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Um' porta-voz do Depar- armas enviadas por via aé- por finalidade "pôr em o começo da "corrente nor

tamento de Defesa disse rea, no mês passado, aos evidência" os acôrdos de ma!" de armas a Hondu

que esta nova ajuda,mili- mencionados países centro- ajuda militar subscritos re- ras e Nicarágua.
tal' sairá de Nova Orleans, americanos. centemente com esses dois

dentro de quatro a seis se- Acrescentou que os em- países. Os embarques por A inquietude 'dos EE.

manas, como adicional às barques aéreos tiveram via marítima signifÍcarão UU. ante as influências co-
--'--------------------- .munístas na América Cen-

._---_.-

! , tral aumentou considerá-

lO·
·

D' , I
velmente no mês passado

.

m�ls antigo .a- com a noticia de que a

rio de S. Catarina
I

Guatemala 'recebeu 2.000
toneladas de armas de um

" Ano X li ·

'I'
pôrto da Polônia comunis-
ta.

'

,

Fontes diplomáticas dis-
Nr 1t.907 .seram, hoje, que algumas

dessas armas tinham mar

",K:s.{�
Crt 1...

'..._'

•

al� rma1 ·I�
lI\

I WASHINGTON, 3
..... fY'1 possive! perigo que pudes

p.j _ Os EE. UU. .estão s� surgir, como consequên
preparando outro embar- ela do recente envio de ar

que de �nn�s, para �ondu- mas à Guatemala, do ou

ras e Nicarágua, a fim de tro lado da cortina de fer-

contrabalançar qualquer 1'0.

.' .'
cas norte-americanns.' tra
tando-se, ào que parece, de
restos do material de em

préstimos e arrendamen
tos enviado à Rússia; du
rante a passada guerra.
Entrementes, os funcio

nários norte-americanos in
formaram que o embaixa
dor John E. Peurifoy se

entrevistou, ontem, em

Guatemala, com o chance
ler dêsse país, Guillermo
Toriello. Acrescentaram

que a entrevista foi reali
zada a pedido do govêrno
guatemalteco,

DIRETOR IRubens de. [i
Arruda R.lmos ,

8E�ENTE I
Dominlos F. �
"de Aquino ,

, .

�_�_-.o" �_,
Edição de hoje - 8 páginas

amigos, nem aos politi-

-------_._---- �-,------_.

Expulsos da Policia Militar'
,sob a execração publica

Florianópolis, Sexta-feira 4 de Junho de 1954

Festivamente comemorado
quadragésimo. anivers.ário

,

de Bispado

o Firmado acordo enlre· PSD e PIB
'em Sanla Calarina·

Gallo'ti: "Tudo às mil maravilhas"

ATENAS, 3 (U.P.) - As
autoridades gregas leva
ram a efeito um número
não especificado de deten

ções, com o objetivo de au

mentar a segurança, du
rante a próxima visita tio
presidente da Iugoslavía,
marechal Tito, a este país.
A noticia foi dada a co

nhecer, ao Parlamento gre
go, pelo sub-secretário de
Scr:uran('::t.

- Não, Udenilda, o Frai

ne! já escreveu que, em
matéria de jogo é int�.an
sigente: não atende aos

cos, nem às ameaças
nem 110 subôrno!!!

- Pela ordem?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Doenças do, ápare'ho reGpi
J;atório

TUBERCULOSE
, RA:DIOGRAFPA E RA):HOS
, , COPIA DOSPULMàES

.

Cirurgia do Torax
Fu,rmado peja Fa<.:qldadf
Nac:onal de Medicina, Tisio
logi�ta e Tisiocirurgião do

I
,

Hospital N crêu Ramos
Curso oe especialização pela

.

S- N. ':l'. Ex-interTlo e Ex-as
sistente Je Cirurgia do Prof,

UgO Pinheiro Guimarães
CRio ).

Cons: Felipe Schnl'idt, 88
- Fone 3801.

.'

Atende em hora marcada.
Res: Rua São J o,rge 30 -

IFone 2395. "

CLíNICA DE OLHOS - OUVIPOS - NARIZ EIndleador Profissional: lDR. GUtAR ,IRO'

D" F t Bras·,I' o E S·T A DO, Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta

.

I COS! r• aos u -

'

do Hospital de Florianópolis
. M E D ., : ESPECIALISTA EM DO-' ADMINIS":RAçÁ!l . A clinica está montada com o, mais moderno,

-

, .

I DR. ALFREDO DRA.WLADYSLAVA

I
ENÇLS DE CREANÇAS. Redação e.OflClDas, a rUI! Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade

MA,RIO DE LARMO.
M ' W MUSSI CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 ULTRASON (Tr-atauiento das Sinusites sem operação)

CANTIÇÃO' CHERE I
.

D 10' I Tel. 3022 - Cx. Postal, 139
NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites e

- MÉDICO - ':
IONAL

e

DIB!
.cONSULTAS: as as

Diretor: RUBENS A.
inflamacões do Nariz e Garganta]

"
CURSO NAC DE

DR ANTO-NIO . 12 horas
RAMOS l,ONISAÇÃO ME·DICA.MENTOSA (Moderno aparelho

CLíNICA DE, CRIANÇAS i
OENÇAS MENTAIS '

v,

I
-

.
"

, . DOMING'OS F. DE

A D U L TOS

I
D

,I MUSSI.. Gel en te.
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de

Doencas Internas EX-?iretor, do Hospital
_ MÉDICOS _ Cons. e Residência: 7 de, AQUINO.

.
Cabeca e Inflamações da Garganta e Olhos. E'U muito,>

"ORACÃO- - FIGADO - .Co lônia Sant Ana. I
_ n 13, ne.,.,ent�nte,. casos são evitadas as operaçãe, da, AmigdaI;"

->

RI'INS - INTESTINOS Doenças nervosas e men- CIRURGIA·CLlNICA
• Setembro .

Representações A. S, La- DLTRP; VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringite,

•

.

GERAL·PARTOS
Ltd

e inflamacões do, Ouvidos)

Tratamento moderno da tais,

Se,l'VI' "O completo e espe- ra, a.

40 •

b

Impotência Sexual. �

Rua Senador Dantas, RAIOS X (Radiografias da Ca eça)
SIFILISR T' 'Rua Tiradentes n. 9. cializad� das DOENÇAS DE f

O G A DOS - flo andar. .REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de

Consultório - ua na-

Consultas das 15 às 19 SENHORAS, com modernos A D V
'I'el.: 22-"5924 Rio de

(OCULOS)

Ien tcs, 9.
I � 'I métodos de diagnósticos e

J LAMPADA d FENDA (V 'f ca ã diagnostico d

HORARIO, noras.

.Ian eí ro.
e '_ erin ç ° e

.

e

FONE: 3415.
.

.
tratamento.

OSE- MEDEI- Reprejor Ltda. , lesões dos Olhos)

Das 13 às 16 hor.as. nl'es . Rua Santos Saraiva,
.

SULPOSCOPIA _ HIST,E- DR. J_ '

I'
,

_

I\t

Rua Felire de U iveira, n. , INFRA VERMELHO

r-i.. Cons. - 3.415 -:- 1\'" 34 - ·",treito. IRO - SALPINGOGRAFIA ,ROS VIEIRA '" � 60 andar.
_ I' Grande. Prática na Retirada de_ Corpos Estranhos de

- 2.276 � Plorianópo lis,
TEL. - 6245, j_ METABOLISMO BASAL I

- ADVOGADO -

.. 'l'e l.: 32-9872 _ Sao Paulo
,Pulmão e Esófago .

- .. '------

-

.

---

- '. I Rad"tera.mo. or _ond" I Caixa Postal 150 - Itajaí ASSINATURAS Coneultério: Visconde de Ouro Preto 2 (Alto, da C.,a

DR. ROMEU BASTOS DR.-.MARIO WEN-1'cllr�as-Eletroc_�agulaçao -I - ,Santa Ca:tarina -

. Na Capital

/' Belo Horizonte .

'

PIRES' . I DHAUSEN Raios Ultra' ioleta e Infra
-

-.... Ano Cr$ 170,00 Residência _ Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365

-

'

, \ -' . I Vermelho. DR. MARIO .LAU-
C ii' 9000

I

- MEDICO --

'.
• CLINICA MÉDICA DE

I Consultório: Rua Trajano, J •

O
.

Semestre .... r", ,
, Consultas _ pela manhã no Hospita _ A tarde

Com prática no Hospital i ADULT�S. E CRIANÇA� n. 1,10 andar - Edifício do RI�.;- No Interior '. das 2 horas em diante no_Consultório
São Francisco de Assís e na I Consultório - Rua João

,

"e"

IAno
.... : ..... Ci'.$ 210100,0000!, _'DO-E-'NÇÃS'-- DO -

APARELHO- DIGESTIVO _

n' d TIM 769 INlonteplO.
Cl$

Santa Casa �o .10 e i Pinto, 10 - e. " .

_

1- Horár.o : Das 9 às 12 ho-
DR. CLAUDIO Seme�tre.. .. -

iante c�n- I\UL8ERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA�

.
Janeiro I Consultas : Das 4 as 6 ho

ras - Dr. MUSSI.
.
Anúnc ios media

DERMATOLOGiCA E CLINICA GERAL

CLINICA MÉDICA i raso
I Dàs 15 às 18 horas - Dra. BORGES tráto

10M· IN'" F
.

CARDIOLOGIA I Resídêncía.: Rua Esteves
MU"SI.

. I ADVOGADOS
_

Os' originais, mes_mo não

r Igoe une.s' .

errelra
Consultório: 'Rua . Vitor' Júnior, 45. Te!. 2.812.

I
Residêdcia: Avenida Trom- Fôro em geral, Re�ursos PVIl_ldl�:cadÍlS, não_

serao .,de:ol- 'I ._

•. ..'" I
.

'

I .' ,

'sk 84 perante o Supremo 'I'ribunal
•

Meireles, 22 Tel. 2675. 'OLHOS -. OUVIDOS
-

-

I� Y" •

-I Federal e Tribunal Federal A direção nao se. respo�- RECEM-CHEGADO DO RIO DE JANEIRO,

Horários: Segundas, Quar- NARIZ E GARGANTA

I
DR. NEWTON de Recursos. sabiliza pelos. conceJt�s e�; _ ATENDE Á RUA VICTOR MElRELLES N9 18, 10

ta. e Sexta feira" I D'AVILA I ESCRITóRIOS
.. '

tidos n" .art.igos .ssmad .

