
GUATEMALA, 9 (U.P.) conspiração para o derru-' Um decreto especial sus- Arbenez para tomar medi-." são .do Conselho dos minis-' manter relações estreitas reunião e a inviolabilidade
__ O govêr�o da Guatema-I bar. Os �ensores revisam � pendeu a vigência dos dis- : das CO,m referência aos _sis- ,

tros, que durou toda a noi-
I
com a Rússia Avião seme- de domicilio, o decreto sus

la suspendeu ontem, as ga-
I
todas as informações que se positivos legais que exigem temas de transportes e co- te, e' que se reuniu depois' lhante havia feito o mesmo pende o direito de entrar ou

, ' • I di, Irantias individuais que es- vão publicar na 'imprensa' que para efetuar uma prisão municações. A ecisão do que um segundo avião .mis-
'

sôbre a capital, a 26 -de �e permanecer em territó-
tabelece a Constituição .de Iloc'al e os despachos que são seja �ecessário um manda-

I
gabinete, autorizada pel,a; terioso havia lançado pan- maio. Ontem, foi sôbrê a ci- rio gua:temalteco, mesmo

libe:dade ,de imprensa .. ,O
I
enviados pelos correspon- do judicial e a�torizou o go- i C�r{stitU,iÇão em época de

I
fletos advertind� o.s �uate- dad,:' de �uetzaltenange, na 'que se trate de cidadão gua,

governo afirma que eXIste! dentes ao exterior, vêrno do presidente Jacobe crrse, foi tomada numa ses- i maltecos, do perigos de regiao OCidental de Guate- temalteco. Não se permite a
, I

---'------- -------.-�----
-

-�--,

,

. mala. reunião de grupos de mais

!' I
Embora a Constituição de 2' pessoas. Todos os do-.

IOm5i••nti.oDiá-
I

indique'que a suspensão cumentos, privados ou não"

t�
rio d. S. Catarina das garantias individuais estão sujeitos a 'exame sem

somente se pode fazer pelo mandado judicial. O recur-

I
Ano XLI' espaço de 30 dias, permite a so de "habeas-corpus" fica

renovação das suspensões. suspenso le a Policia pode

,

Nw 11.911 Além de suspender a líber- efetuar entrada a domicilio,
dãde de palavra, imprensa, sem ordem' judicial.
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PASqUAL:.INI, Convo�aç�o del"Camisas azuis"
RIO, 9C���ld3�!!._ °v��, !���!,!; d�'!!1!� emergêacta

.

fogem d.' zopa
dor Alberto Pasqualini ape- das manifestações que lhe

.

sar da unanimidade que ca- estão chegando em telegra-
racterizou sua escolha pelos mas de todos 'os quadrantes
lideres do PTB, para candi- 'do Rio Grande do Sul.

dato ao cargo de governador Ainda há a considerar a

do Rio Grande do Sul, to- receptividade da candidatu

mau a resolução inabalável ra ao sr. Alberto Pasquali
de não , fazer declarações ui no âmbito da política na-

TrRUU «Hollywood»
Drlootal pelo linislério •da· pregaçil

(SNA) -- Um antigo Di- pátria 'U�' além-mar esob o

retor de Publicidade de comando do Çieneral Dou

Hollywood, partiu dos Esta- glas McArthur. Foi nessa.
assistiram a uma concentra-

d Uníd h'os m os a pouco para ocasião, q-ue êle com,ecou a
cão da Juventude comunis- I ,-"

-

t B li .

1
realizar sua 4a, cruzada e- pensar "nas coisas reais e

a em
-

er 1m orienta " a ,;
,

.' ,

1 d o di A I vangelística em Berlim, a mais importantes da vida".
qua urou u las. s auto-, "

'

íd d d I qual sera levada a efeito nu- A essa altura,' um seu ami-
ri a es ec araram que, co- ,

ma enorme tenda localizada �o instou para que êle lês-
se a Bíblia. "Enquanto o fa

da, 'ilUm domingo d� 1947",
disse - êle, "senti definitiva-

Clt 1...

dade austriaca, do Museu
Acrescentaram que a le-

pois de várias tentativas o Etnográfica de Viena, para gião de dipteros cobriu de
Piloto, conseguiu fazer uma

I
ir aos Estados do A,mazonas I

'

fta maneira a errovia, que
descida de emergência na e Mato Grosso a fim de rea- Ia ocomotiva esteve p�ti-
cidade de São Manoel, re- lizar estudos emográficos, nando durante uns bens 90
solvendo o governador re-llinguisticos

e arqueológicos ' ';

t
.

té .
,

A"

-

•

mmu os, a � que 'consegulU
gressar a esta cidade' via- sôbre os índios Canamari, h t lado da' ,

, , ,
_

- c egar ao ou ro

[ando de a-qtomóvet _

Coshiriri e Capechene. I ponte.

