de heroismo!

�

Morrer assim _ é vivér,
Viver no seio da História;-'
qnde um batisTIIO de glória
Vão os lierois receber!

Nos primeiros momentos,

O· P·residente Rhêe

-----__.. ---

Se a sitoa�ão
permitir
NEW YORK, 22

Blei�Õ8S' Da Co-'
réia do 1801

, o submarino perdera con- do.
.
Nos prélios _ Soidado forte!
Só mesmo a invencível Morte
.Te poderia vencer!

ma sorte que o "Thetis",
cujo na�frágio em 1939 cus-r

veo·ceu as elel-ço-estou a vida de 99 homens, e '

o "Affray", no qual perece-
-

SEUL, 22 (U.P.) _

0.:1
tal' 10� dos 203 lugares do;

1::1111 51:
-

.. •. ,�. partid� ,lí�;'l·al do. p:�sidén-� LegiSl�.t�v;';�.s01?St-itrin�o��Imediatamente, apos o a� te' Syogn1,{n Rhee assegu- . illn�,. �o câmara. FunClOna

larma, zarparam 'dos -portos' '!:ou-se,' ontem, do .co.r;trole _l'.i�s',do Departàmento Elei-]
do sul da Inglaterra í1ll�e-1 çl� ;As;é-mbl_êia:'Nácion'al dê, tóta� décl_araram �ue os es

rosas embarcacões de so- Coréia do Sul, ao conquis- crutinadores de todos os
� -:- .

....

que o "Scorcher" havia vol- emitir mais sinais, e de sua

tado à superfície. volta à superfície, sem -nai

novidade,

Hoje a Pátria. d'Imcema,
_ Ante �tm graniteo poêma :

Se rejubila e son'i:
SEUL, 22 (U.P.) - As

_ Um monumento alteroso,
.Qtte o témpo jámais consome ..•

Que hií de eterni.zar o nome

no General, paloroso!
.

,Du bravo d� Tuiutí!
(TELES DE SOUZA,
Ceará, 1.900).

.

No ensejo das comemora-

ções, amanhã, da passagem Paris sexta-feira à noite, se
clo-88° ,an�':"�fs,ário da Bata-. ã:sifuãçuo em-Genelmí'per-
lh';l de Tuiut� - a grande •

data da Infantaria do Exér- mitir, a fim de assistir às ce.

eleições legislativas tiveram

inicio, em todo o território

da Coréia do Sul. Os traba-

U lhos desenrolaram-se na.( . P.)
A maior calma e espera-se que- nuncra um porta-voz

d F
.

Offi 60% dos eleitores tenham
o oreign ice, que o sr

votado.Anthony Eden seguirá para
, .

Susp,enso
-O duelo

cito Brasileiro '_ apresenta- rimônias, comemorativas da

mos as no:ssas mais caloro- "entente cordiale", MONTEVIDEU; 22 (U.

••• seguido 74 lugares, os na

cionalistas democratas, 15,
os nacionalistas, 3,' e a So

eiedade nacionalista corea

na, 2. A vitória foi em par
te parain presidente Rhee.
Seu partido não controlava
1 Assembléia passada.

sas congratulações ao valo- .

" P.) _ O Tribunal de Honra

coso Exército de Antônio IChanceler -no 'decidiu, por unanimidade,
Sampaio _ O Patrono da·

.

que não há motivo para

ArmAa de Infantari� -:- na!Paraguai duelo, entre o dr. Luiz AI-
pessoa do sr. General Octa- ,

NOVA IORQUE 22 (U berto de Herrera, chefe do
cílio Terra Ururahy, Co-"

,.
I •

d
.

d I f
.

D'
P.) _ Partiu ontem para' Partido Nacional, e o dr.

man ante a n antaría 1- _.. I •

visionária da 5a. Divisão de Assunçao, Hipolito Sanchez Luiz Battle Berres, diretor
Guell, recentemente nomea-

I
d' 1 " "

Infantaria, com -QuartelGe-' I
o jorna Accíon",

do ministro do Exterior do •

neral nesta Capital. Para O h \ O'Tribunal está constitui-
O Povo de Santa Catari-

araguai, novo c ance er
fI" .

deverá chegar à capital pa-
-c o pelos srs. Juan Antônio

na exulta, com significadas

1 braguaía, amanhã, às 3 .ho- Ro ella, Francisco Forteza
razões, pelo transcurso de

. ras da tarde.. e Juan Carlos Gomes Folie .tão nobilitante efeméride,
escrita na História Pátria

SE A MODI PEGA
,distritos índícararn flue os

independentes tinham con-

CA�SON, CITY; Neva- em troca de alojamento pa-
.

da, 22 (U.P.) _ A cidadã, Ira minha gata e seus qua-,
1 j *. I , .' "

._

Dorothy Hersey, anunciou

I'
tro recém-nascidos .

ontem, no jornal. "Nevada

Appeal", que está disposta' Ingressará Ias
a �e�der se� �oto para, a�

I

Na�ões Ubidas !.
proximas eleições. O anun- I WASHINGTON; 22 (U

.
cio diz o seguinte: I P.) .:.._ O primerio ministro
"Se você é candidato _e

I"hindu Jawaharial Nehru
deseja meu voto, eu o darei l declarou que a China Co-

CODstrução do
motor para ',avião
atômico,
DETROIT, 22 (U.P.) APROVADA

a pensão dos cegos
RO�A, 22 (U.P.) _ A iio, a pensão do Estado, so-

Iheres que
_..-

percorreran1

quase 300 quilometras com

:) prop�sito de con.quistar o

com o sangue dos nossos an,

tepassados, muitos deles

Inquérito sobra .nunísta tem direito a in- O jornal "Detroit News" in nascidos neste pedaço da
ti

.ressar nas Nacões Unidas dica que, segundo a Asso- terra brasileira.

aaStl,CabslVaS radjo-l'�:��:O�e?:��:'O:;:f::::: ::::::,�:��:::i�: �::� /. I 24 d M' d 1866' tAmanhã, l'elentlbrdando .a-
que e e alO e , Jun o ao monumen o os que

TOKIO, 22 (U.P.) O

lU
mesma tese, antes de che

I' tôm.
ico estaria "em cons- to�bara111 naqu.ela pug�a dantes�a, curvemo-�o.s, res-

I gUl' a ser secretário de Es- trucão ou pelo menos a pon- }cltosos e contrItos, reafIrmando os nossos proposltos de
govêrno japonês reso veu . ,

. �star sémpre alertas contra os inimigos da Pátria, pron-t d t' 1 d t 'd"mandar abrir um inquérito a o no1' e-amerIcano. .0 e ser cons rUI o . tos ao toque ·de reunir, para que a Bandeira do Brasil
. :!ontinue a ser o Símbolo de uma Pátria Livre!oficial sôbre as �h!lvas rá-

Honras àos heróis de T�.lÍutí, personificados na figu-
dio-ativas que recen�emente IDe eADdl�I na Ra'di·' Talol·o·· ra magestosa do General Antônio Sampaio _ Patrono

1 I f t
.

B '1' , i�provou, ontem, em princi-cai.ram sôbr� o Jap.ão. a n an arla raSl elra, .

--------------.------------------------------------------------�-----

�� cr�dito ,de 2 �ildhões RIO, 22 (V.A.) _ Cerca 300 av -I ONeSde vens sera destma o a ,

d d h .

d pendências ,da Rádio T�.
'

,
'

.

esse inquérito; que será efe- !'m�druUg�d.a'7:ea:n:e:e::ani� moia dos "Diários Associa- ,

'.

' '.
'

_.

::!:r:��g�:::sn:;o:La:s�es I ����t��: :':min:���: d:� :;;��!::���oli��=:�:�::= ,,'

na -rev'oad'a' do Cenle'na' ri· O"la �mi�s�ra "éÓmeç�r;ilrl a
/

.
_

i .' '. :',
.

'.

•

.

Facul·da.de de' Direit,o.· de. ·.dar corn�.#te às çh�as, en-
.

. 'qua�to era.-avisado o Corpo

Santa Calá.fin3· / de Bombeiros. Cheg�dos os

• prim,eiros soc_orros, como se

verificasse falta dágua os

.
triste'manifestação iniciada

há 'oito dias em Florença, "s,
marcha da dôr':, realizada

por 500 cégos, que marcha-

licitada pelos homens e mu-

vam lentamente, parece ha

ver atingido o seu objetivo.
A Câmara:dos Dep�tadós O

socorro oficial para os cé-

'os italianos .

RISO DA CIDADE...

são conhecidas- aínda
causas do incendio.

.

.

'I Rica, Nicaragua, Honduras,BUENOS AIRES, 22 (U. Já está assegurado o com-
C b S I d

.

. - \.
. I u a e a va oro

P.) _ A 'fim de ultimar os parecimento a São Paulo de I; .'
preparativos de organização mais de mil aparelhos ame- Atrop'eladodo çomparecitnento de tre- ricanos, entre os quais um
zentos-aviões civis ao Bra- grupo de 700 que os Esta- e mor.o.
sil, encontra-se nesta capi- dos Unidos e�viará e 300

.

RIO, 22 (V.A.) - Um au

talo, representante da co- da Argentina. /Além disso to não identificado atrope
missão en��rregada dos fes- Chile, Venezuéla e México IlOU e matou na pr�ia do Bo_

Rosa foi atingido feliz�en- tejos comemorativos do comparecerão com 42, Pa- ta fogo o diplomata Rodolfo
te sem gravidade por um Quarto Gentenário da Cida- I. raguai com 10, pruguai com Gohç�lves Siqueira. A viti
travessão de l!!adeira que de de São Paulo. Os referi- 30, Colombia com .4, Gana- ma sofreu a fratura de am

se desprendeu 'do teto, �ão dos - aparelhos sairão de dá com 2, Perú coin 2, re- bas as pernas. e fortes .con

as Bwenos Aires entre 16 e 20

I
presentando-se' com um a- tusões no crânio/e nas fa-

de junhó próximo. . pal'elho o Panamá, Costa I ces.

ELEIÇÕES PARA O CONSELHO DA U. C. E.

Em Assembléia Geral Ext�aordináfia, realizada na

segunda-feira próxima passada, foliam eleitos os seguin
te:s representantes para fazerem parte do <;!onselho . �a
União Catarinense de Estudantes:

Conselheiros Efetivos: '

Mârclo Luiz Borges"":':" HéliQ Barreto dos Santos -
Amir CarloS Mussi _ Augusto Wolf' _ . Ely Siqueira
Campos _ Ettore Zoccoli.

. , '.

Conselheiros Suplentes: .

Urbano SaUes - Naldi Silveira � Nazareno Nappi'
-- Márcio Batista _;_ Bernardo Stam.

bombeiros procuraraITr cir
cunscrever o fogo à sede da
Rádio Tamoio. No combate
às chamas o soldado Carlos

- - "Quem �ntrar na fila
e votar em mim, nun_
ca mais entrará' na fi
la. �. Eletrificarei o Es

tado, pavimentarei as

estradas, baixarei o

custo da vida. .. Se fôr

eleito, a U.D.N. perde
rá um correligionário
para que o Estado ga
nhe um abacaxí!"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLINICA DJi;. OLHÔS :'_" OUVIDOS-:'_ NARIZ E

�:J -

'

G�RGANTA
. -·do-

'DR. cru RElRO
M E D tC O S

-

-

.

I Dr. fIIos li; Brasil: o, E S T A D o Chefe dod�;;'!;::i!í �:v�t�i�6:.�f!' e Garganta
,

O
-

DRA WLADYSLAVA
' ESPECIALISTA EM DO- ADMINISTRAÇAO A clínicà está montada com os mais modernosMÁRIO D-E LARMO I DR. ALFRED

.

.: 'ENÇAS DE CREANÇAS., Redação e Oficinas, à rue Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade.

CANTIÇÃO ,
CHEREM

I,
,W. MUSSI CLINIC'A GERAL

I
Conselheiro Mafra, n, 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação)

. ,_:_ MÉDICO ._. : •
" e CONSULTAS: Das 10 às Te!. 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites, eCLíNICA DE CRJANÇAS i CURSO NACIONAL DE

DR ANTÔNIO DIB 12, horas.
Diretor: RUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta) ,ADULTOS DOENÇAS MENTAIS

I
I

• RAMOS. IONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelhoDoenças Internas Ex-diretor do Hospital MUSSI Gerente i- DOMINGOS F. DE para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de
CORAÇÃO - FIGADO - Colônia Sant'Ana.

-:- MÍl:DICOS _ Cons, e Residência: 7 de ' AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E'11-muito,;;RINS - INTESTINOS Doenças nervosas e rnen- CIRURGIA-CLtNICA Setembro n. 13. Representantes:, casos. são evitadas as operações das Amígdalas'I'ratamentn moderno da tais. GERAL-PAUTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringites
,J SIFILIS. Impotência Sexual. Servico completo e esjíe- ra, Ltda.

'

e inflamações dos Ouvidos), ,Consultório ..!.- Rua Tira- Rua Tf radentes n, 9. cializad� das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas. 40 RAIOS X (Radiogr�fias da Cabeça)ientes, 9. Consultas das 15 às 19 SENHORAS. com modernos A D V O G A DOS - /)0 andar. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de
HORARIO: horas. . jmétodos de diagnósticos e Tel.· 22-5!J24 Rio de_ (OCULOS)Das 13 às 16 horas. F01':E: 3-115.' tratamento. Janeiro.

. ILAMPADA de FENDA' (Verificação e diagnostico de
1, C 3415 R . Res.: Rua Santos Saraiva, ISULPOSCOPIA

- HISTE- DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda. lesões dos Olhos)�. :2.2��s�-FI�rianóPoli:�' �d - Estreito. no - SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA' .
Tk;il Felire de vliveira. n.

.

INFRA VERMELHOTEt. - 6245. -. !1m_'!'ABO�ISMO BASAL I ._ ADVOGADO _

'H - 6° andar. 'Grande Prática na Retirada. de Corpos Estranhos de
---,

EN Radioterapiap or ondas
... '

P t I 150 Ita ia i
'l'el.: 32-98n - São Paulo Pulmão é EsófagoOR-:-ROMEU BASTOS DR, MARIO W -

curtas-Eletrocoagulaçâo _"caixa
os a

C ..

- aja i
ASSINATURAS Consultorio: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa-

DHAUSEN Raios Ultra Yioleta e Infra
- Sant�_ atalln�_-=__ Na Capital,

. I' -, ': Belp Horizonte ,PIRES
CUNICA MÉDICA DE I Verme_lho.,-. . DR. MÁRIO I�AU. Ano c-s 170.00 i Residência - Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365

, ",_ MÉDICO' --
_\DfILTOS E -eRIANÇAS Consu!tOl'lO: I�u� ��a�ano, I' RINDO

::::€nlQstre : Cr$ .1 90,0�, Consultas - pela manhã no Hospital - A tarde- {�O"' ,:'pra' tica '

no 'Hospital ] 10 d Edifício do N I t rtor
'

d 2 h d' t C ltó
... ..... Consultório -- Rua Joãc ' n:, an_ ar -

,'��';'
o ne' • as oras em ian 'e no onsu orro\ São -l,'rancis('1) de Assis e na

P:nto, 10 _ Tel. �1:. 769. i I Montepio.
-

, e Ano .. :- Cr$·

200,00,Santa Casa do Uio de
Cunsultas:-Das 4 às 6

hO-,
}!üJ'á'-;o: Das 9 às 12 ho-

I DR CLÁUDIO Isemestre c-s 110,00 .-.
_

Janeiro
raso ' rn s - Dr. MU�SI. .

. �n�r:cios mediante con-,CLíNICA GERAL DE
r�e.-;id�neia: Rua Esteves Das 15 às 18 horas - Dra.

.

- BORGES trato. DOENÇAS DO APARELHO -DIGESTIVO __

AUULTO_S, E, CRIANÇ�� I l úu io r.. 45. Tel. 2.812. IMUfSI. , I' ADVOGADOS OS originais, mesmo nii.u qLCERAS DO ESTOMAGO E DUODÉNO, ALERGIA-,.�on�ultorlO: Av. Getúlio l
IResidê"c�a: J)venida Trom- Fôl'O em ge5al, Re?ursu� publicados, não serão dpvol- DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL\ algas, 2 - BIGUAÇU.

. dLHOS - OUVIDOS - powsky, �4. nerante o Supremo 'I'ribuna: vidox. , n. M·I·UlIel NUlte F' re'-IHO�'áJ'lo: Segun�as e,Qum- NAIUZ E GARGANTA' � I

-:--OR·· NEW'TON 'lééderal 1',
Tribunai Fedenal A direção não se respon

.�. UI.f � _ u S.:� er
-

r.atas-f'ei ras, das 8,30 as 11 -

I',
.

"

,

_

. de Récursos, .

,

,

sabil iza pelos conce itoa errn
_

horas. - --.-.--------

_
. D AVILA : .

_

- RSCRITÓRIOS idos nos artigos assinado- _

Residência: Rua' Felipe .

'CIRURGIA. GERAL- .. 'I ' 'Flori�n'ópelis '- Edifício -
-- ,-� RECEM-CHEGADO DO RIO DE - JANEIRO,

Schruidt, 23_ - 2° andar, I DR JULIO nOlN Doenças de' Senhoria -_ 'São Jorge, rua c'I'rajano, 12 l:iar,macias ATENDE A RU1\ VICTOR lVlEln_EL.LES N° 18, 1°1
'

ANDAR DAS 9 AS 11 HORAs +: DIARIAMENTE.8JH. 1 - Te}, 3.002. rlEIRA - p,rô�tologia -- Eletricidade -- 1° andar =: sala 1.. ,. de. P.lan tão CHAMADOS A QUALQUER HORA pO DIA OUMédica Rio de Janel.�o -:l�d11�:0 DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FELIP.

li Olh . Consultóri�:· Rua' Vitor Borba Gato, Avenr a n 0-
8 Sábado (tarde) Farmá, SCHMIDT

'

rEspecia ísta em: os - M·· .' I '28' T t f e' nio Carlos 207 - sala 10ij8. .
.

