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__� POBRE 'GENTE

o, R\OI'pl·meDto 'do Sr Cellt·o i.cCp'.mUiod,af'rdJ·oo São dignas denossa admiração essas leves de colo-

, ,
"

•
nos, famílias inteiras, que passam por Chapecó em de-
manda aos sertões do nosso Estado ou aos do Paraná,

'e d.a-.·'U.D.N. de Joinvme com,'u Govêrno· �!::��;:::EaE::�::I: ;��:L�:��:::��:�:��t�l���;:;b:�:�:me,::�:::
,

.'

jo, seu destemor e séu trabalho .Iecundo para o povoa-
Falando em Blumenau ao 'norte .do Estado. Estenden- emprêsa, ficando então o dr. '

ao que se pode presumir, de àlta da cordilheira dos An,- menta das regiões incultas! transformado-as em colo-
\ representante da Rádio Di-l do-se sôbre o assunto, o go- Mário Cata Preta como di- uma

.

tentativa de' entendi- des. Informações recebidas nias produtivas que, com' o tempo, progridem e surgem
fusora Joinvile, sr; J. Gon-

.

vernador anunciou seu pro- 'reter-presidente e o dr. Plá-. .mento. Mas pela maneira' de Mendonza anunciam que as vilas e cidades populosas.
çalves, em entrevista que I pósito de subscrever pelo cido OI,impio" como �iretqr- como o assunt�' foi come�- sábado nevava na zona de' Em caminhões abertos, expostos ao solou á chuva,
foi irradiada .quínta-Ieira

I
Estado' 50 milhões de cru- comercial, senodo extm,to.. o tado �a entrevista concedi-

C
.

t R de' t r O f'r'o ' desabrigados do frio;' homens, mulheces, crianças de to-
B ' d d t t d 1 d rIS o e no. 1 e

I d hos uu Jd d 'dúltima, o sr, Irineu or- zeiros para o proximo au- cargo e ire OI' ecmco, a pe o governa or, essa.. "

.
os os taman os ou I a es, atopeta os na carroceria

rihausen, . respondendo à mento de capital daquela Com isso ficou. implícita- tentativa está fadada ao Ira- intenso, tendo .se registrado dos veiculos, misturados com vacas, cavalos, porcos, ga
uma pergunta daquele nos, emprêsa, do qual também.mente demonstrado que o casso, se, como é lógico, es- nessa regi�á mais de . doz.e I linhas .

e objeto� de u�o, caseiro,_ que levá�11 para a nova

so colega, declarou que re- os índustriais : joinvilenses 50vernador aceita o rompi- parar-se, o sr. Colin manti- graus abaixo de zero. Fo- m9radla, essa gente VIaJa' centenas de qmlometros sem

cebera o pedido de demis- poderão subscrever 50%. E mente do sr. João Colin e ver-se irredutivel nos' seus ram interrompidas as co-' conforto, passando frio e até 'fome,; sacolejando por es�as
. são do sr. João Colin,

�

do ainda em torno do assunto los que o acompanham pois pontos de
..

vista. estradas bornhauseanas, Neste período de chuvas e frio,
cargo de secretário da Via- o sr. Bornhausen reafirmou que se nega a fazer altera- CI,)'A NOTIClA, de Joín- municações em várias par- então, 'é verdadeiramente' constragedor o sofrimento
ção, no momento em q�e ia seu propósito de manter as ções na,decisão .que tomou "He, de 6-6-54).

'

teso desses novos e modernos bandeirantes. Os rios Uruguai,
partir para sua excursao ao decisões que tomou com res- quantc a .Empresul, causa· - Chapecó-Grande e Chapecózinho, por falta de ponte,
Vale do Itajaí. Não tomára, 'peito a Empresul, assegu- rrimordial, senão única, da- Faleceu' Vovó Eduvirges,

'

não permitem suas travessias nas precarias barcas e os

assim, conhecimento dos rando que a nova Diretoria quele rompimento. Entre-
�

, imigrantes, com suas famílias, bagagens' e criações que
termos do pedido. Entretan. terá todo o apoio do govêr- tanto, foi anunciado que

a_]
, 13O \ transportam, têm que' permanecer dias e dias nas bar-

to, se esse pedido, como se no do Estado. Acrescentou manhã haverá em Itajaí um com anos racas friorentas dos' rios, COpl diminuta coberta, pouca
dizia, era em caráter irre- que oportunamente terão I encontro entre o sr. Colin e

, alimentação 'e' nenhuma assistência .

.

vog�vel,. só lh� l'e�taria a- -eformados os estatutos da o sr. Bornhausen, Trata-se, RIO, 8 (V.A.) - Morreu reira, Irritara-se, com ve- Como, se não bastassem esses duros sofrimentos e

ceita-lo, concluiu dizendo o
.' • ,

, '
'

• _
. "Yovó Edu", aos 130 anos emenda, contra a crueldade impecilhos, a 'autoridade pública, ao em vez de lhes faci-

gover�ador. Por outro lado Partíetpará da 37a r'eUDlao le idade, deixando vivos da Polícia, e chegara a co-
litar essa penosa trajetoria, cria-lhes rnais dificuldades

declarou o governador que '\ • f·.'lh '

56' t 62
'

" ' e dessabores. ,

. "

' -

.

auatro 1 os ne os mental': HOJ'e a coisa está _'
.

não, via razões para o anun-

d O I T �l' , , Está a Delegacia de Polícia deste Município exígín-
ciado rompimento do díre- a. "" bisnetos e�14 tataranetos. O pior do que no tempo. da es- do descabidamente dos condutores de caminhões que
tório local da UDN, se a fato, absolutamente invul- cravidão" E logo depois caiu transportam essas famílias uma "guia de transito", na-

causá, como se alegava, 'era RIO, 8 (V.A.) - Pelo' ternacional do Trabalho" 'ar tem o sabor de um a- inconsciente. Seu organis-, turalmente visando apenas ,e tão, sómente embolsar
a

e.
scolha dos novos �irigen- 'Consfellation" da Panair i como representante da

Fe-j
;�n�ecimen.to biblico. E tan- mo privilegiado reagiu 'bem mais a�guns cruzeiros, com essa modalidade de "guia",

.tes da Etnpresul, pOIS que :lo 'Brasil embarcou ontem deracão Nacional dos Jor-
I

.

lt d _, doe "V' Ed " pouco Importando a demora, o transtorno e 'o incomodo
o govêrno, disse, com a es-:

,

. .' I '. -: ' , '. .0 mais avu a quan o con- a, oença, ovo u, ce-
que isso acar-reta aos pobres colonos. ,

colha dos -elementos indica- oara Genebra, VIa Paris, ,o

I
nalistas e na qualidade de ;ide�amos que' Eduvirges do" recuperou o conheci- Presenciamos mesmo, alguns caminhões que já es

dos 'tinha em vista apenas ;ornalista Rqul Francisco assessor técnico da Delega-, Francisca da Silva, longe de rnento e pôde fazer algum tavam longe do centro vda -cidads serem atacados por
fazer com que a Empresul ::{yff, da sucursal do '"Cár:,' ção Brasileira, qu� repr�-'t viver a sua existência em esforço coin os membros pa- 'I'pol�c�as e ", obri�ad�s, a, retrocederem �té a Delegacia ,de
ficasse 'aparelhada pára reio do Povo", de Pôrto A-I,,'enta' o nosso 'país Junto a- l' d f t d t 'I' â' A t

' PolICIa, para alI deIxarem, seus condutores. alguns cru-
. f' l"d d

I
� Ima e con ar o e e ran- ra lsa O�. con ece, porem, ,

..

h ,.

1· , 't 'd d
'

cumprIr suas ma I a es 'le re, .Partici ar4 da. 37a'. I quele órgão consulti.vo da . . .
'

. ,z·emn os as� ze osa3-.au, OrI a es.

dentJ;'o do plano de �esen,' g._. ,.'
. p. _ .. .1,... ",.': ,ql,l;,Ihdade materIal, ,conhe- que 130 �uo�,,;���a co�o �Q{. ,,_, "

Esse' 'proce�imen,to ,em" g_u�lqúe.r ,outro lugar do
volvi;nel1to ecbnomico. d:o . reurpao ela Orga�lz�çao I�- I ON1!. ,�.., §.> '."" ,�e��s:��rff.� _��,.;...��ii{e�.� ��:.����:�bS.' ��9,��tj�, a-

fmu�do, on�e e}Çist� '�ómpreensão 'ê dIgnidade. �dminis-
,,�,� � os t,rabalho's'1hms --nuá.�. ,��no.li"'aerrotando as, l'esis� tratIvfls, nao ocorrerao por certo, ,mas, desgracadamen

:Nada disso trimpeôiu, 'en-- fências desse c�"rpô ��xcep,.: te' nós:'estanlo!:;''tsob d."Í'e�nfe-�a<""�fêrna�vigilan�ia" e de

t t t· d' I
t"

,.

I '
,

tudo qllant<'r puder 1ie tIrar dmhelro deve ser vigiacÍo, '

re an o,, ,e, � I���r- uma,.cH TIa, ,.

(D'A A Voz de Chapecó)

na IInpr'ens� Nacional ��;:;� d:t;:�;e��:ar;�Cid:� 'O--e''tl'�'O'" um 'o·a,vl Ii o'· .�.'e' 'H"o"o-�u'ra's' -RIO, 8 (V.A.) - Foi no- do Tribunal Superior Elei- .r:n0, como folhas de vqta.- Nunca, antes, �i?tivera do-
,

ticiado que estavam sendo II tOl'aL Tudo � �igo�osamente ção, folb.as de apu'raçiio e' =nte:1": s'ó veio' a enfermár-

comprados na imprensa Na- controlado, nao so pela Im- sohr'e-cartas. se há poucos dias, vitima dé·

cional por "elemen�os liga- prensa Nacional como pelo Destas a J�stiç,a Eleitoral' um derrame cerebrai, que WAS'HINGTO'N 8 (U".
,

.

'. . perguntas que lhe 'foram
dos aos p'artidos" t,ítulos .e- Tr!ounal. Até o papel, para encomendou dezoito mi-' a tornou hemiplegica. Exis� .

,.
' P.) - O Ministério da Ma- feitas,' declarou que o co-

leitorais em branco, as' cen- evitar a fraude, obedece a lhões de unidades, Já estan- Le, na ongem de sua moles-. .

h
.

. '

"d'"
" . .

rm a anuncIOU, que ' eVI- mandante foi posto em li�
tenas, ,com o obJetivo de tipo especial. Não há, por- do prontos quatorze mi- tIa, um detalhe curIOSO que' d 1 d'd "

'

,
, '

'.
.

o a um ma enten I o ' o berdade. Segundo o porta. navio mercante e um vasof'raudar as eleições. O dire- tanto, possibilidade, de saí- lhões" quantid�de suficiente ressaltamos na, reportagem. d b d�avIO mercante e an ei-'
tor daquela repartição\ dó da clandes�ina de títulos".

, para cobrir as l1'ecess}dade �ôbre a velhinha, divulgada
ra hondurenha,. "Cholute-

gove'rno, sr., Alberto Brito Informou ainda o sr. Bri- Jo Acre e Espirito Santo. }elo "O Gloho", há dias,: a
ca", foi recentemente detido

Pereira, contestou logo a I to Per,eira que a Imprensa Tace à permissão para se�, macl'obia, , ào ser atingida diante das costas de Hon-
ver.são, decla�ando: "Isso Nacional vem trabalhando :em usados títulos antigos, pelo ins�llto que haveria de

duras e da Nicarágua por
não é verdade Fabricamos' ativamente, na elaboração' não tem havido necessidade matá-la ,estava ouvindo, pe- \ .

da Arnlada. O'
'

,',

' um navIO

títulos eleitorais para àten- do material a ser usado nas {e imprimir-se maior quan-· lo rádio, os detalhes do, se- t".
.

.

"I por a-voz, em resposta a
der; apenas,- às encome:ndas elei§ões de outubro próxi-· jdade dos meSmos. 'pultamento de ijestor Mo-. . seguinte:

.'

,

RIO, 8 (V:A.) o pre

sidente da República, acaba
, '

de reiterar ao ministro da do. govêrno pretende que

Fazenda sua recomendação tal medida entre em execu

no sentido de apressar a ção a primiro de julho pró
elaboração do seu parecer ximo, quando também co- ,

nb processo relativo ao con- meçarão a vigorar os novos

gelamento dos preços de níveis de salário mínimo.

cinco ou 'seis gêneros de pri
meira necessidade. O .chefe

Congel:amen�to�:,â�e\,
--'

.��)__()"_04111
!'

.

iOmai.,àntiloDaa-
'rio de 5.. C.�ari"a

Ano XLI

'Nr 11.910'

voz, êste é o' único incideri
te desta espécie de que se

tem notícia, intervindo u�

de guer,ra.

Produção de carvão
Publicou o "Correio ,do

Povo" de': Pôrto Alegre, o

,
A produção das minas

carboníferas de Santa Cata-
,

rinà, em 1953, atinge .

946,017, toneladas" no valor
•• �. ����A de Cr$ 169.420.780,00,'••W..H......++'. • • .. • .. .. .. • .... • .. .. � � � .. ..... • .. • ,,-. • .. • .. • • • • +.... .. ." .. . .. _,. .. ,.. ..... .. .... .. .. • '9 ... .. •. • .. .. .. • • • ..

Em conformidade cqm o

Serviço de' Estatística dadênc�amS!��::;,ei���'m:�i�:c�r:�:: �!:s�:nfr��:�h!;o;::.Vi� I
.

,

GA'B".ROL ICES'
.

tal d�ea����aP:!S'4;,sm���:�o:: a�:�� :::êa;ri:í;!���uno�!:
sr. governador, c'om a sua pl;osódia amoderhada, redisse, '

.

.'.

"

,recursos ordinários 'ie extraordinários de 114 milhões!
'.
Produção .do Ministério' da

'a respeito das finanças catarinenses, tudo quanto. já .

.

.

' , , .

I Que não comprimiu despesas, antes as, dilatou com Agricultura, o Estado' de
consta dos últimos discúrsos que lhe deram para ler. " FALS [,T'A'S" , prod.igalidade espa�tosa, f�zem. certo as �ifr�s: as eco: San!à Catarina ocupa o se.-

'Dir-se-ia que S. Exa., no apetecido e suspirado pro-
r

e .' nomlas orçamentarIas, estImadas pelo proplno governa-I I ".
'. . gundo luga,r na produção depósito de penetrar na história como o restaurador das. .