RIO, 9 (V.A.) - No des

paeho de hoje com o presi
dente da República; o mi

nistro do Trabalho entrega
rá ao mesmo a redação final
das tabelas de salário-classe

pata efeito dos novos des
contos previdenciais.

propósito do assunto, ouviu

hoje o ministro da Guerra.

do Cruz, o avião que con

duzia o governador Lucas

Nogueira Garcez, de Sã?
Paulo ontem, foi obrigado a

retornar tendo enfrentado
então forte temporal. De-

Eis o que disse o general
Zenobio da Cotsa: "Não ve-

jo nenhum motivo para es

peculação política.
Estive sábado, no gabine

te do ministro da Justiça a

penas para retribuir a visi-

tão sendo internadas no sul
da Tanísia, com ordens de

esmagar o bem dirigido e

armado "Exército da Iiber-

te.
_

Entre suas vitimas, "enu
merou Antônio Pindeiro, no
Ceará; José Alencar, dele

gado de policia! do munici

piõ de Araripe e, no lugar
conhecido por Bareu, três
pessoas não identificadas. O
cínico e monstruoso indivi
duo é natural de Valença,
conta trinta e dois anos, é

casado e tem vários filh.a's;cia", geira.

ta que sua excelência me tação", unidades de infanta

havia feito. No mais, teria ria francesas e coloniais, as
havido simples coincidên-

I
sim como da Legião Estran-

, -

Solicitou ·asile
- A coragem de afirmal' - para não es�rever�os o

I Fa l-a n_do m-U I·, to
Ministério da Agricultura. O auxilio da União, -intenso poJ,'tt"Coverbo apropriado - do sr, governador, esta-se tomando

I.
r

e extenso, está expresso em tudo quanto. aqui realizou
tristemente célebre no Estadoh,

.

d Ih' id ,e vem alegabdo nos pronunCiamenbt,os do sr, Bodrnhausen, GUATEMALA,- 9 (U.P.)
, O povo, em 1950, descon ecen 0- e essa capaci a- 'ora como o ra sua, ora como o ra empreen ida com .. .'

,

de, deu crédito às suas promessas, para azar de Santa t
'

d
"

d
-

a valiosa colaboração (sic) do Govêrno Federal. Nesse'
- OS'Jorn�lS mformam que

Catarina. A plataforma do. candidato, .na verdade, era e ,azen o nI' a passo, o sr. governador se habituou a engodar a opi- o coronel.Rodolfo Mendoza,
auspiciosa 'e tentadora: asfaltaria estradas, eletrificaria nião pública, para surripiar para a sua' ausência,

I

que fugiu sexta-feira passa-
o Estado, aumentaria a produção para reduzir o custo de 'As consequências desse funesto descaso pela con- a presença do Ministro João Cleofas - chamado, em da num pequeno avião de
vida salvaria o funcionalismo público, não admitiria au- servaçâo das estradas não eram e não são desconheci- Pernambuco. de "o Ministro que' Pernambuco deu a

_ treina�ento encontra-se emmenta de impostos, retiraria o 'Ensino das intromissões: das do sr. governador, que, quando candidato, senten- Santa Catarma." I I
-

'

políticas, só aplicaria os
....
dinheiros p,úblico,s em. obras i

ciava: "�e não facilitarmos os meios'de circulação das Escondendo a atuação be�emérita do auxiliar do i
E 'ISalval��r, onde solicitou

úteis à coletividade, 00 pouco fana muito, etc. etc,
_

nossas r�quesas, .us fontes produtoras se estamcoriio, so- Presidente Vargas, em defesa da nossa produção, o sr.
asno po ítico,