ANDAr< DAS � AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.
Das 16 ,às 18 horas. -

.

CIRURGIA GERAL I Florianópolis - �,dlflclO t;;' acías CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OU
Residência: Rua Felipe I JÚLIO DOIN Doenças de Senhoras - '"São Jorge, rua TrlaJa1no, 12 l' arm DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, Á RUA FELIP

I DR.
'. .

EI icid d .-- 1° andar - sa a.

d
-

PI ta-O SCHMIPT.S,chmidt '2;1 -

f 2° andar,
VYIEIRA ProctologIa- - etr íci

a"
e

I R' d J'anei.ro _ Edifício· e an .--,__ ,__

apt, 1 ��- T,�l. 3.002.:
- _�édicaR '

vu BOl��� �at�" �veIJida Antô-
8 Sábado (tarde) Farmá, Dr Carlos F -E'ogelsl.o'g

.

Consultórío : ua I 01'
,..

07 sala 1008
C-

ZO Especialista em: Olhos -
Meirelesn. 28 - Tetefone: lUla Carlos 2

-,_.__�. cia'Esperança':_ Rua, on-
,

•
• .

,

_

.

DR. .WALMOR
.

-

Ouvido, - Nariz e Gar-I 3307.
.

I
DR CLARNO' G. ,elli�iro M.fra' ,

Médico dos Hospitais Amerióano, e da Força

\ MER GARCIA
ganta, Co?sultas: Das 15 horas 1 •

GALLETTI
'

9 Dor�lÍngo _ Farmácia
_

Expediêionária Brasileira
"

_

Dsplomado pela Faculdade
R it d rÓ.

los em diante.
, i_ R�� C�nelhei-, ,MEDICO _ OPER�<\DOR _ PARTEI'RO' _

Nacional de Medicina da ecei a e ocu '. Residência. Rua Vida' - ADVúGADO - E'pevança. _" Doenças de Senhoras e Crianças _ Partos _ Operações ,

Uníversídade �ó Brasil Infra-Verrnelho,
, Ramos - T.I"000 3.422, Rua V Itor Meireiles, 60. 'o Mafra

I O Ma" Moderno e eficiente Tratamento e Operações

Ex-interno por concurso da Ultra-Sonoterapia -

Ne-l '

"EREM FONE, : �.468. 15 Sábado (tarde)
-I" das doenças, de Senhoras

'""

Maternidade-Escola
I l'

- DR. ,!)IB eH
- Florianópolis - _Fa�máéia da Fé _ Rua Fe- _;ólicas, flôr.es brancas, .irregularidade.s, men. tr.'uéJe.s_, 'ton-

P f O tá 'io ru lzaçoes.. ADVOGADO :._>��. -�...............

t b d d d ..
t b I d d

(Servíco d•. ror. ctav

Equipo deOto'Rmo.
t .;

S hnidt. I uras zum I 0' . e OUVI o, neura"ema. 'm a " a e,

. Rodrigues Lima)
'.'único no Estado) -Causas cíveis, comerciais, jnformaçoes -llpe c I.,

_ F âcia 'insônia, impotência e frigidez .sexual em ambos os se-

Ex-interno do Serviço úe.
1 'criminais e trabalhistas.

_ I 16 Doml,�go 'F l' armS h xos _ Tratamento pré-!'li.ípcial e pré-natal.••. ' .

Cirurgia d. Hasp itaI Ru a - Vitor Meiro e,

Consultas populares U.eIS. d a Fé�. Rua ..pe c -

Operaçõe, e'pecializd., do ?uvido, nariz, garganta,

I. : k. P. E. T, C. d. Rio _.
n. 22.

,

. midt
. ,inu,ite" polipo" d"vio, do ,eplo' (nariz) labio partid.

.

.
'

Rua Nunes Machado, 17
'-

d ) O -

d 'h' d' l' , ,

'JaneIr.
Horário - 9 á, 12 hom

,

. 22 Sáliado (tar e
. -, peraçoe, e. erO,,,, ap'n 'c te,. ovarlO, utero,

MédicG, do Hospital úe,
(esq. Tiradéntes) - sobra- O leitor encontrará. nel!h

F
. \. , .:t Moderna' _ Ruà hemol'roides, adenoides, hidtocéles; varicoeeles, e

Caridade -- 16 ás 18 hQras.·
1 3 ta cotuna, infotlmaçõt's qut' � a;r,macIl' , l '.' \ ,�c'

"
}: \

vmiizes elef�mtiazes\. "

2 675 do - sa 'a ...

d'
,

DOENÇAS DR SENHORAS FONE - .

neçe.. ita, di.rt,..e.l. e ., João Pinto
, , C IR U R G I A E M G E R A L

- PARTOS-OPERAÇOES R"id'",a. Trave"a
,..ediato: I .

23 Dómingo - Farmama ['ratamento garantido de varlze" úlcer" varico,""

Con" Rua João Pint. n. )6, U'u".nga 2.
, Moderna .,.- Rua João Pia-

. hemorroide, com 6 injençõe". "'m dór

-das 16,00 à, 18.00
.

Apt. 102. 9It. H E N R I QUE, JORNAIS Tele'•••
to OPERAÇÓES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)

li"".,..
-

, PRISCO PARAISO. O Eat,do 3,022
29 S'b d (tarde) Far. Trptamento e Operaçõe, do e,tômago, fígado, ve,icula e

Pela manha atendo

NÍ:ÉDICO A Gazet. 2.656. aao. inte,tino _ Tubag.m duodenal.

diàriamenlc no Hoe-
DR VIDAL .

D Diário da Tarde." •.•,. mácia Sto. -Antônio -. Rua r... tamento da Sifill, pelo proce"o Ameiicano, mai"

�ita! de Caridade. I CUNICA' DE CRIANÇAS I Operaçõ., .,.-
• ?e�ça. Diá". d. Manhl ." 2.463 João Pinto

moderno, em 3 ou 15 di.,.

ResidencIa:
,

T
-

R'10 � l' de Senhoras - Chmca de
A Verdade 2.01(0" 30 Domingo _: Farmácia Técnica única no mundo para o tratamerito do Heman�

.

.

'I CONSUL O - � e I-I
2 681'

Ru", GeneralB,tlencourt
•

.

Adulto,. I...renoa OflçtlÚ .' Sto. Antônio _ Rua João gioma (manch., de vinho) nO ro,to ou no corpo. com

101
.

I
pe Schmldt, 38.

Curso de Especialisação HOSPITAIS
Pinto.

.

10070 de cura.

n. ,

CONSULTAS - D" 4
H't I d Servid,,,,, n. C"id.de:

. , l.c.ita de óculo, ,- T"atamento e operação d., dQénç,s

Teleforie: 2.692.
•

h no O'P' a o, ,.

(Provedor)' 2.31' O ,erv'ço noturno ,,,,!,a lo, olho" 'PTIP.IGiO, CATARATAS, ESTRARISMO,
------:---VA-- I

:�s 6 oras.

T t SIdo Estado
(Portaria) 2.036 efetuado pelas farmaClas, '

ETC.

D-R ARl\1ANDO - Residência:' enen e i -

f M
.

.

• 831

•. "
.

(8e,viço -ln Pro. orlA- NerOu R ü.

Sto. AntÔnio, Moderna e .'.TENDE A QUALQUER' HORA DO DIJ\'"É DA

LÉRIO ;DE ASSTS velTa, 130
,no de Andrade) MIlitar .. , . .

. .. . .. "'57
Noturna ,ituada. b rua, ,NOITE

- l\1:ÉDICO - FONE - 3.165.
,I Consultas - Pela manhã

r
São Seb�sdtil)o (Cssa "

Consutório: Rua Deodoro, 35 _ Tel: 2784

Dos Serviç.:)s de Clínica ln.- .

'd d de Sau e . . . . .. 3.15� João Pinto e Trajano.
Residência: Rua Bocaiúva, 210

M -- I fi:) H0spital de Carl a e.
M t ]'dade Doutor

fanti], da Assistência UnI·
,

-

O MO h [a ern

M
cipaI e Rosp'ital de Caridnde ,DR- ANTONI -

- À tarde, das 15,30 s.
Carlos Corrê.a ... 3.121

\I � "1'0' olor
.

Carl Hoeock'e
CLlNICA MÉDICA DE '

NIZ DE ARAGÃO em dianlc no co",ult6rio, CHAMAI?AS UR-
..

'

Iscola pllmâria, !'II' •.
'

.

«. .....»)
CRIANÇAS E ADULTOS '

ó 'Hlla Nunes Mach.ado 17, GENTES,., j .

AI 1•
MArrO. '

,.,' Corpo de Bomb",ir(j8' �.3U Advoot 5ta I R' ..

- .rg a -

CIRURGIA ,TREU. .

"'q'Lna de T"adente'. te,.
'L (R,ela' II". APIDEZ _ CONFORTO -.SEG�ÇA.

Consultório: Rua Nunes
LOGIA SerVIço ,uz .

2.40-1 t Matrículas Aberta.
_

Viagens entre FLOR-IANOFOLIS e RIO DE-JANE1RO

Mnchado, 7 - Consultas das
OrtopedI'a 2 766_

mações)
E l' d '

'A'.

L P ta I C i
.

C 'rsos: Primário e Aa- ',sca as mterme iarias em Itajaí, .Santos, São Se.

15 a,s 18 horas." .

p' t Resi(�enCIa - a ar ,Polícia (Sa a om8-...
b Ilh 1 b'

Con.ultóri" João ln 0,

Z.O.. .,tião. a Be a, U atuba, sendo ne,te, quatro últi-

Re,idênii.. Rua Marechal
18 "O(N. "rio) ., mi.,ão,

mo, apen" para movimento de pa'",geiro,.
'

Guilherme, 5. - Fone' 3783, Das 15. à, 17 diAriament.. p.liela (Gab. "de· Rua Vi,conde d. Ouro
As escal., em $. Se!>astião, Ilha Bela, Uba'uba niW

Menos aos Sábados

CO'MadpoA)NHÍÃS' DE" 2.5S�
Preto, 75. prejudicarão o hor.ário de chegada no RIO (Ida) e .

R... , Booaiuva 135.

SANTOS (Volta)
Fone, - 2.714. TRANSPORTII.