. ., dor em 10 milhões" e ma.is Cr$ 71.662.927,70, do excesso

finanças estaduais, sempre que se lhe enseja e à _
falta I A •

-

de arrecadação, foram gastos por S. Exa. em 195'1. carvão mineral, cabendo o

de quem o fa.ça por natural respeito à verdade" a si mes- fora ISSO e o atual govêrno encontraria o Estadó com primeiro ao Rio Grande do
mo se condecora desse título, enfeitado de pretensão e

I pequeno�, mlD1mOS, irrisórios ç,ompromissos a saldar� Como se vê, de modo' irret'orquivel, esses algaris� Sul, que contribui. com ...

brilhante de gabo-liêe. ,

Mas, para liquidar a divida de 40 milhões, o sr. mos são o mais eloquente e formal desmentião às pala- 1.006.617 tonelàdas, (Dados
,

Se é tática repetir enfadonhamente os mesmos argu- Iriheu Bornhausen alega, umca e exclusivamente, a "rás 'lidas em Blumenau. Neles se dessolve a pre�nsio-
�

d d ' ,sujeitos ,retif-icacões).mentos, à modo de 'vitrola d,e poucos discos, seja. também compressao e espesas que fez. sa vaidade bornhauseana de ser' o ,restaurador das fi-, .
'

tática mostrar que S. Exa. não restaurou coisissima al- ,Não é verdade. Danças barrigas--verdes.' O
guma. -', Para cobrir aquele montante de 40 milhões contou De 1952 para cá, observa-Sé, através da a'nálise dos

Para desculpar a ociosidade do seu primeiro ano de S. Exa. com o seguinte: t orçamentos e das' medidas. administrativas póstas em

govêrno, perdido por inteiro nas mais desumanas per- i o. - com' um emprestimo, na Sulacap, de 12 mi- prática qlle a ciência do restaurador de bobagem resu-.

seguições aos adversários. S. Exa.' alega que, em. 1951, IhõeB, ap.rovado pela Assembléia, onde o go- me-se:

teve que realizar ,enérgico progra'iná dé compre,ssâó' -de vêrno estava �m minoria; , 1° - em elaborar leis de meios com as receitas

des,pesas palra cobrir a,s dívidas e os estornos de verbas 2° - com a emissãG de 25 milhões de bonus, igual-
.

subestimadas e as despesa's superestimadas;
que encontrãra. - ,

, mente aprovado pela maioria oposicionista no 2°' - em sacrificar os serviços públicos até, quase
A falsidade dessa assertiva é anedótica e total: Legislativo.' ao' .cúmulo da paralisação" sob o regime' do I,

anedótica; quando alude a prQgrama, coisa que S. Exa. 3° - com o· superavi.t orçamentário de 6' milhões, gasto mensal de 1/24 avos em substituição
desconhece o que seja; e total, como se verá, através de umcos que deixaram de ser gastos - 'no à norma dos duodecimos.
provas notórias e de origem oficial,' nelas incluido até exesso de' arecadação vericada,do no total Eis' o restaurador!
o testemunho- do pt'óprio sr� Irineu Bornhausen: Falan- de 78 milhões, aprox.imadament.e. A sua jatância" em Blumenau, ,foi além.. Repetiu,
do cm Joinville, em Joaçaba e em outros vário,s munici- Aí éstá! 'Para pagar �O, 'milhões' teve: S. Exa. 43 mi-· ali, a inverdade, também constante da sua última Men-
pios, S. Exa. repetiu, exaustivam�nte, que. recebeu o lhões, dos quais ,37 provenientf!s de operações de crédi- I

sagem a.o Legislativo� de q'ue o pagamento da's contas
Tesouro Cl)m 40 milhõ,e� de dividas.

' to que precisavam - e tiveram - o apoio da oposição, 'do Es-tado está, rigorosamente. em dia.
Em Santa Catarina nãoJhá mais quem ignore ll,ue e 6 m!lhões possibilitados por um orçam�nto que, antes I : Segundo informação prestada ao Legislativo, o Te

o govêrno anterjor não cónseguiu ultimar ope'rações que da sua vitória elei�or�l, foi apelidado de presente de, souro deve, à Siderurgica, cerca de 8 milhões. E" mais: .

processava, para cobrir o custo de várias obras, em via pai para filho, no pressuposto de que o dr. Udo Deeke, segundo angustiosa reclamação" que divulgamos, até
de' éonclusão. E' não cOJ,lseguiu porque o' sr. Irineu, Bor- J fôsse o sucessor do f;lr. Aderbal R., da Silva.

"

modestas �olsas escolares conc�didaS" a estudantes con�

nhausen, já eleito governador, com o seu poder econô- Esse mesmo orçamento, ,que depois do re�ultado das terraneos se aC,ham em traso de tres meses, sujeitándo
mico in'terveio no legislativo, fechando-o antedatada- urnas, deixou de' ser, dá,div.a paternal para ser t,achado lOS

bolsistas ao,� �a'is' dUl'ns vexames! '

mente com a aquisição' de três deputados que se aJia- de sinistro e c�lal1)itoso, deu ao sr. Borhausen o excesso Eis as coiíta�' rigorosamente em dIa!
'

l'aiu,�o§ udenistas e neg'al'ám número à Assembléia. Não de arrecada�ão de' €1"$ 77.988.184,80. Continuaremõ's.
'

.

�

RISO DA CIDADE...

Eu_, se fôsse você, Go
v'ernildo, não usaria

mais gravata.
'Por que,

.

Udenilda?
E' a moda?
Não!. E' que nós já
temos r'ecebido tanta

g1;·âvata.!!! !'<-"""'"'�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quarta-feira 9 de Junho de 1954 ,
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DR. GU RREIRO
M E O I' C' 0/ 5 '-... . 'I Dr. f8o'st.; Brasil"l' o E,S T A DO· Chefe do Serviço de Ouvidos � Nariz erGarganta

.

.
do Hospital de Florianópolis ..

'
'

..' '.

:w D SLAVA: ESPECIALISTA EM DO .... : ADMINISTRAÇÃO A clínica está montada com os mais modernos.MARIO DE �ARl\]iO I DR. ALFREDO DRA., /LA Y
ENÇAS D'E CREANÇAS .. Redaçãe e Oficinas, � rue Aparelhos para tratamento das doenças da especialidade ,CANTIÇAO I CHEREl\J W. MUSSI CLINICA GERAL

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

- MÉD-ICO - :
.,',

. e CONSULTAS: Das 10 às I'el, 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites, e
I C'UR'SO NACIONAL nB D' t RUBENS A fI d N' G t )CUNICA DE CRIANÇAS .

A.N"TO�NIO DIB Ire 01': .

J
in amações: o ariz e

.

argan a
A D U L'T O S DOENÇAS MENTAIS DR. n ! 12 horas.

,RAMOS. lONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho
Doenças Iniern�s Ex-diretor do HOsPitalj' , JU-USSI Gerente: DOMINGOS F. DE para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores, deCORACÃO _:.. FIGADO Colônia Sant'Ana.. . �' 1w:tDICOS _ Cons. e Residência: 7 de AQUINO. '

Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos, Em, multo ..

RINS - INTESTIN08 Doenças nervosas e, men-
CIRUnGI,A-CLtNICA Setembro n. 13. Representantesr .

_ casos são evitadas as operações das Amigdalas
Tratamento moderno da

tais.

I GEkAL·PA.RTOS
'

_

Representações A. S.

L�-I ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das FaringitesSIFILIS Impotência Sexual.
Serviço. completo � espe- ra, Ltda. '

e inflamacões dos Ouvidos)
Cousu ltónio - Rua T:1'3'

Rua Tiradentes n. 9.
cializado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40

I .
RAIOS X, (Radiografías da Cabeça) _Consultaz das 15 às 19

-:lENHORAS, 'com modernos A D V O G A DOS - fiO andar. REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de[en tes, �ORARlO: horas.
i métodos de diagnósticos, e Tel.': 22-5924 Rio de (OCULOS)

Das 13 às 16 horas.
FONE: 3415.

. tratamen to. ,.Janeíro.
1 LAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico deRes.: Rua Santos Sarl!-IVa, .sULPOSCOP1A - HISTE- DR. JOSE MEDEI- "Repl'ejor Ltda. . lesões dos Olhos)Tel.: Cons. - 3.415.- Re�. -4 E t it I

-

,
" .) - 'B rei o.

.

. no - SALPINGOGRAFIA 'ROS VIEIRA Rua Feh�é d,e Oliveira,

n.,
INFRA VERMELHO- 2.276 - Florianópolis. 'fEL 6945 I'
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- METABOLISMO ,BASAL
,_ ADVOGADO _:

21 :- 60 anda!. _
Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de

DR. -ROMEU BÀSTOS DR. MÁRIO WEN- I Radíoteraplap or ,ondas Caixa Postal 150 .� Itajaí: 1el.��S���TUi��Paulo , : Pulmão e Esófago
.

'.

,

I curtas-Eletrccoagulaçâe _ S C
.

_
.

Consultério: Visconde de Ouro Preto 2 (A1tos da CasaPIRES DHAUSEN; Hai»s Ultra Violeta e Infra anta atarma

'I
. Na Capital

. I Belo Horizonte
- MÉDICO -- CLíNICA ..MÉDICA Di; I Vermelho.

' " DR. MÁ'RIO LAU- Ano ........ Cr$ 170,00 Hesidência - Felip� Schmidt, 113, Telefone 2.S65Com prática no Hnsp ií ai . ,-\ DTJLTOS' E CRIANÇAS Consultõrlo : Rua Trajano, '

RINDO I Sejncst.re '�." Cr$ 90,00, Consultas _ 'pêl'á manhã rIO Hospital _ A tarde'
São Fnancisco de Assis t' na - Con\-uhório - Rua João n. 1, l° andar - Edifício do No Interior

• das 2 horas' em diante no Consultório
Santa Casa du IUo de Pinto, 10,- Tel. M. 769. I Montepio; --:�'!ff1�'i,; Ano' Cr$ 200,00 _ .. .

__ __'__' .'__ ".

Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Í-!ohr;o: Das 9 às 12 ho-
DR. 'CLAUDIO .. !Se�es·t�·�··:::: Cr$ 110,001 DOENÇAS DO APARELHO DIGESTIVO �-

CLINICA MÉDICA ras. I"as - Dr. l\1USSI. I I A'n(lncios mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO EDUODENO, ALERGIA-
'CARDIOLOGIA Residência: Rua Esteves Das 15 às IS horas - Dra. BORGES, tráto.

'
- ,I DERMATOLOçaCA E CLINICA GERAL

Consultório: Rua Vitor I
l ún io r 45 T.j. 2.812., i�I.�fd��;"a: Avenida T"m-I FõcoA!V�?�?O:.cu"o, P?�:ic:T��!���� ::�:Od.::j� Dr. Miguel Nunes. ferreiraMei�e�es, 22 Tel. 2675. t)I.HOS, - OUVIDOS ,owRky. �4. nerante o Su�re,m(l Tribunal vidox. _,',

Horários: Segundas, ·Quar-' NARIZ E GARGANTA I Federal e 'I'ribunal Federal A direção não se respon- RECEM-CHEGADO DO RIO .DE JANEIRO,I .

--- IeR s sabiliza. pelos conceitos emi- ,tas e Sexta feiras:
"

. DI?· .JÚLIO DOIN \
' (e ecur os. ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES. N0 18, 10n ESCRITóRIOS tidos no!'! artigos assinados.

ANDAR DAS'9 AS 11 HORAS -'DIARIAMENTE .

. �as, l� ��. �8 horas.
. VIEIRA DR. NEW'rON Florianópolis - Edifício

CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OUHesidência: Rua Felipe I .

-

D' i\VILA São Jorge, rua Trajano, 12 ;
.....-.... ., -- • -.,-.;--- DA NOITE NO CACIQUE ,HOTEL, A RUA 'FELIPSchruidt, 2'1 - 2° andar, I

Especialista em: Olhos -' CIRURGlA GERAL -- l0 andar -,sala 1.
'

lnlormaçoes SCHMIDT.
'

2]')[. 1 _. Te!. 3.002. N' G h Rio de Janeiro - Edifício
• _Ouvidos - ariz e ar- Doenças de Se" oras

Borba Gato, Avenida .Antô- urers O C I 'F E' I·DR. WALMOlt Zu-
\,

gr.mta.
d" I Proctologi�édiC!letrjCjdade n10 Carlos 207 _' sala 1008.

_, r. ar OS ..' oue sinoMER GARCIA
R.eceita e ocuos. 'Consultório: Rua Vitor DR. CLARNO G O leíter encontrarã, nea-

M'd' d H itai A' d FIn Ira-Vermelho. •

ta' coluna" informaçõ�s que
e ICO

oSE oSPd� �IS , . mBerlca?lo� e a orçaDsplemado pela Faculdade .

.
Meireles n. 28 - Tetefone: GAL'LETTI

.

, xpe icionarra r'as; eiraUlt S t N necessita, diàrla ...ente e d., MÉDICO _ OPERADOR _ PARTEIRONaclonal de Medicina. da, " r.a:
ono erapia - e- ,.3301..

edí t'Unlversídade do Brasil l-ulizações. Consultas: Das 15 horas - ADVOGADO -- im Ia o:' . , IDoenças de Senhoras e Crianças _ Partos _ OperaçõesEx-Interno por concurso da Equipo de Oto-Rino em diante. Rua Vitor Meírelles, 60. O Mais Moderno e eficiente Tratamento e OperaçõesMaternidade-.Escola. . (único no Estado) Residência:' Rua Vidal FONE.: 2.468. JORNAIS Telefone, ' das doenças de Senhoras
(Serviço do Prof. OctavJO R' V't M' le

Ramos - Telefone 3.422.
.

.
- Pler ianépolis c-e

O Estado .... ; ...•• ,S.022, Cólicas, flôres brancas, irregularidades mentruass, ton-.Rodrigues Lima) ua - 1 01'
.

eire s

DR.' DIB CREREM ,\. G�zeta ..

,........
Z.65'

r�ur:s: zu.mbid�s �e ouvi��, neurastenia, irritabilidade"Ex-int�rno do, Serviço de n, 22. üíãrto da Tarde ... 3.579
msorna, .ímpotêncía e frigidez sexual em ambos os se-'Cirurg\8 do Hospital HOl:ário ...,.:.. ,9 ás 12 horas 'ADVOGADO l)iário da �anhl ," 2.463

I xos _ Tratamento pré-nupcial e pré-natal.I. A. P. E, 'T; C. do Rio.' de
- 16 ás 18 horas. Causas cíveis, comerciais,

.

\ Verdade :.��� Operações especialízdas . do ouvido, <nariz, garganta,', Janeiro FONE - 2.671 criminais e trabalhistas. .; mprensa Oficiai • sinusites, polipos, desvios do septo (nariz) labío partidoMédic(, do Hospital de '

Consulta" popula"'e.,
' IOSPITAfS

- Operações de hernias, apendicites, ovário, 'utero,'Residência: 'I'râvessa '" ..

n r< ·d- Caridade � ,UI ade: heinorroides, adénoides, hidroééles, varicoceles 'e� Ul'lIssanga 2 Rua Nun-es M<>chad.o, .17 n d) Z .l�DOENÇAS Dl� SE.NHORAS ..
,

.-....
i( rove or , 'I

varizes, elefantiazes.
- P . .\.RTd!il-OPF�nAçOE.s Apt. 102. , (esq.�Tiradentes) - sobra- Pqrtsr\a) 2.036 C I R U R G I A E � G E R A L" ,-----. ....

d 1 3' ,. ,'·A Ram..... 3:831COJl!!: Rua'.João Pinto n. 16.
, DR .. 'VIDAL

-

0- sa a .
. • ., "el(eu Tratamento garantido de varj es, úlceras varicosas,dã's .16,M às' iS.íW

RJANÇAS J .\-Iilitar S�157 hemorroid&s com 6 injenções, sem dôr .

horas. '
,CLíNICA DE C ,

Sio Sebastilo (Cala OPERAÇÕE� E TRATAMEl'fTO DA TIROIDE (Papo);'Pela manhã atendi' CONSULTÓRIO - Fell- , '
"

de Saúde) .,..... S.153 Tratamento e Operações do 'estômago, fígado, vesicula e
_

cJiàl'iamentt' Iln BII" pe Schmidt, 38. D
'

H"-l r J;'fi On Kechele Maternidade Dou,tor intestino _ Tubagem, duodenal.
.

pità1 de Caridade. . CONSULTAS - D.a. 4 r. ,..n i.J 46 '
Carlos Corrêa ... S.121 Tratam�nto da Sífilis pelo processo Americano,' maisResidência: '1s 6 hQr�s. I CUtURGlÃO DA CASA DE' SAUOE SÃO SEBASTIÃO ,!CHAMADAS_ UR· moderno, 'em 3 ou 15 dias.

R G 1 B·ttenco··... T' t' S'l Com estágio na Clinica Cirúrgica da Faculdade GEN,TES lo _I • -1- Téctlicà única no mundo para o tratamento do Heman-ua: enera 1 UH Residência: enen e 1

-, d" d U' 'd d d S- P I I'Corpo de Bomue ros

�""I ( h d hde Me lcma a lllverSl a e e ap all o,. . '."
L

;
(R 1

•

gioma manc as e vin o) no \rosto ou no corpo, comn, 101.
I veira, 130· Viagens de aperfeiçoamento aos hospItaIS de I�ervlç� u� ec a- .