De tudo quanto prometeu nada cumpriu. E agora,
'

brevindo o desânimo e ,a inércia", Bornhausen nega até as virtudes da gratidão, caractev i------------

quando a obrigação o leva a prestar �onta,s ao povo lu,-I A '�pesar, de ciente e consciente do dever de da:- assis- , rísticà, proverbial-do catarinense. - O RISO DA· CIDADE .. ,

dibriando, S. Exa, põe de lado a cenmoma, o temor a
I
tência contínua e permanente a?s �os�os meios de _Diante- do que, no setor dos transportes e da pro

verdade e o respeito que deve ao cargo, e se esbalda I transportes, S. Exa. entregou-os a propria sorte, con- duçao, ocçrreu em nossa terra, sob o testemunho atento
todo em afirmativas arrepiantes, que chocam e

estar-I fiango-o�, como repetem por todos os quadrantes, ao e diário dq povo, não caberia ao sr. Bonrnausen' o direi-
l"ecem os próprios coneligionários. E�enhelro Sol.

'

.

to de ir a Blumenau e pretender enga,zopar um, can-

O seu último discursd, em Blumenau, é uma ,s�- O reflexo disso.não se fez esperar e dele o GovêX;� gresso. de operários, dizendo-lhe, entre elogios e endeu-
quência desabrida de imposturas, de tiradas demagogl-,; no teve, no seu segundo ano de administração, o mais samentos a si mE1smo, "que tem procurado, ,dentro dos
cas de efeito 'superado e, sobr�tudo, de espantosas afir- emigo e enérgico dos, avisos: a queda da produção, Com recursos orçamentários, prestar tôda a assistência pos
mações inveridicas, friamente'; jogadas contra'a dura I ela decresceu também a nossa exportaçao. O fato está sivel aos nossos meios de tremspome." "-

l'eali�ade de fatos que dispensam comprovação, por-I' comprova�o p.
elas �ifras, que mo�tra� h:yer o imp?s-l E

..

, como prova, tem a d�s?�dorada p

..
usadia (I,e' citar

que a vista de todos. . to respectIvo, preVIsto, com a subesbmaçao de estIlo, ° calçamento das, estradas ItaJal - Blumenau e Floria-
Assim, por exemplo, o problema dos trans�ortes. em 15 milhões, caido para 11 milhõ�s, com arrecadação I nópolis

- Santo Amaro - obras fabulo,sas,. tartaru
Nunca, .em tempo algum, o Estado teve o seu Sistema a menos de Cr$ 3.17á,059,90. Consequentemente tam- guentas, iniciada,s quando já nem possioilidade tinham

l"o�o�iá�o ?a situação atual. As estradas, m_esmo as I bém se verificou, no .imposto do selo" r:ndimeuto mui�� "d� alcançarem, sornaqas, � .5%, ao termino desta cala-
prmc�palS, foram completamente abandonadas, nestes menor 90 que o estimado orçamentarlO, calculado Ja mltosa era bornhauseana. '

.

três e meio anos de incúria bornhauSE;.ana. A conserv� 'em base.s mínimas, de acôrdo com os ,princípios da: eco- Bem sêrvida de poder. executivo estaria Santa Ca-
permanente foi apenas abolida, na quase totalidade nomia restauradora de' S. Exa.. tarina se, no sr. Irineu aornhausen, a capacidade de
das nossas vias de transporte, hoje reduzidas ao queijo O govêrno estadual, absôrto pela politicagem" não realizar correspondesse, ao menos, a' um milésimo
suiço dos burados e aos atoleiros que lhes paralisam o percebeu o recado desse números e persistiu nos seus' da sua capacidade de afirmar,

.

,-

trafego à menor chuva. A revolta, por esse criminoso', propósitos de nada fazer pela manutenção da conser- "I ' Na escola da vida, S. Exa. é aluno laureado de dis
desleixo, .é geral e unanime. No ,tocante, não há no Es- va das nossas rodovias.