ITlNERARIO DO SIM "CARL HOEPCKE" NO
A tREO

NO M:€S DE MAIO DE 1954
TAC _ �.70tJ

('l"'!zeird do 'Sul 2_50(1
Panair' ' 3.55?
I,. ari, ., ,. 2.325
Lóide Aére,o . . . . . . .. 2.402

2.338Rês! _ ..... - .. ' ., ..

�csndinav!ll! ..... ;. 2.5011
IJO'l'€.JS

SantlJs

2 Florianópolis, Sexta-feira 4 de Junho de 1954
.�------------------- ----

O ESTADt5 -

1

:
, '

\.

DR- I. LCBA'fO
FILHO

Agência
de

8CI'IE

Publicidade
\o't'troJ)'1l1
1,8 F'f'rta

('oo;.t·iQU ..

••• <O <O:,
•••

202] >

2.276
3.147
3.321

I

S.·U:;!
2."9.
l.3íl I
U�59

IDA
Flo1'ianópolis Itajaí -

.

Rio de Janeiro
VOLTA.

Caixa Postal. Mi

Florianópolis
Santa Catarina-

BAR E SORVETERIA
•

AMERICANA
Vende-se o Bar e Sorve

teria Americana 'sito à Rua

Saldanha Marinho n. 13.
I Edifício 'Machado. Tratar

I ;'0 locai com o sr. Umberto

I \1achado, o qual explicarq
,

I c,motivo da venda.

�'.U'l , ..• -_o •••••

VlIlIli ..dk > •••
'

•••••

6/6
19/6
1/7

OBS.:

8/6
21/6

14/6
26/6

15/6
27/6

- O Itinerário supra está sujeito a alte
>'ação sem prévió ·aviso.
Horário de Saída:

de Florianópolis às 24,00 horas
do Rio de Janeiro às 16,00 horasPara maIS iriformaçiles .dirijam-se à, .

I EMPRESA NACIONAL DE r�AVEGAÇÃO- HOEPCKE
. Rua: Deoc:lnro - Caixa Po"t�l n_ 92 _ Telefone; 2.212.

CASA MISCELANIA distri·
bp'dora dos Rádios R.C.A,

..... '! ••••

('�ntr,,; <0,-, <O •••••••

Jc�"lr,4'fa
Icl ..al ' .

F'-!1'HET'fO,
, I -------- .. -

U6

Vitor, Valvulas. e Discos.

Rua t::on8f>lheiro Mafra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO LAR E, NA SOCIEDADE

Partícípacao
CAP. DELSO LANTER PERE r ANTUNES

E
ZELIA PERET ANTUNES

'ISTABG
.. r'

I' ,Você aprecia uma feijoada?
. Prato tradicional, a 'nossa "clâssica" feijoada conta

,

com numerosos apr�ciadores, que costumam ufestejft.-la"
'- antes, durante e depQis :- com aperitivos ou bebidas
fortes. Nem sempre, se' evitafu os excessos, ou a

imprópria combinação de alimentos e bebidas, e a di:es
tão passa a exigir do estômago um processo mais laborioso
e demorado. Quando ocorrem consequências tais como

eruetaçêes, azia, mal-estar e mesmo dores após as refei
ções, o recurso é tomar "Carboleno" para ajudar a di:es
tão; Anti-ácido e digestivo; "Carboleno" neutraliza a hl
peracidez estomacal e protege a saúde do estôma:o con

tra possíveis- irritações. "Carboleno" é em pó, seu uso é
econômleu e encontra-se à venda nas farmácias .e 111'0-
carias. 411',

"

participam aos parentes e pessôas amigas o'

.nascímento de sua filha' LETICIA, ocorrido
dia 31 de Maio findo, na Maternidade "Dr.
Carlos Correia", nesta Capital.

��; ,

Sublimação
o nascimento de uma gr�
ciosa menina que na pia
batismal recebeu o nome

de Leticia.
O ESTADO apresenta ao

ilustre casal muitas felici
tações e formula a Leticia
os melhores votos de Uma
vida repleta de saúde e fe
licidades.

-x-

O lar dó sr. Milton Ma
fra e de sua exma. esposa
d. Terezinha Serratine Ma-
fra engalanou-se festiva-
mente com o nascimento

P'
••

de sua filhinha Rosângela,
,

artlcl'para""o '

ocorrido na Maternidade �
"Dr. Carlos Correa" no dia J0SÉ, DA SILVA E CECÍLIA G. DA SILVA
lOdo corrente. Participam aos seus parentes e amigos o nasci-
Aos genitores e, a galan- menta de sua filhinha Rosângela, ocorrído na Mater

te menina as felicitações' nídade Dr. Carlos Corrêa.
de O ESTADO. Florianópolis, 31-5-54:-

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

- Participação
NILTON MAFRA E MARIA TEREZINHA SER

RATINI MAFRA

ABILIO DE CARVALHO

Todos. Devemos·VotarNão levantes ao céu o teu punho iracundo,
, s� à porta te bateu o duende da-amargura; ,

Toma a tinta e o papel, concentra-te e procura
Buscar no sofrimento um motivo jocundo: -

Participam aos parentes e pessoas amigas, o nasci
mento de sua filha' Rosângela ocorrido na Maternidade
Dr. Carlos Corrêa.

trazer suas recomendações
a quantos estão ligados à
Justiça Eleitoral. Peregri
nação cívica: a visita do
Ministro Edgar ,Costa a

.nossa Capital; foi, sem dú
vida alguma, um eloquen
te atestado de 'que o or

gão superior está imbuido
dos mais firmes propósi
tos de fazer com que o po
vo brasileiro acredite nas

eleições é se sinta no de
ver de votar, para que, ca-
da um cumpra com seu pa
oel de cidadão. E o próprio
Ministro sublinhou êste
Ietalhe: a imprensa tem
'elevante importância nes

�a tarefa de incutir no espi
rito de cada brasileiro a

iecessidade de exercer o

/ot6.
O voto, símultaneamen

e, é um direito e uma obri

';ação. Direito que nos as,'
.egura o instituto demo
�'rático.' Obrigação para
rom a coletividade. E é
oreciso que se creia que,
realmente, é o povo quem
elege 'seus representantes
Daí o valor intrínseco do ,genheiro.
voto. E por isso mesmo se Gratifica-se bem a pes-
diz que êle é arma secreta 'soa que entregar nesta Re-

,

CO'nvococâO
do cidadão. Esperamos que 'peno.
a abstenção na' próxima _

A Diretoria do "CLUB do PENHASCO" solicita o contenda- eleitoral seja re- I'. PLACAS 8IJ'1L1T1CA&

.omparecímento de todos os seus associados, na admi- duzida. O eleitorado, em "1-lllr da lIul-lranístração da T.A.C., à rua Felipe Schmidt, 14 _ sobra- sua quase totalidade, deve' ," l1vy u

do, dia 4, às 20 horas, para tratar de assuntos de ínte-. comparecer ás urnas para .......... a1IldUar •• &ra-

rêsse da Sociedade. depositar o seu voto. Não taaut••••,U... '

se situa bem o estado de
indiferença,ou ceticismo.
Todos devemos votar. To
dos devemos escolher , os

candidatos de nossa prefe
rência, isto é aqueles que'
consideramos mais capa
zes para. ocuparenl cargos
no legislativo e executivo.
A indiferença é um sinto
ma muito grave, na "atual
realidade brasileira. Seja
mos cidadãos na, acepção
do têrmo. E cada cidadão
deve votar para cumprir
'leu dever civico. E cada ci
dadão deve ser um cola-

,

borador da Justiça Eleito
ral dizendo a outrem a ne

�essidade e a importância
Ie votar. Si assim suceder,
'odos, então, estaremos
-oonerando para o suces

,o das eleições que se irão
'ealizar. em todo o Brasil,
10 próximo mês de outu-
'iro: ,-

Fpolis,1-6-54.Ah: o tesouro da Arte 'imaterial e pura,
.

Que traz fulgurações à impureza do mundo,
E arranca o nosso ideal ao abismo profundo,
Transformando-o num astro, a brilhar lá na Altura!

Homem de vibração, alma de Artista,
'Aquele que, na Dôr é desprendido e altruista
E em pérolas de rima enfeixa os sonhos seus.

, Nada o suplantará na inspiração que o inflama:
,

Pois tendo, embóra, os pés mergulhados na lama,
Traz o crâneo pousado entre os braços de Deus!

x
-x-

Rosângela foi o nome

que recebeu uma galante '

menina que veiu enríque
cer o lar do sr. José ' da
Silva e de sua exma. espo
sa d. Cecilia G. da Silva,
ocorrido

'

na' Maternidade
"Dr. Carlos'Correa" no dia
31 de Maio findo.
A graciosa Rosângela (:

aos dignos genitores as

felicitações de O ESTADO,

x.

ÚLTIMA MODA
x

Souza, .do Tribunal. de Jus
tiça, aposentado.
Dama de méritos excep

cionais, de virtudes cris
tãs, a ilustre aniversarian
te goza de lugar destacado
na sociedade local, pelo
que, muitas serão as home
nagens com que será assi
nalado o transcurso de tão

signífícativa data.
'

O ESTADO, respeitosa
mente, se associa às muitas
'homenagens à distinta da
ma aniversariante, formu
lando os melhores votos de
felicidades.

Participação
TEN. NEWTON LEMO!S DO PRADO E LÉA

COUTINHO DO PRADO
Participam aos parentes e pessoas amigas o nas

cimento de seu filho RICARDO, ocorrido a 26 de
Maio, na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa".

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

Agra.decimento'
Agradeço as graças concedidas por inter

médio de São Judas Tadeu.
Perdeu"se

Hoje no

Passado

Perdeu-se um anel de en-

C�D. N.