I elre es n. ._ e e on .
- -

.

cia Esperança _ Rua Con-
I 'd I F ld d

Ouvidos - Nariz e Gar- -3307;' -
.

.

. > •

I DR.: ,C'LARNO-·-G-l Ih' M f � � ._�D.p oma o pe a acu a e
D 15 h se erro ara

,
ganta, Consultas: as orasNacional de Medicina da

GALL-ETTI 9 D· F ácia

N "M
'

'Receita de óculos. em diante. -

l •

orrungo - arm

a'VIO olor Ca f H k
Universidade do Brasil

11
.

« r· te Dc e»Infra-Verrnelho. Residência: '. Rua Vidal
- ADVõGADO - , Esperança - Rua Cone lei-I • �

_

,

'

Ex-Interno por concurso da
f 3422

.

,
. Ramos - Tele one.. Rua Vitor Meirelles, 60. Iro-Mafra .'

'Maternidade-Escola Ultra-Sonoterapia - Ne- '.

I(Serviço do Prof. Octávio ,I_'u].jza�ões. DR. LJIB CREREM ,FON_E: ,2.4��. 15 Sábado (tarde).
"'-1

I. D A''DIDEZ.- CONFORTO"':'" SEGURANÇA....
- Plortanépolís - ..�Rodrigues Lima)

.

-

l?qui.po de bto�Ríno ADVOGADO
.____.,..._.,..--__

Farmácia da Fé - Rua Fe- Viagens entre FLORIANOl'OLIS e RIO DE JANEIROEx-interno do, Serviço de �",. -
"

-Causas cíveis, comerciais, I I
'-, Jipe Schmidt

.

! ,.' �scalas inte,rmediárias em Itajaí, _Santos, São Se-Cirurgiã do Hospita) .uruco no _Estado) n ormaçoes b tíã Ilh B I Ub t b d '1criminais e trabalhistas. . I 16 Domingo - Farmácia - as iao, a e a, .a u a, sen o ne�t�s quatro u ti-l. A. P. EJ!e�� do Rio de

,11. ��.�1
- Vitor Meireles

Consultas populares ureís da Fé _ Rua Felipe Sch- mos ..:;ee��!l�::��:v�r;;�s����� IKa;s��7��0�batuba nãoMédicc. do 'Hospital de! Horário - 9 ás 12 horas
.

Rua Nunes Machado, 17 midt
_ ,prejudicarão o horário de chegada' no RIO' (Ida) e

-- - Carjdade
_ J6 ás 18 horas. (esq. 'I'íradentes) _ sobra- O leitor encentrarã.vnes- 22 Sábado (tarde) -:.' SANTOS (Volta)- - ()OENÇX�' D.E 'SE�HORAS .

I' 3
' - v'· M d R aI

-'i -

FONE 26-75 do - sa a ta cotuna, informaçot's ye r.1J ar-rn.-ac�a o erna _ u. "-;: ·)�,.:PAR'�QS�ORERAÇÕES -

.
'.

. d'à i t d lTINERARIO DO SIM "CARL HOEPCKE'!' NO'�: ':�tJli'�: R'uà.Jô·fio,p�lo;ti� 1(i. 'l!p,'di'ncla: Travessa
\_

necesslt!!. ) r,.men�e e e João Pin1jo "

I

NO M�S DE MAI() DE-1954'
.

das l"6,00 �s 18,100 r;!'llssanv.:J 2.
,

imediato: I 23 Do�ingo ::- Farmácia
horas. P. pt. 102.

DR II E N R I Q U � Moderna - Rua João Pi.-
Pela manhã �ten"l(' \..

'JORNAIS Telefonf'
todiàriamente no Ho!'!- ------ PRISCO PARAISO

10
Estado ........•• 3.022

•

É ICO G 265ft 29- Sábado (tarde) Far- Florianópolispita) de Caridade.

I '

'f)P \YlD 1\1 -

M D A azeta..........
;1:.70,' ma'cI'a Sto. AntoAnI'o _ RuaR

.

dA. "'. l" � .

-

D
- Diário da Tarde .....eSl enCla:

CLíNICA DE CBlANÇAS I 'Operaçoes
_ oenças

O"· d "'I hA 2.46j Joa-o Pl'ntoR G 1 E·tt '

cf'· de larlO a�. an
.
ua: enera I encour, I

CONSULTÓRIO _ Feli- de Senhoras - mlCa
A Verdade 2.011' I 30 Domingo _

Farmácial
n. 101. I S h 'dt 38 Adultos.'

- Imprensa Oficial 2.68� A' ,

R J-
- pe c mI, .

-

Sto. AntOnIO _ ua oao,Telefone: 2.692. I CONSULTAS _ Das 4 Curso, de EspecialisaçjÜ) HOSPITAIS
I '

H
.

I d S·e! Dé Caridade: _Pinto.
DR. ARMANDO VA- . :\8 6 horas.

.

no osplta üs erVl c,rt'S
(Provedor) ,

2.314 O serviço noturno será.

I SIdo Estado
LE',RIO DE ASSIS ,

Residência: Tenente i -

(Portaria). 2.036 efetuado pelas farmácias-

(Serviço <3.1) Prof. -Maria- '

R � 831'- MÉDICO - I vcira, 130 Nerêu am" ·...

Sto. Antônio, Moderna e
J) S

.

d CI" I
'

F'f'NE 3 165 no d� Andrade) Militar ..... _ ; S.15ios erVIfl'.JS e ,IOwa n- .)1 -.., .' Noturna situadas à� ruasfanti! da Assistência Muni. , I CO!1sultas - Pela manhã "'Ao Seb�Mtião (Casa

cipa) e Hospital de Caridade ---
�

---- -- ln., H('IspitaI.de Caridade. r de S�ude) . ..... 3.l5� João Pinto e Trajano.
CLtNICA MÉDICA DE' DR ANTONIO MO- A tarde, das 15,30hs .

.MaterUldad� �outor
'CRIANÇAS E .ADUL'rOS i NIZ DE ARAGÃO em diante no consultório, Ci���D�;r(;R.··· ll.12'

"sco'la 'p'.lmt\,rta,- AlergIa - I '

'.,
R -N M h d '."'1. GENTES Il ..C lt" R N

' [I lJ a unes ac ,a o T!·

.

onsu orJO:C ,ual nnde� CmURGIA 'fREU)IATO- 'Corpo de Bomb.;tro8 !.31� I Adve'ntl.'t.g,Mnehado, 7 - onsu tas . n�
LOGIA r�sqll.na-de Ti1"udentes. Te:.

.'
L (R' it' :u15' 1-8 h ') 7G6 ';:ervlço ,uz f"C a-

I
. as " oras.

Ortopedia -" .

- ,- 2AIl '

C.lMrsaotsTt:'culas Aberta.lnésidência: Rua Marechn I Resitl.eAncia _ La Porta mI'.a�oe(8S .,., ·C·
..

'1'
..

. Consultório: João Pinto. -

Pu leIa L ala um 1)- Primário e Aã-Gu tlherme, 5 - Fone' 378:.l
I S, Hotel. Bário) . . . . . . . . . 2.03:
Da;: 15 à� 17 rliàri'amente, Polícia (Gab. �ie.
Menos,aog Sábados

arado) .'•.••..... 2.5&'
Re;;.: Bocaiuva'.l35. COMPANHIAS DB
F'0ne: - 2.714. TRANSPORTE .>:

AÉREO
TAC ., .. .. 3.700

I C.\'uzelro do Sul .•.. 2.500
Panair' - 3.553

Variar . _ . .. •.. .. 2.825
L6ide A'reo . . . . . . .. 2.402
Real •. .-........... 2.!8'8
Scandinava8 : ..._. .. 2.000

H9TUS-_
Lux .. ó •••• • ••••••

Malrestlc......••..
Vende-se o Bar e Sorve- Metropol

-

.•.......

teria Americana sito à Rua La Forta .

Saldanha Marinho n. 13,

•

a'l

Caix� Postal. 45

.... lodanópolis
Santa Catarina

Viagem com" seguriloça
e rapidez

sO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
,

-

'

RAPIDO {(SUL�B.RASILEIHO»

DR. WALMOR ZO�
MER GARCIA

. ,

.. ' V o L T A.

Itajaí Santus

24/5 26/5 116 2/6
6/6 8/6 14/6 15/6
19/6 21/6 _ 26/6- _ 27/6
1/7 \ �.

. _

OBS.: ......: O Itinerário supra está sujeito- a alte-
"ação sem prévio aviso.

Horário de Saída:
de . Florianópolis - às 24,00, horas
do Rio de Janeiro às 16,00 horas

, Para mais. informações dirijam-se à

EMPR11:SA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKE

Rua: ·Depdoro - Caixá Fostal n. 92 - Telefone: 2_212
- ,

Agência
.-

de

FlOflIANÓPOllS. - RIO Ás 3a',
FFOLlS,:-S •. PAUlO ,·RIO " 4,.,.
FPOlIS•.�- CURITIB�.-RIO AOS SABS.

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

missão.

Rua Visconde de Ouro

Preto, 75.DR- I. LCBATO·
FILHO_

Publicidade
,.;,

Agência: B.ua Deodoro esquina da·
Rua Tenente, Silveira

Duenças do aparelho respi-'
ratório·

,TUBERCULOSE
RADIOGRAFIA E RADIOS.
COPIA DOS PULMOES

Cirurgia do Torax:
Fürmado p'ela Faculdade
Nac:onal de Medicina, Tisio
logista e Tisioéirurgião' do

I

Hospital Nerêu Ramos
Curso de especialização pela
S. N. 'j_', Ex-interno e Ex-as

sistente Je Cirurgia do I,>rof.
Ugo Pinheiro Guimarães

-' (Río).
Cons: Felipe Schmidt, 38

- Fone 3801.
Ateride em ho.ra rnarcada. I

Res: Rua São Jo.rge 30 -

Fone 2395. I

nelTE

E,AR E SORVETERIA'
AMERICANA

Fl{)�iaIÍópoli8 - Hajaf -::- Joinville - Curiiiba

I
Edifício Machado. Tratar
:'0 local com o sr. Umberto

I 'V1achado, o qual explicará
I (, motivo da venda.

-

tib���ões, comerciais, civis, criminais etc. Dentro ou
- .'

_E' , fQn\" do Estado.

E�ecuta-se todo e qualquer trabalho de Investi-

Coçclqut' .•.•.......
('...entra: .••........

Estreia ..... _, ....

Ideal .........•...

I<�H'fRF;fTO

2.021
1.276

.1.11471
1.311
1.4.�
2.flt�
.1.371
�.ft59' .

,

AGENCIA DE DETETIVE PARTICULAR

, Avenida Mauro Ramos 192 - Fone 2.343

Disque
I

------_.
__ .. - -_.-

...........

__0_8-,,'__. ;...__ �-- , !'""'- __

-- I
. Florianópolis Santa Catarina

.. _-�---- ---------,.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Domingo, 23 de Maio de 1954 3o _TAOO

("�Qç.. ,....
.

,

.
/I.

NO� LAR E NA SOCIEDADE

BSTABe TEODOLITOS
, DA AFAMADA FABRICA
NIPPON -KOGAKU "JAPÃO

E 1'ODO O MATERIAL DE SUA LI

NHA, NIVEIS, ETC. EM ESTOQUE
PARA ENTREGA IMEDIATA. ATEN
DE-SE PELO REEMBOLSO POSTAL.

FUNDADA' EM 1930

A. GUZMAN
AV. IPIRANGA, 1058, TEL.: 34-3871

.

_ SÃO PAULO

dinamico Inspetor Escolar,
já em gozo de merecida a

posentadoria, epessôa gran
demente relacionada neste

Estado.

Por tão grata efeméride
será o Üustre Professor ho

·1

I menageado pelo grande nú-

mero de amigos' e admira
dores que renovarão provas

inequivocas de apreço. e

simpatia.
O EST.ôDO apresenta ao

SOU INFANTE
(Autor desconhecido)

- De onde vens, meu esposo, assim tão alquebrado,
tão cheio de cansaço e sangue sôbre o rosto?

Porque trazes no olhar, assim, tanto desgosto,
cousa que não se viu nunca num soldado? Cinemas
Que foram feitas das rosas do teu rosto

que éram como petalas de um jardim bordado?
Que é feito do luzir' de teu olhar cerrado,
que tinhas. a luz QO sól assim, quando pôsto?

-- poderão entrar creanças

maiores de 5 anos. A's 8

horas poderão entrar cre

anças maiores de 10 anos.

Preços: Creanças e estu;

dantes -- Cr$ 10,00
Adultos -- Cr$ 20,00.

SÃO J O S E'
festivaBrevemente

inaugumção
xxx

- Lutei, sob o calor tremendo e sufocante,
lutei, como combate o audacioso Infante,
debaixo da granada, ao som da Artilharia!

ilustre aniversaríante as

mais calorosas fellcitações.

./"M,I*''As 10 horas da manhã

JORNAIS .

DESENHOS .

SHORTS: ..
Stan LAUREL

FAZEM ANOS HOJE:

I Senho'l'as:
, _ Palmira Cruz de Mou

., 1'3, esposa do sr. Nicolau

, Francisco re Moura;
Civil e religiosamente, realizou-se ôntem, .à Rua: Vicon- - Olga Garofalis Cam-
.de de Ouro Preto n" 125, nesta Capital, o' enlace ma-

trimonial do S1:. José Fernandes da Silva, Tesoureiro pos;�

Municipal de Tubarão, com a gentil. senhorita Solange
_ Ida dos- Santos Neves,

Maria Bonfim, de prendas domesticas. esposa do sr. João Pedro

Serviram de, padrinhos, no áto civil, por parte do Nunes, Sub-tenente do E

noivo, o dr; Atalíba Cabral Neves e sua exma, esposa xército em- serviço no 140
d. Mm-ia Celeste Carvalho Neves, representados pelo
sr. Décio Klettemberg Couto e exma. esposa, e por
parte da noiva, os Cél Pedro Lopes Vieira e exma. es

posa d. Hermosíla Peixoto Vieira.
Testemunharam o áto religioso, por parte do noivo,

o dr. Arnaldo Bíttencourt, Prefeito de Tubarão, e sua

exma. esposa d. Perense Telles Bittencourt, e por par
te .da noiva, os pais adotivos sr. Antonio do Livramento
Abreeu e exma. snra. d. Júlia Abreu.

Ao distinto casal e às exmas. famílias as 'felicita
ções dê .o ESTADO.-
..... ..;

Bem sabes, minha esposa, não sou um Cavaleiro,
Não tive por couraça a guarda do Artilheiro,
Lutei de peito aberto, pois sou de INFANTARIA! f3L��I�

EstreUo
x

(
x x

ENLACE'MATRIMONIAL SILVA" - BONFIM
As 2 horas

JORNAIS .

DESENHOS .

SHORTS ...
As 3hs.

Stan LAUREL _

(O
Magro) - Oliver HARDY

(O Gordo)
f.ADRÃO QUE ROUBA

LADRÃO (O
Magro) - Oliver- HARDY

(O Gordo)
.

LADRÃO 9UE ROUBA

LADRÃO

Livre.

Preços: 7,60 - 3,50
As 4 _ 6,30 _ 9 horas

Tyrone POWER num

B,C.;
_ Lourena Pereira

.nicholi.

Senhores: L

_ Aníbal Climaco Filho,
alto funcionário da C.N.N.

Costeira;
.

- Jesuino Moreira Cor-

Co-

Livre.

Preços: 7·,00 _ 3,50
As 5 e 8 horas '

Tyrone \ POWER num

magnífico espetáculo
teclinicolor

O SOLDADO DA

RAINHA

Imp. até 14 anos.

Preços: 7,60,- 3,50

em

magnífico espetáculo
technicolor

O
.

SOLDADO DA

RAINHA

Imp. até 14 anos.

No programa;
,

O Esporte na T.éla. Nac.
� Preços: 7,00 - 3,50

em

reia.

Senhoritas:
_ Clotilde Silveira, fi

lha do sr. Alexandre Silvei

ra, comerciante;
_ Mimi Fraga;
_ Nilza da Luz Mohr;
� Maria Lina Iconomus.

Meninas:,
_ Isis Maria filhinha do

r, Florisbelo Silva;
- 'Dr, "Câ'Hos'Codela", -nes.

_ Regina-Célia filha tio .a cidade. .-- .. � .-- ..

1'. Major Aldenor da Silva O ESTADO felicita ao

.vlaía; .iistinto casal .e formula as
,

Meninos: melhores felicidades ao ga-
_ Celso, filho do sr. Ni- iante Alfredo Cherem Fi-

x x x .

Vende-seÚLTIMA MODÀ :';11 B g':�3 l']
.

, -"

As 2hs.

Filme Jornal. Nac.