, tinções, pt::êmios e medalhas' no alegar; 'no fazer,. tem
todo inteiro, dlJlas opiniões divergentes: o Govêrno Se a produção catarinense l1ão sofre� novas e iiar- sido gazeteiro impenitente que, ao quarto ano de matrí
[rineu Bornhausen foi o pior que Santa Catarina· teve �antes q�edas, deven'los, s:m a m:inima dúvida,· à cuIa, ainda conti!1ua na vadiagem do primeiro, nulo de
até hoje, mtervençao salvadora do Goverho Federal, através do todo e qualquer aproveitam�nto.'

Esse teu jornal, Go-

vernildo, vai de mal
a pior!
Por que, Udenilda?/'

Imagine que ontem,
noticiando- umas rou-

.

balheiras no Irã, pôs
O seguinte título: LÁ
·COMQ,CA!U

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•• , ,r.' aos tu rasl r Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta .

MA'RIO DE LARi\10 ," DR. ALFREDO DRA.WLADYSLAVA
' E�PECIALISTA E� DO-: ADMINISTRAÇAO

do Hospital de Florianópolis
.

..1' , ENÇAS DE CREANÇAS
A clínica está montada corri os mais modernos

CANTIÇA-O -,.
'

CIIEREM
I W MUSSI

" ,.' .Redação e. Oficinas, à rua A- parelhos para tratamento das doenças, da especialidads

I
' • CLINiCA GERAL

I Conse,lhelro Mafra, n. 160 ULTR"S

MÉDICO
' I .

.p. ON STratamento das Sinusites sem operação)

CLtl\lICA DE CRIANÇAS i CURSO NACIONAL DE
'

, e CONSULTAS: Das 10 às' Te . 3022 .� Cx. Po�tal, 139 NEBqLISAÇAO (Tratamentq auxiliar das sinusites e

A D TJ L TOS' DO�NÇAS MENTAIS. DR., ANTÔNIO DIB 12 horas. 'piret.orkA�u�s�NS A. inflamações do Nariz e Garganta)

Doenças Int
Ex-diretor do Hospital MUSSI

' lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho
emas

C I'
.

S t'A
' ;, Gerente: DOMING,OS F. DE

CORAÇÃO - FIGADO °DoOnell�çasa�et:;o�'as e men-
:...:_' MÉDICOS -:- Cons. e Residência: 7 de AQUINO. ���aeç�O�isIC:fl!ea�i�:�n��t�ar�;��;a��]\�OS�eE!o��it��

1�INS
_ INTESTINO::;

tais.
'CIRURG,IA-CLtNICA Setembro n. 13. Representantes: casos são evitadas as operações das Amígdalas

.

ratamentn moderno da GERAL PARTOS R t
- 'A S L

<-

'Impotência S'exual. '

- epresen.açoes . . a- ULTRA VIOL

SIFILIS S' let Ltd'
,

o

ETA FRIO (Tr'atamento das Faringih:!!I

Rua Ti,radentes 'no 9. serviço comp o e' espe- ra, a. f

Consultório - Rua Tira-
.

I' d
.

DOENÇAS DE RS"
'

' e in lamações dos Ouvidos)
Consultas das is às' 19 era iza o uas

,

• cua enador Dantas, 40 R

"lentes, 9. horas. ,S�NHORAS, co.m �od.ernos A D V O G A DOS � 110 andar.

. AIOS X (Radiografias da Cabeça)

HORÁRIO êtod d d
'

t
REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de'

,:
FQNE: 3415.

"meto (is e lagn,os lCOS e Tel.: 22-5924 - Rio de (OCULOS)
Das 13 às 16 horas, t t t J

R 'R S t S
. .tra amen o.. aneiro..

'

J LAMPADA d

Tel.: Cons, _ 3,415 _ Res.'
es.:

Q
u� ,an os araiva,

ISULPOSC'OPIA - HISTE- DR. JOSÉ MEDEI- Reprejor Ltda.
e fENDA (Verificação e diagnostico de

�'2.276 _ Florianópolis.
54

-;-
Estreito, RO ..:..__ SALPINGOGRAFIA' 'ROS VIEIRA Rua Felíps de Uliveira, n.,

lesões dos Olhos)

1 EL. - 6245.
_ METABOLISMO BASAL . 21 _ 60 anda.r,

_

INFRA VERMELHO

DR ROMEU BASTOS DR M'A'RIO WEN Radíoterapíap or ondas
._ ADVOGADO -

l' I 329879
Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de

l..
" ; - Caixa" Postal 150 _ Itajai

e' . : - ... ,-� São Paulo . P I
-

E f
, curtas-Eletrocoagulaçâe _ ASSINÀTURAS.' ,

u mao e so ago
'

.