SRA� LUIZA NO'BREGA
SCHNEIDER

.. A data de ontem, assina- 4 DE JUNHO
�,

\ \. lou o aniversario natalício A data de hoje recorda-
•

t � '.,. \ •
, da Exma. sra. Da. Luiza nos que:• .t 'I

tip"
. Nóbrega Schneider, dignis- _ em 1.608, no Rio de Ja-

� 'T�' ,
sima esposa do sr. João .ieiro, tiveram início os tra-

r.,��., '{ Schneider, competente Co- balhos da construção do
, • mandante' do navio "Carl Convento de Santo Antô-

,

II\1;:
.t �:

,

'

Hoepcke". nio, que vieram a terminar
U .

t l t t' Dama dotada de um co- em 1616,;. "

"

a- ... ,i -,

�a ua e e ��or wa "em ração bonissimo, contando _:__ em i,64Cem Belém do .','
teculo de, algodao estampa- com, um vasto circulo de Pará, faleceu' o célebre ex-'
do, saia godé e blusa bem amizades, foi multo cumpri-. plorador Capitão Pedro

cavada nos ombros 'cbo- I mentada na recepção que o Teixeira o vitorioso con

toada na frente; d�ixando I feliz .ca�al ofere�eu aos' quistador do Rio Amazo-
, • A seus mumeros amIgos, no nas;, '.

um trzangulo aberto na al- elegante palacete, residen- _ em 1.687, assumiu o

tura do estômago. cia dos mesmos, à rua Tte. Governo Geral do Brasil,
.Silveira 128, comemoran- Matias da Cunha;
do a feliz data. - em 1.852, pelo Jagua-
.Embora tarde O ESTA.- rão, retornaram ao Terri

DO apresenta, respeltosa- tório Nacional as' tropas
mente, votos de muitas .fe- brasileiras que fizeram as

Transcorre, na data de licidades.
.

campanhas do Estado

hoje, o aniversário natalí-] 'I' Oriental e de Buenos Ai-
cio do nosso presado con-, Fazem anos, hoje: ,

res, comandadas pelo Ge-
terrâneo e distinto amigo ',_ Willy Kersten, fun- neral Luiz Alves de Lima e

tsr. Sólon Vieira, Secretário cionário dos Correios e Te- Silva, futuro Duque de Ca
do Tribunal Regional Elei- légrafos; xias; .

I
toral e pessoa muito rela-

_ Exma. sra. d.
• Lu�i - em 1.880, os Barões de .

danada na so�iedade loc�l., Garcia Goulart, esposa do Vergueiro e de Embaré
. Pelas suas elevadas Vir- sr. José Goulart adminis- -ontrataram a construção
tudes o ariíversaríante ver- trador da Coloni'a "Santa 10 edíficio que destinavam
se-á, estamos certos, cerca- ,Ana";, 1 ser oferecida a Socieda
do de merecidas homena-

_ Sr. Dante Filomena, de Auxiliadora da -Instru

gens de regosijo pelo trans- sócio da firma Filomeno & ção.
"curso de seu natalício, às C' _ André Nilo Tadasco

ia.;
quais os de O ,ESTADO se '_ Sr. José Aúríno Bru-
associam' com todo prazer, no, telegrafista; \

formulando-lhe os melho-}
_ Sr. Guilherme Ruch,

res votos de felicidades, representante comercial;
- jovem Ubirajara Bra-

ga; ,

OLIVEIRA - Sr. Jorge Portela;
Na data de hoje vê trans- - Sr. Manuel Prudencio

correr a de seu aniversário' Mendes, funcionário publi
natalício a exma snr.a d, co;
Carmem Oliveira, destaca- I :--- Sr. Vivaldo Garofa
da hmcionária do Departa- lis;
menta dos Correios e Tele-' Sr. Manoel Farias;
grafos e pessoa destacada I Exma. sma. Cora
na sociedade local. Gonçalves Schmidt, esposa

De ha muito vem dirigiri- do sr. Dilermano Schmidt
do, corria Presidente, a' So- funcionário da Diretoria
ciedade de Amparo aos Tu- do Interior e 'Justiça;
berculosos, nesta Capital, - Exma. sma. Juçá Dias
não medindo esforços para Peixoto;
que a tarefa que lhe foi - Exma.. sma. Viúva
confiada se veja coroada Maria Olimpia dos Santos; ,

de pleno e,xito. - Exma. snra. Viúva
A's muitas homenagens Olindina Mira;

que serão tributadas a ilus- - Exma. snra. Celina
tre damà aniversariante os KoeriCh.
de O ESTADO, respeitosa-

'

mente, se aS,sociam. ,NASCIMENTOS

LUIZ FIUZA LIMA

CASA VENDE-SE
Vende-se uma sito a Rua Lâuro Linhares, 6

ver e tratar no local.
. ,

C�()NVITE
O Diretor da Faculdade de Farmácia e Odontolo I

gia de Santa, Catarina, convida, pelo presente, os cor

pos docentes e discentes da 'mesma Faculdade, bem co

mo as classes médica, Farmaceutica, e Odontológica
.

desta Capital a assistirem, no próximo dia quatro (4)
de junho, sexta-feira, às vinte (20)' horas, no 'auditório
do Departamento de Saúde Pública do Estado, a proje
ção dos seguintes filmes de carater científico, gentil
mente cedidos pelo snr. Wolfgang Heeren, gerente da I

"Philips Médica S.A," Filial de Curitiba:, I

1). -c-- "O ' Microscópio Eletrônico e suas mara

vilhas". '

2). - "A Vitamina R-12 - Contra Reumatismo"
3). - Filme sôbre "Cirurgia Moderna".

-,

4). - "Aplicações Práticas da O'tica".

,,----- ----,_- ,_ ----

GUARDA-LIVROS' devidamente registrado c/tiro.
cínio de 20 anos em Comércio Ind. e esp. em ma

deiras, procura colocacão, aqui ou no Interior pa·
ra diversas firmas. OH. a este Jornal, sob

GUARDA·L1VROSANIVERSA'RIOS

SR. SQLO{'l VIE,IRA

lssocia�ão Irmão Joaquim
EDITAL DE ELEICÃO '

De acôrdo com o disposto no artigo n. 42 dos nossos

estatutos, faço saber aos que o presente' virem ou dele

tiverem conhecimento que no dia 4 de junho de 1954,
às 10 horas, na sede da Associação sita à Avenida Mauro
Ramos, nesta, serão realizadas as 'eleições para asua Di

retoria, no período f954-1955.
,

Florianópolis, 28 de maio de 1954.

OSYJY Ortiga - Presidente.

Dr. 'Haos EgO,D Kechele
CIRURGIÃO DA CASA, DE SAUDE SÃO SEBASTIÃO

'Com estágio na Clínica Cirúrgica' da Faculdade
de Medicina da Universidade de São Paulo.

Viagens de aperfeiçoamento aos hospitais de
Montevidéo e Buenos Aires.

'

CIRURGIA GERAL - PARTOS - DOENÇAS DE
,SENHORAS

Operações de:· Aparelho digestivo:- Estômago,
intestinos, reto, anus etc:, vias biliares (vesícula)
Aparelho gênito-urinário masculino e feminino, rins

bexiga, próstata útero, ovário!" operações plásticas.
Cirurgião da glandula tireoide. Cirurgia do cân-

'

cer. Traumatologia.
'

Atende das 8 às lO ,e das 16 as 18 horas na Ca
sa de Saúde São Sebastião, {las 10 às 12 e 14 às 16 ho-,
ras a rua Fernando Machad'O nr. 6. (Prédio do Institu
to Diagnostico Dr. Djalma Moellmann).

, ,

I'

E.MPREGADA
Precisa-se de uma, que saiba cozinhar. Tratar à rua

,Bulcão Viana (Praça da Bandeira}, n. 49. Não precisa
ir às filas.CriSQ18 na

Cajedral
No proximo domingo,

dia 6 de junho, Festa do
Divino, Espirita Santo, pe
.as 16 horas, o Sr. Arcebis
po Metropolitano adminis
trará, o sacramento ,da
CRISMA. -;- As pessôas
interessadas poderão ad
quirir o bilhete na Sacris
tia da CatedÍ'al, nas hooos
do expediente; das 11 às
12 horas e das 15 às 16
horas.

' ,.'

, Os maiores' de 8 ,anos
deverão co�fessar-se an-Iteso

.

SNRA. CARMEM· Aprenda dacJilogralia
Escola Profissional "Pedro Bosco" - Reconhe

cida pelo Govêrno Estadual em 19 de setembro de
1921 pela Lei n: 1.376.

'
'

Rua Vidal Ramos, 80 - Fl.orianópolis:

AGENCIA DE 'DETETIVE PARTIC'ULAR,
- Executa-se todo e qualquer trabalho âe Investi-

t:g::..r;;ões, comerciais, civis, criminais etc. 'Dentro ou

fÓl�l' do Estado.

Avenida Mauro Ramos 192 _,.. Fone ,2.343

ZEPHYR SIX
Vende-se em estado de' novo, pouquissimo

rodado, com rádio original de .ondas curtas e lon

gas. Vêr e tratar à Rua Almirante Lamego, 86
com o sr., Aur�lio. Na parte da inanhã.

' Santa CatarinaFlorianópolis

AVENTURAS 00 ZE-MUTRET� •••

SNRA., DES. ALCEBIADES O .venturoso. lar do n�s�o IV. S. DE SOUZA particular amIgo, CapItao,
A sociedade local se re- I Delso Lanter Peret Antu-

,

,gosija, nesta data, com o né�, �lustre' 'O�icial d� Itranscurso do aniversário Exercito em serVIço no t4
natalÍcio da exma: sma. B.' C., e qe sua exma. es"

da. Ruth 'Silveira de Sou- posa d. Zélia Peret Antu

��, e§posa do sr. Des. Alce� n�s, foi' en�iql!e�ido, n?...
biades Valéria Silveira de dIa 31 de MaIO ultimo, com

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sexta-feira 4 de Junho de 19544 o ESTADO

-
"

1 ,.jD,i��\Ir:§..Or .AG::Pr_e�jto Pa,lo Preis
� Não' podíamos, nós do I altissonante, aos seus ir- no Congresso Nacional e

interior, 'por isso, estar au- mãos e companheiros de na Assembléia Legislativa
sentes' desta festa 'de com- todos os quadrantes do Es- a nossa grande admiração
preensão ,e de revigora- tado a sua palavra, trans- pelo seu exemplo de dig
mento partidário. - Si formada em símbolo ,de nidade e, capacidade.
trouxemos um pouco do admiração. - Que juntos, - E;, ao' apagar das lu
nosso entusiasmo a esta norte e oeste, centro e sul, zes desta grandiosa con

convenção e o· nosso propó- vejamos nascer um 3 de venção, seja-nos permitido,
.

sito de lealdade e discipli- outubro vitorioso e promis- a nós homens do interior,
na de soldados, recebemos, soro

.

dizer ao nosso eminente e

aqui, muito mais do que - Si perdemos/ alhures impar .chéíe e guia o que
pudemos dar. - Levamos uma escaramuça e si der- por êle sentimos. - Não
o exemplo de coesão.e a rotados fomos por aliados, são palavras ôcas que lhe
elevação de propósitos dos os mais diversos, aqueles' desejamos' trazer, Dr. .Ne
nossos dirigentes e parla- mesmos aliados já estarão rêu. - E' a admiração dos
mentares e o estímulo dos a' confessar conosco que que lhe conhecemos a per
homens de imprensa. náo houve derrota, mas sim sonalidade marcante e 'ca-
:_ Enquanto, por aí, se um êrro coletivo, êrro que, rater retilíneo. - Nessa

fala .em "paz e harmonia", conosco, hão de um dia frase apenas desejamos de

antevemos lutas árduas e reparar, para o bem de San i dicar-lhe e pedimos que
embates duros, quando te� ta Catarina.