100% de cura.
.

.

TelE;fone: 2.692. FONE - 3.165. ,\1ontevidéo e Buenos Aires. . Ij malçoe(8� l' ·c/· .i." �.404 'Receita de óculos - T:ratamento e operação das doenças-

o

CIRURGIA GERAL -,- PARTOS - DOENÇAS,DE 'IPol�ç.a a a um •

dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,DR. ARMANDO VA- DR- ANTÕNIO MO- SENHORAS sarlo) 2.038 ETC
.

Lf:RIO DE ASST$ NIZ DE ARÀGAO Operações de: Aparelho digestivo - Estôma.o,· Polícia (Gab. Dele·
•

I\TENDE A QUALQUER H'oRA. DO DIA E DA
- MÉDICO - 'intestinos, reto, anus- etc., vias biliares (vesícula)' -

I arado) 2.594' NOITE
Dos Serviç3s de Clínica In- CIRURGIA TREUMATO. Aparelho gênito-urinário masculino e feminino, rins, COMPAN�IAS n. Consutório: Rua Deodoro, 35 _ Tel: 27�4fanti) da Assistência Muni- LOGIA

,
.

;)exiga, próstata útero, ovári�s, o'peraç�es pl.ásticas. A
I':" TRANSPORT. R�sidência: Rua Bocaiúva, 210

cipal e Hospital de�Caridade, Ortop4ldia' Cirurgião da glandula tIreOlde. Cuurgla d� ,can-I'. A�REO .

CLtNICA MtDICA DE Con�lUltório� J�io . Pipto, :er. Traumatologia.
C �AC i

.

·d:· s· i····· :.!:� NaVI8'0''''M'otor' Ca'riCRIANÇAS E ADULTOS Atende das 8. às 10 e das 16 às 18 horas na a- ,ru�e ro ou .. '.••.
_ «..;_ Alergia - ISp'as 15 às 17 diàriamente. :a de Saúde São Sebastião, das 10 às 12 e 14 às 16 ho· Pan,air ..•......... 3.553 I '

' ". ..

Consultório: Rua Nunes, Menos aos S,á�badol, :'as a rua Fernando Machado nr, 6. (Prédio do Institu- Vari, ......•..•... 2.325 r _. :

,

'

Machado, 7 - Consultas das Res.: Bocaíuva 185. .0 Diagnostico Dr, Djalma- Moellinann). Lólde A�reo .' �.402 I RAPIDEZ ..� CONFORTO :_ SEGURANÇA15' 18 h Real i.ISS Viagens �ntre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRJ' as. . oras, Fpne': - 2.714.
S di 2500 . ,Residência�,Rua Marechal -...... HC�;f:;Sav.. . •. '. • . . ,. Escalas intermediárias em ltajaí, Santos, Sãó Se-

Guilhp.rme, 5 � Fone: 3783. DR.' H E NR I Q,U E
�.arm·aCl�aS d'e Planta-o bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi:-'

'

,
.
'. ' ,

I�O 1 Lux .............• 2,021 rnos apenas para movimento q.e passageiros. .

-

DR·
.

L LeU'ATO
-

PRISCO PARA ,q Maare.Uc .....•.... 2.278 A� escalas em S; Sebastião, Ilhá Bela, Ubatuba não
,FILHO

Ml!:DICO .1

M�S DE JUNHO MetropoJ . • . . . .. .. 1.147' prejudicarão o horárió de chegada no RIO (Ida) e'

Duenças do aparelho respi- Operações � . Doenç;s, 5 Sábado (tqrde) - Farmácia Catàrinense - Rua �Crq�!a .. ::::::::: ::!!! ITl NERARIO DSoANs/TM°S,:C(AVoRILta)HOEPC·KE'" NO• . de Senhoras - Clínica "te rraJ'ano
.

,

2."-" ,ratono .
, , , . . .,. R T Central. . . . . ... . . .."

, NO M:€S DE MAIO DE 1954
.

TUBERCULOSE ,Adultos; 6 Domingo � Farmac13 Catarmense -:"' ua ra·
E I &.17].tre a .

RADIOGRAFIA E RADIOS- Curso, de Espe.ciallsaç�o jarro. .

) F
,.

N turna Rua. Ideal, ;..... '.C59
COPIA DOS PULMõES no Hospital dos Servidpres" ,

12 Sábado (tarde - armaCIa
,

' o --
.

ESTRJ:ITO Florianópolis
Cirurgia do Torax

d E i' do
" Trajano.

. . N' t Rua TraJ'ano DiBQue .. .. . • • . • • • 8.
Fu.rmado pela Faculdade

-

O. s a. f .'
,13 Domingo _:_ Farmacla. o urna �

"

Nac :onal de Medicina, Ti�io�. (Serviço dI) P;ro . M�r!a..
'

-

19 Sábado '(tarde) � Farmácia,' Esperança - Rua

logis-tl;l ,e Tisiociru,rgiãõ;; do ,:no àp. Andradt» ('_
..

"

.,

Conselheiro'Mafra. '.' _. .. . '.,
Ho'spital Nerêu:Ramos .. ,C,1n5ultas' - Pela manhi' 29 Domingo, - Farmacla Esperança - Rua Con-

1 E I I â' I'.,. ,;;elheiro Maf:ra.
,

.,

, .,

. seo a PI m r aCurso;je.es�eci�li_zaç.ã,o'pela no H0spital de Caridade.
26 SáBado (tarde) _ Farmacla da Fe - Rua Fe-

.

.
.

s: N. L\:xc��ex'l.o �E;-a�., A tarde, das 15,30hs; lipe Schmidt:
.

.

..
, .. <

.' Adle'otlsta�;:e�t�in�et::rg�:ui:a:ãoe� 'em �iante "no �onsúl��rio" �7 Domingo - �FarmaCla da Fe � Rua Fehpe
I Matrícula, Ab.rt41

. ",' (Rio'). ' á Rli� -�unes, Machado 17; Schnudt. "

f
,.

CP' ár' A., .'. ",',
'-, I. L 'I\ �.

.

O serviço noturno será efetuado pe�as, �rmaclas .,l�sos: run 10. a ..

Cons": Felipe Schmidt, 38 f_sqn,na de Tn'adelltes. ' e,.
Moderna, Santo Antônio, e Noturna, situadas as. ruas missão.

- Fo�e 3801.
.

-

'
.

J
, 2 766 '

." João Pinto e Trajano. , Rua Visconde de OurQAtende ein"hQl'a rna'réa�a. .'::>'. 1"" L"" P rta' t t b 1
' derá ser alterada sem

R R S- J. 30 neSlcenCla - .. o -

. A prese� e. _.

a eAa nao po
. Dreto 75es': ua ao o,rge.,....,

nrévia autoFlzaçao deste Departamento.
.

.1. , •

Fone '2395.
.

.

llioiel. '.
__-----_-.----•

J

In r Profissional I
J

CLINICA Dl!; OLHOS - OUVIDOS·...,- NARIZ E
,

. ,

GARGANTA
'

- do-

Itajaí' Rio de Janeiro Santos

HoeDcke»

IDA

19,/6
1/7

OBS.: - O Itinerário supra está sujeito a alte-

8/6
21/6.

14/6"

2'6/1\
.15/6
27/6

"ação sem prévio aviso.
Horário de Saída:

.

'de Florianópolis às· 24,00., horas
do Rio de Janeiro às 16joo horas

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

BA:R E SORVETERIA
AMERICANA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NO LAR E NA SOC_EDADE

o RE.TRATO
JOSÉ BONIFÁCIO

Incline o rosto um pouco .. assim... ainda ...
Arqueie o braço, a mão' sôbre a cintura;
Deixe fugir-lhe um riso à bôsa pura
E a covinha animar da face linda.

Erga a ponta do pé ... que graça infinda!
Quéro nos. olhos ver-lhe a formosura,

Feitiço azul de orvalho que fulgura,
Froco de luz suave que não finda.

)

Há pouca luz .. , eu vejo-a. .. está sentada.
Passou-lhe a sombra de um cuidado, agóra,
Na ruguinha da fronte jambeada ...

Enfadou-se? .. Meu Deus, ei-la que chóra!
.
Pois' caiu-me o-pincel; que mão ousada!

Pintar a noite o levantar da aurora!...
...

>

ÚLTIMA MODA

-

, ,

/

'\úr
- JJtj:�, �

.'.

"
rial:

-x�

Exper,mente boie
.

BO:r.:.ACHAS DE' ,

LARANJA

Ing1'erlientes:

1/2 xí,cara de manteiga
1/2 xícara·de centeio

3/4 de xícara de açucar
1/3 de xícara de suco-6�

laranja
3 xícaras. de farinha

trigo -

.

1 cõlh�r' de sopa de fer-

mento em pó
1 ovo

1 pitada de sal.

MANEIRA DE FAZER:

,TRATAMENTO D&S

Anemias

...
*'
*

ANIVERSA'RIOS:

TEN. CORONEL. RAUL
DE MORAES COSTA

sua inquebravel bravura,
conquistando todas as con

,decoraçÕes nac!onais e al

gumas estrangeiras.
Hoje, dia de seu aniver

s.'Í.rio natalício, juntõ à

exIÍla. família, muitas serão

as homenagens que
- serão

de prestadas. ao ilustre conter

râneo, às quais, os de O
ESTADO se associam pra-
:leirosamente.

SNRA. PROF, NILSO
PAULO

SR. OSNI GAMA

D'EÇA

suas elevadas 'qualidades,
conquistou um elevado nú

mero de amigos e admira
dores pelo seu trato lhano,
razões pelas quais, nesta o

portunidade, muitas serão

as homenagens que lhe -se

rão tributadas.
O ESTAPO se associando

.��L· ;"I'e!tOMsm A PR�ÃO DE �N1RI COIII
.�f7YTrn 10.(Q)§� . \"\D7�.J-\.l.

()" �
� .'

Il»JE§AUJill>IE'UZ1�:;I� ,

do DOUTOR FRANCK � e.

laxativo suave. depurativo i_'

Alfabe'lização e Espirito
Demo crãtíceàs homenagens, visita-o e

formula os melhores votos
de {elieidades.

- -Menino, Nacif Abir brilhantadas pela Banda'-clc:
VIúsica da Penitenciária do

t:stado, gentilmente cedida

)el� seu Diretor.
Para as próximas festivi

dades foram eleitos, Prove-
101' da Irmandade, o sr.,Gualberto Soares, e Impe-

Abelardo Roméro adultos, de maneira a mais (110 no Ocidente," disse o .i} j,. ",\
Em circular endereçada, persuasiva, e nunca com- ::11'. J�nes numa reunião :;.- ::1��::":"v..

' f:\
MENINA ELIZABETH em 1948, aos Serviços de pulsória, Convém recordar, nual da Associação Cristã ""� .. :,:"', :.;,... .c .• :

•••" ••". "'.
,

LUZ SOUZA ���::�ã�o�:i:;�::�end:� :."�:;:.,�oa�f:;:::���:d:; le"�O';::ta,d., proibi, a .ti'" . 'l,rIIASO venturoso lar do nos- ova, entre outras coisas, o massa no Japão ainda domi- (!onvers�o, então estareis DORI '65 ,Bi.: '''. !�
so presado conterrâneo sr. então responsável, no Mi- nado pelo espírito do She- pondo termo a ,,:ossa demo-, ' ,:;a,.

Brasiliano Souza e sua es- nistério da Educação, pelo gunato processou-se dessa' cracia."
'

'( ;' ( •••••••.�••••••.. �,.i:. :':.<�posa d, Wanda Luz Souza, Setor de Relações com o maneira. E o mesmo ocor-I O evangelista disse que
-,
,
=. =:«.

.""

engalanou-se festivamente, 'úblico, que "o esclareci- reu já neste século no ve- há um clara distincão
-

en- J t r o e 'nchodcs? t�;;;'lodos
no dia de hoje, para come- menta constante de que a

morar o segundo aníversá- Companha não é só do go
rio natalício de sua galan- vêrno, é do povo, e que o

te e inteligente filhinha Eli- povo tem assim deve
zabeth, res a cumprir, pode e deve

I
' Na Capital Federal, onde Por tão' significativa data ter iniciativa no sentido de quia, era o mesmo que ar- rior, e o proselitismo vida. Milhorer'd�'�essoos �'�fre';; essasexerce funções no Magís- o distinto casal reunir� em seu próprio aperfeiçoamen- mado dos doces 'instrumen- que êle chama de "mera dores, quando poderiam ewitor, de vez,
tério Militar, como -Profes- sua residencia o-grande nú- to; isso é que na verdade .tos da instrução, comanda- mudança de grupos a qual tais padecimentos, tomando as Pilulos
Sol' 'do Colégio Militar, vê mero de _amiguinhas da gra- representa "espírito demo- va a campanha de alfabeti- -degrada tanto a religião co- De Witt poro as Rins e a Bexiga,
transcorrer hoje a data do ciosa aniversariante, ofere-' crático". zaçâo em massa no seu mo as pessoas nela envolvi- Especialmente preparadas paro

seu aniversário natalício o cendo-lhes lautas mesas de Por maior que tenha sido país. das.". combater os 'distúrbios r.nois, os

A

T t d'
.

O' f it dê d f' f' Pilulos De'Witt olivram as dare,nosso conterraneo enen e .inos oces e guaranás. :1 divulgação dessa circular, O ensin-o das primeiras e ei o esse esa 10 Ol
,

di t d p,_ontamente, restaurando o vigorCoronel Raul de Moraes À graciosa aniversariante nos Estados e Territórios, letras só pode, pois, ser mi- une latamente n o a o .

-

e o vitalidade ao organismo, groçasCosta, filho do Rev. Dr, e aos dignos genitores as continua ela a merecer e nistardo, sob qualquer re- quando, no dia seguinte, à sua magnifico ação -tonillcgn·t•.
Trancredo M. da Costa. felicitações de O ESTA- até á exigir' comentários. gime, pelo processo mais um destacado jornal hindú
O aniversariante, apezar DO. De fato, a Campanhã de Al- democrático. comentava, editorialmente,

Original estola em tricó de de afastado desta" Capital 'fabetização� não colimaria Não se obriga ninguém,' dizendo "que enquanto a

lii azul cobalto, te1'mina em' ha muitos anos, possue um jamais os seus objetivos se à fôrça a ensinar nem a a- Índia tem, desde os primei- _,

f FAZEM ANOS, HOJE: -
-

ponto contmstante, [ormam- vasto circulo de amiliares fosse lançada como uma_ ini- prender. Mas é dever de ros tempos, desencorajado
do triângulos ortuulos de amigos e admiradores. Go- ciativa de exclusiva compe- todo cidadão esclarecido a- o proselitismo, tem, por ou-
i

.

d t zando de grande prestigio
- Menino Rogério, f_ilho do

...
-�

i t. N' .' "

'bl' t 1 d iadranJas o me -smo ma e- tência goverríamenta]. em poiar iniciativas pu icas 1'0 a o, cria o na conver-
dr. Manoel Lobão de Que. i- . ,

no Exército, pois que inte- mesmo numa ::-ditadül'a atin-: como essa da Campanha de são como
..
o único meio cl0

grou a gloriosa F.E.B., com
roz advogado residente em,

diria ;:as S�á5 .' finalidades Alfabetizacão de Adultos
Tubarão;": ::' I

. _-, ,','
• ':::.,.., ....__--,,..,.,........,a Artilharia, êsse nosso con-

V'
.: O.]' . " E'l

A

-

un,la', cam.rianlIa--p!'l5sa. n:€l�: Jlfkm;ns)ecgitb:n:liI man-If-esta- ,-�._ ,-, -
"

. ,.,.".. luva, I).wU1a. , . .-LGl'6S'
- "�"k'""�-:"·f''l'-,'r,,,,:,,�_. "�,O "" -":-� '_

-
,

• , �terrâneo conquistou' os mais '. . feza,JPQl$-Q -enslno"das_pr).-- cao de seu espm..,to demo, ;.