,

PIRES '

, _
DHAUSEN Ruíos Ultra Viuleta e Intra

_

_ 'Santa Catarina -

" Na Capital !
Ccmsuitérui: Visconde de Ou�o,Preto 2 (Altos da Casa

�. MÉD'ICO' -- CLíNICA M�J)ICA, DE V'ermel�o...' .' . DR. MARIO LAU- Ano .... " Cr$ 17000 I '., . .

Belo H�rIzonte, '

Com prática, no 'Hospital ADULTOS E' CRIANÇAS Consultório : Icua 'I'rajano, " 7
Semestre Cr$ 90:00 Residência - FelIpe Schml�t, 113. Telefone 2.365

São Francíscc de Assis e na Consultório - Rua João n. r, 10 .andar _ Edifício do '. RI1'J�O,:,. No Interior ,Co1!'s;lta;' -h pela ma�ha no Hospital - A tarde

Santa Casa' do Rio de
I
Pinto, 10 - Tel. M. 769. Montepio, .

'

<c�, Ano Cr$ 200,00' , a_s_�'� em diante no Consultório, '

Janeiro, Consultas.: Das 4 às 6 ho-
. E,o,rá'-:o.= Das 9 às ,12 110-

DR; C�"UDIO I'semestre. "" Cl'$ 110,00 \' DOENÇAS DO, APARELFlO- PIGESTIVO _

CLIN�CA M.ÉDICA ias. las _ n-, l\1USSI. ,,q,.. Anúncios mediante con- JLCERAS DO ESTOMAGO ,E DUODENO,'ALERGIA_

CA;RDIOLOGI,A .r..�sidênc.ia:, Rua, Esteves Das 15 às 18 horas:_Dra.',· BORGES tráto. ,DERMATOLOGICA E CLINICA GERÁL

M�,i;;I:��t�;i�el��;75,.Vitor
Júnior, 45. Te!. 2.812.

l:e�f:Lci:: Aven'ida Trom-I FôroA!V�?!�O:ecursos pu�:ic:r��!��'�� ::�:�e�:l� Dr M·lg'uel "unes F'e'm1-"8
OLHOS - OUVIDOS

-I' powsky,
84. ' ,'perante o Suprem'(l Tribunal vido-. _'

•
,>
"n

'

I'

Horários:' Segundas, Quar- NARIZ E GARGANTA I Federal, e Tribunal Federal A direção não se respon-

tas e Sexta feiras: DR JÚLIO DOIN I
--- de Recursos. sabiliza pelos conceitos emi- RECEM-CHEGADO DO RIO, DE JANEIRO

Das 16 às 18 libras. ',.. ESCRITóRIOS tidos no!'! artigos ass'inados, ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES N° 18 1�

Hesidência: Rua Felipe I
' VIEIRA "

. DR. NEWTON Florianópolis - Edifici� ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS - DIARIAMENTE

Schruidt, 2::1 _ 20 andar, I D'AVILA São Jorge, rua Trajano, 12
j

I
--- .... _.........._ CHAMADOS A QUALQUE� HORA DO DIA OU

, . Especialista em; Olhos - CIRURGIA GERAL
-- ,1° andar .,.- sala 1. 'nforma"ões DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FELIP

P.JlL '1 �. Tel. �.002.
.

Ouvidos -.:., Nariz e Gar- Rio de Janeiro - E,difíeio.
Y , SCHMIDT.

Doenças ',de Senhoras t
-
i'

DR. WALMOR ZO- ganta. Proctologla :- Eletricidade
Borba Gato, Avenida Antô- U eis O C' I' l'F

,', ,.;..'....;;..;.'--

MER GARCIA
R.eceita de óculos: "Consultó�:�iC�ua Vitor ,nio Cflrlos 207 � sala

lGOO.8. O leitor encentraré, nes-
'�'�

,

" r... ar o.s.',·, .....
, Enuelsi,ng;

I F I d Iníra-Vermelho.. DR ChARNO M'd d H
.