Rod CAMERON

RIO SANGRENTO

Johnny Mac BROWN

ANIVERSARIOS:

Snr. ACal'í Silva
Umá Farmácia, com regular estoque, bem na Praça

la cidade de São José.
Tratar com o Prefeito Municipal de São José.

na data deTranscorre

hoje o aniversário natalício

do nosso conterrâneo sr, A

carí Silva; alto funcionário

do Banco - INCO e pessôa
muito relacionada na socie

dade catarinense,

Às muitas homenagens
que lhe serão tributadas,
por amigos e admiradores;
0S de O ESTADO se asso

ciam.

em:
CORRIJA EM CASA
A IMPE.�FEIÇÃO

DOS SEIOS

- A ULTIMA PISTA

11 e 12 Episódios de:
- A LEGIÃO FANTAS

MA

Imp. ,até 10 anos.

As 7,30hs.
. Tyrone PO'wER num

As 2hs.
Atualidades Atlantida

'Nacional

-Iohnny
'

Mac BROWN

em:

A ULTIMA PISTA

Seriado:
A LEGIÃO FANTASMA

Joseph COTTE em:

HOMENS EM R.EVOLTA
- Imp. até 10 anos.

Preços: 6,20 - �>50
As 8 horas

-

Atualidades Atlantida
Nacional.
Errol FLYNN em:

K™
Stan LAUREb"'" - (O

Magro) - Oliver HARDY

(O Gordo)
LADRÃO QUE ROUBA

LADRÃO

lho,
CLUBESPELOS magnífico espetáculo

technicolor
O SOLDADO DA

RAINHA,

Imp, até 14 anos.

No programa:
Noticias da Semana _ Nac.

Preços: 7,60 - 3,50

em

-(:)
Major Jaldir B. F. da

Silva

Fazem Anos, Amanhã:
No dia 29 do mês em cur

so, o Clube Recreativo "6 Restaura em poucas se

.nanas os bustos caídos, flá
cidos e sem plástica. Um

prodígio de eficiência com

provada em famosos insti
tutos da beleza. Nas boas
casas do genero. Pelo reem

bolso aéreo Cr$ 60. C. Pos
tal 6, Meyer, Rio. Dest. no
local. Com F. Paranáense,
rua, Marechal Deodoro 407,
Curitiba.

Senhoras:
de' Janeiro" abrirá os seus

salões para a realização de

uma festa denomínada "soi-

- Maria Lamego, esposa
lo sr. Mário Lamego;
Senhoritas:

_ Em tecido de sêda cor
Transcorre amanhã a da

lisa um vestido muito gra
ta natalício do nosso presa-

cioso, -sáia pregueada, e cor: do conterrâneo Major Jal-
po simples arrematado na

dyr Bering Faustino da Sil-,
gola por um galão. Para

va, brilhante Oficial do E-
completar a toilete, um bo-

xército e' elemento destaca
lero de mangas três quar- do' nos meios sociais e cul-
tos, fechado na frente e ar-

t
.

urais,

rematado com o mesmo ga-I' .

'

.

, O Ilustre aniversariante, _ Alberto Marques Sch.-
Ião. :�ortador de relevantes ser- midt;

X
.

viços prestados à Pátria em -Odilio Ilário Moreira;
vários setores, é alemento '_ Luiz Rafael; Procurando dar maior BANHOS FRIOS OU

de realce nos meios milita- ,Menino: brilho à festa e consideran- QUENTES

res, possuidor já todos os _ Mário, filho do sr. Má- do que, os elementos que Os banhos frios ou quen-.

Ingredientes Cursos, inclusive o de Es- cio Conceição. formam o quadro social do tes são' igualmente usados

125 gramas' de açucaro tado Maior que lhe dará a- aludido Grêmio, são estu- para o asseio do corpo. Os

2 colheres das de sopa de cesso ao Generalato. Inteli- NASCIMENTO:, dantes, a Diretoria do .Clu- banhos frios estimulam a Particípacao
mel. gente estudioso e dono de be Recreativo "'6 de Jánei- circulação e -são mais indi-

150 gramas de farínha de ,vastíssima cultura geral, o ALFREDO CHEREM FI- 1'0" convida aos estudantes cados em nosso clima, Os RO�ATO EVANGELISTA GABRIEL CABRAL

trigo. Iísünto aniversariante, nes, LHO foi o nome.que tomou de curso universitário

dei
banhos quentes só são acon,

E SENHqRA <, E SENHORA

1 ovo.
ta oportunidade, ver-se-á um robusto

_

menino 'que I Florianópolis para tomarem selháv�is em casos espe-
- têm o grato prazer de têm o grato prazer de

2 colheres de chá de' fer- cercado de carinhosas ma- veíu enriquecer .o lar do parte na festa programada, , ciais, principalmente pelo participarem o contrato de participarem o contrato de

'f ta'
-

d l' no' d' t' A I ba t d I f' I ôb
casamento de seu filho casamento de sua filha

mente em pó. t11 es çoes e apreço, 3111a- SS9 preza o con erraneo as an o provar a sua con-, e eite ca mante so re o sis-

d d
.. 1 dr Alf d Ch di

-

d t d t
. FRANCISCO, com a senho- NEUSA, com' o sr. Fran-

1 pitada de canela ou era- as as � regosijo pe o seu .' re o .erem e sua içao e es u an e, para tema nervoso.

t b I· tonei
.

d 'E Che-Tt
.

d S 1 d
rita Neusa Cabral. cisco Evangelista..

vo em pó. res a e ecimen o, pOIS que exma. esposa . vany .e- Ler ingresso no recinto a a vo in icações espe-

foi submetido, recentemen- ren, �or.rido no día 16 do séde social do Clube, na- cw�s, prefira o banhá Francisco e Neusa
, confirmam I

te, a uma intervenção cio corrente, em a Maternidade I quela data.
-

frio. - SNES. Florianópolis, 15 de maio de 1954

rurgica,
Os de O ESTADO se as-

·rá da amizade".
A' festa em aprêço será

dedicada à Diretoria e qua-

_ Eunice Maria Ferrei

ra, filha do saudoso Prof.

Egídio Abade Ferreira;
. Senhores:
- Paulo Marte da Silvei-

31'0 social do "Grêmio Cru-

zeíro do Sul", agremiação
formada por jovens fre

quentadores daquele Clube,

���:i:�d�ar���ra.Dr. Hélio. Preceito do Dia
�s 2 -- '5 e 8hs.

E o sucesso continua da
Cia. Internacional de Ma
rionetas

ra;

Experilleote boje
BOLACHAS DE MEL

ROSANA -- PICCHI

Censura: ás 2 e 5 horas
I

Imp. até 14 anos..

Preços: 6,20 - 3,50
...

t

Maneira de fazer
1. Bata o açúcar com o

mel, o.ovo e os temperos até

que 'adquire uma consistên

cia espumosa. Junte a farí
nha com � fermentQ.

,

2. Estenda a. massa' na
groSS1J.ra de 1/2 'cm ..-Sôbre
uma mesa de mármore e

. deixe-a descansar durante<l
hora. ,

3. Co�!e a m�ssa em pe

quenas rodelas, pincelando
as com gema. Asse em fôr
no quente. (APLA).

AVENTURAS ·00 ZE-MUTRETA ...

socíam às muitas hornena

gens e formula votos.de p�
renes felicidádes.

'-_-(:)
Prof. Alfredo Xavier

Vieira

Na data de amanhã ve

transéo�rer a do séu aniver
sário natalício o nosso pre
zado conterrâneo sr. Prof.
Alfredo Xavier Medeiros,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Na' tarde d� hoje o dos ,espetaculamente Grande interêsse pelo, choque desta

forte conjunto do .Im- domingo _

últ i m o em tarde em continuação ao

bituba Atlêtiê<L Clube seus próprios domí- Campeonato
atravesara: a' 'Rercílio

I

nios pela valente rapa- _

x x x

Luz rumo 'ao'�> estádio' ziada do Bocaiuva que' vendo pisar o gramado seu antagonista 'a em

da prai.a de'F"or� 'óil- no seu primeiro c..m- .

cerno francos favori-

Ilprega'!
'o máximo de

de o espera' o aguerri- promisso havia sido tos. seus recursos físiees e

do tlrtl'ê' dÓ Cluh� A- batida sem apelação �as também é ver- técnicos,
tléti(�:�Gttaf�"í., .: �fiDt 'pelo mesmo Guarani, dade, e nisso não �á J Como:: um dos maio
de . decidir <� :�odada I

. O
'

embate entre o sontestaçãó, que' ores favoritos ao título,
número sei� d9.' Cam-; vencedor .'c o perdedor q�ad�o de,N e w�t? n- o ,q�adrG'treinad? por

. peonato Citadino de do Bocaiuva assume Garcês esta possuído Fehx Magno sentír-se- AS PROVA'VEIS

Profissionai��"?' , i ca�aterísticas sensaeio- de u?Ia Ialange cre- ia r?al di�nte de. novo EQUIPES '\

rodos qU,eifem- ver 'o nais, devendo ser dos denciada a muito dar reves, pOIS aqui em Salvo modificações
jogo entre btigrinos e

I
mais concorridos. E' que fazer aos' clubes, seu jogo inicial no eer- de última hora, as

imbitubenses, os pri- bem verdade que o Im- sejam grandes ou pe-. tame goleou o Figaei-" duas, equipes deverão
meiros líderes j?nta-,. bit�ba po,�su} ?ma e- quenes. E' êle o líder rens� por 4 à 1,. �p�s ;Iatuar as s i m forma-
mente 'com o Aval e os quipe de respeito, ape- e neste honroso posto convmcente exibição . das: '

segundos vice--l�dere�,
I

sar .do in�u�esso de só �escerá depo,is de de -c_lasse .e,';��mbativi- ,I . IMBITU�A -- Mil
visto 'que foram' bati- domingo ultimo, de- muita luta, obrigando dadé.:> ,,"

, tinho- Marco e Mário;
,

r

Espera-se um em- I Gerson, Oséias e Ge- Silva (Dião) foi o es

bate repleto de bons raldo: Harley, Caréca, colhido para referir o'

lances técnicos, muita Waldir, Cabano e Lan- jogo principal: A pre
combatividade e' so- do.' ,

\

.

liminar terá como ár
bretudo cavalheirismo GUARANI -- LeIo, bitro o sr. Oswaldo'
por p a r t e/dos 22 Erasmo e Fausto; Zé- Meh·a.
"players", Que vença zinho, Nilo e, Pavão;
o que melhor se con- Vitor, Jaime, Pitola, PREÇOS
duzir na cancha, são, ,Ari e Anastácio. Para os jogos' do
os nossos votos' PRELIMINAR Campeonato CHapino

Como aperitivo te- de Profissionais vigo
remos o encontro en- oram -os preços abaixo:
tre as equipes suplen- Arquibancada
tes dos mesmos, em Cr$ 15,00
continuação ao certa- Meia Arquibancada
me de aspirantes. Iní- -- Cr$ 10,00
cio: 13,30 horas. Geral -- Cr$ 10'00

'Militares não gra-
ARBITRAGEM duados e crianças
João Sebastião da Cr$ 5,00.

A Ido Luz, Marfi-neflli# Riachuelo em lata
Fi�almJi1te na manhã de

Ira"
- Medalha de Prata -

,

t }

1\"![edaÍh,�s de 'l>!ata e-'Bron-.I "Silvia" - Patrão - Moa- ruparã" � Patrãe, -: 'João
. ' Disputa-se hoje, pela manhã, na baia

Ihoje os aficionados terão Classe Aberta - Out-ri�- ze'-,. C,'.lasse.- Nov.:íssimo.s =', cir L, da Silveira,.; Voga -:- 'LE:!onel de Paula; Voga -'
d 4 t Sul a primeira regatas oficial do C 1 000

'

ensejo de presenciar a iS-I ger
a remos com pa rao

c
. anoe -, metros, Hamilton

corde.Iro;,< S/V.0-, AI"
'�-r" ,

d f 2 000 t ano O programa B 1-' 1 Cl b N'-
'.

S di C b
tamiroLf e r r e 1 r a da

puta' ,'a primeira regata o 1-
.

-, me oms, ."".
--', '

.

�., "
a Isa - u e áuti- ga - a 1 ,Ser er; .' '.

.

cial d�. 1954, promovida pe-' Balisa 1,_: Clube de Re- *� *, * $!" �_; �.;:
'

) �'� �� .. ; co Riachuelo ....:.. Bá'rco "Ju- S/Prôa _ Stallm Wilem e

I
Cunha; - S/Voga � Osmar

,

A' d t' Ald L 'B
-

2000 t' I A d' d S/V N 1 '" R d' L' p
A

'I'
Jesuino Ferreira;· S/Prôa

la Federação quatica e ga as o
_

uz - arco trao -, me ros n ra e; oga - i ton rua - ema or - UlZ roa - Lae 10 Luz, :

Santa Catarina e
-

com o "Si1via" - Patrão - Al- Balisa 1 :_ Clube de, Re:- Brognoli; S/prôa - Belar- Pedro Jacques. .

.

Ba!isa 3 - Clube

NáUti-I--: ,Hai�tón .. �aciél e Prôa

concurso das guarnições varo Elpo; Voga - João gatas Aldo Luz,- Barco mino Veloso e'Prôa - Ka- ..:0 R-Iachuelo - Barco "Ju- - Davrd Jarhch.
,

1 S/V
'

"
. Balisa 2 -'Clube de Re-

dos clubes Riachuelo, Mar- A de Vasconce 'Os; oga "Silvia - Patrão - Alva- IiI Boabaid.

tinelli e Aldo Luz; os quais - �aelio Luz; S/Prôa - 1'0 Elpo; Voga - Jakson de Balisa 3 � Clube Náuti- gatasAldo Luz -,Barco

A
A ,

B ba'd P 'A

P 1 K V "Aldo·Pereira'.' - Remador
'prometem tudo envidar pa- ntomo oa 1 e roa - au a uerten; S/

_

oga -I
co Francisco Martinelli -'

ra alcançar os lauréis. José Azevedo, Argeu Vicente Crippa;.
' ' -,- L.uiz Rovaris,

São sete sensacionais pá- Balisa 2 - Clube Náuti- S/Prôa ,_ Gleno Ricardo Balisa 3 - Clube Náuti-

F
.

M
'

11 h co Francisco Mart.inelli -

rEOS para delicia de quan- co rancisco artme i - Sc erer e' Prôa -, Osmart
-

B "L' G 11 ,,, B b'd BarCQ "Iramirim" - Re-
tos ccimpareceI"'em á baía arco .UlZ a' 'Ottt - oa aI_.

suL Patrão :_ ,Jobel Furtado; Balisa 2 - Clube Náuti- mador - João Platts,

Quem vencerá a parada? {Ioga '- ,Orildo Lisbôa; S/ co Riachuelo - Barco "Ju- Sétimo Páreo - 10,30 ho-

V J' C-I T d -" p' -

J
-

-

ras � Honra F.ederaçã,o A-
Damos abaixo o progra- oga - ose ar os , e' rupara - attao - o.ao

ma: Souza; S/Prôa - Edilon Leonel de Paula;. Voga - : quática de Santa Catarina
primeiro e segundo teams, vencendo por 3 x 2 e 4 x O,

Primeiro Páreo às 8,30 PEreira dos Santos e Prôa

,.
Altamiro F e. r r e i r a da

i
-, 'Bronze Hoepcke - Me-

L
'

O f' C h S/V O
- dalhas, de Prata e Bronze - respectivamente, O técnico Héber Lebarbechon man-te-

horas - Taça "Moka" _
- UIZ 'ro mo, un a; . oga::- smar

- I,

Cl' Ab t O t 'g ve palestra com 'a r�portagem e informou-a de' que o
Medalhas de Prata e Br.on-

. Te:rcei'!'o Páreo ás 9,10 Jesuino Ferreira; S/Prôa asse er a - u -ri -

I

ze � Principiantes _ loles horas - Taça "Moinho J0- -:- H�irton Maciel e Prôa _ J
,.,' ger a 4 remos com patrãli> jogo não alcançou 'o índice técnico- esperado" dadas as

'lI " M d Ih d D 'd J ,1' h
oao Arthur Vascon- . 2000 metros -" - d', b 1 d' d d

;

d D
.

a 4 remos, _ 1.000' metros, nVI e :7 e a as e aVI ar..lIC �
-

-

-

, . conwçO€s 'e nupratica i i a e o 'grama o, isse-nos

Balisa 1 _ Clube' Náuti- Prata e Bronze - Classe Balisa 3 ___: Clube Náuti- celos, do Aldo Luz Balisa 1 - Clube Náuti-
I mais ainda: que tem absoluta certeza de que, com o

co FrancI'sco Martl'nel11' -:._. Aberta - Out-rigger a '2 ;-0 Francisco Martillelli . _

co Francisco Martinelli, - !
'I campo seco, o Colegial produziria mais � o jogo seria

Barco "Irara" _ Patrão. _ :emos com patrão - 2,000 Barco "Luiz Gallotti" _
Barco "Luiz Gallotti" ..,....

i
Barco "Luiz Gallotti" -

Jobel Furtado; Voga metros. Patrão - Jobel F�rt�do' I Patrão - Jobel Furtado; Patrão - JobeÍ Furtado; I
Murilo Lopes Silva; S/Vo- Balisa 1 - Clube de Re- Voga -,- Odilon M. Martins; Vog� _

- .orildo Lisbaa; I Voga - Odilon 1'4. Mart!ns; I
ga' _ Olímpio Frota; S/ gatas Aldo Luz - Barco S/Voga _ Felix Zaguini; S/Voga - José, Carlos T., S/Voga

- Felix Zaguini;

Prôa Cláudio Gomes "Moacyr" - Patrão S/Prôa - Ernesto TremeI de Souza; S/Prôa ...;... Edi- S/Prôa __I_ Ernesto TremeI;

Jardim e Prôa _ Dorvall Alvaro Elpo; Voga - Ha-' e Prôa _ Francisco Cor-' lón Pereir'a dos 'Santos e I e Prôa -:-- Francisco Cor�

Noronha.
I '11ilton Cordeiro e Prôa _ rêa, Prôa - Luiz Orofino. rêa,

Balisa 2 _ Clube Náuti- ,Sady C, Berber. Quinto Páreó _ 9,50 'ho- Sexto Páreo - 10,10 ho- Balisa 2 - Clube de Re-

co Riachuelo _ Barco "Ju- Balisa 2 - Clube Náuti- �'as - Taça "Camara Muni- ras - Taça "Vadéco" gatas Aldo Luz - Barco

rity" - Patrão - Décio K. �o Riachue-Io - Barco - cipal" ---, Medalhas de Pra

Couto; Voga - Odácio 'Jundiá" - Patrão - De- ta e Bronze - Classe Ju

Schroeder; ,S/Voga - Hé- �io Couto; Voga - Kurt niors - Out-rigger a 4 re

lio José Santana; S/Prôa Angelo Kupka e Prôa - mos com patrão - 2,000
-' João Natividade da Sil- 'Socrates Formighiéri. metros,

va e Prôa - Walmor Sch- Balisa 3 - Clube Náuti- Balisa 1 - Clube Náuti- Reunião na próxima semana

roeder. .