E'MPR G;A'O'.

francos ,elogios por sua ação Soares; : L.
M I d." I 'r{}éfl��s411{t;1l':t�( pbde, ., s;í· �rático. '

-
.

.

, E' A- Sr. AntonlO 'anoe a \ _

'I' ','.. ,.

no teatro de operaç.ões, pela. .

ministrado, sobretudo a03 Pcecisa-se !âe uma, que saiba cozinhar. Tratar à ruaSilva�
Bulci'io Viana (P;raça da B,mdeira), 11. 49, Não precisa- Menino Ozamir,' filho

do sr. Oscar Schmidt;

Iupur;
-Snra. Jovita da Cos

ta Lima, esposa do Ten. Da

',ri Moura Lima, da R�serva
la Policia Militar;
- Sr. Manúel Salust.iano

"

de Souza, funcionário da
Standart Oil Co.

funcionário municipal mui
to benquisto e por todos es

timado, pela sua natural
bondade e espirito prestati-

l'ador, o Vereador
filho Apostolo.- Menino Aldori,

. do sr. João Souza;
- Jovem Gustavo

.!hard;
Ri- FALECIMENTO

FRANCISCO SOUZA

:- Menina Djanira Oli- Em São José, onde resi-

\feira; dia, veio a falecer ante-on-

- Menina Dila dos Pas- tem o sr. Francisco Souza,

vo, o seu falecimento· teve
dolorosa repercursão na vi

zinha cidade .. O sepultamen-
to dos seus restos mortais,'
à tarde de ante-ontem, foi
verdadeira consàgração, pe-I
lo enorme acompanhamento

1
.c :

Ameaçada a Liberdade
,

Religiosa na IndiB
(SNA) - Dr. K Stanley-i salvação - o verdadeiro

Jones conhecido evangelista: fim da vida humana."
americano, reptou uma de-I O .editorial dava a enten

claração do Ministro do In-
I
der que muitos indianos

terior da Índia, sr. Kailash criam que o govêrno segui
Nath Katju, de que os mis-

I
ria essa filosofia e que sen

sionários cristãos ali não I
tiam a fundamental liber

poderiam mais converter dade de consciência, garan
JS indianos, é o que in for- . tida pela Constituição da
na o "Religious 'News Ser- Índia, estava comprometi-
vice". da.
"A conversão é .indispen

sável tanto no Oriente co-

NÃO DESESPERE I - mesmo
quando o resfriado lhe' deixa
o nariz "tapado" e a cabeça
pesad.a I Basta aspirar uma
vez o Inalador Vick para que
(nstantãneamente v. tenha a
respiração mais fácil!

"ASPIRE .. , E RESPIRE I"

Frlquezl' em 8e;I'1
Vinho Creosotado I
-

.

(Silveira) _ :

AVENTUJiiAS4 00

pa�a 05 -Rins e a a.xl,_
Em vidros de 40 e tÔO pllulas •
O grande é mais econômico

___ .

, "t'&
_ �

ir i1S [ibs.

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

Transc.orre hoje a data
1. Bata bem o açucar com do aniversário' natalício da

a manteiga. Junte o ovo e exma. snra. d. Liene Colla
continue batendo. - Acres- ço Paulo, esposa do sr.

30S;
__:_ Sta. Sandra Faria.cente o centeio. Prof. Nilson Paulo, do Ins-

2, Peneire junte a fari- tituto de Erlucação "Dias
nha, o fermento e o sal -e Velho". FESTIVIDADE EM. RIO

misture-os à massa, alter- A distinta dama aniver-
VERMELHO

nadamente com o suco de sariante, e'm sendo muito
laranja relacionada na sociedade

Realizou-se ontem, no
- distrito do Rio Vermelho3. Abra a massa numa local, onde goza de gerais" _

táboa polvilhada com fari- estimas pelas elevadas vir-
dos Ingleses, a tradicional
festa do Divino Espíritonha de trigo e corte os bis- . tudes de seu coração, ver-
�

't f 't' d' ,

d d .

h
;:,anto.

cm os ·no el 10 que ese]ar. se-a cerca a e carm osas
C'4 A b I h 'f

-

d I, omo nos anos anterio- e pelo sincero pezar que em
, sse as o ac as em mam estaçoes e apreço e ..

15 ..'
I t d Ires, revestiu-se de consa- todos se notava.forno quente, durante, regoSl]O pe o ranscurso e I

,

-

•

minutos. (APLA) tão significativa dat�. gradara l�ponenela, sendo O estinto, que era irmão

resada mIssa pelo Revdo do sr. Anoldo Souza, deixaO ESTADO respeitosa-
.

,

"

Padre' Braun,
•

com grande viuva e cinco filho 'meno-
mente, formula os melhores

afluencia de fiéis. res, A' família enlutada,votos de felicidades.
As festividades foram a- nossos pezames.

PILULAS E XAROPE Na data de hoje a soeie-

18' lancard.- :dade catarinense se rejubi
la com o 'transcur§.p do'ani-
versáriá.. �·ºaÚllicio do nosso'

I TRATAMENTO DAS _ presado conterrâneo sr. Os-

A
•

S
ni Gama D'Eça, figura de

nem Ia : I grande projeção nOI comér-)

fi cio catarinense, e Diretor

PIlULAj E· XAROPE 1 da Caixa Econômic� Fede-

81ancalrd �:l :::�:oES!:�i::::v��I��

; VIVER!!! lVIORRER!!!
Depende dl\ sangue,''() sangue é a vida!

s.S,A NGUENOL - Tônic::J de·;, convalescentes, tônica
dos desnutridos. Contém' excelentes elel1lentüf;
.��: tônicos: - Fosfaíõ,

,

Cálcio,
�-� '""\ �rseniato e Vanadato de SÓ-

-$�_ dlO.
� � � OS PALIDOS - DEPAUPE-

.�"" ""::::i!-, "':- RADOS - ESGOTADf')S .-

, "3 =- MÃES QUE CRIAM - MA
\'= _...:. GROS - CRIANÇAS RA

:':':1: � ==_QUíTICAS receberão a tOl'i
" ') ,=..ficação geral do organismo

.�� .§fj com,o -

...1""11....-

MECAN-ICOS
l"trecisa-se .no Estaleiro

. Informação: TeI. 226-6
Arataca
2212

._"-�

,

"���f' .�
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Florianópoli�, Quarta-feirà. 9 de Junho de 195.4.
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� Espo'rti
.sn�ç����&��--?�..gQ��Q� �Q�·__gç..�.Q&__�Q�..�q.7PI i � �.7E�iL t � ��� Mo� Q �O�i Q� ��Q:..��..� QQ �·O� �..

í'

"O '-E s ta-a::

�;-. -.'
��.

.

. - .

Entenderam-se as diret�- NESTA CAPITAL, Á NOITE; O MATCH j
campeão do �s!ado e q�a- i junto br�squense e

A �ara
r,ias do Avai e ClubeA Atl:-I' ENTRE OS DOIS CAMPEõES

" dro base �o último sel,eclO- ., tant�, tera de lutar leonma-
tico Carlos Renaux sobre a -' I nado catarmense que dispu, .

d dibilid d d I'
_

t C to Bràsilei mente, usan o to os os
pOSSI lIa e e rea Izaçao ,

A ' ,

: ou o ampeona . -

I .

".

de um amistoso na noite de garam a bom termos e ama- altênticos malabaristas da I' ro.
. s:u� recursos técnicos e

h- Canit 1 t h- rbli
. " 1 t I

fISSICOS. /
.

aman a nesta apI a , en re n a o pu ICO presenCIara pe o a. .

.
.

.

as suas equipes de profissio- uma noitada atraente com I Irá o Avaí enfretar um
I

O tri-campeão da cidade
A dnais. Os entendimentos che- jogadas clássicas" dignas de I esquadrão p o t e nt iss imo, espera vencer-o forte con- i
guar emas

.

I

.'
.

Preparando-se para. o
confronto de domingo
Hoje á tarde o técnico TREINA HOJE CÓLETIVAMÊNTE O CON- morna excursão que o cam-

genheiro.
f J' B

_

1
-

, ,�. . " peão de 46-47 empreendeu Gratifica-se bem a pes-pro essor ase arao evar�. JUNTO PAULAíNO
.

seus pupilos 'ao. estádio da recetemente á cidade de La-, soa que entregar nesta Re-

Futebol Profissional. ges, de onde retornou invic- laço ã O.

O conjunto tricolor nos

I
to, após brindar os oficiona

treir;os. tem: rendido �astan- dos da "�rince�a ..d� Serra"
te tecnicamente, aSSIm co- com bonitas exibições.

•

•

Ca,mpeões Catarioenses de lance .Livre os
Juvenis. do Clube Doze de Dgosto

/

Na cidade de Joinville, ,TRIUNFOU NO CAMPEONATO A S. E. Lance Livre que foi brilhan-
tendo por local o Palácio temente

.

levantado p e 1 a
dos Esportes, a Federação CRUZEIRO DO SUL QUE LEVOU A ME-. equipe do Clube Doze de A-
Atlética Catarinense com o LHOR SÕBRE OS METROPOLITANOS gôsto entre aplausos da
apôio da Liga Atlética NOl;-

. NA PARTIDA DECISIVA
' grande massa de torcedores

te Catarinense, fez realizar,.,
'

I' que lotou aquela famosa
sábado e domingo o Campe, . . praça de Basket-Ball.
onato Estadual de Basque- [. Evídenci�nd.o excel:�te. arbitro da peleja decisiva i Constituiram a equipe do
tebol Juvenil de 1954·e o, preparo tecmco e fISICO, que tudo fez para que a Doze os futurosos "ases"
Campeonato Estádual de 'logrou laure�r-se campeão I vit�ria e c_onsequente:nente ; M�rio, Rui, �orber�o e Mo
Lance Livre. a S. E.CruzeIro do Sul que o titulo nao fosse cair nas TaIS, aos quais enviamos os

Tomaram parte no certa- derrotou na partida deci!'ii-I mãos dos pupilos do sr. Ru- I nossos exten�ivos ao técni
me quatro agremiações, que va o campeão da Capital' bens Lange, co Rubinho pelàs magnífi
foram clube Doze de Agos- por 25 a 20. Apesar de ven- Frente ao Ipiranga, o Do- cas "performances" conquis,
to , desta Capital; Icarai; de cidos, os dozistas impressio- �e triunfou por 25 a 23 e tando o- Vice-Campeonato
Itajai; Sociedade Esportiva I naram favoravelmente em frente ao Icaraí por,39 a 23. Catarinense de Basquetebol
Cruzeiro do Sul, de Joinvil- I em todos os jogos disputa-. Campeões de Lance Livre e, o certame de la�ce livre, t
le e Sociedade Esp.ortiva I-I' dos. Todos são unânimes em' Na manhã de .domingo am�os na categoria de Ju-

piranga, de Blumenau, condenar a parcialidade do efetuo-se o Campeonato de I vems.

rua Bocaiuva para um ni- ximo domingo enfrentará o
" "d F'

.

goroso treino de conjunto, onze o igueirense, em

afim de colocar em forma' a
I dispu

ta de mais uma rodada
equipe paulaína que no pro- do Campeonato Citadino de
.! .

Também sabem golear OS' bra
sileiros: 12 a O !

BERNA, 7 - Os jornais '. A "Tr}buna de Lausanne" Os comentarias são todos

I
não revelou �tudo de que é

suiços tecem os mais rasga-
.
diz, por exemplo, que o 1 favoráveis aos brasileiros; capaz, cbncluin�o por afir

dos elogios à atuação dos treino dos brasileiros foi um

I
'sendo que alguns criticos a-

.

marem de que não tem du

brasilei�os, no treinament� I "ver��deiro rega�o para os 'crescen.tam ain_da que tive- vida d� que será inq�e5t�0-
de domingo, quando golea- . olhos

..
Nunca VImos tanta

Iram
a Impressao. de. que o navelmsnte um' dos fínalis

ram o F. C. de Bienne, por perfeição reunida, tanta selecionado do Brasil ainda tas da Taça 'do Mundo.
12 x O. .1 acrobacia de verdadeiros ar- ( .

. ','
Monstram-se bS criticos tistas da bola. Jamais ha- \

.

.

------.-----

helveticos abismados com o'. viamos visto tanta. perfei- O REMO NACIONAL NOS'JOGOS PANA-
d�se�penho do� craques na� !

ção e fic�mos'mais abisma-
.

MERICANOS
ClOnaIS, que sao c?amados! dos pelo fato durante todo o

R'
..

_ 10, 8 (V.A.) - O Con- março no México. Pensa o
de verdadeiros artistas da treinamento nao terem co- , '

. I selho técnico de Remo da referido orgão que, sendo \)

pelo.ta . .... i metido siquer uma falta".
C. B: D. estará reunido pa- Brasil Campeão Sul-ameri-
ra tratar da maneira como

_ .P cano em seis tipos de bar-
serao escalados os conjun-. ,.' .

, ti
_

d cos, devera enviar condig-LOS que par iciparao a re- I .

1ata dos jogos Panamerica-j na e bem preparada. repre '

nos, a serem realizados 'em sentação ao referido prélio.

CORINTIANS E FLUMINENSE} NA PONTA

-Co� :as párÚdas de Sába-
•.
co-da Gama, 4

dó e ·domirig�· nas quais oV 5°, lugar - América, 6

cl�bés paulistas levaram:a' 6° lugar - Santos, 8

melllp� .'. s8bre .

os cariocas 7° lugar _:, Botafogo,
(S�� P�Jlo 3: x América' 2,

�

Pr6ximo$/jogos APROXIMA-SE- A CORRIDA DA FO-
Sant-os�' 3 x- Bo't�fogo�;'Ço- Hoj� _:_ Nb,. Pacae�bu:-' CVEIRA
rinÍians 4 x V��co 1.e Pal-, Portuguesa

;' x S�ntos. Nó, A exen,1plo do que acon- :interior do Estado, entre

meir'�s' 2. x', Flamengo O)., Maracanã: AJ:r�érica�: Flu� ,tece. todos Qs='ano�, a Fede- eles? insuperável e'õrredor
passou' a ser a seguinte a rninenSe.

' r&ção AtIé,tica Catarinense Blumenauense Waldemar

c1as�ificaçãQ: dos CÓhcorren-' '-' SABADO .:_ No Paca�m- promoverá, no p;óxÍino' dia Thiago' de Souza que pro�

tes,";por pont6s. perdidos.
-

P.u: San�os' x Flamengo. NÓ' 24 dó �oYJel1.te,' de acai-do curará-c�nservar o Ütplo de

"iOlÜga; - éorinti�ns e MaraCaIiã: Vasco x"Améri- C.Ol1'l o se� c�leHtiá-rio fdes- mais vit"orioso fundista de

FlQ·;clnense; O_, ea.

.

"pol'tivo" "a �trãdicio'nâl , cor-I Santa Catarina.
.

.

I�2° lug?I - 'Palmeira�',i < DOMINGO�- No Paca'- rida da ;F;ogueira, prova Vamos I aguardar o dia �4 .

. ..,_ ..... ., " . I3° lugar - Flamengo, 2 embu: São P.àulo x Por- rústica à qual concorrem do corrente para vjbrar co-
'

4° lugar - Portuguesa de tu.guesa, r-J9 :Maracanã: Flu- o� mais cr�denciados fundis- mo poucas vezes com o des'- I

DEE:portos, São Paulo e Vas- fl1inense x Corinthians. tas desta Capital como do I fecho da grandioE:3 prova. I

l

PARA AQUELES QUE

DESEJAM Q MAXIMO

EM CÔRTEZIA
E EFICIENCIA

��.

�ERL.
NHFi/fRO SEM /(il/lli

.Perdeu-se
Perdeu-se um anel de en-

vo'
EMPATE DO MADUREIRA .NA ALEMA

NHA .ORIENTAL

BERLIM, - A equipe do S. V. Motor por 2 a 2.

brasileira de futebol do Ma- 1-0 primeiro tempo terminou
dureira, do Rio de Janeiro, com 1 a L O jogo se reali

empatou sábado com a equi- zou no setor sovieticç de
pe da Alemanha Oriental -Berlim.