Dsplomado pe a acu da e Méireles n. 28 _ Tétefone:'
• '. ta coluna, informações que

e ICO os ospitais Americanos e da Força

Nacional de Medicina da Ultra-Sonoterapia. - Ne- 3307. GALLETTI necessita, diàri,aDtente e de '

_

Expedicionária Brasileira
�

Universidade do Brasil Lulizações. Consultas: Das 15 horas - ADVOGADO '- imediato:
" l\:IEDICO _ OPE�,ADOR - PARTEIRO

'

Ex-lnterno pOll concurso' da Equipo de Oto-Ríno emdiante.' Rua Vitor Melrelles, 60. . I Doenç.as de Senhoras e Crianças '- Partos - Operações

Maternidade-Escola (único no Estado) Hes idência : Rua Vidal FONE: 2.468. JORNAIS Telefone O MaIS Moderno e efici-ente Tratamento e Operações'
(Serviço do , Prof. Octávio Ramos - Telefone 3.422. - Pleríanõpolís _ '022 _.' ,'" das doenças de Senhoras" r

d
. Rua' -, Vitor Meireles I,'

O Estado 3 C 'I fl� b
Ro rigues Lima)

_,

' 2:658 o icas, or,es rancas, .irregularidades méntrtiàés, ton-
_.. Ex-iriterrrõ' do Se"rvíço de n. 22. DR. DIB CHEREM A Gazeta

I turas zumbidos de 0..J t
.

Diário da Tarde' . .. 3.579,· A;. A. UVI��, neuras 'ema, irritabilidade,

Cirurgia do 'Hospital Horário ....:.. 9 ás 12 horas ADVOGADO Diáríu da ManhA ... 2.463
msorua, ImpOT!enCIa e frigidez sexual em ambos os se- o,

I. A. P. E. 'T. C.' do Rio de
_ 16 áso18 horas. Causas cíveis, comerciais, • V d d 2.01(1 xos_ - rata.me.nto pré-nupcial e pré-natal.

Janeiro '

" er a e " ,Opera I d d
I ,FONE :- '2.675 criminais e trabalhistas. Imprensa Oficial 2.688.. çoes e.sp�cIa IZ �s o ouvido, "nariz, ganganta,

Médic« dó Hospitál de
Residência: Travessa Consultas populares HORP-ITAIS

sinusites, p�hpos, desvIOS âo septo (nariz) labio partido

,tC.arldade I(Jrussanga '2. _ Rua Nunes Máchado, . li�1
Do: Car'idade:

_ Op�ra�oes de he�nias,' �pend�cites,' ovári�, utero,

:nOENçAS.DF.:--FiENIfOR,\� (P�o'\':edor) .•.. d. :.314 hemOlrOldes, adenOldes,' hldroceles, varicoceles e

-'-, i,).utTOS-O'P'E,iA(.�()J��' ,� t Apt·l02. (esní.,"T,''irãd��t�-� ..,:....;:sok�>; 20." í variz.es elefantl'aze'
'l� ., "J' :r., <, , >' , ,(PQrtarta) ...... ,'. ""u'

, s.'

COll!O: Rua João Pinto n. l(j ,

DD VIDAL do _ sala 3.
C I R U R G I A E M G E R

.

d '16 00" 18 OI
.li"., I ��r.êu Ram«hJ .....• a.831 r t

"

,
' , A L

("', 'Ji!.sr'as.; a�" ,",' ,CLíNICA DE CRIANÇAS' J MIlitar
S�157

ra amento garantido de varizes, úlceras varicosas

; .,
São Sebastilo (Casa

hemorroides com 6 injencões sem dôr
'

; ,:_,

, P.,éla rtt.a�hã 1tt�!,rlí' CONSULTÓRIO ,- Feli-

I
d' S 'd ) 3.153 ?:ERAÇÕES E TRA_TAMENTO DA 'TIROIDE (Papo)

! -
-

';,. di\àr�amenh�,:IHl'ílo",: ,pe Schmidt; 38.'
.

Dr Ha,o'" 14'Don Kechele Mat:rn�;a:e ���t��', rlatament� e O�eraçoes do -estômago, fígado, vesicula e

I

','pilai. de C�r'ida(It';: CONSULTAS Das 4 .,
. .", LJF.t Carlos Correa ... 1.121 .., Intestmo, - Tubagem du()denal.