"

I
co Francisco' Martinelli - co Riacl:melo - Barco "Ju-' Na próxima semaria, se-. pacientes pela demora, já

Balisa '3 _ Clube de Re- Barco "Presidente José -E� ruparã" - Patrão - João gundo nos. informou o pro-; que se encontram, organiza
gatas Aldo Luz. :_ Barco _lias" - Patrão - Jobel Leonel de Paula; Voga - fessor Oswaldo Meir.a, Se-' dos para o certame. Agora,
"Ciloca" _ Patrão _ Moã- Furtado; Voga - Manoel Ary Regis; S/Voga -- Nery

I
cretário quê vem respon-', com a reorganização do De�

cy_r\ 1.. d.a Sil.veira " Voga -

Silveira e Prôa - Walmor Pirath; S/Prôa - Arnoldo dendo pela presidência do 'd' 'To< boI-,

,
.

I'
partamento e.r ute te-

Dionísio R. Schmitt; S/Vo- Vilela. Hermogenes da Silva e Departamento de Futebol'
_

.!

ga ---, Antônio p, G, de Fa- Quarto Páreo - 9,30 ho� Prôa - Qsny Herm6genes I da F, C. F., hàverá uma I re��s ao q�e �a�e�e no

T "D' L' I ,-

d d' proxuno mes o lnlCIO ,do
rià; S/Prôa - Daniel Ré- ras - aça r, :eo Pe- da Silva. � --reUlllao para tratar a IS-. C.

. ..'

,

01"" d' I d C A I ampeonato de Amadores,
gís M, Schmi-tt e Prôa _

reIra e lveIra· - Me a- Balisa 2 - Clube de Re- put�· o am�eºnato ma- ..,.
•

.

,

Elzário. M: Schmitt. , Ilhas de Pr�ta, e Bronze - -

.

ga�_as, Aldo Lu: - Barco don�ta, do, corrente ano: I que, como nos anos ante,rIO-
SegUlldo Péreo às, 8,50 I �lasse NovIsslmos - Out-I "SIlVIa" - Patr�� - Alva- Amda bem. Os clubes m...res promete ser renhlda-

horas _ Bronze "Fontou- ..rIgger a_ 4 remos com . pa�, 1'0 ElpQ;, VÇlga ',� J:()ão p, teressados já estavam im:-! mente �isputadq,

PARA 1'RATAR DO CAMPEONATO-DE
AMADORES

BRILHANTE EXCURSÃO DA A. D.'
COLEGIAL A LÀGUNA

Consoante haviamos noticlado, preliou domingo
. -'

.

último em Laguna, contra o Estudante, lo_cal, a aguer-
rida equip�e do Colegial que defende o pr.estígio do fu-

tebol amador. ilhéu, O "super" atuou .com os" se4S

outra coisa; que consentiu que aS suàs equipes entras- I

sem em campo porque sendo 'êle o Pe. Ernesto Seidl,
,

-

chefe da delegação, profs, do estabelecimento da rua

Est'eves Junior, e todos os Qutros, diretores e ,membros
da delegação, alunos daquele Colégio, deveriam retor-

nar lagar à Capital. Posteriormente, continuou o prof;
Hébe:f, me arrependi, por 'causa da chuva e' do vento

sul cortante que assolavam aquela cidade, ficando mes-

mo' algu"lls jogadores "eri�aran�ados" de frio. E -1?ara
que os leitores vejall1 em que estado se encontra a es

trada Flo'l'ian(>polis, Laguna, a delegação. da A D, Co-

legial, levou de Lagúna aqui nada'menos de 7 horas!

Finaliz'ando,o prof. Héber a,firmou-nos que tudo fará

para que os seus pupilos colham outro �riunfo expres-
sivo, domirigo, na cancha 'do "Catarin'ense" o que será,-

.
.

'
,

sem dúvida alguma, um notável feito para ser arqui-
vadp no "Livro de Ouro'" do team do Colégio Catari-,
nense. Solicitou-nos ainda o prof. Héber que dessemos
amplâ divulgaçãQ ao prélio a ser realizado domingo na

.

campo do Colégio, Sendo a entrada apenas Cr$ 2,oo!
Não percam, srs, amantes do f.utebol, êst-e espetáculo
,promovido pela A. D. Colegial. Todos port��to ao Es

tádio do Colégio Càtarinense!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DISC,URSO -_
.

.
-

.;

dl-- sr. Charles É_H Moritz
sem, 'de um lado o interêsse

[mediato dos empregados, e

de outro que se não criasse,

ônus demasiado para a pro

dução.'

instabilidade de um sistema ra que eles, na realidade, a
econômico. tendam aos legítimos inte-

resses dos homens que tra

balham pela grandeza da

pátria.
E,' principalmente, fazer

salientar que o sentido de

permanência do Estado de ..

Devemos nos convencer

que só a livre iniciativa po

derá vir ao encontro das

, j nossas aspirações e necessi ..

E a vitória se representa dades. Todas as inovações
não "somente para 'os empre- tendentes a embaraçá-la,
gadores, mas, principalmen
te, para os empregados, que
tiveram as suas reivindica-·

ções atendidas, sem � .amea

ça do desemprego que seria

& decorrência, natural do

desequilíbrio que sutiisse.
Nestahora de apreensões;

quando, em tropelia desen
freada se lançam os políti
cos à_ busca. de votos, mui..

tas vezes estremecem os a

Iicercés mais pro�undos de
nossa organização econômi
ca:

E os homens -da produção

fracassaram; e vemos então ve
-

se exteriorizar não só

o nosso país adotando meto- em programas cumpridos,
dos que aquéles outros que independentemente de opi ..

sofreram os horrores da niões políticas, mas, tam ..

guerra, dentro de suas fron- bém, por homens públicos
>

'teiras, há muito abandona- de. caráter, capazes e em

ramo condições de orientarem

E a 'agravar isso tudo sur, com segurança _

os' negócios
ge, díàríamente, a acusação públicos.

-'

culpando o comércio como O povo brasileiro. deve

um dos maiores responsá- estabelecer a diferença que

veis pelo estado de coisas. existe, de um lado entre os
.

Como se o 'comércio não fi- homens da produção, inte

zesse tudo ao seu alcance ressados na solidez da eco ..

para corrigir o's êrros de nomia, fator essencial para
outrem. Como se o comér- a própria existência de suas

\

• _.

h). Capital e, reservas superiore
.

, ,

a

Basla saber ler e estrever
I

PARA

aspirar a, um Iuturo- brilhante, diplomando .. se

CORRESPONDENCIA no CURSO GINASIAL
91 do Dec. l�ei n. 4.244)'

Peçam ínfor-nações ao I. N. C. A.
Praia de Botaíogo, 526 - RIO,

POR
(Art.

vêm-se na contingência, não .cio não viesse sofrendo a atividades; e, de outro; pe ..

,

só da auto-defesa, mas, in- concorrência direta dos pró- ,lOS irresponsáveis que, fir
clusive, .da preser,vação das prios órgãos governamen- mados em reivindicações de

liberdades e do direito de tais, que através de entida .. 1 classes, lançam suas idéias,
vlver, des inoperantes prejudicam muitas das quais converti-
Sacrifica-se tudo, desde as firmas estabelecidas re- das em lei, em detrimento

quê- desse sacrifício se sal- gularmente e oneram, ain- do equilíbrío que deve as ..

vam aqueles que outro mé- da mais, o orçamento' defí- sistir às realizações entre a

rito não tem a não ser o o- citário do país. produção e o consumo, o

cupar posições conquistadas
'

Como se o comércio não capital e o trabalho,
com a boa fé do povo, o me-

I
prestasse contas, não rece- Agora, p�r éx�mplo, pla

nospreso da dignidade- hu- besse fiscalizações intensi- neja-se ,o congelamento ge ..

mana. vas e muitas vezes arbitrá-' ral dos preços no Brasil.

E, dia a dia, assístímos a rias e, no entanto, observas- Como é possível isso se

intromissão do Estado- nas se, em incidência per.igosa, admitir se até agoranâo nos

atividades específicas das os escandalos administrati- encontramos nem mesmo'

classes produtoras. vos nunca chamados à res-) em condições.àe por térrili ..
se isso se manifestasse ponsabilidade. no a essa inflação desen ..

sob a forma de eomplemen- As leis sociais; notáveis 'reada que estiola a nossa

;�taç.ão,��eqeforçõ à iniciatí» ,�m .sua conceituação teóri- .conomía, A experiência ,;<

:,va�'pri�ada, �ria elogioso: 'êa, tem na' práti'ça uma fi- .los, tabelamentos aí'está 'pa-, .. ,!
"

,

Li> tAMâs: o 'q\Íé vemos, é uma nalidade parcial-e defe-ifuo.. ,�a eaÚ'stat; o fri(�as�o .des��' �f, '.,.;
I intervenção, indébita e ine- sa. Atingem, 'beneficiando, intervenções;, e o congela ..

ficaz Organismos surgem principalmente aqueles que mento só fará proliferar os

com finalidades específicas, não correspondem às ne-. .nescrupulosos que se' apro ..

nunca atingidas e, pelo con, cessidades da produção; e zeitarão da situação. anor..

trárío, prejudiciais ao povo quasi inexistem para os ho- nal para tripudiarem sôbre

porque entravam a livre �- nestes e bem 'inteacionados. i desgraça do povo.
ferta da produção, viciam e Se- de um lado se- dá ao -o--

procura, fomentam a espe- trabalhador, do outro se Sr. Dr. Brasilio Machado

culação e elevam os�preços lhe tira; e esta retirada é às Neto,

sob o bafejo oficial. vezes mais onerosa, e, via Vossa Excelência tem si ..

Creio, mesmo fqu� êsses :1€ regra, não reverte em do o paladino na defesa dós .

Conselhos se constituam, benefício dir�to do traha- interesses da produção e, a

em sua maioria, de homens lhador.. I,lerta, tem levado aoconhe

honestos e Imbuídos de uma O princípio vigente -é - de cimento do povo as conse

grande vontade' de act;rtar. .que mais se deve dar àque- I quências de le�s, atos e de-
Mas que podem fazer a les que podem influenciar, cisões que possam influen ..

-não ser chancelar situações :lecisivamente, na v'ida po-. ciar, decisivamente, na vida·
cada vez mais anormais' já lítica; e assistimos à aber- nacional:
que não lhes são facultados ração de que o trabalhador �sta defesa se firma, não
os mínimos ·r_ecursos para ,a das cidades tudo tem en ..

,
só na honestidade de, acão

. estabilizacão da nossa eco- quanto que seus irmãos do do homem público, n:as,.
,

nomia? campo, na maioria analfa- também, no trabalho do ad ..

Aí estão as estradas do betos e desamparados, fi- ministrador concieIite que

Brasil, mal orientadas e cam ao sabor das eventuali- tem sabido auscultar os le-
anacrônicas em sua maio- dades. gítimos anceios do comér ..

Meyer, Rio. UONSEL'HOS UTEIS.
ria, inservíveis para uma

I Não -há dúvida, que se cio.
AOS FRACOS SENIS

destinação_lógica e natural ;'nosequizermos t�r .�uto�id�- E, ainqa mais, o que as I r No século da atividade, o

da produçao. de perant� a opmlao pubh- classe:s produtoras resolve-, social,
e os cursos que se es.. descontrôle dôs nervos oca ..

Aí está o créditp defei- ,ca do pais, precisamos não l'am se impor em favor dos palham peJOI território do siona fracassos imprevisí�
tuoso, tendendo para as ati- só falar e escrever, mas trabalhadores, -�e o SESC Estado. veis. Senhores agricultores �
vidades especulativas" já participar, ativa e direta-' e· o SENAC são exemplos E' de justiça salientar, de todo o Brasil, banquei.. I
que a altitude: dos juros tor- meate, c:k>s destinos políti- disso -, está 'servindo, ho.. neste instante, a magnifica ros, negociantes, jornalistas, ----------V-E-N-D-E---S-E---r--�---na o nosso dinheiro um dos cos da pátria. 'je, de objeto de legisladores colaboração que os pode:res int,electuais, tomem nota:

1 Mesa elástica com seis cadeiras, laqueadas, para'mais caros do mundo. Já tem o comércio muitos imprevidentes que ,procu- públicos, federal, estadual "Gotas Mendelinas" é o

A instabilidade -dos pre- homens nas Câmaras e pos- ram fazer dessas iniciativas e municipal vem dando à grande reanimador dos ner.. cópa.
ços e cJo custo da produção tos chaves de: govêrno.

.

mais um trampolim para a concretização do_ Centro vos. "Goias Mendelinas" é 1 Acordeon, com 24 baixos, novo.
, afugentam o capital; as di- Mas, esses mesmos ho- sua demagogia. .....

.

SESC-SENAC; colaboração o formidáv€l estimulante da 3 Camas para Solteiros, sendo duãs doe ferro e uma
,T

ficuldades existentes na mens, pelas circunstâncias, Vossa Excelência,' Dr, que se: traduz não só na do- vida. Sem contra-indicações,
modernização e melhoria da em .sua maioria, esquecem- Brasílio Macha�o Neto, vem l:\ção do terreno, mas no en-

I adotadas nos hospitais, re

maqumarla industrial; a 5e de suas representações e presidindo e, testemunhando tusiasmo com que r�cebe- ceitadas diàriamente por
falta de recursos para a pre- deixam de auscultar os le- a obra do coniércio em todo ram a iniciativa, a aceita.. centenas de médicos ilus-
servação OOS' produtos, da gítimos interesses da pro- o Brasil. ram, e defenderam. tres, o seu maravilhoso e�
terra, na correção dos meios 'dução. E ampárando os Estados Saberemos leva,r de ven- feito torna-se, ,notado logo
de transportes defeituosos e Devemos - animar os po- dentro, de suas necessidades cida, Senhor Presidente, sob I

nos primeir6k':, dias de uso,
ineficientes; levam o capi- deres públieos a cumprirem e programas. a orient�ção de Vossa Exce- notando os dépeis senís, de
tal à procura de elementos JS' seus programas de go- A salientar queremos, ,a lência, a �posição destrui .. ambos os sexo�, nova vida
mais sólidos em que se fi- vêrno, dando-lhes o crédito

-

censtrução do Centro SESC dora à nossa obra; e Vossa e 'vigor -íi1tilT\O no 1° vidro
Xaí'; e surge o mercàdo de ,'de nossa �onfiança, quando SENAC, velha aspiração Excelência encontrará sem�

I
de uso, Sem contra-indica

imóveis, as_inversões a -lon- q mel;e_cerem, e a coopera.. dos comerciários desta cida.. pre, nos homens do comér.. I?ão. Nas farmácias e droga ..

go prazo e em bens impere- ção de nossa crítica honesta de que- virá complementar cio de Santa Catarina; o a- rias. Reembolso aéreo
• cíveis que refletem a' inse.. e cO,nstrutiva; mas devemos I

o Jardim de Infância "Mu- pôio que necessita para a Cr$ 42,00. Caixa Postal, 6.

gurança de uma época _e a participar desses planos pa- rilo ,.Braga", a assistência consecüção·da obra comum: Meyer, Ri'o. '.'

1 U 1 n __III ..
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ga.rantem a

eslallilidade di

seu d·lheiro

II
,
..

SOLICITE INFORMAÇOES
PROSPECTOS OU PEÇAI POR TELEFONEI A
VISITA DE UM DOS NOSSOS REP-RESENTANTES.

Co-nscigroftdo. ...."....
de pr.ogr.euo • .volv'"
&coruimica

VIMlEh4 POUI'ADO
VI�TfI-l GANHO

. ,�>�' PRUD E � � I 1\, (4 ,r,lT !\LI lAtiO
"�' " � 'S��l;\'em São llo�lo': RUO:V05It Bonifác�õ,·..27à - 1.0 andor, - fêlne,3S:31S1
...... j" � ..: ,'� (

•
- • 'iJ" � .t;. �

,"";l - � '.., �

Sucurscleem FI;�i'ánóp�i�':' p��� 15
�

de Nov�mbjb, 9 "':"3,d-'and, /�I: í ·637 . G�, Postal 1�7'

,'COMPANHIA -NACIONAL PARA FAVORECE,R A ECONOMIA

..,..�_._--_..-

•

em vigor

!
-\,

. 1
..