EMPATE- NO .CLÁSSICO DO FUTEBOL
PARANAENSE

CURITIBA, 8 (V.�.) - Cr$, 40.000,00. Na tarde de

Pelo Campeonato Paranaen, Sábado jogaram Agua Ver

se de Futebol, defrontaram- de e Britania, �encendo os

.se domingo os tradicionais, aguaverdanos pela conta

rivais Coritiba e Atrétiço, gem mínima. Não se reali-
I

terminando o clássico-rei .iou o prélio Jacarezinho x

do futebol araucariano com 1 Monte Alegre, devido ao

lo marcador de 2 x 2. Renda ma�' tempo.

__ ...L._' _

.

DIA 17.: ·ROCKY MARCIANO EZZARD
CHARLES

Despacho telegráfico da peão Rocky Marciano e o·

iJ,-F, anuncia a enorme ex- ex-campeão. Ezzard Char

)ectativa do público norte- les, em disputa do titulo de

americano pela luta do dia' campeão mundial de.box dé
I' .

17 do corrente,.entre o Cam- todos 'os pesos.
,

�li :::;í!ii��i":·"'b;'-" ;"'.

I A'enção can.didatos ás
.

'",. 'EscoIA� o)de Cadetes
Os carfdfdatos abaixo relacionados deverão apre

sentar-se até o dia 17 do corrente nas:

.

ESCOLA PREPARATORIA DE SÃO PAULO
Os.iy Ortiga Filho.

óSCOLA PREPARATóRIA DE PORTO ALEGRE
Alvaro Flores Neto, Mario Lonchi Junior, Paulo

\lperto Buchele Lino, Ottomar Nussner e Waldir Al-
.

redo Panneiz. �

-ZEPHYR SIX,
Vende-se em estado de -novo, pouquíssimo

rsdado, com rádio original de ondas curtas e lon
gas. Vêr e tratar à Rua Almirante Lamego, 86
com o sr. Aurélio. Na parte da manhã.

.
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li�a �e [mancipaçao Nacional
.

,." -
-

Sra. Maria Fragoso Gal-
.
ampliada com a participa-

Iotti çãó de dirigentes sindicais

Deputado Francisco Mas- e deverá ainda, entrar em

carenhas entendimentos com a Ass.

Sr. Olívio Amâncio Pe- Catarinense Contra a Ca

reira _- Presidente do Sin- I resia e pelos Revíndicações
dicato dos Empregados -de Populares afim 'de traçarem
Hotéis e Similares de Flo- um plano de ação comum.' '

rianópolis 3. Protestar junto ao Sr. C' 1·n e' "In'"Sra. Elyanní Marinho de Ministro da Justiça contra" ,,'
,

-.. ,

'

-

_

Souza Santos o bárbaro assassinato do

Deputado Francisco Ne- jornalista Nestor. Moreira

Recebemos:

Circular n. 1

Resoluções da sessão sole

ne de Instalação do Diretó

rio Estadual de Santa Ca_!a
rina da Liga, da Emancipa
cão Nacional, realizada em

;ua sede social, às 20 horas

do dia 22 de maio de 1954.

1. Eleição por unanimida

de, do seguinte DIRETO'

RIO ESTADUAL PROVI

SO'RIO:
ves pela polícia carioca e exigir

de S. Excia. medidas corre-

Presidente de Honra: Prof. Rita Malheiros tas pelo respeito às liberda-

Desen1bargador Sálvio de Sr. Dalirio Bastos _ Pre- des democráticas e os mais

Sá Gonzaga sidente da Junta Governa- comezinhos do homem, con-
PRESIDENCIA:

"

I Uva dos Operários da C .. sagrados em nossa Carta

1. José de Patrocínio

Gal-,
Civil de Florianópolis. Magna, violados cotidiana-

lotti ,Esta Comissão, por deci- mente pela polícia em todo

2. CeI. Pedro Lopes Viei-I'
são do plenário deverá ser i território nacional.

ra

3. Deputado Braz Joa-,�
----

'33., '01'. Francisco Ran

�el1,-, Itâjàí'
;)i{ -. Acad�mico' A m i r

VIussi' '.:
i

.

pS.. 'Aca�mico 'Oni' Lis-'
)ôa;, '

.. ./
.. '_, -

'
�

36: Acedêmico Femando
..._

.

\ t '.� , ,

Bãs�cis .

'o

�1./Sr. Gil Naséimento _;_

[l1ajaí -

."' 3S:' Sr.
,

Thiago' José, da

;9"a _ Itajai-
.

:W. 'ítngo. Renato Ribeiro

:éirddsô ,- Itajaí.'
-.. 4Ô� ·S�.: .. Dimas, 'Siqueira
""'"

. ,,.
-"'-.,; �-"

.�

�ampo'l?, ',�: ?

"2. C:rillç�o. da', Comissão VEN,DED'O'-R'ES'· ,"�(i)nÍl;a: a\ 'éàrestia' 'e' pelas-,. _"_ ''l ' .1'-, !

i{e\v,.ifiaicaçõe� Populares Necessitamos admitir vendedores, com a idade

niegra(la 'pelas s�guintes máxima de 26 anos, e já qu�t�- com o' serviço Militar,
,

,,:_' ,

Não exigimos -pr_ática, mas atlVldadc e" vontade de pro-�e$soàs: _:
;- gredir. Carta do próprio mmlio, informando' estado ci-

'Vereador 'Antônio Apos-. vil e gráu de instrução; aêompanhada-de uma fotogra·
,ole / -'ia: à Caixa Postal 42 - Nesta .

�juim Alves

4. Deputado Protógenes
Vieira

5. Deputado Wolney ca.
laço de Oliveira
6. Deputado José Gallot

tí Peixoto
7. Deputado Francisco

Mascarenhas
8. Deputado Francisco de

Souza Neves

9. Vereador Jupy Ulisséa
10. Vereador Anjônío de

Pádua Pereira
. 11. Sra. Elyanni Marinho
Souza Santos _ Secretário
::;eral '

12. Prof. Raulino Horn

I"erro _ Tesoureiro Geral
13. Dr. Hélio Callado C�l

[eira _ 'Procurador Geral
,ECRETA'RIOS:
14. Dra. Hend Miguel,
15. Sr. Genésio Leocár

Iio da Cunha
16. Sr. Zenon Bonassis
17. Sr. Mário Caldeira

Bastos

18. Dr. Alcino' Caldeira
"

I"ilho

19. Sr.

Pereira

20. Sr. 'João Serafim dos

Né?:io Jacques'

Anjos
MEMBROS:

2:l. Antônio Mateus Krie-

�er

22 .. Engo. Sebastião Filo
neno _ Itajaí
24. João Palma São

Toaquim
25. Dr. Arnaldo Xavier

Blumenau

26. Sr. Mário Oliveira -

Palhoça
27. Sr. Ivo Gandolfi
28. Sr. Heládio 01sen

Veiga
29. Sr. Manoel Alves Ri

)eiro

'- ?,O. Sr. Vitório Tridapali
�o}1a trrento

/
.'

31. S�" F,elix Boabaid

32. Sr. Atílio Polli
'_

<
•

...... .

. 7'�' _ SPINA em:

,�', PERDIDOS DE AMOR

Quando os rins funcionam mal, o

sangue se carrega de toxinas. Para
restabelecer a saúde, nestes casos. �

preciso normalizar com ABACATEIROL
o funcionamento dos rins: A base dos

princípios ativos das folhas do abaca
teiro a l

í

adoe a outros elementos,
ABACATEIROL é 'de alto
valor diurético, desintoxicante
e dissolvente do âcido úrico, ABACATEIROL

PROMOVE A DIURÉSE E DESINTOXICA O ORGANISMO

....�

Hoje_no Passado
9 DE JUNHO

A data de hoje recorda-nos que:
'-

/ '

em 1597, na Capitania de São Vicente faleceu o

padre José de Anchieta, nascido em San Chris
tobal de la Laguna, Capital de Tenerife (Caná-
rias), em 19 dê março de 1533;

.

em 1636, partiu de Pôrto Calvo, com a missao

'de bater os holandezes, o bravo Capítão-mórv
_ Felippe Camarão;
em 1647, em Lisboa, faleceu o heróico General
Matias de Albuquerque, Conde de Alegrete,
Comandante em:..chefe das Forças Brasileiras

,

contra os holandeses;
em 1815, foi assinado o ato final do Congresso
de Viena, referente a restituição da Guiana
Francesa, conquistada pelo Brasil em 1809;
em 1845; chegaram ao Rio de Janeiro os pri
meiros colonos que vieram fundar Petrópolis;
em 1933, procedentes de Natal, chegavam pre
sos, à Capital Federal, sendo recolhidos à sala
da capela da Casa de Correção, os, políticos po- i

tiguares Dinarte Mariz e Gentil Ferreira, que.
se diziam vítimas de arbitrariedades por parte!
do interventor Bertino Dutra; I
em 1947, no Rio de Janeiro; faleceu o sr. Tomaz :

Delfino Santos, um dos últimos constituintes "de I
1891, filho do consagrado poeta catarinense Luiz
Delfino. Nascera a 24 de setembro de 1859, na
quel� mesma cidade.

André- Nilo Tadasc'o

LIRA TENIS CLUBE
PROGRAMA'DE FESTAS M�S DE JUNHO 1.954
DIA 23' - Quarta-feira - Tradicional soirée' de

São João -_ Festa no Arraial - Dansa da -Quªdrilha
� Ratoeira - Dansas Tipicas - Farta distribuição ',de
queimada, pinhão, amendoim etc.' - Traje Caipira. -

;nício 20,30 horas.
.
DIA 27 - Domingo -'--:- Grandiosa Matinée infan

] de São Pedro � Traje a carater - Desfile de crian·
1S com nrêmios aos vencedores às 16 horas."

.

,Aprenda d�clilogr8lia
Escola Prpfissional "Pedro Bosco" _ Reconhe

cida pelo Govêrno Estadual em, -19 de setembro de
,

Hl21 pela Lei n, L376. '-. '

.

.

Rua Vidal Ramos., 80 - Florianópo}is:
'

Precíssâe CO'lpUS' ChrisH
T A L

de
E 'D_ I

DOM JOAQUIM, DOMINGUES DE OLIVEIRA,
por mercê de Deus e da Santa, Sé Apostolica, Arcebispo
Metropolitano, Doutor em Canones, Prelado Domestico,

I Assistente a.o
Sólio Pontifício, etc..' "

AOS QUE O PRESENTE EDITA,t. VIREM, ' SAU-

I DAÇÃO, PAZ E BENÇÃO EM JESlI� CRI.STO. '.
-:

I Fazemos saber que, sendo o próximo dia ,17 de ju-
.

-juho consagrado à ma.gna soleni,dade, �e Corpus �hris�i,
I em que se homenageia a propria Divindade no ,MlsterlO

j d.. o Santissimo Sacramento; e. para atender aos
•
justos

desejos de nossos amados DIOcesanos: Havemos, por
bem confirmar para aquela data a SOLENE,PROCIS-

,

� I SÃO DO CORPO"DE DEUS que se verificará' como
segue:

-

-,

a .'-8 I Reunidas as Associações religiosas, abaixo especi-
. i flcaÇlas, e naquela mesma ordem dentro, e no adro ,da_ "

. Catedral, um pouco antes das 16 horas _ 4 horas da

,[I tarde - desfilarão ao sinal, dado, 'LENTÁ, Cür'tTINU��
E ORDENADAMENTE, precedidas da Cruz processío-

Iiit.ljij_lljiiií.·-�"IIIIIIIIIIII�_
••i!iI nal, obedecendo ao seguinte itinerario: ;-

bi�.1!l �011 t:l! Praça 15 de Novembro, lado do Palacio, Ruas Vis-
...._Ii_...._iIIIII ......:s...'íit...

-

_. conde de Ouro Preto, Artista Bittencourt, Saldanha Ma-

A 8 h.

�

.rinho, Praça Getúlio Vargas, Rua Visconde de Ouro
S OI as

I' P PP' 01" R A' t p'
. reto, raça ererra e iverra, ua rcipres e alva,

Marilyn Monroe _ Jose- .

Catedral, '"
phe Cotten _ Jean Peters A benção ,para que não haja interrupção do prés
em: I tito, será dada, apenas, no adro da Catedral, para alcan

TORRENTE DE PAIXÃO' çar a todos os fieis.
.

T h
.

I I A ordem das Entidades e Associações no préstito
ec .HlCO 01'

. será a seguinte: Cruz processional, Colegio Coração de
No Programa I Jesus, Asilo de Orfãs, 'Cruzadinhos, Gongregacão Maria-

Preços: 7,60 - 3,50 O Esporte na ,Téla _::. Nac. nas Femininas, -Associaçâo/Santa Zita, Santa Terezinha,
Imp. até 10 (DEZ) anos., Preços: 7,60 _ 3,50 í D�mas d� �aridad�> Ap.pst�làdos d� Ora_ç�o, Ol'dem." Ter�. Imp. 14 anos. _ ceq'aFemIn�na, Ação Catohca:_: Abngo. de Menores" Co-

, " Ilegio Catarmense, Congregações Marianas, Irmandades,
;�

,�--d:t-i'a-'�'-
,:,

-. �rdem Terceira Mascul�na, segundo a ,ordel? precedeu
I ' I I era ou costume, por ultimo. a Irmandade. do SS. Sacra-

mento Clero e Palio.. '

. __ . _

'
'.

. Cada Associação deverá apresentar-se com os res-

As 8 horas pectivos e�tandart�s de distintivos. São permitidas crian

ças na procissão só vestidas de anjos para abrir' Q pres-
Richard Widdmark ti to que desfilará, como acima se' disse, sem quaisquer

Constance Shore em: interrupções na marcha.' Os fieis e famílias que não pu-
.

MONTANHAS ARDEN:' derem' acompanhar a procissão deverão postar-se nos

TES
' passeios das ruas do trajeto para assistirem a sua passa-

-,

'1

J

IPI.R.
As 5 _ 8 horas.

George Saners '_ Dona

Reed em:

O RETRATO DE DORIAN

GRAY

Programa:
,

Atualidade Atlantidas Na-c.

As 8 horas

Ultima Exibição
FADA SANTORO _ DICK

Technicolor

No Programa:
Noticias da Semana - Nac. gemo

Aos fieis reoomendamos o maior respeito ao SS.
No Programa: Sacramento, em que está verdadeira, real e substancial-

Filme Jornal _ Nac. mente contido o Corpo dê Nosso Divjno Salvador .

:_

Q
Preços 6,20 _ 3,50' Outrossim, louvamos e encarecemos o piedoso cos-

Y ')�J �

I Imp. 14 anos.
tume de ornamentarem �s ruas e as f::ent�s de suas ca-

._, ";!__'
sas, em homenagem ao tao augusto Misteráo.

- • 'i

V d
. I Hipotecando a todos' antecipadamente as nossas I1U-

As 8 horas 'en e-se :mildes bençãos, nutrimos a certeza de que tudo correrá
Sessão Popular para a maior gloria de Jesus Sacramentado e honra da

Um tereno com casa, si- , Religião em geral. '.
, .

'

Cesar Romore em: I
.

-o à rua 14 de Julho n. 259, Dado e passado nesta cidade de Florianópolis, sob
, L�DRÃO DE CORAÇÕES :::streito (ponto da Flo�es. i

o Solo das Nossas Armas e, Sinal de Nõsso Vigario Ge-.
No Programa: Tu!), medindo 25 metros de ral, aos 8 de Junho de 1954'.

Cinelandia IJornal _ Nac. frente por 500 metros de
I :De Mandado de Sua' Excia. Revma.,

.

Preces: 3 50, -_ 2 '00 � ,f�nd�. Tratar à rua �id�1 _ (ass),Mons.FREDERICO HOBOLD, Vigário Ger�l
: '5'.� .