'

I a recolha com carinho: ,

remos que resistir às pres- - Em nome dos conven-
'

Orgulhamo-nos de San-
; sões de um fisco maldosa- cionais dos Municipios ,do., ta Catarina, porque ela
mente industr,iade e de interior grato me confesso

I
deu ao Brasil um de seus

um poder econômico en- nelas deferencias que aqui maiores filhos.
,

genhosamente' montado por .os foram dispensadas. - E, como testemunho
todos os quadrantes. - Ao Diretório Regional, de leal devotamento, solici-

,
- Mas, ainda assim, es- � aos homens de imprensa to aos convencionais para

taremos todos a postos, in- ) .nosso mais vivo reconhe- que saudemos, de pé, e

centivados que fomos, nes- 'mento pelo seu trabalho .com a mais calorosa ova

ta convenção memorável, 'e orientação e estímulo. ,I ção, nosso grande chefe,
onde se projetou a nossa - Aos representantes I Dr. Nerêu Ramos.
vitalidade e revigoramos o

nosso entusiasmo. =r O 3
\de outubro ha de encon-

.

trar-nos confiantes e deci-

tO
_

'Cdid�s, porque A \?ão e�)ste asorazao de desammo.
'I'� r

.
- Nunca prometemos, "_'

ao povo, nem lhe, wenti-
mós:' Conduzimo-nos, no Mais uma vez ficou evi- pará que um símbelo se le
govêrno -como na. oposição,

I
!enciado que para POliCiarj

vantasse nqr.te,aQdo ' ações.
com dignidade e ser..enida- d.ldãos tivres, necessários O lamentável exemplo, de
de e". nos Munlcípios em .e faz uma polícia compos- ve servir como sinal ' de
que o Partido Social Demo- "a de cidadãos concientes, I alerta pará as Polícias Mi
crático vem ocupando as .oncientes, diséiplin'ados e Mares, instituições policiais
funções executivas; temos .ompenefrades dos seus onde se percebe anseios de
um exemplo, a dar a Santa jeveres. Função tão séria emancipação, afim de dar
Cátarina. _:_ Exemplo de .omo a de polícia não póde ao Brasil uma polícia digna
trabalho construtivo e sem er confiada a qualquer dos brasileiros.
alarde; exemplo de harmo- im. Não póde e não deve! Polícia é coisa que deve
nia, e c6,mpreensão entre Polícia sem. autoridade, e tem que ser algo acima
Os.:,podê·res' eoristítuidos; � ào � .polícia: 1)':. essa .auto- de personalismos, paixões,
exemplo, afinal.. de' cum- .idade que à polícia se dá, caprichos e -servílísmo.,
primento do mandato que. ! em linguagem' .tecníca I Soldados da ordem, defên-
o povo 110S, confiou. '

, .Jenomínada poder d,� polí- sares da lei, somente a LEI
- Recebemos, ha instan-,

da. De fato, é um poderl e poderá nortear, os seus

tes, a saudação dirigida, como todo "p,o,der" têm que atos.
'

nesta convenção, a nós ho- ser usado com equilíbrio. Nestor Moreira foi sacrí
mens 1)0 interior. - Foi a Para os espíritos fracos -., ficado, mas o seu sacrifí
voz do norte e .do oeste de os vilões -, ou para os I cio é perpétuo estigma lan- '

Santa CaJarina dirigida a jactaciosos - os ignor�m-I çado contra as violências e

nós. outros do Centro e do, tes -, êsse poder é perigo- arbitrariedades daqueles a
'

Sul. - Recebemos a 'rnen- so porquer.é inebriante e quem cabe guardar e pro
sagem de fé transbordante faz com que eles percam ó teger. Um. dia, que Deus,
e de efusivo entusiasmo "senso da medida". Tanto nos ajude, as polícias redi
que nos transmitiu o nobre isso é verdade, que aí está, midas dos resíduos do ca

DeP!JJªdo Fernando de Oli- o resultado: A treeulênela panguismo, prestará tribu
veit'à'- e, neste; momento, o' policial fez mais um már- tos de gratidão ao jorfialis
centro e o sul fazem voltar, fir, Um corpo·baixou a ter. ta cuja morte alertou um

como que num -eco vivo e ra voltando as suas origens, povo.

I' ,

I

I

Nestor Moreira

CHEGARAM"-'
SEMENTES P[

"
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Pártlcrpaçao
JOÃO DOMINGOS DA SILVA E SENHORA

E
EMMANOEL PAULO PELUSO E SENHORA

•

• ), .

.

I.

Comunicam aos seus parentes e pessoas de suas re

lacões o contrato de casamento de seus filhos NORTON
E�JANDIRA.

'

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

AQUECEDOR ÊL�TRICO ÇENTRAL
, ,

NORTON E JANDIRA

CONFIRMAM

Florianópolis, 31 de Maio de 1954.

•

Com ês�e .vele.. V. S.
t.b"i"ci urne, contt. que

;1�:r.�_••I!!==-lhe ..ender6 jurO COm-

'I:
, ,pe,?s�9" e

§EtillSssssss���.�� levó..';' pAI'A SUA I'esidên- ,

, '

eie, um, lindo. e.útil p..esente:
um BELISSIMO C!OFREde >4�O eROMADO.

NCO AGORicbLÃ' J

,
.
� c7�AO-, 16

,

_--_ F'LORIANOPOLlS' - SANTA CATARINA .,D"

I;CO,NOMIA absoluta
Grande 'C'ONFQRTO'

AQUECEDOR

ELÉ-i-RICO

�·�4
. "rv1;E�s.ÃQ e CJ:iUVEIRO

_..--.��-

Capacidade 30 LITROS

• Construido Inteiramente d�
cobre.

"

• Ag�ecir:nent� ultra r4e.ido.
• Játo .abundante na tempe

ratur� desejada.

o MISTURADOR DÁKO. de regu
tOllltm instantanea, permite a

maior escola de graduaçõe•• ele
TfMPfRATURA.

Capacidade:
100 a 1.000 litros

Fabricados nos' ,tipos
horizanta' e verticol.

• Construção sólida, sendo a caixa int�rna. d�, COB�E· e

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

que proporciona gr,ande ECONOMIA;
,

,

,�

GARANTE O Q.UE FABRIOA .,

"

,
r. 'B AMOS S/4.-Comérclo 8 'aênclll
Rua, João Pintoi '-.Fp�lis••St.� Catarina

.... ,'.'/_

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

.�p8,.I:A�.
I A's 8 horas

'IJ I T·Z
. . _

A's 5 horas
Richard Basehart --'- Michael

Oshoa em:

ARRANCADA DA MORTE
_ Preços:
Cr$ 7,60 e 3,50

.

Imp. até 10 anos.

-x-

A's 8. horas .

Espetáculo de Téla e Palco:
Na Tela:

Michael Oshea em:

ARRANCADA DA MORTE
No Palco:

'

Moulin Rouge - apresenta:
,

NOITE DE
.

ESTRELAS
Com os artistas de fama inter,

nacional - NOEMI PATTER"
SON - ELECTRA - ENO SE
NA - ERNEST ,LUIZ MENDA,
RIZ - VIVIAN DE LUCA - ER,
NST BALLET - CARLOS E
lVIARGARET - CARMEN CI,
BRIAN - todos sobre a orienta,
ção artistica de CARLOS GON
ÇALVES -

Preços:
Cr$ 30.00 e 20,00.
Imp. até 14 anos.

o !
,-.

James Stewart :;ulie
Adams em:
E O SANGUE SEMEOU A

·TERRA
Technicolor

No programa: Noticias, da se·

mana, Nac.
Preços:

Cr$ 6,20 e 3,50
Imp. até 14 anos.

A's 8 horas

lI'r�R.1I
Dick Farnen - Spina - Caro

los Cotrin - Fada Santoro nu

ma interessante comedia de ci
nema nacional.

PERDIDOS DE AMOR
No programa: Esporte na té

la. Nac.
Preços:

Cr$ 7,00 e 3,50
Imp. até 14 anos.

A's 8 horas
William Powell - Julie

Adams - num belo espetaculo
em techni.color

TEZOURO PERDIDO
Preços:

Cr$ 7,60 e 3,50
Imp. até 1 4anos

Ais 8 horas'

,
Novas apresentações da Cia.'

Internacibnal de Marionetas
) ROSANA PI'CCHI
Preços:

I
,

Cr$ 15,00 e 8,00
Imp. até 10 anos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

Par:,ti·da S--
.

� "".
.

Democ[atiéo
Representaçã Federa.

Para a representação federal, decidiu a

Convenção indicar os seguintes nomes:

SENADO FEDERAL

Dr. Nerêu Ramos ,

,

Suplente: Dr: Francisco Benjamin
lotti.

Gal-

CÂMARA FEDERAL'

Dr. Nerêu Ramos
Atilio Fontana
Dr. Paulo Carneiro
Dr. Aderbal Ramos da Silva
Prof. Orlando Brasil
Dr. roaquim Fiuza Ramos
Dr. Ivo d'Aquino
Dr. Leoberto Leal
Dr .. 'Serafim Enos Bertoso
Dr. Arquimedes Dantas

Representação Estadual
Candidatos. indicados pela Convenção, à,

Assembléia 'Legislativa do Estado:
\. \ ...,

.

Dr. An:tÔnirr Gomes' dê Àlmeida . -s

Dr. Lenoir Vargas Ferreira
'pr.. IvoSilveira

' '

Miguel Daux '

.

.' Dr. EdmundoRibeiro Rodrigues,
, � '. Dr. "Walter' Tenôrio Cavalcante

,

Dr .. Jóriú�'Barroso Filho í .

.
,

; D)(� ElpídioBarbosa
.I 'CeI. João Eloi Mendes
.Dr. Firmino Cordeiro
Prof. LãUfO-Lo�k�

- ,.�, ..,.," .?' .. �': �.,.��'

Hilário Zortéa
'

..