" ..�

'.

P:rlll'o de, Ventre I �PII�lrCAlJd8 N80Ulelri• CURADA,. �AÚDE Dl
,N'ORMALIZADA MMlcqle aulll_ •• �..

� VE IRE-SIN
.- Ia oIfIJ...

Não é purgante., Não dá
CASA MISCELANIA distri·

ê6Hca, �ão vicia nem falha.
bl',dora dos Rádios R.C.A.

�as farmácias e drogaria!!
locais. Reembolso' �aéreo

Cr$ 50,00. Caixà Postal 6,

Vitor, Valvulas e Discos.

Rua COD!W>!heiro Mafra.

Aviso
I. A. P. E. T. C.

Leva-se: ao conhecimento dos condutores de veícu-
los de tração mecânica, (especialmente àqueles que não

exercem a profissão por conta de Empregadoç) , 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

tação da matrícula expedida pela Inspetoria de Veículos

e Trânsito Público, nesta Capital ou quem suas vezes

fizer no interior do Estado.

Assim sendo, recomendamos . aos Srs. motoristas

profiSSIonais nas condições aqui aludidas, que procurem

manter sempre regularizada a sua situação perante a

I. V. T. P., no que tange a expedição e baixa de sua.s

matrículas ou 'autorização para conduzir, afim de ev_i
tar embaraços na obtenção de seus direitos nestlil Insti

tuição de Previdência Social.

_ Florianópolis, 12 de maio de 1954.

Adil Rebelo

Delegado Re�ional

de madeira.

1 PesO com cabo e escova pa�-a enc�àr assoalho.
1 Par de óculos 'fifocais.,
Ver e tratar à rua São Jorge, 23, nesta eidacle.

LIRA TENIS CLUBE

Programa de Festas mês de maio 1954
DlA 23 - DOMINGO -' Grandiosa Soirée

-Apresentação de um SHOW -
Início 21,30 horas.

DtA 29 -' SABADO - Soirée dos Calouros
da Faculdade de Farmácia e Odon
tologia - A's 22 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 Florianópolis, Domingo, ,23 de Maio d'e 1954 o ESTADO
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HOJE' E AMANHÃ I
' -'--... .- .. -.,

SO!!.. de· Amp.rol E'[) I TA L
,

NO PASSADO -', _I
à Velhice,"' ','

JUIZO DE DI;;ITO DA COMARCA ,DE BIGUAÇU
- EDITAL N, 1 "

•
.

-

"

'

23'DE MAIO I
'_ em 1856, foi irt�ugura- '

,

. EDiiAL DE CIT.&ÇÃO COM O PRAZO DE TRINTA
l da a estrada de, ferro

,.

do De ordem da' Senhora (�O) . D�AS..

A data de hoje recorda-I Joazeíró, na' então �Provin-' Presidente da Sociedade'de
nos que:

,,' "I cia d� Bahia, cuja cerímo- =: H O J � --- , Amparo á Velhice, convido O Doutor Abelm'do Da Costa Arantes, Juiz de Direito'

";__:em 1535, V'asco 'F"""'- na foi celebrada no ponto O SOLDADO DA RA,INHA (Pony Soldier) , da Comarca de Biguaçu, Estado de Santa Causrina, na
,,�

as senhoras associadas des-
d' C

.

h
. 1·,"1 Gj· itai A t

' jórma da Lei.etc,'.
.

nan es outm o tomou imciai em iqurtaia. o er- t E tíd d
'

.-

d 1 d 1.

\. ,
' a

,

n 1 a e, para a reumao Faz saber aos que o 'presente e ita virem ou e e

posse da Capitania que lhe minar a festa foi servido, Nüm dos,mais belos espetáculos de cenas exteriores de Assembléia Geral Extra- conhecimento tiverem que, por parte de OVIDIO ORSI, .

fora destinada, desembar-I um "esplendido copo d'a-
a '20 TH 'CENTURY FOX apresenta a produção em. ordinária, -

a realizar-se no por seu advogado Dr, Acácio Zélnio' da Silva, lhe foi di-
cando na baía de Santa LU-I,gu'a; oferecido pela Direto- TECHNICOLOR "O SOLDADO DA RAINHA". dia 25 de Maio ás .15' ho- rígida a petição do teôr ,seguinte: .....:. Exmo, Sr. Dr. Juiz

zia, descoberta em 1501 por ria";
_ A .' • • 'R M f h 'C 1 d

de Direito da Comarca de Biguaçu, neste Muníclpio,
A 'd 'G '1

,i

A'" -Ül62 bi b Po-'] Baseado nas autenticas proezas da Real Policia ras, a ua ar m o a a o querendo promover uma ação de usacapião, vem, por
n re onça ves e merl-,

- em , su la ao 0- '

, n. 6, nesta Cidade, que te� seu advogado infra assinado, inscrito -na O,A.B", e com

.co Vespuc�i; levantando um der um Gabinete Liberal, Montada do Canadá, O SOLDADO DA RAINHA nos
tá a seguinte finalidade:' escritório nesta Cidade, expor e no final requerer a, V.

forte com- o Nome de Espí- I chefíadovpór Zácaria�. de conta a história heróica de um s�ldado que, em 1876, a _ Reforma dosestatu- Exca. o seguinte: - 1.) E' o Suplicante possuidor de
rito Santo, a-inda conserva-

I, Gols 'e 'no qual era M,inis- cruzou as fronteiras do Canadá, na localidade de M�n- dois terrenos situados em Sorocaba, nesta Comarca, os
,

I da i
tos.

qúais medem e confrontam como em .seguída se de-do; tI'O a Guerra o então Te- t�na e sozinho, forçou os selvagens indios Cres a volta- Não havendo número le- monstra: o primeiro terreno tem a área de 327.861,6m2,_:_ em 1644,' o Conde de
I
nente General Manuel-Mar- rem ao seu território canadense, Uma das mais interes- gal para a realização, da medindo ao Norte 512,4m, a_Oeste no m. ao Sul 521,4m

Nassáu, Rrincipe .João Mau- "
ques de Souza, Visconde de

ibi -

d " di id de Inicíatí Assembléia na hora marcà-I e a Leste, a contar do Sul para o Norte, a linha de di-
'

, .' ,:, E' P rt AI' " 'd' santes eXI içoes e coragem m lVl ua e e iniciativa,
da de erá

. visa sezue 154 m. sendo que nesta altura' quebra, paral'lClO, segUIU para a uro- or o eg're, nascI o no
"

"

, , . _

�

I 1 d h t d P I M t d t 1 ,v a a mesma ser O' 'd' "d' -

Le t O t 286'pa, deixando ,ó' Brasíl-ho-, Rio Grande em 13 de Ju- na co ori a IS oria a o icia on a a, es a rea .aven- "

. . i
'este segum o a lreçao s e- es e em m, para

, d d
realizada meia hora. mais .quebrar outra vez, agora porem na direção, digo, Leste-landes, -que governara com nho de 1804 e falecido em, tura, es e' então s.e vem tornando uma legenda nos

d d

I
tar e, em segun a convoca, Oeste em 257,4m.' daí prosseguindo novamente no rumo

brilho e discernimento, du- 18 de Julho de 1875;' anais das famosas policias montadas. I S IN '>86
.

b
'

ção, com qua quer número li - ort� en:_" m para que ra: ouP._'a .vez, agora po-
rante 7 .anos; - em 1866, travou-se a Acompanhado do produtor Samuel G. Engel a do de sócias. tem na direção Oeste-Leste, seguindo aSSIm por 257,4m.
-

em",. 1792, ,partiram do primeir,a Batalha de Tuiutí, I
diretor JOSEPH M. NEWMAN, um grupo de 200 artis- Florianópoli 20 d . e então, finalmente procegue em direção Sul-Norte em

I I -', IS, ' e maio
330 m até encontrar a divisa Norte do terreno. Confron-Rio,' mais ,11 degredados da entre brasileiros e para-, té di d 9 d d 1954-

J
, • ,

'

• '" •• ,.as e eClllCOS, lspen eu semanas nas escarpa as e e . ta este terreno, ao Norte com terras de Narciso Orsí e
Ineonfideneía Míneira,

en-I
guaios, na qual se distingui- .' .', '. ' D I'Z Cl 'ld B

.

O d C G
t

;i:...... '.
G AI t t t

' pitorescas montanhas do Arizona, No papel do heroíco ,a L a "Ott e ,ustamanté Gregório Orsf ao este com as e onstante asperi e

r€>os quais onzaga, - 'ram, en re. ou ros os ca arr-
. ,",

'

"

la. Secretária com quem de dire_ito; ao Sul o Travessão de Augusto
varenga Peixoto e Dr. Al- I nenses Guilherme Xavier soldado temos o popular TYRONE POWES, no seu 38° '

Gasperi e com quem de direito e a Leste com quem de
_ varo Maciél; " I

de Souza, Ja.cin-to Machado, 'ilme, desde 1938 e que descreve o seu papel neste fil-' direito, Feliciano Antonio Domingos, José Manoel . da-
,

'E d I
Silva, André Picoli e HerciÍio Orsí. o segundo terreno

-em 1822, José Clemen- Bittencourt ,e Fernando [1l.e, como o mais fisicamente exaustivo de sua carreira,

mp g
,

'I r� a a tendo 187 m. de frente que faz ao Norte, por 1.100 m.
te Pereira entrega uma re- Machado; 'artística, Temos ainda no filme, CAMERON MITCHEL .', I de fundos, confronta ao Norte com quem de direito,
presentação encabeçada por

- em 1888, nesta então
em impressionante caracterização, THOMAZ GOMES PreCISa-Se de, uma 'Sul com Feliciano Antonio Domingos, Leste com her-

Gonçalves Ledo pedindo a Desterro, foram -realizados -c �. '

.

'

empregada exige-se deiros de Enídio Matias '� ao Oeste com o Travessão. de,
, '

f' tei 'I
e PENNY EDWARDS. O árgumento foi tirado de uma ' '

G 2) O d
" "

convocação de uma Assem- Imponentes es eJos pe a a-
. " ' ,

• f 'A .' ,Augusto . asperi. requerente a qUll'lU o pnmelro
- fustona de GARNETT WESTON - re erenCIaS, . paga-se imóvel ha 15 anos s-endo que em q/uatro partes as quaisbl" C t't' 't boliçã,o d,a ,escravatura', I'·

.
.ela Q.ns 1 um e; , bem. '

!-,el'tenciam, uma a Francisco Antonio Adriano, 'outra
1842 o G 1 - em 1942, foi tO,rpedea,- O SOLDADO DA RAINHA, aventura contagiante,'- em

"
enera e,

Rua __ São Jorge 21. a G:e��rio A�riano e as, dema�� a Patrício Fra��, .os
Conde de' Caxias chegou a do p o r submarinos do' 'in TECHNICOLOR. quaIS Ja possUlam ha malS de vmte anos. AdqUlnu., o
São Paulo" ini�i�ndo�� or- "eixo" o navio-mercante _: 000: _ PAULA RAMOS X' Segundo, terre.no de Mártimiano A:�tonio Domingos,

gan,izaçã? a�&'- .forças ,que, brasileiro "Gonçalves Dias",
'

BREVISSIMO: TORRENTE DE PAIXÃO __ com CER
-

MIe
uma parte' e outra parte de SuZana Gartrados de

_

So'u-
, " , A A za, oútra de Maria Catarina de Souza, ainda outra decombaterlam. a revolução; de 7,800, toneladas 'e 52 ho-

JOSEPH COTTEN MARILYN MONROE e JEAN �m Henrique Lage é ,João Francisc Correia, e uma"outra de Maria Teodo-
-em 1864, •

na antiga mens de tripulação, dOS,'
. ,', .

grande a expectativa do pú- sia, sendo que adquiriu tudo em 1951; sendo as posses

Dest�rro, ho�e Florianópo- quais pereceram seis;
.

PETERS.
blico esportivo pela apre-

ant'eriores de mais de trinta ;lDOS. 3) A.posse do Supli-
lis, faleceu o MajQr Manuel - em 1943, o Tiro de I

t MISSA DE S-ETIM'0-0'1'1
:

sentação da.eqJ,lipe do Pau- cante, bem como a de cada um dos antecessores, tem

Joaq'uim de Almeida Coe!- Guerra N. 40� de-tão MIas

"

-, ,', . ',-
'

,sido mansa-;> pacifica, continua, sem oposição e com o
la .Ramos, hoje, à ta:çde en- animo' de dono. 4) Não havendo dócumentos sôbre os

lho, hist,oriad.or de méri.,to',,' tradições- em' nossa Capital, f t d
.

t â
-

1 d'd d
"

d
.

d
'

-

_DES, AMÉRICO DA SILVEIRA NUNES ren an o
_

o conJ,-!n o
-

pau 1 os terrenos, quer a qUlnr o omuiio, os mesmos
�em 1884,-em Joinvile" prestou homenagens ao E-

O Tribu_nal de Justiça convida �olegas, e' amigos do Cer�mica, lo.cal. -Espera-se com fundamento nos arts, 550 e '552 do Cód. do Proces�
neste Estado, começou a xército, no transcurso,desta, uma bôa exibição dos pu-

so Civil e ?� é!côr�o com di�posto no art.' 45,4 do CO?
circular o jornal "União"; data, montando guarda ao

I ,:audoso desembargador Américo,da Silveira Nunespara,
�

_

{da
Proc, CIVIL ASSIm, requer a V. Exa. ,se dIgne OUVIr

, ,p�los do professor Barao. 2.S testemunh.as adiante arrola,das, as quais çomparece-- erp, 1893, comiss.ões de monumento'dos que tompa- ',t Missa que fará celebrar quarta-feira, 26 do corr�nte,.

, i, tão'em Juizo ,dia e hora ,por V. Exa. designados, pro-senhoras iniciaram na capi- ram na guerra com o Pa- às nove horas, ria Catedral Metropolitana. . , TORNEIO RIO, -- '

cedendó-se a justificação .jnicial, e "julgada esta por V.
tal deste �stàdo' uma ,!:mbs- raguai, 'situado na Praça

-

, ,ÃO P�VLO �xa., seproceda de acôrdo cOm o art: 4.55 e seus para-
crição popular com Q fim 15 de -Novembro, junto ao: p IIi S'-TA' 'P-RE�.,�TA.�,

_'-_

::Sotafogo 'x'Corintia�s, no grafos,e art. 456, ambos do Cód, CiVil, julgando 'V. E·xa.,
'de, a,ne:ail',iarem meios para I

qual se encontrava,' sobre,..n I "

'R' 'FI" .

S a presente ação procedente, podendo assim o requerente
� ,10 e ummense x an-

d
,. .

l' I'
' -

R
-socorrerem as viuvas da sarilhos de armas, a Ban- Pe�deu-se há d�as uma pasta de couro, preta" con-

'I tos em _ São Paulo eis-'os I
a, qtU1nJI' o 'tüeC'de-ssano lÍtU o para a traJ1:cnçao no

1- de-
I

tendo lIvros e papelSo
-

" , ." . " " glS roo un an o-se a es a uma procuraçi;lo e o ta ao e
revolução federalista.

-

dei,ra do Império que os Grati,fica-se a pessoa que a achou e. entregar nestã I JO�os programados 'para
,

a prova de pagamento da taxa jud�ciária e danda a ação
- ,"barriga-verdes" do 25° Ba- iT:dação ou ao ,proprietário, Narbal Alves de Souza, n� ! tarde de hoje, em "pr_osse� o val�r de Cr� 2,�00,00, para éf�lto de alçada, Espe�a

24 DE MAIO talhão ,de V"õluntários da �....aboratório de Análises Clínicas, sito ,à rua Salda_!lha I guimento ao Torneio Rio __:, d,efen:n�nto, Bl�uaçu, 12 de ab�ll de 1954
.. (Ass.) Aca-

A data de' 'hoJoe recOorda- Pátria haviam levado para Marinho (em frente ao prédio Oswaldo Machado), S::: P l' elO Zelmo da SIlva" Estava devIdamente selado. DES-
ao au o.

PACHO AD' d' h .

t'f'
-

,---
'

I
'

. -', . ,: . eSlgne7se la e ora para a JUs 1 lC,açaonos que:
_ ,

os campos de luta e que re- DOMINGO PRO'XIMO:
FERIDO Jlrévia,>iente o Dr. Promotor, Público. :Big., 14?4-?4�'--;- em 1625, Pedro Teixei- gres,sou coberta de glórias, AVAl X FIGUEIRENSE • I'

, '(Ass,) Abel�rdo da Costa Arantes - JUIZ de DIre,1to1'a, após a viforia do dia I Esta Bandeira se encontra
S'

" t t
_

,,'
-' SENTENÇA: Vistos, etc,. Julgo por sentença a justifi-

anterior, 'deseinbar'cou na no Gabinete ,do Prefeito'
A peleja de domingo pró-. _era, ,�or cer, o, um �o e- Ipelo -Ieão cação produzida pe�o Reqte" -Ovi?io �_rsi, para

IJha,çle Tucapus (No Am�- desta Capit{ll.
ximo, dia 30, de acôrdo com JO eqUllIbrado e eletrlzan-I- 'LO HÓRI O

.

21 que surta os seus deVIdos e legaIS efeItos. CIte-se por
" a tabela, reunirá os velhos te, fadado a agradar as BE, ' ,

Z
. NTE, mandado o Dr. Promotor Público e os confinantes dozonas);.. tomando, quasi sem /'

-em 1952, depois de - .