.

"

;

• : ,.' .<
>,••..1 ��rnos"r- 28, ,�!tI,�FI��lano- ,!,,·J:08.E l,1E;NL\T-0pE SOVZ:,\, "Pr?�dor d_a_Irmap.� _""

Prôlbido ate 1'8 a110S, ..! {3"',hs: -'.' 'Ps, �' ,,1""'''' ,,� '--oode--<d§)i' SS",�cr�men'-to .. ----'",. �_�� ",,; -_i.:;., ,:;";""".,. /" ,��;>;,<":,,,,"

Preços 6,20. e 3,50.
Imp. 14 anos.

....
,-CHEGARAM'··

SEMENTES PE
•

I

HORTALIÇAS
- ,.

\.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

NOVA IORQUE, 7 (U.
P.) - O ex-Presidente da ,\1AGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
República de Cuba, Prio se,

. LONGO PRAZO SEM JUROS
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 60 DIAS

I carra,$,
o seu, ,Ministro d�,· Oportunidade especial para aquisição, com :grande

.

,

. Inter�or. '. Se?undo .

Curti
I Iacilidade, de um esplendído lote na VILA -FLORIDA..

C! I?o�,tor �anoel Barbosa de Lacerda.' �UlZ Messl��, e dois amen�a�os, Lugar alto e saudável, e, toda facilidade de condução.de .D;reIto da 4 V�ra da C0!l1arca de Flo;l�nopo- I
Francis Connell e Wllhara Privihgiada localização, nas PROXTMIDADE.;S DO ES.

polis, Estad� de Sa.nt� Catan�a, em exe.rClClO do
I Wood, compareceram pe- TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valoriza ão

cargo de JUlZ de Direito da 1 Vara da mesma, na rante o Tribunal Fedetal de l . di t
. ç.

,
.

I' I
une la a.

forma .da ei, etc.
.

"

_
Nova Iorque, como .acusa- OS TEHRENOS _EM ZON�S MAIS DISTANTES

Fl\Z SABER aos que ? pr�sente edIt�1 de cItaça_o I dos de haver tentado expor- NÃO PODEM OFBRECER AS MESMAS VANTA..
com o �razo de sessenta dias virem, ou, dele conheci- I tal' ilegalmente armamentos Peça 'hoje mesmo informações a

-

mento tiverem �u�, y?r parte
. �e BRA�LIO R?SA I dos Estados Unidos para SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA

VIEIRA, lhe foi dlr�gl�a a pe!lçao de
.

teor seguinte: I Cuba, violando a Lei. de LTDA. (SUBRAL)
Exmo. �r. �uz .de Direito da 1 Vara Civel da Comarc.a I Neuralid�de. Todos quatro Escr-itório: Edifício Sã0 Jorge, Sala 4 _ Fone: 2-1-9-2

I·'de F'lorianópolis: - BRAULIO ROSA VIEIRA; brasi- ; fizeram saber que não se re-
'I

,

'

•

-

leiro, casado, funcionário público municipal, residente � c�nheciam culpados no pro-
. - --

.

ma cidade de Lapa, Estado do Paraná, por seu procura-
I
Cesso, cuja data de abertura TRANSPORTES AÉREOS CATARlr.niNSE S/A.! dor abaixo assinado, vem expor e afinal requerer a V. foi fixada provisóriamente ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I E�cia, o seguinte: -. Queo o Suplicante como faz. pro_va !
pelo Presidente do Tribu-

I Cla inclusa certidão (doc. n 2), casou-se com Mana DlO-lnal, para o .dia 15 de julho' onvocação �

I nísio, brasileira, doméstica, que após o casamento pas- vindouro. ;

Isou a assinar-se Maria Dionísio Vieira, sendo o comum Na forma dos estatutos' e de �côrdo com a lei vi-
o regime de bens e econtrando-se sua esposa, atualmen- gente, convocamos os senhores acionistas desta Socieda_
te, em lugar incerto e não sabido. Que querendo mover 'de para a Assembléia Geral Extraordinária que s� rea-

contra. .a mesma uma ação de' desquite litigioso o fôro ! lizará no dia 10 de junho do corrente ano, às 17 horas
competente é o da Comarca de Florianópolis, por ser ,i na Séde Social, à sua Felipe Schmidt n? 14 - sobrado;
10 último domicilio do casal, consoante dispõe a [urispru- ,

i pesta Capital, com a seguinte ordem do dia:

(dência firmada pelos tribunais de todo país; Que. a su- 'I 1) Verificação de alimento do capital social;

I
plicada há cerca de cinco anos, abandonou, voluntária- ,I 2) Reforma dos estatutos;
mente, o lar conjugal; Que a Suplicada, anteriormente, 3) Outros assuntos de interesse social.
ainda quando em companhia do suplicante, levava vida I Florianópolis, 26 de Maio de 1954.

I desregrada, prati.cando �dultério, conforme prov�rá du-
I

João David Ferreira Lima Diretor-Presidente

Il'ante a fase de mstruçao processual pelos depoimentos Luiz Fiuza Lima Diretor-Superin'tendente
das' várias testemunhas arroladas; Que a melhor

. pro- I

R·epreseR la·ç·a-8 Es-ta··daa I �::: :;:i�i1�d:d�;:�U��.��h������eari������e �.�g��� I
- .rou com o nome de Rogério D10lllSlO, em 16 de março

.

.

.'
.

�. -' 'Je 1950, no .Registro Civil. do Estreito, dando o pai por

tdesconhecido, corno faz ,pl:ova a certidão de nascimento'
em anexo- (doc.' n? 3); Que o casal tem uma única filha

I de -�.ome Rosilda Dionisio Vieira.!._nascid� _em ,26_ de f�-_I
vereiro de 1943, como faz prova a eertídão 'de, ,naSCI

mento em anexo (doc. nO 4); Assim sendo,' � Suplicada"
transgrediu dos preceitos que lhe eram impostos, 'por'
lei: praticou o adultério e abandonou o lar 'conjugal. E
qualquer um destes fatos, consoante dispõe o artigo 317
do Código Civil é argumento fundamental para o pedi-

I do de desquite por parte dó marido abandonado e lu

dibriado; Destarte, v�m o Suplicante requerer a cítaçãs
I

I doa suplicada, por edital por se encontrar em lugar in
. certo e não sabido, afim desta responder aos termos. da

I
presente ação ordinária de desquite, contestá-la se

q.Ui-..zer, fundado no artigo 317 números I, e V do 'Código
Civil, esperando' desde tá, seja julgada a' ação procedeu- .

! te, para o fim de ser decretado o desquite do casal."que ':
I não possui bens e a. suplicada cônjuge culpada e conde-

!

! nada! ainda, ao pagamento das custas, deixando'o Suplí
; cante de requerer a respectiva separção de corpos, em

II virtudes de se encontrar s�parado da .Suplicada;.Há_cerc'a
I
_''--_....,..,�_.,.-�

I
de 5 anos. Requer, também, o suplicante, a c�taçao:td� "

.

"

dr. Promotor Público pará que, na forma da lei, as�ist� Ir .,'

i todo. processado. Protes�a pelo depoimento pessoal -da rec-81 O
I suplicada, pena de confissão, prova testemunhal, doeu- ti

imental e mais provas em direito admitidas, bem como!
Ipela expedição de editais, por ser desconhecido o para-I AR LIVRE E SAÚDE
! deiro da suplicada. Dá o valor de Cr$ 2.100,00, ao pelido : .

I·e como preliminar, requer se digne V. Excia., de obser- .
.

.

var a Lei n? 986. de 10 de dezembro de 1949, com a d�-I Permanecer grand� par

signaçâo de dia e hora para a fase de conciliação ou te do tempo ao ar livre e

acôrdo, intimada a Suplicada. Nestes -termos. Péde de-I dormir com as janélas ,a

ferimento. Testemunhas: Silvio Lino Vidal. Estreito. - bertas constituem ótimos
Otávio de Oliveira. (Sôbre estampilhas estaduais, -

no I
f t I\ I d

.

te
. .

I
.

ti t d: recursos para ar a ecer o
va or e se cruzeiros, me usive a respoc iva axa e

I·' .

-saúde) Florianópolis, 19 de maio de 1954. asso Hélio organismo contra as infec-

C�llàdo Caldeira. Docu�e�t..?s: 1. Pro�uração. 2. Cert�- i ções.
São hábitos sanitários

dao de casamento. 3. Certidão de nascimento de Roge-, que protegem o individuo
. ri.o. Dio�í.sio. 4. Cert�dão d� �asci�ento d.e. Rosilda I?io- con'tra o ataque de algumas
mslO VIeIra. Em a_�Ita peh�a,o, fOl pro!endo o .segumte ! inf

.

-

sdesp&cho: Rec. HOJe. - A. a conclusao. Fpohs, 31 de ecçoe .

maio de 1954. asso Manoel Barbosa de Lacerda. Subin- I Fortaleça o organismo,
do os autos à conclusão, receberam o seguinte despa-! .. vivendo ao ar livre e fu
cho: Expeça-s� _ ed�tal de c!tação com o prazo de 60 gindo dos ambientes con-'

dias, publicando-se por uma só vez no "Diário Oficial I f' d . _ SNES
d d " A •

d C· 1
tna os. .

o Esta o e por tres vezes na Imprensa esta apIta. -

_

Fpolis, 1° de junho de 1954. asso Manoel Barbosa de
.
_.

Lacerda. E, p�ra que chegue �o conhecim�nto. de ,todos,
'

• PLACAS 8IJ1'1L1T1CAB.
mandou expedIr o presente edItal que sera afIxado no

'I·
·

'd N
·

logar"de costum.e e publicado. na, fór�a da lei: D�do e: n Illr, e ogDelrapassado nesta cuJade, de Flonanopohs, aos dOls dlas do ......... s.Dllar •• tr..
mês

_

de junho do ano de mil novecentos e cinco�n�a e, '

t.""ttf.. alfllt..
quatro. Eu,HYGINIO LUIZ GONZAGA Escrlvao, o

.

subscreví. (Assinado) Manoel Barbosa de Lacerda. I
Juiz de Direito da la Vara, em ex�rcícío. Confére -1----.....,..---,-
HYGINIO LUIZ GONZAGA - Escrivão da la Vara.

Partido Sucial
.

,

Demctcra·ti,co
. ReJre-senlaçãlo� Federe;f

Para a representação federal, deeidiu a
.

. Convenção indicar os seguintes nomes:

SENADO FEDERAL

Dr. Nerêu Ramos

Suplente: Dr. Francisco Benjamín.cflal
lotti.

.

'CÂMARA ·FEDERAL

Dr. Nerêu Ramos
Atilio Fontana
Dr. Paulo Carneiro
Dr. Aderbal Ramos da Silva

, Prof. Orlando Brasil
Dr. Joaquim Fiuza Ramos
Dr. Ivo d'Aquino
Dr. Leoberto Leal

, Dr. Serafim Enos Bertoso
Dr. Arquimedes Dantas

Candidatos indicados pela Convenção, à
Assembléia Legislativa do Estadó: -

Dr. Antônio Gomes de Almeida
Dr. Lenoir Vargas Ferreira.
Dr. Ivo Silveira

Miguel Daux
Dr. Edmundo Ribeiro Rodrigues
Dr. Walter Tenório Cavalcante

.

,

Dr. Jorge Barroso Filho

, ,Dr. Elpídio Barbosa
.

CeI. Joãõ ..Eloi Mendes
Dr. Firmino Cordeiro
Prof. Lauro Locks
Hilário Zortéa
Protôgenes 'Vieira

--- .

Dr; José Bahia Spindola Bittencourt
Epitácio Bittencourt
Francisco de Souza Neves
João Gomes de Campos
Carlos Spalding de Souza
Valério Teodoro Gomes
Dr. Alfredo Cherem

, _.
,

t.

Hélio Peixoto
.

Dr. Osmar Cunha
Frederico PoY_Filho
D-r. João Estivalet Pires
'Paulo Preis

Mário Tavares da Cunha Mello
CeI. Antônio de Lara Ribas I

Oscar RodrigUes da Nova
Dr. Armando Calil Bulos
Dr. Lecian Slowinski
Pedro Kuss
Manoel Siqueira Bello-
Ivo Müller

Hugo Roepke
Ermelindo Largura
Dr. Orlando Bert-olli
João Santos'
Dr. Heitor Guimarães
Alfredo Campos
.Ricar'dó·Witte ' '

..

Dr· FéJjnân�ô· Oliveira'
José PagÜoli

.
'

.

Olívio Nóbrega
pr. Osní de Medeiros Régis

,

Benjamim Bittencourt Barreto
Dr. José,Boabaid

Dr. Adalberto Tolentino de Carvalho,
Prof. Flávio Ferrari
Dr. Wilmar Dias
Torquato Tasso

Joaquim Rigo
Arlindo Ferrari

_ Dr. Ylmar Corrêa
Tiago José da Silva
Dr. Renato Ramos da Silvá

.
,

«(Veslí' OS Oesnudts»!
Campanha do agasalho'

Esta é mais uma das grandes campanhas que o

'GR1l:MIO PEDRO JORGE FRASSATI" vem encetando
em benefício dos menos favoi'eciQos de nossa Ilha.

Os dovens cofuponentes dessa benemérita agremia .. ,

ção faz�ih, por nosso intermédio, um apêlo,- dirigido es

pecialmente às senhoras de Florianópolis, para que se

parem üIIl�cobertor ou qualquer peça de r�>upa que possa

aquecer aquêles que mal têm um teto pam lhes SC1'vir

de abrigo.
.

Sábado próximo, a partir das 13 horas, uma comis-
são procurará as casas da Av. Trompowsk,y e da "Chá- .�----------

cara do Espanha". _ ,

Outros pontos da cidade, não poderão ser visitados,
pOI" hora, pois que parte dos gapefístas deverão encon

trar-se em algum ponto da Ilha, em excurs�o. assistên

cia!. Entretanto, as senhoras donas de casa poderão en

'viar, Sê possível, os agasalhos que puderem doar, para a

I
sede

d�."GrêmiO'"
na Rua 'rte. Silveira, Edifício Parte

non, sala 201. (Encima do Cop-acabana Eai'), das 14 à�
18 horas de sábado: c'

•

.i
,

\ ...,.
.

.."' .

Edital
I

JUIZO DE DIREITO DA 1a VARA DA

DE FLORIANÓPOLIS

.
' .

Terrenos na Vila FJorid
(Estreito) ,

Viagem -com ,seguriloça
e rapidez

NOS CONFORTAVEIS �ICRO-ONIBUS DO

RAPIDO {<SUL-BRASILEIRO»'
Florianópolis _.:.. ltaja:f - Joinville - Curitiba

I
.

Ag,ência': nua Deodoro esquina da
Rl!.� Tenente Silveira

----_..

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

•

Comunicam aos seus parentes e pessoas de suas re

lações o contrato de casamerlto de seus filhos NORTON
E JANDIRA.

..

NORTON E JANDIRA
CONFIRMAM'

do Dia

I

Expresso
-

Florianópolis.
ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas em Igeral entre FlorianópoHs,
I Curitiba e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: -:-- FLORIANO'.POLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135 .

Fone: 2534 _ Càixa Postal,. 435'
End. Telegr.: SANDRADE

Agência· - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24

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

Agência: '_ SÃ()' PAULO
Rua 'Rio Bonito n. 12-1:7

Fone: 9-31-96 _ Atende Rápido RIOMAR
End. Telegr.: SANDRADE

Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
com tráfego mútuo até São Pado com ii Emprêsa

de Transportes Minas Gerais S/A.)
---------' --

Partidpação'
,

O .'. MELHOR JURO�· JOÃO DOMINGOS DA SILVA E SENHORA
E

.

EMMANOEL PAULO PELÚSO E SENHORA

�, . ..

··<5······.·.·.%·.··.·.·... ··.'

-

.... o.' �...
• 1

.,-'

DEPOSITOS POPULARES .