Protógenes Vieira
Dr. José,Bahia Spindola Bittencourt
Epitácio Bittencourt
Francisco de Souza Neves
João Gomes de Càmpos
Carlos Spalding de Souza
Valérío Teodoro Gomes
Dr. Alfredo Cherem
Hélio Peixoto
Dr. Osmar Cunha
Frederico PoY Filho
Dr. João Estivalet Pires

" ,Baul()'Preis
.'

'
...

. ,

Mário Tavares da Cunha Mello
CeI. Antônio deLara Ribas
Oscar Rodrigues da Nova
Dr. Armando <:;alil Bulos
Dr. Lecian Slowinski
Pedro Kuss
Manoel Siqueira Bello

.

Ivo Müller

Hugo Roepke- .

Ermelindo Largura.
Dr. Orlando Bertolli
João Santos
Dr. Heitor Guimarães
Alfredo Campos
Ricardo'Witte

,Dr· Fernando Oliveira
José Paglioli
Olívio Nóbrega
Dr. OsnÍ de Medeiros Régis
Benjamim Bittencourt Barreto
Dr. José Boabaid

_'

Dl'. Adalberto Tolentino de Carvalho
Prof. Flávio Ferrari
Dr. Wi.lmar Dias

Torquato Tasso

Joaquim Rigo
Arlindo Ferrari
Dr. Ylmar Corrêa

Tiago José da Silvia
Dr. Renato Ramos da Silva j o

Flr.t'ianópolis, Sexta-feira 4 de Junho de 1954 .

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO
,

EM CORTESIA

E EFICI'ENCIA

Desde épocas remotas se

atribui à água usada na ali

mentação a' propagação de'

.r:f�. federaeão dos Trabalhadores Das

�f!':2'���. ,lllOdustrias do Bstado'de S: Catarina
�

�EI=IL
,," COMUNICAÇÃO
Procurando ampliar e aprimorar os benefícios pres- , ___..

tados aos seus filiados, dando cumprimento, assim, as

suas relevantes finalidades, a FEDERAÇÃO DOS TRA-

,p ", d O'
BALHADORES NAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE

recel o, O" l!l' SANTA CATARINA, comunica que dispõe agora de

,

.

"

U
I um Consultor Jurídico permanente, que atenderá aos

AGUA, VEICULO DE interessados, diàriamente, das 9 às 11,30, à Rua Tenente

DOENÇAS Silveira, Edif.ício Partenon, 2° .Andar, sala 203.
Fpolis., 19 de maio de 1954

, ,Carlos Bicocchi - Pr�sidente
.

I.!IRA TENIS °CLUBE
fj�lr.t1111� IM .11v.. ria Di�:tregaS��a��êmiO�,r�����;�i�ét.:l�;�i���i�

. , ,

Vf'L _ Concurso de Dansas � as 22 horas.
(O REGULADOR VIEl�) I' DIA 23,- Quarta-feira �'TrÇldidonal soirée de

A mulher evitará dorea São João - Festa no Arraial - 'Dansa da Quadrilha
" ALJVIA AS CóLICAS ,UTERh'lA� e Ratoeira - Dansas Típícas - Farta distrlhuição de

. � �.;, fo:�prega'lIe, com vantagem pau queimada, pinhão, amendoim etc. __;, Traje Caipira. _:_-

. �.' . combater as Flores Brancas, coU· Início 20,30 horas. ,

,

AVÓ {f")." caa Uterinas, Menstruaes e .p" o DIA 27 - Domingo - Grandiosa Matinée infan-

�:'r. parto, e Dores nos ovário.. til de São Pedro - Traje a carater -- Desfile de crian-

tias. I'
'

t -. .:�. '

.'

�'
•

_Tlr & poderoso calmante e Re�tl.' �.·as com prêmios aos vencedores às 16 .horas.
Evite a's' fe:pres' ,#fic� e �lX�'� dor por excelência.

_, parcJ_tifica. f��vendo
'

�u, �...').��'-::'�� FLUXO SEDATINA, peja �tU.' com-
---

Pelo menos; filtrando a :t?,;,;IT;f:�,lt ',�'\ MÃE '"rovada eficacia é 'receitada po,
: " ..!ln '.- médicos ílustrea. .

-�---,----------------

<águ;:;�"a",,� b,ber FLUXO SED.!2".!.:con'h40 .�J�.., ..

,0'-
$fS�lf�í�õ- Trrrénos

-

na ;Vílâ FI.ridal�� ftil����:
.

�

, LONGO PRAZO SEM JUROS
'

•D/. �,Oportunidade especial para aquisição; com grande I �
",.?" ==

facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA. � � 14 ':. � � � ,

Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução. �'�I ,'l'IP '

Priviligiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES- " ---- j
TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valorização

., •

imediata..

I
OS TERRENOS .EM ZONAS MAIS DISTANTES

, NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-
,

Peça hoje mesmo informações a ' II SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA '

LTDA. (SUBRAL) ,

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

certas doenças. Estão neste

caso, entre outras; as febres
cífica ,e paratífica. Hoje está.l'

,:�bl11provado é,xperimerit?l:.·
,nente'.qu� a água-de c�m
mm�, é um ',d�s' fator;s d,e
pr'opag�ção" de�sas' m�lés-

..

'��
,[ O Centro de Irradiaçãc
Mental "Amor e Luz" realiza

: sessões Esotéricas, todas as se

'gundas feitas, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 2°
'andar.

'

iI ENTRADA FRANCA

\ (Legião IS,lra 0- ,

getra Améric808»
WASHINGTON, 2 (U.P.)

- Dizem que oficiais do
Exército estudam atual

, mente diversos projetos de
I criação de uma "Legião Es

trangeira Americana". No

Departamento de Defesa,
precisa-se, entretanto, que
êsses planos não têm ne

nhum caráter oficial.'
'

i(�Vestí
.

OS' Desnudos» !
,Campaoha do agasalho

Esta é mais. uma das grandes campanhas que o

'GRÊMIQ PEDRO JORGE FRASSATI" vem encetando
em benefício dos Il1enOS favorecidos de nossa Ilha.

Os jovens componentes dessa benemérita agremia
·.:;ão fa,�em, por nosso intermédio, um apêlo, dirigido es

pecialmente às senhoras de Florianópolis, para que se

parem ,um cobertor ou ,qualquer peça de roupa que' possa
.

f1.quecçr aquêle« que mal têm um teto pam lhes servir

,de ab1'igo.
Sábado, próximo, a partir das 13 horas, uma comis

, rão procurará as casas da Av: Trompowsky e da "Chá
cura dó Espanha".

Outros pontos da cidade, não poderão ser visitados,
por hora, pois' que parte dos gapefistas deverão encon

trar-se em algum ponto da Ilha, em excursão assisten
cial. Entretanto, as senhoras donas de casa poderão en

vrar, se possível, 0,$ agasalhos que puderem doar, para a

rede do. "Grêmio", na Rua Tte. Silveira, Edifício Parte

non, sala 201. (Encima do Copacabana Bar), das 14 às
18 horas de sábado.'

Cequetres Praia: Clube
CONVOCAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO "CO
QUEIROS PRAIA CLUBE" PARA A ELEIÇÃO
DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE' DO

C. P. C.
De ordem do sr. CeI. João Eloy Mendes, Presidente

10 Conselho Deliberativo, convoco todos os membros
lesse Conselho,_ abaixo 'mencionados, ora eleitos em As

sembléia Geral para a sessão que sé realizará na séde do

"Coqueiros Praia Clube", no próximo sábado, dia 5 de

Junho, precisamente às 15 horas, afim de se proceder .a
eleição para Presidente e Vice-presidente e Conselho

Fiscal, dessa Associação para o período de 1954 a 1955.
Drs. Romeu Sebastião Neves, Paulo O. Scheideman-'

tel, Rafael Cruz' Lima, Arno Pedro Hoeschel; snrs, To- \maz Camille, Michel Daura, Mário Garcia, Esperidiào
Amin, Aroldo Pessi, Florisbelo Silva,> Oswaldo Goulart,
Euclides Lopes, Wilson Schiefler, João Cardenuto, 'Emí-:

'

lio Guasco, João Gasparino da Silva, Rosato Evange1is�,
ta, CeI. João Cândido Marinho, Tte. Jayme Gevaerd, Tte.
Gilberto' Silva e mais os seguintes suplentes: Snr. Jaime
Abrahan, Reinaldo Wendhausen, ,dr. Germano Faria, dr. '

Fausto Brasil, SL Baldicero Filomeno, José Fortkamp;;,' ,

Lourival Almeida, 'Ubaldo Abrahan, Miguel Daux /e
Jalül Abín, bem assim a todos os sócios natos fundado-

Raulino Horn Ferro - Secretário
------'--------,

- '.

TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

,

,CQnvocação
Na forma dos estatutos e de' acôrdo com a lei vi

�ente, convocam'os os senhores acionistas desta Socied�

RGANISADO �e p�ra a �sSlemblé.ia Geral Extraordinária ,que se rea-

E:
Jzara no dla 10 de Junho do corrente ano, as 17 };loras,

ED-ITADO 1a Séde Social, à sua Felipe SchÍnidt nO 14 _:_ so1:)rfldo,
'1esta Capital, com a seguinte ordem do dia:

PO� 1) Verificação de aumento' do capital social;
2) Reforma dos estatutos;
3) Outros assuntos de interesse social.

Florianópolis, 26' de Maio de' 1954.
Jnão David F'erreil'u Limâ' DiJ'etOr-Presidente
Luiz Fiuza Lima DiretorcSupeántendente

f1.bRIANÓPOLlS'._SANTA C,!l.TIIRINA

I

Distribuidor
Ór

C. RAMOS SíA

Cornf'rdo - Transportell
nua J II�O Pinto. II FpoU.

,

Expresse Fio ríanépe lís
ANDRADE &' KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba ê São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

Rua Conselheiro ',Mafra, 135
Fone: 2534 --:-:- Caixa Postal, 435
End. Telegr.: SANDRADE,

Agência ._:_ CURITIBA
Avenida 7 'de Setembro 3320/24

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

Agência: - Sj\O PAULO
Rua Rio Bonito n. 1247 '

FOIle: 9-31-96 - Atende Rápido RIOMAR
,

End. Telegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
com tráfego mútuo até São Paulo com a, :Emprêsit

,
de Transportes Minas Gerais SIA.)