I, (V� A) :- O auxiliar de l'mo'vel. Para Cl'enCl'a dos l'nter=,sado's l'ncertos, expeca-tradicionais rivais do foot- 'gregos e troianos. _

""

re,si-stência dois fortins dos uma série de reuniões, pre- b 11 ']h' A'
\

F'
.

I
' domaâor de feras Waldo-' se edital na fórma do art. 455 § 1° do Cód, de Pr�c.

,

, , , , ,
' aI' eu val e 19Uel--,

,: , , '

inglezes; paratonas, teve ImClO nes- , - miro dos Santos' 'emprega- CivIL Custas afinal. Big" 7�5-54, (Ass,) Abelardo da
, 11,ense.

,

"

'

Aguardemos. d-' d 'C' M' Costa Arantes - Juiz de Direito. E para chegar ao co-- em 1630,_ 'CUID,prindo ta cidade, o Curso Ex,paQ.-'
.

,,'.
'

"

o o' lrco eneses quan_'o

'. '.
-

nhecimento dos interessados passa o presente edital comordens '9? General Matias são Cultural, sõb a Pres!-. ' do -CUldava dos a.mmalS, no o prazo de 30 dias, que será publicado e afixado na fór-de AlbuqU:�rque '10 Forte dência do seu 'ipcánsavel - ONIBUS USADOS A' VENDA il1tervalo da função nótur- 'ma da lei. Dado e passado nesta Cidade. de Biguaçu, aosde Ernestusi, que os holan- idealizador, Alrrürarite Car_ ' na de ante-ontem, foi ataca- dez dias do mês de -maio de mil novecentos e cincoenta
des�s haviam leyantado los da Silveirâ' Carneir9, 1 chassi FORD, 1947, motor Hercules-Diesel, 4 ci-

do por um leão. Em conse-
! e quatro, Eu, (As�,) Pi? Romãóde Fa:i� - Escre,vente.' lindros, r,ecem reformado, carroçeria, Gaucha_" 32 lo,ga-
!
J ·t d d t d E d t IJ'unto aI Ilha. de Santo An- Comandante âó,�50, Distrit',o A- •

f' b t f'
uramen a o, no lmpe lmen o o scnvao, o a 1 ogra-

res, perfeito,-' 'quencla lCOU as ante e- f
.

b 'B' 10' d '

d' 1954',

, .

'

el.e su screvl. - Iguaçu, e maIO, e _

tonio (Recife), fói assàlta- Naval, tendo cõm-o Diretor ---x--- ndo, tendo sofrIdo rutura (A�s,) Abelardo da Costa Arantes _ Juiz de Direito. _do e tomado pelas tropas (' Rr�fessor Carl�s da Costa 1 chassi- INTERNACIONAL, 1947, mótor Buda-Die- dos mlísculos do braço es-I CONFERE COM O ORIGINAL AFIXAD<?, NO
_

LO-
de Antônio Rigeiro de LIil- Per����,' Di,reto rda Biblio-I seI;_ ti �ilindos, recem re�ormado, carroçaria Blume· querdo. GAR DE COSTUME. - O Escrevente, Pw Romao de
cerda; teca PÚI:bFca, e Secr_et�riado nauense, 30 logares perfelÍ�__,

_ I, I I
Faria,

-

-

em 1635, o Capitão pelo Jornalista-e Romanct.�-I, 1 chassi INTERNA>'C-IONAL""KB-7": máquina á -;-------------:--
......-----�--

Diogo RodÍ'igues derrotou I.a Zedél;l'� l�erfeito da S�l'Y�' gazolina, 6 cilindros, ano lM1, perf�ita- carroçaria' Blu- i\ MEDIANEIRA DE TO-
um destacamento' de holan- Empreen,diment? notavel; IQ I

menauense, 32 logares, bôa. -

.

. '/ .

DAS AS GRAÇAS DIA
deses, na povoação de Jan- primeiro no genero, a reali- ---x----

, -

t 't'
. . 1 chassi CHEVROLET, J952 (reduzido), máquina

,gadas; _

' zar-se em ern ono naClO-,
l'

, ' , G' h "G t
-" ' t'

_
a gazo ma, otlma, carroçana . auc ,a os osao , lne a-

- em 1i27, o Coronél, nal, o Curso de Expansao j lica" 36 logares, perfeita. ,

B e n t o Gonçah:es, com Cultural compreendeu uma ---X--'-

220' meliéi�nos; I derrotou ;'�rle de confereiicias pro- 1 chassi FORD "F-3", 1950, �áqNina á. qualquer
"

nunciadas por elementos de prova, carroçaria Gaucha "Lotação", 1� lôg�i'es;�',dtima.parte da cavalaria argenti-
,---x---

-'":>-.
_. '

na, no Passo de 'Sã!> Diogo, comprovada cultura. .Dire- 1 chassi FORD, 1950, máquina He_r'cüt�s�Pieiel,
-

6,
retomando- �"c1v-àlhada.- que mos, oportunamente, atra- cilindros, recem reformada" carroçaria Ga�eh,a,.;,�1G?sto-
levavam pa""i:� a Banda Ori- vés de nossa coluna algo são", 35 logares, ótima.' '. 'e C,,'-, '

ental; ,obre 'estas·'confe-rências. ---x---
" C',"

____...;_

'

--- ___:� 1 chassi (só chassi) DE-SOTO, 1948, pMa>ônibu$,,220 .

federação dos Trabalb-ador�l��S 'Ir:I�;::;aâ�!��6,et�;:ia�::��:u: c;2����éo�;��!��:::,
I d t· do Estado da-S Cala-rlua' 'cabme ,4arsço, ...servmdo tambem para 'carguelro,"U OS rias .

II • Tratar·- da INDÚSTRIA E COMÉRCIO ARNO
GARTNER & CIA LTDA. (Agência VOLVO). Rua
São Paulo, 501 - Telegr,: Rainha - Telefône 1106 -

Caixa Postal, 185 --:- BLUMENAU.

31 DE MAIO

VENDE-SE
Casa e terreno, com 14x20 mts., situado à rua Ber-

nardino V�z, 114, no Estreito. Espaçq, ao lado, para ou

tra cons.trução.
Tratar à r�a Bulêão Viana, 81, nesta Capital.

Coração, venéremo-Ia, visi
t:mqo-a e erguendo fervorõ
sas preces, Aos devotos
lembramos a Imagem' da

E,CIT'A L
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO

.
DE FLORIANO'POIJS

�DITAL DE' CONVOCAÇÃO

Neste diá, consagrado a

Nossa SenhQra do Sagrado

Pelo presente, convoco os senhores associados em

pleno gozo dos seus direito para a sessão de Assembléia
Virg�m, SaQtíssima, coloca
da na capela do Ásilo de

-

Geral Extraordinária a ser realizada no dia 22 çlo cor-

I

I�

Procurando ampliar e aprimorar os benefícios pres
tados

. aos seus filiados, da:ndo cumprimento, assim, as

suas relevantes finalidàdes, à FEDERAÇÃO DOS TRA
BALHADORES NAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE

SANTA CATARINA, comunica 1:Iue dispõe agora de
um Consultor Jurídico permanente, que atenderá aos

interessados, diàriamente, das 9 às 11,30, à Rua Tenente

Silveil:a, Edifício Partenon, 2° Andar, sala 203.

Fpol!s" 19,de maio de 1954
: Carlos Bicocchi -- Presidente

Ela nos espera, ó amados

rente mês (sábado) ,- às 15 horas, à ru� Tenente Silveira
n, 15 - (Edifício Parthenon) 2° andar com o fiin ,de ser,

. . .' .

Orfãs, onde será rezada a

COMUN:ICAÇÃO

novena mensal, 'que lhe é

tributada, do dia 22 ao dia

30, ás 18 horas.

p_!,:ocedida a eleição de dois delegados para participarem
do II Congresso Regional de Previdência Social, no dia
1° de Junho do corrente ano, nesta-cidade.

Vitória Cechettofiéis!
Ei-la a nossa Soberana, a

nossa Rainha, à nQssa Mãe
do Céu,!
Que a sua benção désça,

piedosa sôbre toçlos. nós,
sôbre o mundo inteirQ.

A COMISSÃO

Presidente

EM'PREGA,DA "

Necessita-se de uma par� acompanhar família ao

Rio de Janeiro. Paga-se bem.

Tratar à rua General Bittencourt n. 120.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Edital de citação com o pmzo_ de 30 dias
.--<

.

deral compareceu ao gabi- cidido que pão caberia mais O doutor Manoel Barbosa de Lacerda, juiz de direi-

nete do titular da pasta do· "àquele min\�tério estipular to da 4a. Vara, em exercício do cargo de juiz de direito
'

d f da' la. Vara: .da comarca de Florianópolis, Estado de San-
Trabalho;' a fim de solicitar a remuneração os pro es- .

.

ta Catarina, na forma da lei etc.
providencias no sentido de sores particulares. O minis-

...
' ..

Faz saber aos que o presente edital, com o prazo de
'ser modificado o artigo 4.0 tro Hugo Araujo Faria. adi� trinta. (30) dias virem, ou .dêle .eonhecimento tiverem,
do recente de�reto assinàdo antou.aos professores.que � que, por parte' de Osny Machado de Souza, lhe foi dírí

em 1.0 de maio e que trata pensamento seu modificar o gída a petição. do teor seguinte; Exmo. sr. dr. juiz de di-
reito da la. Vara da comarca de Florianópolis. Osny Ma

dos salários desses profís- referido item' 4.0, de acor-
chado. de Souza,. brasileiro. casado, . funcionário público

. sionais, do com a reclamação des-' 'federal, . residente nesta Capital, vem', por seu procura-
Alegaram os diretores do ses professores, em vista dor .infra-assinado, brasileiro, advogado, solteiro, com

sindicato que nas senten-. dos, acordos' proferidos pe- 'eseritórro nesta Capital à Rua Felipe. Schmidt n. 52, on-

b· J d T b Ih de recebe as citações, de acôrdo com os arts. 316 e 317
.ças proferidas pelo Tri u- la ustíça. o ra a o. '

ns. I é IV, do Código Civil, propor a presente ação ordi-
nária de desquite contra sua mulher d. Nílda Xavier de

Souza, brasileira, 'doméstica, residente atualmente. em

lugar incerto e não sabido, pelos motivos que, com o de
vido respeito a .v, excia., passa ã expor: Que o' Supte"
casou-se .oom a Ré, em 3 de julho de 1943, sob o regime

.Gripe e Bronquite"Asma e Coqueluche? de comunhão-de bens, perante. o juiz de Paz e dos Casa-
Si a tosse -produzida pela fraqueza o atormenta e "ment�s do Sub-Distrito de Saco dos Limões, nesta co

exige do Seu organismoum esforço sobrehumano, 'produ- marca, �orifo�mê 'consta d� termo de casamento sob n,
zíndo ansias, asfixias e rupturas de vasos capilares, dpres'-2.1'38, às fls; 78, do Livro n. 13, do Cartório daquele Sub
no 'peito, evite chegar a esses extremos, tomando algu- Distrito (Doc. n.); Que, dessa união, existe somente uma

mas doses do REMÉDIO D@i.iDR."'REYNGATE as gotas filha, que.está 'em poder da Ré, de nome Marise Xavier

que dão alivio !m'l?dinto mas tosses rebeldes, coqueluches ÍVIachado de Souza, atualmente com 9 anos de Idade e,

€: bronquites cronicas ou recentes; secas ou com catar- para a qual o Supte. contribui, mensalmente,. com a

ros. Um único vidro do REMÉDIO DO DR. REYNGATE quantia de trezentos e cincoenta cruzeiros (Cr$ 350,00)1
é o bastante para' desobstruir -as vias' respiratórias, nor- sendo, Cr$ 200,00.em' virtude de sentença do exmo. sr.'
malízar a respiração, dar.do alivio e bem estar imediato, dr. Juiz de Díreito Privatfvo de Menores desta .Capital
porque o mucus é dissolvido. Quem tem bronquite encon- e Cr$ 156,00 de abono que lhe dá o Govêrno Federal, por
tra no REMÉDIO DO DR. .REYNGATÉ a sua salvação. ser o S,upte. funcionário público federal; Que, ao casal,
Nas. boas .casas. Pelo reembolso aéreo .Cr$ 44,00. Caixa não existem bens móveis

�ou imóveis; Que, após' <> casa-
.

Po�tal 6. Meyer, Rio.
..

mento passaram a residir em casa -dos pais da. Ré, -à Rua
Laura. Caminha. Meira n. 78; Que, mais ou menos um
ano após 0_ casamento o Supte. não poude mais suportar
os máüstratos que/lhe dava a Ré, por instigação de seus

pais e, corno chefe e administrador do casal, alí fixou re

sidência, dizendo à Ré quê para alí fosse, onde com ela
viveria em paz; Que a Ré, atendendo, Para' alí foi um

JUIZp;DE DIREITO DA COMARCA DE, BIGUAÇU dia, mas, ao chegar a tarde dêsse mesmo dia, abándo
nau o lar fixado pelo Supte., isso em fins de 1944; .Que

EDI�AL DE CITACÃO COM O PRAZO DE TRINTA a, Ré, durante algum tempo, permaneceu- em casa. de
. ,

(30) DIAS
.

seus pais, mas, enamorada que ficou por um futboler
O Doutor Abelarclo 'tlit Costa Arantes, . Luiz de Direuo de nome Geraldo Fernandes, com o qual se' amaziõu e

da: Com(Ll'c� 'de Biguaçít, Estado de Sa;ta Catarina,' na indo com O�. mesmo residir ,no lagar. "José
-

:;Mendes't,
fôrma da Lei" etc. . x desta Capitál; Que, depois, para simular um' casamento

FAZ saber aos que o presente edital virem ou-dele .. cem o.mesmo futboler, fez um contrato, a 19,de Novem
conhecimento, tiveremc.que, por parte de GERALDO bro de J.950., .. como se vê -da "Revista da Semana", de
CANDIDO FERREIRA, por intermédio de seu advoga- -n. 4'2,� de 17 de Outubro de 1953, a esta inclusa; Que,
do D�·. Acácio Zé_lnio da Silva, lhe foi. dirigida a petição 'cntrevístada pelo' rep�rt'e.r da Revista acima, declarou ,a

do teôr. seguinte: ..,- Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da -Ré, ser desqUitada, o que se depreende de sua vontade Escr eveu: Oásis Haarlem Dias S. PAULO, 21 (V. A)
Comarca de I;}iguacu. Gerenaldo .Candido Ferreira, bra-'", .de se desquitar; e,. mesmo tanto assim é; que deixou-se Nunca' ela andou tão a- Pobre Paz. A tirania dos: Dentro em breve será íní-

's!'l,���:'; . êa�ado;' �à�i.âdõ'i;�;�l�e�i:deI_?Je ê
-

domiciliado
.

é�: 'io�tografar. ,:Elm;--div��as: .poses- CO�1 s�u' ama.z:�o; �O��t' se
* ffs�P:�' 'df �ós c�mo" -pre- �homens' esparziu abrolhos I

-ciada a cou§trução do maior
'Ire" Riachos, ...neste, mumelpIO,. por..seu, proc\Jrador. e ve da.mesma ·R-evI:;ta ...Que a Re, ha�·nQs pa$.;iâB'.s,.;"la-l. '" "" ....�.>''''

.. t'''''' "".<r\' ..->-"�'" '1 t t
.

't
. d""1. d'f" d B il

.,

dd· 'd .

f
.

d d-'d ..: O'· .' .

'.

S'" -

d "-,,,,..'" i ": v'' .'.
•

"e,4''''"><OU e. ,ui'l",,,e-Ia- que aceran es no seu raJe o, i7 e 1 ICIO o· ras qUIca a
a.. voga o 111 Ta assma o, eVI amente mscrlto na '. tentou contra o upte!. uma açao e ·.a'tlmep,to§, pI;.OVISIO- :�. i

' •.
" :

.

.

.',

',. . .' • I ".
,. �

A. B:, qu�r promo�er uma ação de .

usocaplao,. pana :lais:'� q,uaf' fói �ulgada improcedente,. como �e �� .d,a "e arr��ela �apresentar-se a fl�ultapçlo-lh,e a mv:st,lda a,' Ame�lca do Su�, no terren.o
o que expoe.e no bnal requer a V. Exa., o segumte:.· �ertldao mclusa (Doc. nO )-; Que, de sua Ulll.O IhcIta ! superÍlcle deste mundo 101(1- Liberdade de atuaçao. do CIrculo It�hano. O edl-

.1) � possue o - � u p 1 i c a n t 'e �. terreno ..:om· G2:raIdo Fernandes, exist�m diversos filhos, o que
I
co que naufraga .cada vez Os dominadores atuais fício' terá· 45 andares com

. situado no lQgar Três R,iach'os, o qual mede .�� m. de: ê!?mprova o adultério. Que não foi mais vi�ta. nest� Ca-I mais num pantanat' de salll- querem-na onge da sua
I
escritórios, apartamento�,frente por 1.540m. de fundos, area de 152.<l46m2, confron-, )ltal e, apezar cie todos os esforços empregados pelo. j • , • '.' •

fi �.

R. d' I d' , I 1
.t�rulo-se ao .Norte com. horras de Man?e.LFracisc? ;Vito- '. '3upte" n.ã� lhe foi possível saber de seu doriücíliO. Que, I gue e, 19no:nmlas arrasaJ.ll- m uencla.. epu �lam-na. um gran � cme�na e�. oca

rmo, ao Sul, 'ful}?-os, com as de I??rahClO A�tolllo d�s para posItIVar o �lEgado, o supte

..
no :decor_:er do pro- , te�._ Dlr-se-Ia que se arre- M�s, adeSIva ao apelo. �os I

ond.e _funCIOnara o CIrculo.