�AN&O:' AGRíCOl�
RUA TRAJÀNO; 'l�""

,fLORIAN6pOLlS' \:
.

.
.

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

Federacão dos Trabalhadores Das
Industrias do Estado�de S. Vatarin8

.

C OMUNICAÇ'ÃO
Procurando ampliar e aprimorar os benefícios pres

tados aos seus filiados, dando cumprimento'; assim, as

V d·
.
,uas relevantes finalidades, a FEDERAÇÃO DOS TRA-

en e ·5a BALHADORES NAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE
15ít .

'jANTA CATARINA, comunica que dispõe
J
agora de

Vende-se uma casa de ma- m1 Consultor Jurídico permanente, que atendei'á aos

de ira, de bôa construção, nteressados, diàriamente, das 9 às 11,30, à Rua Tenente
;ita a rua Antônio 'Matos ;ilv�il�a, Edifício Partenon, 2° Andar,. sala 203.

'

Areas n. 291, Estreito. '_fra- Frolis., ln de maio de 1954
;ar na mesma diárianente. Carlos Bicocchi -- Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o EST,ADO
_---------------

PROGRAMA DE FESTAS M�S DE JUNHO 1.954
Dia 5 - Sábado � Grandiosa soirée Uníversítá-

3 - Entrega de' prêmios,Campeonato Universitario
.

Concurso de Dansas - às 22 horas.
DIA, 23 - Quarta-feira +: Tradicional soírée de

o João' '- Festa no Arraial _ Dansa da Quadrilha
Ratoeira -'-- Dansas Típicas, - Farta distribuição de

ueíl11ada, pinhão, amendoim etc. _ Traje Caipira. _

ício 20,30 horas. '.

DIA 27 _ Domingo - Grandiosa Matinée infan

I de São Pedro -- Traje a carater .,--' Desfile de cr.ian-Ias com nrêmíos aos vencedores às 16 horas. '

Aprenda dac_ilografia
'

Escola Profissional "Pedro Bosco" - Reconhe
cida pelo Govêrno Estadual em 19 de setembro de

1921 pela Lei n. 1.376.
I

, Rua Vidal Ramos., 80 - Florianópolis.

V'ENDEDORES,
Necessitamos admitir vendedores, com a idade

áxima de 26 anos, e já quite com o serviço Militar.

ão exigimos prática,' mas atividade e vontade de pro
redil'. Carta do próprio punho, informando estado ci
II e gráu de instrução, acompanhada de uma

fotogra-/'
à Caixa Postal 42 _ Nesta.

�
------------------_.

•

Com ista va.ldr V. S.
6broiroiÍ. uma.�t" qUI
lhe >'ende� juro com·

p-ens�or e
S���S�5�••� leva.r';' pa.ra.:sua. residin-

•
ci6 um lindo e útil prcsMte:

um BELlSglMfJ, eOFREde ACO eIlOMADO.

NCOAGO�icbLÂ
.�c7�,16

.

___ 'rLORIANOPOlIS - SANTA CATARINA HD_'.

tençêu candidafos ás
Escolas d'e C.adefes I

GÃ§'P:'�·VÊN�DE�·.SEf-v
Vendê-se urna �ito a Rua Lauro Línhares, 6

ver e tratar no 10cal.
"

"

.

"f1"

s:------.-------

Z,EPHYR - 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. Aurélio. Na parte da manhã.

Florianópolis, Quarta-feira 9 de Junho de 1954
---- --_---� _ ___. _- -----_._---.�---....- ..-------�------

7

\'

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO,

EM CORTESIA'
E EFICIENCIA

lOgo

PERFElúlÕ S[!1 ,/C,'U/lL

10 Clube 11 de Agosto

ft C II �
Agência r

. de

..
'

. ..

�

r ublici,dade
" .....

Caixa Postal. 45

l")orianópolis
Santa Catarin,à

l�lstrtbuldor
.

, C. RAMOS SIA
.. ' .. - """._ .�..... -

Comercio - Tranaport.
Rua Joio Pinto•• Fpolbl

Os candidatos abaixo relacionados deverão apre
tar-se aV. o dia 17 do corrente nas:

ESCOLA. . PREPARATORIA DE SÃO PAULÓ .

OS,l51 Ortíga Filho.
'

,,',
'

,,'
"

,

SCOLA. PREPARATóRIA DE :PORTO ALEGRE,V .: d·'Alvaro Flores Neto, Mariq Lonchi Junior, Paulo I en e-s.
Iberto Buchele Lino, Ottomar- Nussner e Waldir Al-

' .
'

êdo Panneiz.
'

. I' ,

' ",
Um tereno eem cas�; si.' _

to à rua 14 de Julho n. 259,'
.

Estreito' (ponto da· .Flores
fâl), 'ri1ediriclcs-"2S rrrettos� de
frente por SOO metros de
fundo.

'

Tratar' à rua Vidal'
Ramos n. 28, em ·Florianó·
polis.

'

. Per�eu-se
Perdeu-se um anel de en- ti�ões" comerciais, civis, criminais, etc; Dentro ou

genheiro. '

fór_"do Est�do. ,

'

'

Gratifica-se bem a pes-

AGENCIA DE' DETE"IVE PARTICULAR
Executa-se todo e qualquer trabalho de Investi-

Avenida Mauro Ramos 192 - Fone 2.343
soa que entregar nesta Re

rlaçg, o.
, Florianópolís Santa Catarina

•

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

4a. FEIRA - DIA 9 -'- A'S 20,30 HORAS

11 RODADAS, COM 11 ESPECIAIS, E LINDOS PRÊMIOS
I

.
,

la. Rodada _' 2 Castiçais de porcelana, com velas azuis ...

2a. Rodada - Um vaso com pintura e frisos doirados.
Sa. Rodada - Un1 porta-joia muito original, prateado e for

rado com veludo vermelho, estilo Boneca Ponipadour ...

Rodada' - 2 Pratos de porcelana, com suporte e com

frisos doirados e pinturas originais ...
5a. Rodada - 2, Bandejas de vidro pintado e frisos doira

dos, sendo, uma maior e. outra menor.
'

6a. Rodada - Um aparelho de cafésinho, de porcelana
MAUA', com 9 peças.

7a, Rodada _ Um porta-retrato prateado, duplo, revestido

de madeira.

4a.

J,

Ba. Rodada - Um original e especial CINZEIRO, aliás um

BARCO DE MADEIRA, ornamento de peças de metal

doirado.,
'

,

'

9a. .Rodada --" Um coqueteleira: com, 9 peças, em cristal.'

10a. - Rodada _ U'1" Grande- e Lindo Relogio Cuco, dando
,

sinal de 15 em 15 minutos, tipo especial, lindo ornamen-
to para o lar. .

lU, _ Rodada - Uma SUrpre!8 realmente sensacional, ..

fILME: _ "O Ultimo dos Mohicanos", com 'o esplendí-
do Bruce Cabot, e a linda Arline Judgee outros. . .

.

Os premios se acham em exposição nas vitrines da ALFAIA.

RlA ABRAHAM.

São convidados todos os associados das demais associações
ciais ou desportivas, bem como as', pessoas que desejarem com

irecer.
'. ,

,. Preço do CARTÃO -- Cr� 3.0,00.

� ��

ECONOM'IA absoluta
Grande CONFORTO

AQUECEDOR

ELÉTRI'CO
-,;

1��4-·
I�E.RSÃO e.

Capacidade 30 LITROS

.

• Construido inteiramente de
I cobre.

'. Aquecimento ultra ·rápido.
• Játo abundante na ternpe

fatura- desejada,

O MISTURADOR DÁKO, de "egu·

logem instant�n'ea, permite Q

'meio, escclc de graduoçõe. de

TEMPERATURA.

\

VIAJt: CONFO'RTAVtLM:e:NTé
-E'CO�€cA'O �UL PO"BR4�IL

'PeLO=-�U�LAª TTA.�

Convocação
j{ Diretoria do "CLUB do PENHASCO" solicita' o

comparecimento de todos os seus associados, na adrní

nistração da T.A.C., à rua Felipe Schmidt, 14 - sobra

do, dia 4, às 20 horas, para tratar de assuntos de inte
rêsse da Sociedade.

."1
LUIZ FIUZA LIMA

GUARDA-LIVROS devidamente reg�strado c/tiro·
cínio de 20 anos em Comércio Ind. e esp. em ma·

deiras, pr�cura celocaçâo, aqui ou no Interior pa.
ra diversas firmas_ Off. a est. Jonnal, sob

GUARDA·LIVROS

v .

Agradecímentó
Agradeço as graças concedidas por inter

médio de São Judas Tadeu.
C.D.N.

VELHOS'EMOCOS
'. Fracos e, seaís

A epoca atual agitada, febril e enervante, exige do
;._ homem grande fQr.ç9 sle v9nt��e .e�r�_,;'-:.encer todas .

as

dificuldades que se lhe deparam na ardua luta' pela
.
.] existencia. Quando um hsrnem tem o sistema nervoso

descontrolado, quando sofre de insónia e falta de me

moria, ele não pode, de forma alguma, firmar 'a sua

vontade, candidatando-se, assim, a inteiro fracasso no

exercicio da sua profissão. Em' tais casos torna-se Im

pressindive1 o uso de um tonico poderoso, que combata
rapida e eficazmente o mal. Esse tonico só poderá ser'

I "Gotas Mendelinas" o surpreendente restauradçr do
sistema nervoso" o remédio que faz �aravilhas pelo seu

poder curativo, '

Nas farms, 'e drogs. locais. Reembolso aéreo Cr$
�42,OO C. Postal 6 Meyer ...,.... Rio.

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

CONFORTO absoluto
Grande ECONO.MIA
...

"

\
\

,

",�

,AQUECEDOR ELtTRICO CENTRAL·

Capac idade: / ';�\'!'!�
100 a 1.000 litros

Fabricados nos tipos
horizant41, • '1.rti�ol. ,-WA(!;i'

• Construçio sólida, sendo a ca�a interna de COBRE •

revestída de material .alt�mente ISOL.ANTE (lã de vidro).
• Resistência do' ti,po tubular, inteiramente blindada.

.' Controle automático de terrweratura por.' 1JRty\OSTATO,
que proporciona grande eCONOMIA.

� rr: .

,

' ',V«�, �RANTE O QUE F�BRICA�
,,_.,.__..,.,. l.a�

',.�c. IAIO'S S/A.�Comérckt e' :'lências
Rua João Pintol t';;·Fpolii-·Sta. Catarinl

'-

,

"

• ",� •. p'�.. � "" • .r4I.�
-....�-

-{
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, �'

,
'

, DOENÇAS DA MODA
ta-feira última, a ASSOCI- lha comércio g,erát qHe vg à Bôlsa Catarinense. o

m''onum,eu" IO','s-I'"ar'q'uep,1,0'UI·C'os To'''se compr,','da
AÇÃO COMERCIAL DE afim' salvagum'da1' in!eies- 5. O Uruguai abriu um

" • FLORIANóPOLIS' resol- ses empregadrs e emprega- cota de importação para aa
.veu divulgar, por nosso in- dores vg devez não lhe .eli mercadorias de 2a. e ,3a. ca�Vem tendo grande aco- Câmara. por -se dedicarem Sarnbaquís existentes no termédio, os seguintes AVI- licito reter tais contribui- tegorias 'pelo valor de oit,fl

'

� 1" M ' dec d d A coqueluche política da
h d dól

vlhida nos .meios. orianópo- pelos interesses arqueO.,ogI- unicípio c epennem a au- SOS: ções vg efetue depósito ju- mil ões e o ares ao câm,Iitanos o Projeto de Lei n? cos na ilha de Santa Cata- 'tOl'izaçào por decreto exe- cidade é o guincho de Join-
1. O SALÁRIO MíNIMO dicial mesmas ateh pronun- bio excepcional de 2,80. Ao276,' apresentado à Câmara rina. ,cutivo. �ile. Toda gente pergunta entrará, em vigor somente a ciamento

'

definitivo Presi- Brasil caberá uma cota deMunicipal pelo Vereador J Eis o Projeto de Lei: Art. 3° .:,;,_ Dentro de 30
se o Colin e'spirra ou não..1° de julho próximo. Dessa dente República sôbre refe- 350.000 dólares.Alvaro Millen da, S,ii!v:eira, PROJETO DE LEI N° 276. dias o Executivo baixará
Se a UDN da Manchester maneira os pagamentos, des- rido memoriai fechaspas pt 6. A respeito do decretocercando a exploração de- Considera patrimônio ar- regulamento da presente contos etc. com base em o' Saudacões Cordiais pt Car- 630 (Escrita das Matrizes esordenada dos, -sambaquís queológico do Municípín os Lei.' catarinense tosse ou não

novo salário serão efetua- los B;�ndão Oliveira Presi- Filiais) será realizada urnaexistentes no Município de Sambaquis nêle existentes. Art. 4°:"_ Esta Lei entra- t6ss� o pedido de demissão dos somente a partir de [u- dente.
'

reunião na próxima sexta,Florianópolis, O Povo de Florianópolis, rá em vigor na data de sua (coletivo). Enquanto. os lho. 4. Durante o. mês de ju- feira, dia 11 de junho, àsTal projeto, que damos por seus representantes de- oublicaçâo, revogadas as olhos governistas estão ve'l'- 2. A contribuição para 'os nho, segundo comunicação 19,30 horas, na sede da As.na .íntegra, bem como sua ereta e eu sanciono a se- disposições. em contrário. melh�s e as gargantas Institutos de Aposentadoria
.

recebida, haverá na Bôlsa sociação Comercial. Para ajustificação, veio, oportuna- guinteLei., SS. 1° de junho de 1954 ePensôes ê de 7%, (sete por Oficial de Valores de Santa referida reunião co.nvidam,mente, concretizar os ideais Art. 1° � Ficam consi- (as) Alvaro' Míllen d� (idem) irr'itadas, pela dolo-
cento) em face jdo decreto Catarina, como nas demais se os senhores associados edó emirlente General José derados patrimônio arqueo- Silveira.'

•

rosa espectativa. O mel-. 35.448, de 10 de maio findo. do País, disporiibilidades de interessados, principalment�Vieira da Rosa, incansável lógiéo de F'lorianôpolis os JUSTIFICAÇÃO afJ'�ião já está esgotado nas O art,igo
97 dêsse Dec;'ét� li.bra�., esterlinas., As nO�í-los que mantêm Filiais oubatalhador, no passado,' de Sahmbaquís nêle existen- A costa catarinense' é a- farmácias. determina essa taxa . ate, cias incluem "gue essas dis- Postos de compras ou detão debatida causa. teso bundante de sambaquís, nos que seja aprovado 0 primei- ponibilidades serão distri- vendas.

Estão de parabens, pois, Art. 2° - A exploração quais se encontram verda-
ro PLANO DE 'CUSTEIO -'---------------- _

, os nossos representantes' na comercial ou industrial dos deíras preciosidades arque-· Sarampo DE PREVID1!:NCÍA So-
-- ologicas. 'Vários carros oficiais es- CIAL".Ecos' d'a Couve'nça-o do 'p S U No entretanto, sem que tão terrivelmente manchá- 3; A Federação. das Asso-

. ,_,' '. • • )S Poderes Públicos. t�m�m dos-corno quê. A viajem se- cíacões Comerciais do Bra-
'O

.

P f q u a,i s quer providências ] . sil 3enviou o.' seguinte cabo-r:reito à mêinória da ro essora vêm sendo explorados . os vernamental (realizada em
grama: .