Viagem' com' segurança'
,

.

e rapidez
'

-

SO NOS CONFORTAVEIS MiCRO-ONIBUS DO

RAPIOO {(SUL-BRASILEIRO)
Florianópoiis' - Itaja! - Joinville - Cu�itiba

-,.#-,"" ��. � "-

Agência: lina Deodoro esquina da
Rua' Tenente Silveira

Oportuno
Convido ao' eletricü;;ta conhecido pelo apelido dt

Avis.o
LAGÔA,' a vi�' ao meu estabelecim�nto comerciál" no

prazo de 3 dias, afim de re?olvermos assunto que lhe

intere,ssa, antes que sejam tomadas outras providências.
_

'

Estreito, 26 de Maio de 1954.

Otomm' Bohrn

proprietário da Casa EUREKA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



F!���ER��LHO�S�i!i!�ca��ô�at! [CDS �a Convançao �O P .s.o.
Nos próximos __dias 5 � 6 te". -

do corrente, serao realiza- E' festeiro o 'sr. Santino

Discurse do Preíeite PaulePrelsdas as festas' de Divino E.;;- Andrade, servindo de. Es-
"

pirito Santo, em Rio Ver- padins seus filhos.
melho dos Inglêses, cons

tante de barraquinlias, fo

gos de artificios, missa. e

novena resadas. pelo Rev.
Padre Braum.'

Será imperador o jovem
Jaime Evilásio Soares, seu
do que a festa será abri
lhantada pela banda de
música da Penitenciária do
Estado, gentilmente cedida
pelo seu digno diretor.

O Provedor 'da Irmanda
de, sr. João Gualberto Soa
res, vem envidarido todos
os seus esforços para o

perfeito brilhantismo da.
festividades do Divino Es
pirite Santo, em Rio Ver
melho, que está despertan
do o mais vivo entusiasmo

NA TRINDADE

.

.iosso Estado, - nesta ho- tarina,' que é o nosso .che
ra memoravel, foge-me, Ee impar, Sr. Nerêu Ramos

por instantes, a imagina- - Chefe, que não confa
ção, transportando-me à bula e não transige sôbre a

humildade de um recanto ruina de lares desfeitos. -

"OLHAI OS TRIGOS DOS esquecido e ignorado da Chefe, que não faz acôrdos
encantadora terra barriga- sôbre as lágrimas dos hu-

CAMPOS" verde. mildes e dos perseguidos.
- Vejo-me num lar - - Chefe, que 'não desce ao

A 'conta de luz, chez moi' quasi choupana - rústico cambalacho, mas se man

e primitivo, rodeado pe- tem, sobranceiro e sereno,exige verba especial, reser- los irmãos, numerosos mas 1uando mais acesa se es-

fortes, simbolo das. íamí- boça a luta.
lias do interior, afeitas ao - Grande e coesa, ain
duro labor do trato da ter- da,' a nossa agremiação,
ra. porque eficiente e prestí
- Vejo-me, por momen- moso o seu estado maior,

tos, menino da roça, aca- representado pelo Diretó
co Verissimo a Machado de nhado e sem atavios, jo- rio Regional, que -congre
Assis, do Eça ao Morgan, gado à luta da vida, sem, ga os maiores valores polí
de Pltigrili a Giovani ambições e 'despido de ticos do Estado.

Guareschi, do Ruy aos
vaidades. Hoje, homem do - Na vanguarda da lu-
interior, que de glórias só ta sempre vimos a falange

Sermões de Padre Vieira. -poude ostentar as cicatri- de .escol. - No Parlamen
De sobremêsa quando a zes que as duras contíngen- to Nacional, Senadores, e

indigestão é, aguda, devoro cias de cada dia e dos) anos Deputados pessedistas têm
um bom românce policial "imprimiram .em, s�u pró- sabido constituir-se legítí-

. . . .. pno ser, aqUI me Jogou es- mos representantes de San-
Para. ,a�lrltlvo, os Jorn�Is" 'pecial deferência e mago: ta Catarina; pugnando pe
(periódicos, hebdomadarios, nanimidade desta conven- os l�OSSOS interesses e car

bi-semanários) , daqui, do ção, para, em nome' dos reando para nossa 'terra
iu'terior (exceto Laguna), ho�ens do interior, �razer recursos fina,nceiros, mas

do Rio de São Paulo. E os
a mm.ha palavra de fe e de �ham�ndo, sobr.e tudo, a

,
. mtusíasmo.

_ atençao do Brasil -para nos-
leio ínteirinhos. Não deixo

_ São as decorrências so Estado pelo valor e pela
nada para ninguem. Devoro .ío regimen e da' democra- eficiência e capacidade de
secções políticas, econômi- zia, que irmana e congre- seus representantes. -

cas esportivas E quando ga os sábios e €IS de franca Grande e 'Coeso, também o \
não concordo

.

ti _ I f?rmação;,e apr�x��a os di- Partido Social Dernocráti-v'com as no I
rigentes e os dirigidos. CC) pela sua cerrada lmha

cias, discuto comigo mes-
_ Aqui nos tendes, ru- de combate. - A historia

mo. Essa de.cconvocarem o .Ies, mas disciplinados sol- política de Santa Catarina
Brandãozinho não me en- Jados do partido. � Aqui ha de registrar, um dia, a

Os candidatos abaixo relacionados deverão -

apre- €ra, O homem não está à »stamos obreiros humildes, página de abnegação e, sô- I
sentar-se atÉ. (j dia 17 do corrente nas: I .! quiçá desajeitados, mas !:>re tudo, de lealdade parti-
ESCOLA PREPARATORIA. DE SAO PAUr:.O lltura do posto. VIVe a en- cheios de entusiasmo e dária que escreveu a ban-
OS,lY OrtigaFilho.' ten-ar o time! Não se

em-I transb?rdantes de fé

c,
ívica ca?a pes�edis.ta na Ass�m-ESCOLA PREPARATÓRIA I DE PORTO ALEGRE prega a fundo, como ex i- e confIantes num futuro bIela LeglslatIva do Estado.

Alvaro Flores Neto, lV1ario Lonchi Junior, Paulo gem os irltere'sses do Bra�il. mais 'humano e promi�sor. - Si outros 'motivos não
Alberto Buchele Lino, Ottomar Nussner e Waldir ,AI- _

.

.
- E os homens do mte- nos movessem, o só

exem-Ifredo Panneiz.
_ .'

. , A produçao. �aclOnal, fal-
'ior Não podiam ficar au- pIo de honradez· e de inte-" , talmente calra. Para rego- ;entes desta festa de civis- �ridade moral dêsses De-

'Inle',·ro ap'o' 1·0 ao' PSD ,ijo dos concorrentes A Ar- no e dé' revigoramento ')utados nos fôra razão su-

g'entina e o Uruguái (inte- )artidário, chamados que �iciente para mantermos a-

ressados),. estão satisfeitos :omos e convocados pelos 2esa a chama do nosso en-

C·'· t do H II �randes chefes de nossa tusiasmo e coesão partidá-ar a
.

sr. erme DO com a presença do Bran- 19remiação, onde pontifi" :ia.

da S·llva RI·bal·ro·
clãozinho nesse �osto-chave. ?am os grandes valores mO- - E, si ám�açados esti-

li Um 'verdadeiro
.

desastre rais de nossa terra e que. véssemos, algum dia, pelo
conser�ar no lugar o Bnan- I honram com o seu nome

I
desânimo e tomados de in

dãozinho _ o nosso Bran-
e a sua viãa voltada aos in- diferença, ativos e vigilan
terêsses e reclamos de I).OS� tes permaneceram sempredãozinh.o, do Fomento do sa gent�. os elementos de ligaç.ão en

Trigo. Politiza tudo. Ainda - Somos um partido tre nós do interior, solda
agora, lá de ChaPecó, vem forte e coeso, não tanto dos do partido, e os diri

grave denúncia: o �r. Leo- aelo valor de seus solda- gentes de nosso, estado
dos, mas, antes de tudo, so- maior.

na/do Indio Fernandes, se-
mos gr�ndes e nos impo- A imprensa, {alada e es-

cretário da Associação Ru- mos pela qualidade daque- crita, da Capi�al e do' inte
ral, . em' carta à impl'en1!a, les que nos dirigem os des- rior, manteve-se sempre .

a

mostra a politicagem que
tinos. -'- De pequena valia postos, incentivando, orien-

" ,eria O' nosso entusiasmo tando e defininrlo, levandoest.ã� fazendo com a distr�- le soldados, si não fôra a o confôrto aos perseguidosb\:llçao de sementes de trI- �apacidade e â firmeza do e a solidariedade aos que
go. E o Brandãozinho rí sa- �rande <!ondutor de ho- sofreram.'

c i são, congratulando-nos

I 1" d S t C C ' atisfeito: O trigo está servin-, 'nens, g 01'1a e an a a- ontinua na 4 . Pago
co� o Partido Social Demo-

, do à U.D.N., à politic.a ude-
crático por mais esse valio-

l:is.ta, aos. in.teresses eleitO-I , , 'O ESTADO' , ,so apoio que lhe -vem em- ,

ra1S udem-ldwos:, Em todos I .

Ribeiro Rodrigues, a quem' prestar, espontaneamente," '.

os municipios onde pode, o .

-

c ligam laços' da maior ad- um v�loroso lutador demo- Brandãozinho dá trigo e.Jei-
miração e que na Assem-I crático. '

'. to�,al. Todo trigo do Br n-,

-
- - �- - .. - ,.,...-�

.., w&.,,&-":' •...._ --:.-...... ,dãozínho' e trigo polít:o, I
O Caso .Nestor·Moreira '

��:E �:fE::a�:::�:i:� i
s. SURI

I
tuiçito que serveIl}, mais dãozinholPr.ecisa acertar o!