Santos, Leste caiu terrenos de Maria Leopoldmâ Ferrel- ..:esso, apresentara teste1}lunhas que aflrmarao os fat!)s! cela de ter· as· suas níveas .mllhares de almas sacnfICa-
ra e a Oes.te com terras de herdeiros de Benta Ferreira' narra'dos, 'assim como, se, necessário, juntará documeri.-I, vestes maculadas ao con- das que Se voltam P9ra ela, -

Xavier. 2) Tem o requerente, por sí e seu antecessor, a tos. Que, apezat da Ré já se >conside'rar desquitada, co- t' t d mesmas l'mpu- espesinhará a malefice�ncl'a
'f'

. - . - �

d di'
-

"R' t d S "1
ac o essas

posse mansa, pacI lca, sem' mterrupçao nem oposlçao e mo se ve e suas
.

ec araçoes'�na eVlS a a emana _

,
.. ,

com o animo de dono, ha mais de trinta anos. 3)' Não I inclusa, ainda recebe, mensalmente'" do Govêrno Fede- .,rezas repu�nantes e abJe'
possuindo títulos sobre o imóvel, quer a_dquirir o _domi- , r�l,. a �uantia:"de cento e c�coen�a �ru��ir?s (-Cr$ .•.. I lãs. Ela vem sen.dó esquiv,a,
nio-d? ?1esn:o,. com fun�amento no a:t. 550 _e art. 552, 1;)0,00) �ue, o. mesmo G�verno da dIreIto as m�lheres I' ve� assistindo de' longe as

do Codlgo Clvll, e de acordo com o dIsposto no art:_. 454 dos funcIOnarIOS. Que nao estando a mesma Re,. em IrlUltiQ_ões' clamo.rosas e aos
do Código do Processo Civil. Assim; -requer· a V. Exa., companhia do Supte. -e, portanto, separada h� 'nlUit08 b' ti' d

d·
'

.

'. _.

1 d' t 1 d t 'l"t t 'l�b' t Q
. am Ien es convu SIOna os e

se Igne OUVIr as testemun las a lan e arro a as, as anos, orna-se,I ICI o a rece· lmen o; ue, aS$lm sen-
.

.

. -

quais compá.�cerão em Juizo independentemente de in- do, deve a Ré ser condenada. cOmO conjuge culpada, necessItados da sua prote
timação, procedendo-se a justifiçação "ab-initio" e. juI- (317, nO IV do Código' Civil) e demais pronunciações de I Çã9'
gada esta por V. Exa.; se proceda de acôrdo com o dis- direito; Que, :nos termos do art. 678, do Código do PrQ- , Ela' ·vem sendo:' difícil e

P-Qsto rio �rt. 455 do C.P.C. e seus paragrafos; sendo a- cesso Civil, não há necessiâ:ade da decretação de sepa-
'

. no entanto,' com que ansie-
pós julgada procedente a' presente ação, conforme ar!.. ração de corpos, por já se acharem separados os conju-

d 1
' U �

b d f dâde pretendem todos e to-456 do C.P.C .. adquirin o o Sup icante o necessario titu- ges. ma 'vez que os conjuges yive,m so teto
.

i eren.-
.

.10 para a tl'an�crição nó Registro. Dando a presente ates .cessa inteiramente a razão de ser do art. 223, do CÓ:" dos confIam na sua revela

valOl.'
.de Cr$,. �.100,00, para �fe�to de p.lç�da, e, eom os. digo Civil.;-,� (Ag�'; nO 191, �a 3�. Câmara do

�ribunall' ção próxima! Ela virá, cre
documentos Juntos·. Pede ?e,feru�en�o .. Blg�açu, 17. de de Apelaçao do RI� �e JaneIro, de .10 de Março de em os -crentes e�perança
marco de 1954. (Ass.) AcacIO ZelmIO da Silva. Selado 1941. - Nesta condlçoes, na conformIdade dos arts. 316,

. d V·' b
.

d'
.

COrl1
'

estampilhas estaduais no valor\ de Cr$ 3,5ó, devi-

1317
ns.. I e IV, 322 e 324 do Código Civil, o Supte. vem.

os. Ira: reve,
� c�ncor am

damente inutilizadas. Re.lação das testemunhas; - 1 - requerer a� V. Excia. se digne ordenar a citação' de os cordatos, unammes. Ela

,J�aquim púes,. 2 - Ciriaco Carlos 'da sn,,:�, ª -::- Jo.ão I
Nilda Xavi�r de �o,u�a, para re�ponder aos' t�rmos da há-de vir par� expulsar das

Vitor: de. Apdl'ade. DESPAC_HO: - R. hOJe. A ,Deslg- presente açao ordmarIa de desq\ute, pelos motIvos adm- distâncias blmdadas todas
ne-se

.

áiá � hora para a justificação pré�ia; - c�erite o z:idos, publicando-se os. editais da lei, afim 'de afinal, as prejudiciais barreir�s
,Dr.. Prol110t()f Público. Bigu'açu, 22-3-54. (Ass.) .Abelar- ,se-r deçretado o mesmO desquite .e a Ré Nilda Xavier.

que se multiplicam dificul
do dq Costa Arantes - Jlliz

.

.de Direito. Procedida a I de Souza, condenada ao pagamento das custas do pro
justificação foi esta .julgada por sentença do teôr se- c�sso, nos honorários' de advogado e demais pronunciá
guinte: Vistos, etç .. Julgo por sentença a' justificação ções de Direi�o, tudo I,la. forma da Lei,' sob pena de
produzída pelo R�!lte, Gerenaldo -Candido Ferreira .. .p�- /confessa e revelia, com a audiência do Exmo Sr; Dr.
-ra' q�e surtã os. seus devidos e legais ef�itos. 'Cita-se Promotor Público e do Sr. Curador. Gerál de Ausentes,
por mandado o Dr. Promotor' Pú�l!co e ·os· cQnfinantes I.observando-se, ainda e_m, caso, ,d!i. Ré se·. ,apresentar, o

do Imóvel. Para ciencia dos interessados incertos, ex-l que' prec�itua, a Lei nO 968, de 10 de dezembro de 1949 .. �sconde�;. traiço_eiras e �a
peça-se edital· na fórma ,do art. 455;§ 1°, da.Cód. de Proc. Presta ,outrossim o Supfe., para a. citação da 'Ré,

. por pazes. Ela virá; e caiu a, sua

\
Civil. Custas afina. Biguaçú, 6-5-54. (Assinado) Abe- editais; a competente-afirmação, do-art. 17-8, nO I e 177,. vinda ficarão os arés livres
lardo da Costa A�àntes - Ju�z de Direito. E para que nO I,-do �ódigo do Proc:s�?'·::(�iv.il.;.'Dá�se rã pi:esente, das revoadas'múltiplas de
chegue ao ,,-conhecImento dos mteressados, passa- o pre- ,para o ef€'lÍo da Taxa.JudlclarJa,.o valor-de Cr$ 20.000,00 b t f" ri '

sente' �.dital com o prazo dê .trinta '(30), publicàdo e e, protestal)do pelas pr.ovas>'·�cima. m�ncionadas, .teste� a. u :es amm os que ?S
afixado na fórma da lei. Dado e passado nesta Cidade munhal e depoimento pessoal da Ré, que desde já se 'cortam em tôdas as dire
de Biguaçu, aos oito. dias do mês de maio do ano de' 'r�quer� pena de confes�á caso não �ompàréçl:l a Juízo, çõei;. EÍa virá, para que ces_

mil novecentos e cinquenta e quatro. Eu, (.4.ss.) Pio rcquér, D. e, A esta com os' Ínclusos docurí1lhltb:Si Jus- se ;'0 "Ódio qUe se' propaga
Rr:nnão de F(t1'ia � Escrev'ente Juramentado, no impedi- tiça. (Súbre três estampi'lhas estaduais do. v�lor de entre. as turbas subjugadas
menta. óCa$ional Q_o E�cl'i'Vã-?, o daÍilografei e' sUbscreví.I,f!inCO cr�z-eiros e c�nc<_>ent� centavos, .inclusive' úm� ta-

e subjugadbras.. 'Ela ;irá,Blguaçu, 8 de maIO de 1954 .". xa _?e saude): flonanopohs, 14 de maIO de 1954. (ass.):
-:- (Ass.) Abelardo da Costa Arantes - Juiz de Direito' pa�lo �enrique Blasi� 14 de 5 de 1954. -. DESPACHO: para que tudo dvolte a se

- Confére com o original afixado ,no Iogar de costume. A-:. Como requer. Fpolis, 17 de maio de 1954. (ass.): normalizar, lWl,'a�.sanamento
"""':'·0 Escrevente, Pio Romão de' Faria. Matl0el� Ba-rbGsa dé Lacerda. E, para que' chegue ao dos males que veem ahran-

, conhecimento de' todos mandou expedir o" presente edi- gendo
.

todos :Ss\:setores, pa-QUARTO taLqUff. sc'wafixado J.W lugar do costume' e publicado _- .

Casál dese]·e·�al.ug·ar-�,�tÍt ên. "li'
.

d na_forma da lei. Dada e passado nesta cidade de Flo- ra 'que o mundecontinúe.a
. . .' "'.I �.... casa.;: � '<'. diüi'ópolis,: aos dezoito di�s do mês de Maio do ano de sua caminhada dinâmica de

fam'l'll'a com:""o'u·sem reféições. ':;.
I"

.

. '.

<

• !.Di
.

novecen'{os e cihcoenta e quatro. Eu, Hygino Luiz progresso e perpetuidade .

. Pede-se e da-se referências,
.

Gonzaga; Escrivão, o subscrevi. . (Assinado) Manoel Ela virá, trariq�>lÍlidade dos
P· b" t

.

R
..

,1
Barbosa de. Lacerda - Juiz de Direito d� la. Vara.

ropostas, por o seqUlo,' para es a, e..
. Confére � Hygino Luiz Gonzaga _ Escrivão d� 'I

povos e .ven�urá !ntegral dó
dação, . laVara.

.' mundo mteIro:.,

._----.,...
-- .=pc:

Os:'�pr'óless_s
e o,' éaiérrtQ.. Dlinimo

-1

RIO, 20 (V. A) A nài Superior 'do Trabalho e'
. I'

..

diretoria do Sindicato dos tambem pelo Tribunal Fé-

Professores do Distrito Fe- deral de Recursos ficou de- .

-

",,:"-."

•

Pá»; { ideal para lavar as roupí
nhas que tocam a pele. delicada dos
bebês. P6x contém poderoso deter

gente e desengorduraute que tira
tôdas as J,articulas de sujeira em

pOdCOS minutes e sem esfregar. Das
roupinhas do bebê à lingerie da
mamãe, nenhum produto limpa e

alveja tão suavemente e. tão depres
sa. Póx é a solução mágica 'para
muitos problemas de limpeza no lar.
Comece; desde hoje, a lavar

.
·trabalh.ar eom Póx.·

..

não tem rival pa,.a limpar _

banheiras, pias, ladrilho«, püiH .

também é excelente na casinha.•

para lavar pratos, copos,
talheres, etc.

em pacotes pequenos di 200,.
e grande» de 1 k{f.

• •

Ma�s:lUl para
-

a humanidade I S.erà o maior edi ..

de amanhã �1��DOsul ..Ame.

dos seus inimigos e surgirá
magnifica, prodigalizando
bençãos. E tudo se norma-

lizará ante õ gesto expres
sivo das suas mãos -espal
madas sôbre a grandeza im

penetrável dêste descontro
lado universO:

j
1
I.

I
ORGANISADOÉ o que espera com calor

a pobre geração de agora: #

que ela venha breve, tra- �/
zendo junto solidariedade

.-
,

muito entus�asmo e mais

Luz. para a humanidade de
amanhã,.

E.,__.

EDITADO
pon

FLORIANÓPOLl3_SANTA C':'TARrNA

(�'" �""""""N�-'-- ......._.._.._.;.,_....-......,..""..,.�........................� 'W"

.� PRISAO DE VENTRE
�

� Agem directamente sôbre
o aparelbo digestivo, evitan-

• ao a prisão (le ventre. Pro
porcionam bem estar geral,
facilitam a digestão, deM!on-'
gestionam o FIGADO, regu-

.
la,rizam as funçc:;es digesti
vas, e fazem 'desaparecer as
enfermidades do ESTOMA·
GO, FIGADO e INTESTI·
NOS,

ESTOMAGO - FIGADO - INTESTINOS

PILULAS_ DO ABBADE MOSStosas.

Ela virá, para varrer dos
mares intérminós as malig
nas ronda'� que' sob êles se

.. ry.Q.R
�

"A�V I. S, O
INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES

, DOS EMPREGAGDOS EM TRANSPORTES E
CARGAS

DIVISÃO MÉDICA REGIONAL
A V I S O

A Divisão Médica Regiónal do IAPETC em Santa
C'atarina comunica que, à pa,rtir desta data, 'os chamados
h dor11,ici,lio para Assistência Médica á segurados e be
neficiúl'ios dêste Instituto serão atendidos pelo SANDU,
com séde H,O Estreito, à rua 24 de Maio, nO 814, T-elefo
nes .,- N°s. 6.282 - 6.283 - 6.384.

Fpolis, 15-5-511
As. QR. WILSON PAULO'MENDONÇA - Chefe dil

Divisãó Médica Regional
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DI·SCURSO .'Recilal �e Canto e 'aesia
I do sr. Ob1arlel 'Ida.r ·1."l1z I•. Dlssa 'cap1tâl o 't8Dor e ,1

Discurso de saudação do 81'. Sabemos onde estão os 111- dállla�Dl8do B' I I DIChartee Edgard Moritz, gítimos interesses da pátria. n r Ia 10 •

.

II
Presidente da Federa�ão do I

e saberemos alertar 'o� povo Encontra-se em nossa Ca- tado pela maneira. cava,

Comércio do Estado de sôbre as consequências de' pítal, há dias, o con�agrado' �h�iresca com q�e tém 'sido

Santa Catarina atitudes que podem abalar Tenor e Declamadot. cégo, acolhido pélo 'Povo e pelo
, d d sr. Higíno Martins Dias, ria- mundo oficial, tendo rece,

a propria estrutura a vi a

.
tural do Rio Grande do Sul bido todo o apoio, o 'que
e Com Diploma de Professor muito o desvanece, ineentí,

panhamos e participamos
de Otimismo, conferido pe- vando; o prosseguimento da

de todos os movimentos que lo Instituto Grambery, tarefa a que se dispôs.
visem a melhoria das con- O consagrado tenor e 'de- Nas Escolas desta Capi-

díções de vida e de traba- clamador, brindará nossa .tal, inclusive no Grupo Mo-

ih capital com um recital de dêlo "Dias Velho" já reali,
o.

E temos manifestado a
canto e de poesia, que leva- zou várias conferência� de

.

rá a efeito na próxima ter- caráter cultural, pretendeu,
ça-feira, dia 25, às 20 ho- do ainda realizar no Ginásio
ras, nos Salões do Clube Catarinense., amanhã, às
"12 de Agôsto", gentilmen- 14,15 horas, Instituto' de
te cedido pelo seu Presiden- Educação e aos Universitá
te General Paulo Vieira da rios, amanhã, as 16,30 ho-
Rosa. . ras, sobre "Arte e Otímís-

nossa opinião, livre e de

sassombradaments, levando
aos representantes do Esta
do nas Câmaras o pensa
mento do comércio eatarí-

Hoje Vossa Excelência a- nense.

qui está, não somente como Ainda agora, quando da
" administrador cioso, mas, discussão do aumento do

° recital constará de três mo".

!lrincipalmente, cómo o ho-: s;iário mínimo, _os homens partes, sendõ a .prímeira de -Aguardemos, pois, O' seu

.nem vitorioso que lutou, da produção de' Santa C'a- Canções Italianas�' a segun- recital na próxima terça
W1m galhardia, na chefia tarína deram ao' Brasil d�- da de declamações e a ter- feira, afim' de ouvir, eon,
Ios mais elevados ideais da monstração viva de sua con-

ceíra de Canções Brasilei-. dignamente tão palpitante
)rodução brasileira. ciência e interêsse em pról ras, sendo os números anun- -programa, devendo o artis-

E' a primeira vez que da coletividade. ciados pelo próprio Artista. ta ser acompanhado, ao pia-

: ossa _Excelê�cia., na. qU�li-1 Enquanto outros se atira-
Os ingressos (ér$ 20,00) no, pela exma. sra. Profes-

tade de Presidente eleito vam às lutas ferazes, -des-
estão sendo vendidos por sora Olga Richter.

.la Confederação Nacional trliidoras e inconstrutivas gentís senhoritas de nossas Agradecendo a visita com

�o Comércio vem animar-l procuramos, dentro' de u� Escolas, sendo que os in-I que nos distinguiu formula
lOS e ouvir-nos; o trabalho espírito superior, o acêrto

. gressos para Estudantes I mos ao Professor Higino fe

rue Vossa Excelência de- de medidas que ate�des- custarão Cr$ 10,00. liz estada em nossa capital
envolveu em substituição (Continúa na' 5a. pág.)