I''I
'

,
'

sambaquis para fins de pro- louca disparada) pelas a-s- "Presidente Associ'ação'. Dtonh�ta ,"de, Barros dução de cal e zmesrno, a- f-a-I-t-a-el-a-s estradas bor- Comercial Florianópolis. .

plicando pelos Governos pa- nhauseanas, deu sarampo Federação Associações'
ra revestimentos de estra- ,/

E Comerciais Brasíl divulgouno.s carros da- comitiva. '

das seguinte nota deverah ser-'

Sabemos que' em' tais'; for- corno não há tempo para re-
vir orientaçãõ essa Federa-

mações jázem fósseis que toques '(o dinamismo. é in- da bipontos abraspas,_Dire
muito elucidarão a prehistó- .ernal) eles continuam pas- toria Federação Associações
'ria, por isso que a explora- seiando (sem o necessário Comerciais Brasil v,g para
ção desordenada deve ser

resguardo)' pelas ruas da orientação'comércio geral vg
cerceada. torna público solicitarah
A exploração comercial cidade. Acontece, porém, Presidente República se

ou industrial dos sambaquís que todos os veículos cha- digne 1'eex.aminar recente
somente poderá ser conce- pas-brancas, são �lientes da. Regulamento" Institutos A
dida após pesquizas cíentí- recaida. São assim mesmo, posentadoria Pensões vg da-
ficas, pelas quais se consta- ,das graves repereussôee de-
temnão existir interêsse ar-

Não ligam...
'ereto 33448 vg pr'imeiro

A saudosa Profa. Antonieta de Barros, quando, a-13 de 1ueológico.. maio 1954 'vg acarretarah
maio de' 1951 veioO-trazer-nos seu abraço I de, felicita- Conhecemos na Ilha de Raiva e Malária economia Empresas vg jah
,

ções ao jornal, num(L visitá que ser,ia a,<últim'a. Santa Catarina, portanto no Depois, .da onel-a' raivosa tendo nesse sentido elobo-
, nosso Município, várias Zo.- .

1
.

rado exterrtso memor.ial se-
que atingiu o núc €0 parti� JN� sessão. de encerramento (la Co.nvencão do. P.S.D., nas de sambaquís. , rah entregue Chefe Na�, ,3

'f dário do -Govêrno, (como· . .

à nosso direto.r, dr. Rubens' de Arruda Ramo.s, designa- De seu inteJ;êsse cientI i- ção pt Enquanto lSSO vg se

do pará prestar a homenagem do Partido à memória da· co també� tivemos conhe- uma desgraça .

nunca vem Institutos recusarem rece

inolvidável Professora Antopieta de Barros, disse o se- cimento atravéz das explo- só) bateu a maleita: A tre- ber contribuições referen
guinte: \ Tacões levadas a efeito pelo. '1wdeira é geral'e muitos se- tes maio e meses subsequen-

As convenções po.líticas, po.r' sôbre constituirem sr.'No.rton Oliveira e Silva, "ão altamente febris. Écos tes ,vg' sem obediência salá. faz jús, absolutamente, às
festas para o�trabalho cívico dos Partidos, são ainda membro' do Clube de Ex- rio t�to dois mil cruzeiros to.rpezas com que lhe pre-.

processo.s revitalizado.res de energias correligionárias, cursões da Ilha, sociedade la Co.nvenção do PSD e a salvante hipotese prevista
tenderàm invalidar o co.n-

que se aqueçoém nos seus, entusiasmos, se harmo.nizam essa que vem prestando re- 2rieza na recepção ao sr. Lei 1136 vg 1950 fecha pa-.

l' céito,
'

grangeado. durantenas suas v!:brações, se avigoram nas suas' esperança� e evantes,serviços a nossa co- Bornhausen, na sua última

Dls,t'r"lb'olç'lo' de'se acrescent�m somadas na fé ,que aoençôa de vitórias muna. viajada· eleitoral. to.da uma existência de de- -

as legendas esculpitlãs pela tradição e J;nantidas verticais À nós, como legisladores, Sarna b
v.atamentO' ao trabalhá e ao la expressão do cargo qU€j

e prosperàdas, ao preço dos sacriqcio.s e da� resistências cabem as medidas p.r:_venti- cotas d8 li ras progresso de sua terra. exerce, como pela maneira
ousadas e,_atrevidas.

.'

vas co.ntra a destrUlçao. dos
Para o. funcio.nário esta- t II' I Direto.r duma das maió- honesta e clarividente comoMas n,em "'orq'ue sejam sequências de sadia exálta- -I Sambaquís e ao. �enemérito 'es e.r 1085 '

d
'

'a' '."�.L 1::'

CI b d E
-

d IIh dual co.nseguir um emprés- -

res organizações do Estado, se' vem con úzin o a serVI-cão pàttiótica e de co.mum rego.sijo democrático entre os
I·

U e e xcursoes a ,a, <

que se afervo.ram· na mesma crença de princípios, !,o- cont�m�� em se,: seio com timo. no Monte-Pio, para a-
d Sr.'Charles Edgar Mo,. o ilibado cidadão só merece ço de suas árduas funções.

dem· essas reuniões fugir a imperativo.s e obrigaçoes. uma plelade de, Jovens mas ,quisição da casa ,própria, ritz;, Presidente da Federa- o: profundo. respei�o. � gene-.I Eis, �orque, admirador�s
que as contigências humanas semeiam por todo.s os cami- ,respeitados cientístas, hi�to- te� 'que possuir :qervos de são 'do Càriú�rcio de Santa ralizada simpatia de que que so.mo.s de suas grandesnhas. .

.

-

_

-

..
.

i'r�ado:es e beletristas, a elu-
'iço.. Sem,

.

o nihil obstat do Catarina, recebeu, oI_ltem, efetivamente go.za em todas II qualidades de lfo�em pú�
..

Delas exige a Justiça, sempre ciosa e intransigente I cldaçao. dos problemas ar-

do.s seus rigores, que, depois de falarem os cérebros, I queo.lógicos na nossa Juri- sr. Bayer, nada feito. Tem o seguinte cabograma: as camadas po.pulares do I blico. e de ho.mem de socie
através do trabalho e das decisões que às' convocam, rémiriÍn.

.
que pedir, implorar, rogar, RIO - 23/22 3 1859 ---:- nosso Estado. .' dade, não. nos furtaremos ao

falem também o.S sentimentos. Câmara Munieipal de chorar, apelar (para toda a FECOMERCIO - Fpolis Ouviu a nossa reporta- dever de registar, como.",orad d S C F'l'" l' 1 6 1954 - WNC 542208 - Comuni- ,E po.r isso nós, pela fp:mília pessé ista e, anta
.

a- O!IanOpo. I.S, -.
-

.... bancada udenista).' Depois gem as mais francas expres_ o. fazemos, o. airoso apOlOf d d Alv ro M llen da Stlven'a co. ,ao.s prezados amigos quetarina, vimos agora recitar, para rasea o em sur ma a 2' ,

de atendido pelo ,Sáneador, 'no decorrer do corrente sões de repulsa à caluniosa que tôdas as pessoas dede emoção, o verso enternecido d:e Machado de Assis e O Tempodizer à alma irmã de Anto.nieta de Barros, que aqui es-
'

. começa novo calvário.. "ye- mês serão distribuidas Co.ta'S ,lfronta feitá ao sr. Paulo. bem, que constituem a ge-
tamos para

. .. nha ·am�nhã. Volte dentr9 de libras esterlinas em l�i- Bauer, que, além. de ser, na neralidade do.s seus amigos
, Iões de tôdas as bolsas. I

Ih
Trazer-lhe o coração dos companheiros. Previsão do tempo até às de 15 dias. Tud.9,pronto. no ' sua cidade natal, um ho- e dos seus conterrâneos, e.

- Abraços (a) EUGENIORisonha irônica dos complexos da côrr' porque tI- 14 ho.ras do dia 9.
"

fim do mês'�. Quando' o SOARES." mem que .,soube impor-se tem, dado em face das calú�-nha os da superioridade do espírito eleito, Antonieta de
Tempo. _ Instável, co.m (exausto.) 'funcio.nário pen_ pelo. exclusivo mérito e pe- nias que visarp em vão neu-,Barros viveu para cristalizar ,exemplo.s. Na sua humil-

DO. t.
-

'

"

dade temporal, 'prodigalizou-os sem medida à-mocidade chuvas, passando a bom. sa que estil tudo. reso.lvido, _lSCU Ir80 ,pro- lo trabalho. progressista, tranza.r�lhe o sólido. prestí-
estudiosa, a quem deixou, ainda, o mais o.pulento. inven- Temperatura - Estável. surge a indagação: "Qual é.

bl 'd
vem o.cupando, na vida

pO-1
gio moral.

.tário de idealismo; legou"o.s à vida política, exaltando-a Vento.s - Do quadrante o seu partido.'?" Recomeça a 8maS a emoo'" litica do. municipio, uma (?�AGAZETA, de on-
e iluminando-a dos avisos da sua cultura, da sua devo- Norte, frescos. '�uta e o tempo. pas'sando. clpaco .

oosição invejável, tanto pe- tem).ção. fi classe, que lhe foi talvez o. único orgulho da exdis- Temperaturas _ Extre� Material subindo de prêço. (Vtência e, sempre nas fileir�s do. nosso partido, traçan 0-
.

PORTO ALEGRE, 8 .

lhe um cÓ,digo."de ho.�ra, com a sua lealdade brav;ia, ,que nas de ontem: Máxima É uma sarna horrível, puxa!
A.) _ Re�nir-se-ão hoje,não suportava�,réticências nem mesmo em face· do.s sacri- 18;6. Mínimft 14,4. BUM
nesta capital, to.das as coficios heróico.s, dos quais acabou sendo a mais impassí-

vel e a mais alt�va das vítimas. ):11lSSo.es que dirigiram o

.

Para' ela" que conosco tantas vezes\.qomungou di=\s .
,: movimento emancipaCionis-

alegrias de momento.S como este, !'los punhado.s, as mais Jubileu de Magi!.jéri�o do ta em diverso.s mun'icipios
I

escolhidas e, as máis perfumadas flo.res da nossa sa{ida-

Ip f. P I II tÁ·" S. gaúchos. ,A reunião, que te-de; para el,á,' com as nossas certezas de que Delis a tem ro 80 O eu tirlO eDIO�premiada de todas as virtudes, o nósso pensamento. emo- .' • \- '

," ,. ','
,

rá lugar às 14 horas no Pa-

cio.nado oe agradecido., com O· reconhecimento de que na � lácio do, Comércio, 6° an-
,

Ih d' d P t' d S
.

1 D ' . O Pro.f. Paulo Eleuterio, cão. E; a história da sua vi- dar., terá por Jimilidade co-pujança e na ga ar la o ar 1 o. OCla emo.crabco,
d 1 d SE d'a de' professor, reunI'da a'1 h· l'

-

d'
I

d b b Senior, iretor-gera o. -ainda esma tam oJe Içoes o seu gran e, no re e en- NAC Regional no Estado história de ca:da um do.s dis- ordenar o.S esfo.rços de to-
fazejo espírito.

do Pará; completará a 24 cipulos. Trabalho de memo- do.s o.S distrito.s que preten-
fi!

'
•

d d 1t 1 de junho. corrente, o. seu rias, cuja leitura despertará dem sua emancipação, a

e;;;;Joçle a e" cu ur'a jubileu de mágistério. em remmlCescÍas de quanto.s fim de dar soluçãà ao gra{.

J' 'N b'
5 Estados do. Brasil: Per- co.m êle, enfrentaram a ba-

ve problema criado co.m a'0"0,q'U,l· ID" ", ,Q, 'UCO
'

nambuco., Paraiba, Ceará, talha na co.nquista do • sa-

Pará e Amazo.nas. ber.
' prolongada e�péra de uma

CONVOCAÇÃO "I 'CONVITE
Lecionando a alunos de Aquêles, que, '

em Santa decisão. final. E' que ainda
, .' -

',< i A Sociedade Cultural vário.s E:;;tados, o. ilustre pa- Catarina, se enriqueceràm não foi julgado o' caso. pelo.
Doe ordem do Presidente Joaquim Nabuco convid:; tri:cio., num gesto que muito co.m o. esfôrco do. Brof.. E- Supremo Tribunal Federál

da Sociedade Cultural Jp'a- to.dós o.S sócios e demais ad- o credencia à' es!ima e à leuterio, dei�amos o' ende-
.' 'h' SI' .

d 'd P f D'
' admiracão do.s brasileiros reço para que se comuni-

.... qUlm Nabuco, sen orIta e - mIra o.res o ro essor
J
r.

t'
"

d .

t
'

quem com êle, remetendo.- ,

. .

'
. '

" . es a prepa,ran o um m e-
'\Ia Palma RIbeIro, convoco Valdemlro' CascaIs para as� ressante livro. de memórias dados biográfo.s,

-

para co.m-

todos q.s,·t=!ssoeiados para a sistirem uma Co.nferência "Meus alunos, m'eus ami- plemento de suas memorias:
Assémblé1à Geral que se sôbr€ os Estados Unidos' da, kos!". E', um relato. dé:\ sua ,"PROF. PAULO ELEOTE
realizará'�1ÍaÍ'ia-feira dia -América do' Norte • que o vida de lutas em que bio.- RIO, SENIOR, Avenida 'As-

. ,'" '
,

,

gráfa os seus ex-aluno.s, um' sis de Vasconcelos, nr. 2219 de Junho do corrente, as Ilustre Professor pronun- h
.

Ih d' '_ BELEM _ Estado do'

',.
" " a um oJe espa a os em

20, �oras �a Casa; San�a Ca- .clara se�ta-felra, dIa �1, de ,todos os Estados da Federa- Pará."
tanna,.aflm doe, dIscutIr e a- Junho,_ as 2Q,30 ho.ras na

'

,

_�__.....__.....__

p�ovar os Estatutos da So- Casa Santa Catarina. '

'.MEC'AN ICOScIedade.·
, I Contando com a presença '

Erasmo Spoganitz - S�- de tódos o.S intpressados a�

cretário' Geral, ..

\ presentamos desde já" os lrecisa-�e �o Estaleiro Arataca
-0- t, �nossos agradeci�entos: Informação: Tel. 2266. -,- 2212

e, enquanto isso oco.rre, os

distrito.;; que buscam eman- ,,'
cipação, estão ·entregues à
sua própria sorte, criando-·
se, assim, 'lma dificil situ�
ção para as populações. da
qu�las localidades.. '

Nas reuniões que farão
ho.je e no.s dias segiuntes', as
comissõés dos diversos mu

nicípios emancipacio.nistas,
estudarão. uma solução co.n

junta para pôr fim à presen
te situação.

Florianópo.lis, Quarta-feira 9 de Junho' de ,1954

Prefeito Paulo Bauer
Folgamos em verificar,

atràves duma �isita de nos

sa reportagem à cidade de

Itajaí e a outros centros do

Vale do. Itajaí, a enérgica I,
repulsa que todas ,!-S clas

ses sociais daquelas regiões

Ho.mem de um passado

opuseram aos ataques gros
�eiros de que fÓi vitima, re"',
centemente, o honrado Pre

feito Paulo Bauer.

limpo, estimadissimo sobie
tudo pela lisura de sua con

duta, o sr� Paulo Bauer não -

Dois gq_rotos, políticos preco.cissimos, discutiam
os 'último.s acontecimentos. Filhos, um dei famí1i�
pessedista e outro de udenista" repetiam, sem dúv��
da, conversa de gente grande, à hora do almoço. LI
.geiros nos argumentos, cada qual"procurava anular
as arguições contrárias. E foram peleanâo, até êste
final: "

- "Vocês'" - dizia' o pessedista - "tem o go
vêrno na mão! Têm tudo! Mas a convenção. da V.
D. N. foi um fracasso perto da nossa! Foi feita ali na
Fraterlanza, num salão.zlnho pequenino e deu briga
de todo.s os jeitos! A nossa, não'! Foi um espetáculo!
O Ritz oestava atopetado de gente! O velho Nerêu,
lá de cima da Mesa, a cada instante tinha que se le
var{tar para agradecer os aplausos! Um colo.sso! Bri
ga? Nenhuma!"

O juvenil udenista, que vinha aguentando o. pá
reo; fraquejo.u. E saiu-se com esta:

- E'! Pode ser que a convenção. de vocês fôs�e
maio.r! MáS vocês não. tiveram um rompimento tao

bonito. como. o do Collin!!!

GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