Com justa e legítima re- ,uma vez, entre tantas, pro- pé. Ou a <cabeça. Cleofas sepulsa, todos os orgãos da fusamente focada em car-

imprensa escrita e faladal,;1 taz de triste notorÍEidade, não saiu, vfi sair... Se o

existentes no País, verbe- I Políci� al'bitrária e inte- ,Brandãozinho continuar ,as-Iraram rudemente e ato grada por individl:los igno- sim, nós airida\ iremos . ao

brutal e injustificavel que rantes que s� submetem seu bota-fora Lá no aél'o- .

vitimou o jornalista Nestor ao degradante papel de A ,

•

A

Moreira. Somente a im- despersonalisàdos belE;. I porto. So:para ve-lo embar-

prensa? Não! Os verdadei- guins; só pode ser aceita oar num avião a jato, sem

I1'05 policiais, tambéII!! ,�s- por 'povo� �uja LIBERDA-.l piloto, qU!a�do o microfone
'

ses, sentem <l,obrada a lU- DE e, perIclItante. , anunciar:., _ Passageiro pa-
dignação. Primeiro, porque Um povo livre, requer ra o diabo � c.a1'regúe!.homens livJ es, são ciosos uma,polícia de elite. Já é

B .

"que
•

suàs liberdades� se-, te111PO, _.
,. oa vzagem!

.

porque vêm a insti- Continúa na 4a. Pag,

Na memorável sessão' de

I��cerramento 'da Conven-' '.

..ao do P. S. D., o sr. Pre
feito Paulo Preis, de Cri
ciuma, respondendo à sau

dação aos convencionais,
feita pelo ilustre deputado
Fernando Oliveira, profe
riu

\

o magnifico discurso
que abaixo publicamos:

- Nesta hora de festa e

de júbilo, quando realiza
mos um dos maiores acon

tecimentos históricos de.
nossa terra; quando, atra
vés dos rumos tomados
'nesta convenção, escreve

mos uma página mais da
vida político-partidária de

t

Cei. led.' Ary
Duarte NODes
Em Curitiba, onde exer

cia as altas funções de Che
fe do Serviço de Saúde da
õa. Região Militar, faleceu
ante-ontem, às 9,15 horas,
vitima de mal subito, o

Coronel Médico' dr. Ary
Duarte Nunes, uma das
mais destacadas figuras do
�xército Nacional.

O extinto, ainda há pou
co, esteve em visita de ins
peção a esta Guarnição
víilitar, quando confirmou
o alto prestigio de que go
zava, sendo homenageado
condignamente

'

por quan
tos aqul servem.

Devendo realizar-se nos
, Nascido em 6 de junho

dias 5 e 6 do corrente, no de 1898, o extinto foi no-,
Sub-Distrito de Trindade, meado 20 Tenente em 7 de
as �e�tividades do .Divino junho de 1924.
Espírito Santo, o sr. Pro- Possuía os Cursos de A
vedor: convida as .�x'!1as. perfeiçoamento, de '1921;
A_u�onda��s Eclesiásticas,

I
The Medical Field Servlce

ClVlS e Militares, a Impren- School Carlisle Barracks
sa, as Associações de classe EE. DlI.; e as Medalhas d�
e o povo em geral para as- Campanha, Cavaleiro da
sistírem as festividades a- Ordem do Mérito Militar,
cima referidas, que obede- Medalha de Prata por con
cerão ao seguinte progra- tal' mais de 20 anos' de re
ma: levantes serviços e a Me-

Sábado dia 5 _' às 20 dalha de Guerra.
horas - Novena, com � Com o seu desapareci
presença do Festeiro e, dós mento o Exército, o' Corpo
Espadil?-S' ,

•

âe Saúde e a 5a. Região
Domingo 6 ;- as 8 ho- Militar perderam um va

ras - .Missa com comu- lioso e abnegado elemento.
nhão dos Irmãos e demais que desempenhou .várias e
devotos. ' importantes missões. Re-
As 10 horas - Missa levantes foram os serviços

cantada, com sermão ao E- prestados à Pátria em mai-,
vangelho. de 30 anos de efetivo SeI!

Após essas solenidades, viço, colimando com a sua'
funcionarão barraquinhas, participação na 'segunda
quermesses, leilões, etc., �uerra, quando integrou a
durante todo o dia e a .noí- ". E. B.
te, quando haverá queima, O ESTADO apresenta c
de fogos de artificioso -xma, família enlutada a:
Para maior brilho das expressôes de seu proíun

festividades, estará a ban- lo pezar.
. , '

- �

T,IM • • •

Atenção candidatos á�
Escolas de Cadetes

vada mensalmente; por a

diantamento, para evitar

que me deixem (governa
mentalmente) no escuro,

Leio tudo e todos: de Éri-

Do sr. Hermelino da Sil- bléia, sera um legitimo re

va Ribeiro, antigo militante ;>resentante do glorioso mu.
nos quadros údenistas' de nicip�o' de São Joaquim,
Utubici, São Joaquim, re- f)Qr todos os títulos capaz
cebeu o nosso diretor uma Je ate1\der e bem' servir os

longa e cordial carta, na .mseios do I laborioso povo
oual vem explicadas razões 3errano. "

pelas quais aquele politico
resolveu deixar de acompa
r,har' a U.D.N. para abraçar
a causa do, P.S.D.
Esclarece o sr. Hermeli-

Atendendo ao d,esejo ex

presso na carta do sr. PIer
.

melino da Silva Ribeiro,
tOl'MmOS publica a sua de-

:10 Ribeiro que' a sua deci
são decorre .de haver o P.
S. D. escolhielo para seu

candidato o dr. Edmundo

.

O Prefeito Paulo Preis, ao proferir seu discurso.

Ainda uma vez,' illfelizmE;!nte, somos obri
gados a s'uspe�de'r.a circulação pOl' um dia. Nã�.
sairá amanhã "a nossa edição habi,tual, circulan
do a de hoje :com apenas seis pá�inas. Grflve
desaranjo, em uma das nossas máquinas é a

causa que nos obriga a essa medida. 'ü conserto
na peça avariada, tentado aqui, não 'resultou
positivo. Gra,ças, no entanto, a pt:estezjl com

que foJ1?os atendidos pela Linotipo do Brasil
S.A., de ê.ão Paulo, a 'peça avariada .tem já a

substituta, ontem encomendada- pela manhã e à
tarde em :rio��o poder. Somos" igualmente, de
vedores da melhor gratidão a confrades da Ca
pital que, prestimosamente, nos vale�a'm nesta

Fk,cianópolis, S�xta-feira 4 de J�nho de' 1954 J:

TOdos Devemos Votar··
OIB CHEREM

.

alocução feita pelo rádio, o
Na última sexta-feira, senhor Osvaldo Melo, ao

ielo microfone da emisso- fazer a saudação em nome

.a local, o Ministro Edgar dos jornalistas presentes, ...
�osta, presidente do Supe- assinalou que o Ministro

.

rior Tribunal Eleitoral, di- Edgar Costa vem encetan- /

digiu-se aos Juizes e auxí- douma expressiva peregri
.iares da Justiça Eleitoral nação civica pelo sul . do
irn nosso, Estado, fazendo- país. E os termos foram
lhes sentir a importância' convenientemente aplica
de serem observadas à ris- dos. Peregrinação cívica:
ca as determinaçôês de em nossa Capital Sua Ex
nossa legislação, quanto ao celência teve a preocupa-
pleito de 3 de, outubro pró- ção de manter íntimo con

ximo. As palavras .do Mi- cionar o culto e notável
.iistro - simples e ponde- tacto com magistrados, ju
radas\'- devem ter encon- ristas, auxiliares da Justí-:

, '.

trado eco nas camadas JU- ça Eleitoral, advogados,
rídicas, políticas e sociais jornalistas e o público, no

de nosso Estado, porquan- sentido de esclarecer e ins
to bem já se observa o zê- truír sôbte o próximo plei
lo de Sua Excelência no to- to: E não se pode deixar de
cante às recomendações Iouvar êste admiravel em

que vem fazendo, em sua pênho do Ministro Edgar
viagem por diversas unida- Costa que,' do Rio de Ja
Jes da Federação. Na en, neiro, pessoalmente" veio
trevísta coletiva fornecida
à imprensa, na véspera da (Continúa na 3::1. pág.)

)

Loteria do.Estado'
a" Extração do Dotem

8.199 - Cr$ 200.000,00 - Florianópolis
3.375 - Cr$ 25.000,00 - Joinvile
5.827 - Cr$ 15.000,00,_ Canoinhas
6.096 - Cr$ 10.000,00.;;_ Chapecó
5.185 - Cr$ '5.000,00 -, Porto União

- O jornal do govêrno quer o fechamento do
nosso Joquei Clube? ,

- Logo agora que o Irineu ia trazer para aqui
alguns dos seus cavalos!!!

'

x x

x

- 'As máquinas que o Estado comprou e fez
desfilar )em Itajai, estão aparecendo em Joinville e

Guaramirim com letreiros asim:' "Propriedade do
dr. João Collin" -, "Propriedade do dr. Paulo Bor
nhausen."

- Natural. Foram compradas por eles!
- Como? Não é possivel! Não anunciaram por

aí que eram maquinas para as estradas e prefeitu
ras, compradas com isenção de direitos alfandega
garios?
I E'! Isso é verdade!. .

- Então lesaram o fisco! Particulares não go
za,m' de isenções!

x ,x
x

E, ,há mais: Prefeituras que queriam
las, à vista, não tivemm vez: Já estavam
a particulares!

adquiri
vendidas

x X
\

x '

O preço dess�s máquinás, segundo certa fonte,
oficial, foi de 18 milhões. Outra fonte, também ofi
cial, fala em .25 milhões. De 18 para 25 vão i 'Sete
é número de mentiroso. Qual das duas fontes ofi-

, ciais está" de 'acôrdo com o simbolo?
x

x

Os udenistas estão abafados com a Convencão'
do P,S.D. Antes diziam que no interior não ha�ia
mais .pessedistas. Agora, com a presença de várias
centenas deles na convenção, alega.m que ' vieram
todos os que existem nos municípios!

O c�so faz lembrar recent-e espisódio ocorrido
Rio. Regressando da' conferência de Caracas e reas

sumindo suas funções de lidei' da U.D.N., na Câma
ra, o deputado Afonso Arinos declarou que o Bra
sil não tem govêrno. 0-Ministro Tancredo Neves,
em resposta, mandou saber o que êle tinh.a ido fa
zer em Caracas, em companhia do Ministro do Ex
terior!

x x

x

Esses episodios têm o mesmo' fundo
. de uma história de gaita ontem narrada:
entupigaitação!

musical
tudo é

emergência,
Esperamps, assim, do próximo, domingo

por frente normalizar definitivamente a situa
ção e evitar' ta,is contratempos, não só com as

providências anunciadas, como ainda com a

aquisição de outra. nova e moderna linotipo,
que dentro de alguns dias estará instalada em

nossas oficinas,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