° Professor Higino, nos e completo êxito no seure-

o Dr. Jo�o Daudt de Oli- visitando e mantendo àgra- cital que, estamos certo, �-

Bsc.la. Preplra- .lável palestra, disse-nos que gradará ao meio cultural de
-stá profundamente encan- nossa 'terra.

t6rlll "de Ca-
_)ôsto na certeza de que a, .da.·1",I'·

,

confiança depositada nunca' 11 11

TIM ...

nacional.
. Em Santa Catarina acom-

--------- ,______

,A UDN mandou reparar

todos os carros (calhambé
ques) qúhstavam atirados
nas oficinas e galpões do

.Estado, Dezenas e dezenas

Assembléia Legislativa �o�:!!:. (��:�°:7,�;i;O!�
do Estade como imprestáveis, estão

sendo reformados; pintados.
(*) LEI N. 157 A lista de peças e pneus é

Modifica artigos da Lei de Orga- símplesmente . -fantástica.

nização Jueliciár'ia e dá outras provi- Tudo se��� adquirido (dís
dências. eretamente) aqui, alí e aco

O Deputado Oswaldo Rodrigues Cabral, presidente lá, aos azares do câmbio
da Assembléia Legislati-va do Estado de Santa Catarina,
tendo em vista a rejeição, por parte do Poder Legislatí- negro. Na mais moitíssima

vo, do véto pàrcial apôsto à lei n. 1.024, de 13 de janeiro' las moitas. Sem coleta de

àe 1954, e cumprindo o disposto no artigo 29 da Consti-' ·9reços. Marmelausen em,

tuição do Estado, surdina, Para uso externo,
Faço saber a todos os habitantes dêste Estado que a

Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguin
k lei:

Art. 1° - O artigo 44 da lei n. 634, de 4 de janeiro
de 1952, é substituido pelo seguinte:

"Art. 44 - Haverá em cada uma das circunscrições
judiciárias a seguir enumeradas um juiz. substituto, ex
ceto na 1° onele haverú dois com a denominação de 1°

11t;.: substituto e 2° juiz substituto:
1a - Capital; "

2a - São José (sede), Palhoça e Biguaçú;
3:l _ ltajaí (sede), Tijucas e Brusqúe; .

4a - Lajes (sede), Curitibanos e São Joaquim;
5a - Blumenau (sede), Indaial e Timbó;

,

6u _ Joinvile (sede), São Francisco do Sul e Ja-

raguá do Sul;
- .

Mafra (sede), Canoinhas e São Bení� .do

Sul;
.

,

8u Pôrto União (sede), Caçador e Videira;
9a - Joaçaba (sede), Campos Novos e Concór

dia'
- 10a _ Rio do Sul (sede), -Bom Retiro e Ibirama;

11:1 - Tubarão (sede), Laguna e Orleães;
12a - Criciuma (sede), Araranguá e Urussanga;
13a _ Chapeéó". ,

Art. 2° - E' acrescentado ao art. 108, da lei n. 634, zer novos!

de 4 de janeiro de 1952, o seguinte: xxx Brasil, que o reconduziu ao

"parágrafo íinico _ Na ln circumscrição judiciária, Acontece porém, que êsses
quando nenhum dos dois juizes substitutos �stive1' subs veículos, depois de restau
tituindo algum juiz de direito, essas atribúições caberão
ao 10",

. rados, não desfilarão pelas . ..;_cria desmerecida; .. --:'Os -candidatos, desta

Art. 3° - O art. 109 da lei n. 634, de 4de janeiro de ruas da cidade em passeata
.

Acompahhá�d�'Vossa Ex:' duarn�ção Militar, abai�o'
1952, passa a ter a seguinte redação: de propaganda., Não imita- �elênciâ. ,estão as �àis' altas', ·r.elacion��os, for1m' aprC:va-

Art. 109 - Na sede de sua circunscrição, compete- rão as máquinas importadas, �ersoriali(:lades de nossa Ins_ do� no concu�so de admis
lhe, por cometimento do juiz de direito, processar e jul-
ga'r os inventários e parti1has, contravenções e crimes até ,cujo. desfile embandeirou éituição n.o país. A todos eu _§ão reafizado em março do

a pronúncia, inclusive. (em arco), os pruridos go-, ransmito a minha saudação cor.rente anQ.;
§ 1° _ Nêsse caso, o juiz substituto pr,)cessará quais� vernamentais. Os 'ex-ca- �fusiva, -o abraço amigo'das Ayrton Ignácio da Silva,'

quer recursos ou incidentes, surgidos no decorrer do lhambéques (voronofiza- :lasses, p,rodutoras catari-' Çustódio .José Pinho, Fábio
processo. _ '. , . _ dos) seguirão (ao-dealbar nenses, e a nossa certeza n.o Ayrton Hreisemmon,- Ivo

I§ 2° - Na la C21'C1tnS;Cl"lçao, quando nenhum dos
I

'

juizes substitutos estive?' substit'U,indo juiz de direito, da madrugada) para .o in- trabalho que vem desenvol- Olingt:r, �elson Valli'ldares,
competirão ao 1° as atl'ibtticões que lhe forem c.ometidas erior do Estado, .onde se- , vend().

.

I. Norl?-erto Schoen, Osní _Or-
pelos juizes ela '1(( e 4(! va1'(�s, e, ao 2°, as q'ue lhe forem 'ão emplacados. Na:da de -o- tiga Filho,. Oswaldo da Sil- .

cometidas pelos da 2� e 3(t varas". ;hapa-branc�. Chap'as ama- A posição que o c.omércio va Rollin, Ottomar Nussner,
Art, 4° - O parágrafo único do ,art. 245 da 'lei n.

I634, de 4 de janeiro de 19;:;2, é substituido pelos seguin.-·
'elas e vermelhas, é· a or- brasileiro adotou face à con- Saul Rogério Ramos·, de

tes:
lemo Serão transformados juntura qu� atravessa o país Athayde e. Waldyr 'Alfredo

"§ 1° - Nos casos de v�ga, afastamento, férias ou �m carros, de aluguel e (os está definida. Panneitz. .

licença, os desembargadoi'es serão substituidos pelos jui, nais felizes) em autos par-
zes de direito convocados pelo presidente 'do Tribunal,

t)isCUsleaurse.S!.cE<;>ndceeSmSiãoOn-ah'r·eiIO·jsadae' A expAs."l'.a-Oobservadas a ordem estabelecida no artigo seguinte, ca- ., y
bendo-Ihes todos 0S processos que forem devolvidos pelo!l Lsubstituidos. usufrutuários, disporão de IX

§ 2° _ Convocados para terem jurisdição plena no veículos para as eleiçõ�s·1 d
.

Tl'ibunal de Justiça 'os juizes dé direito passarão o exer- Uma barbada para os can-
A' eXP?Slç.a� _

e pl�t�ra
cício ao seu substituto légal e perceberão, durante a con-

.l·d t T d d exposta a vIsltaçao pubhca
d d b d

_11 a os. u o por conta o

vocação, os vencimentos do cargo e esem arga oro
G

A •

'I' -1' e,m um dos elegantes salões
S 3° - Os J'uizes convocados não poderão votar na�' overno, mc USlVe p.aso ma.

d L H I
.

d" o ux ote e apresenta a

questões relativas à organização da justiça, administra. xxx
pelo -consagrado pintór con-

ti,vas e regimentais. E tudo isso com o dinhei-
S 40 _ O desembargador afastado com licença, fé- terrâneo sr. José Bonifácio
" ro do povo! Com êsse di-

rias ou em serviço no Tribunal Regional Eleitoral, pode- Brandão encerrou-se no dia
.

f ,1heiro.
.

que 'está faltando' .

rá comparecer para os fins previstos no parágrà o ante- 20, quinta-feira.
rior". ')ara acabar com as filas do

Art. 5° - E' acrescentado ao artigo 247 da lei n. 634, leite! Com êsse dinheiro
de 4 de janeiro de 1952, o seguinte, . que não chega para pagar

"Parág?'afo ú'nico - Nn 1Ct circunstância judieiá1'ia a
o abono dos barnabés, de

substituicão fm'-se-á na m'dem de numeração dos jui.zes
�

"
- 1952! "Com êsse dinheiro mirar, embevecidos, os ma- tamos os nossos calorosos'

substitutos .

Art. 6° - Ao parágrafo único do art. 299 da lei n. que é pouco para tapar os ravilhosos quadros apresen_ respeitos.

634, de' 4 de janeiro de 1952, é dada a seguinte redação: buracos das estradas! Para tados, que bem atestam o Artista consagrad,o, muito
.

:'Parágrafo único _:_ Essa dispo$ição não se aplica a politicagem o dinheiro é vigor e a firmeza de seu au-
.

prometendo ainda pela ele-
aos juizes substitutos e aos juizes de direito convocado8 .

d bfarto e ,pode ser esbanJ'ado tor"muito feliz e muito con- vação a no re e maravi
pam tel'e71t jurisdição plena no T1'ibunal de Justiça".. '

Art. 7° - O art. 302 da lei n. 634, de 4 de janeiro de l bes&a! Enquanto isso o ciso. Daí a dificuldade de se 1h.o8a arte de Vitor Meireles,

1952, passa a ter a seguinte redaç'ão:
'

povo sofre cada vez mais 'as destacar, entre as três deze- o nosSo c�mterrâneo sr. Jo-I
"Art. 302 - o juiz de paz, o secretário do Tribunal dificuldades cada vez maio- nas de quadros, o melhor. .:;é Bonifácio Brandão

en-Ide Justiça e demais auxiliares da Justiça perceberão, pe- I, J'
- .

1 d' R 1 t' 1 cerrou a sua bela eXpOl'I'ça-o, .

teso a nao vaI onge e nos essa tamos par ICU armen- -

los atos que praticarem, em razão do cargo ou ofício, as

custas, percentagens e emolumentos taxados no' !:espec- aquela _profecia jocosa, mas te "Descanço", "Rencanto com os aplausos gerais e os

tivo regimento. trágica: "A continuar as, Feliz", "Riacho (Gávea)", mais significativos elogios

§ 10 _ Os emolumentos e custas, que deveriam�ser sim, dentro em breve, Flo- "Rosas", "Carangueijos�', da critica, favoràvel ao jo-
contados aos desembargadores e juizes, na forma do re· rianópolis estará dividida "Rosas" (21) e "Rosas" vem pintor.
gimento, serão arrecadados pelo secretário do Tribunal e ° p' B d-

-

pelos' escrivães, e recolhidos, por meio. de guia, à repar-
em duas classes: a dos que -(25) os mais destacados, mtor ran ao segui-

d d pedem esmoI d
.

f 1 "L ." rá viag'em, hOl'e� com I'nter-
ticão fiscal competente, como renda o Esta O. .

as e a os que sem a ar em aranJ8s e
"

§ 20 _:_- As guias, para recolhimento de custas às re- não tem para dar". - I "Balde de Cobre" com que rupção em Itajaí, onde fica-.

partições fiscais, são isentas de sêlo e de quaisquer eü-
••• BUM o pintor' conterrâneo co�- rá alguns dias junto à &xma.

tros emolumentos".' � _
família e seguindo, após, pa-

Art. 8° - E' criado, no Quadro Único do Estado, um Dlr.e4,õrlo Regl-oDal do ra a Capital Fede�al, onde
cm'go de juiz substituto na la circunscrição judiciária., •
com a den01ninqção de 2° juiz substituto. P .-d n bli

prosseguirá seus estudos

§ 10 _ Terá a denominação de 1° juiz substituto O ar.1 O KepU can9 com o fim de conquistar
at1tal cargo de juiz substituto da la circunscrição judi- mereci�os lauréis na arte

Com a presença do General Dr. LINO MACHADO, que abraçou por vocação e
estiveram reunidos os membros do P. R. (Partido Re- com todo o seu entusiasmo
publicano), secção de Santa Catarina, tendo sido esc.o-

lhido o' seguinte Diretório Regional: moço e valoroso.
, Presidente - -Oswaldo Rodrigues Cabral.- _ 9 ESTADO felicitando-o
Vice-Presidente - Tito Carvalho.

. pela sua apresentação faz .

Secr�tá�io - Honório Alv�s de Castro.,.
.

�c >,' 'l.votos para q�e conquiste a"
TesoureIro - Lauro MedeIros de ArauJo._. � '., .' ,.,. . _ .

, Membros - Francisco Prazeres, Gualter': Pet�!Pá sU,a.maxlma asplraça�, para

�aixo,.Dírceu C:0mes, �u:tafá !pê. G�ar��rí,�,;_�Uv-a,:.!o��. 'm�ior grandeza de sua terra

I Cordeuo.'ê Jose GrumlChe. ..
-- "'. ," '!,. :r '0_', };

.' natal '. ,

I � ,'. , � r",:
.' .::;

----------------�----��-------

Florianópolis, Domingo,' 23
.

de Maio de 1954 .

Senhor Presidente.
Mais uma vez) e é com

prazer que o faço, tenho a

honra de saudar Vossa Ex-

�elência em nome das' elas
.:es produtoras de Santa

Catarina:
Nas condições anteriores

a estada de Vossa Excelên-

cia se prendia à orientação
que, pessoalmente, vinha

dando ao comércio de todo
:1 iniciativa justifica-se, co

mo recuperação da frota ro

doviária. Mais uma obra gi

gante,sca .

db dinâmico go-

o Brasil. )1

vêrno Bornhausen. Guerra

(dê morte) ao desperdício,
em decidido apôio ao saneá,

mente das
_ finanças esta

duais .idealizada e preconi-

'eira encontrou éco no co

'ação de todo o comércio do

zada pelo emérito sanitaris

ta-restauraéor e dileto filho
ela Joáia, sr. Bayer Filho.

�

Tudo muito ao jeito, bem

.arrurnadtnho no slogan.
"Recuperemos os calhambé

ques e pouparemos dinheiro
e divisas", No mais ardente

amôr (febril) por. Santa.

Catarina é pelo Brasil!' Go
vernar é. isso, de velhos fa-

-

de-. pintura
Ilorel

DO

quis�ou ,menções honrosas
nos Salão Municipal de Be
las Arte�. e Salão' de 'Arti�-'
tas� Nacionais,

..
'

'

m�nte.
respectiva-

Assiril se nos apresentou
o .ilustre filho de João Mar-

cos 'Brandão (o "loca Br�m

Felizmente tivemos .o dão" tão saudoso em Itajaí)
grande prazer de visitá-la, � da exma.

.

sra. d. Alcina

com a óportunidade de ad- Brandão, a quem apresen-

c:iá't'Ía.
§ 2° _' O título de juiz substituto da la circunscri

ção judiciária será apostilado pelo Secretário do Interior
e Justiçá". ,�

Art. 9° - Esta ,lei, entra em vigor na data da sua pu
blicação" revogadas as disposições em contrário.

Palácio da Assembléia Legislativa do Estado de San
ta Catarina, em Florianópolis, 10 de maio de 1954.

'

OSWALDO -RÓDRIGUES CABRAL,', presidente.
Cr Os ipcisos e e:x:pressões que,haviam- sido veta·

.

dos vão em' negrito.

'CONVITE
A Associação dos Servidores Públicos de Santa

'. Catarina, convida a todo funcionalismo público para
dia_ 24. do corrente (segunda-feira).:; as 20 horas no

Clube 15 de Novembro (ex-DemQcrata), 'participa
;�.'I'ern da Convenção ,Estadual do's Funci<;mários Pó:"
';blicos.,

' . - .

T E·fVl Á R I O
}: _ Aumento de vencimentos dos- funcionários

federais.
II - Reestruturacão.
III - Aum,ento de� venciment.os dos funcionários
-

estaduais.'
-

IV - Eleição dos Delegados ao Congresso Extra
ordinário dos Funcionários Públicos Civis
do Brasil, a realizar-se no Rio de 28 a 31 do
corrente -mês.

V - Tema Livre.
A DIRETORIA

,

FveGhanãe
FRENÉTICOS .

"

Diz lá o Diário dd Manhã que as máqui�asinila
greiras, desembarcadas em Itajàí com 3 anos de a-

. traso, foram recebidas com aplausos frenético:>. Nos
?lich�s, entretanto, faltam os agentes do frenetismo,
Isto e, as massas humanas. Neles só aparecem as es

perançosas máquin�s. .. e ninguem nas ruas deser
tas ...

AINDA ...
° jornal g9-vernista, na mesma página em que

publica os referidos clichés, insere uma local sôbre
-_ o Clube do FarQl!

Associação de idéias?
QUE PENA!

Na Praça! Momento solene! S. Exa., o sr. Mi
nistro da Marinha passa revista ao garboso contin
gente da Escola de Aprendizes Marinheiros. Ao seu .

lado, o sr. Governador. Em frente à soberana três'
pessoas batem palmas, De começo, frenéticamente.
Depois vão' perdendo o entusiasmo à falta de res-

A •

'

sonanCIa. Que pena que o Ministro Guilhobel não
viesse sózinho! Teria recebid.o uma enorme e calo
rosa s�lva!

..--. Q'VE MEDO!
Quando estrugiram as três palminhas aêima re

feridas, o sr. Governador empalideceu repentin;:l
mente.

Será que pensou nela, na váia? Se pensou, pep
sou' mal. O povo aqui é educado 'e respeita muito as

autoridades .... visitantes.
. SOLUÇÃO!

° Prof. Secretário e o Secretário de bolso, nã.o
entendem neca de futiboL Mas, segundo .!los referiu
pessoa de Palácio, chegaram a uma genial solucão:'
'-

- O único meio de evitar qUe um' atacante fa- .

ça golo é tirá-lo de campo! '

O ovo seria de Colombo, se o. association não
fôsse disciplinado por leis e regulamentos.

.

VIAJANTES
Encontra-se nesta Capital, de passagem, o 81'.

Irineu Bornhausen, ilustre Governador do Estado.
Desejamos-lhe feliz estada entre nós.

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