ResidênCia: �s � horas. I CIRURGIÃO DA CASA DE SAUDE SÃO SEBASTIÃO CHAMADAS UH-
cratamento da Sífilis pelo processo Americano, mais

.

Rua: General Bittencourt 'Residência; Tenente Sil- Co,m estágio na Clíni�a Cirúrgica da Faculdade GENTES ' moderno, -em 3 ou 15 dias,

n. 101. I de Medi�ina da, Universidade de São"Pa'ulo. '.
'

, i Corpo de Bombtiroll

1J.313I'
�écnica única no

mU,ndo para o tratame�to do Hema,n-
Telefone: 2.692. j' veira, 130 . ,

, Viagens de aperfeiçoamento aos 'hospitais de ServÍ(;o Luz (Recl.. gIOma (rbanchas de vinho) no r0sto ou no corno com

FONE - 3.165.. 'Montevidéo e Buenos Aires. , I maçeies) '.......... 2.404 .

'

,
,100% de cura.

� ,

DR. ARl\�ANDO VA-, DR" ANTO-NIO MO-
CIRURGIA GERAL - PARTOS - DOENÇAS DE I Polícia (Sala Cômil!l-

.' 1:�eceIta �: oculos _ Txatamento e operação das doenças
, SENHORAS.." sário) " .z 038

,.los olhos. PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO

LÉRIO DE ASSIS NIZ DE ARAGÃO Operações de: Aparelho digestivo - Estômago, Polícia, (Gab. DEle.
"

, ETC.
'

_: M:€DICO - intestinos, reto, anus etc., yias biUares (vesícula) gado) .. , .. " .... 2.5S-'
\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA

Dos Serviç:.s de Clínica- In· CIRURGIA TREUMATO- Aparelho gênito-urinário masculino e feminino, rins COMPANHIAS DE
NOITE

fllntil da Assistênc.ia M.mi- LOGIA bexiga, .próstata útero, dvários, operações plásticas. '- TRANSPORT:I
Consutório: Ruà Deodoro 35 - Tel' 2784

cipa1 e Hospital de Caridl,lde I )Ortopedia I ,,' Ci.rurgião d�, glandula tireoid,e. Cirurgia do cân-I AtREO ",I Resid�ncia: Rua Bocaiúv;, 210
.

CLtNICA M�DICA DE Consultório: João Pinto, cer. TlaumatologIa. TAC S .00 '-:---�::--- �

CRIANÇAS E ADULTOS 18.
'

Atende das 8 às 10 e das 16 às 18' horas na Ca- Cruzeiro do Sul ...• 2:'500' Navl·o Motor Carl Ho'e ck
'

- Alergia - Das 15 às 17 diAriamente. sa de Saúd-e São Sebastião, das 10 às 1\2 "e i4 às 16 ho- Panair '. . .. .. 3.553 � «
,

.

,', .0 e»
Consultório: Rua Nunes Menos aos Sábados ras a rua Fernando Machado nr. 6. (Prédio do Institu- V�rjl ." "....... 2.325

f
Machado. 7 - Consultas das Res. :'Bocaiuva i35. to Diagnostico Dr. Djalma MoeUmann). Lóide A'reo .1 ••••• ,. 2402'

'

o
o

15 às 18 horas. F 2
R I 2'3i18 .

RAPIDEZ -'CONFORTO - SEGURANÇA
, ResidÇncia: Rua Marechal

one: - .714.
ea . .. .. . . ., Viagens entre. FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIR '\

,

Scandinava. ..".... 2.500 E 1 t d"
v

Guilhp.l'me" 5 .;_ Fone: 3783. DR. H E N R I QUE HOT�S' :_:sca as In e;rme larias em Itajaí, Santos, São Se-

DR.' I. LOB'A'rO PRISCO PÀRAISO Parmacías' de Plantão Lux ... j. " 2,021
basbao, Ilha Bela, U�atuba, sendo nestes. quatro últi-

U Mqeatlc Z.276
1110S apenas para movnnento de passageiros.

"

FILHO
MÉDICO

,
M:eS 'DE J:UNHO _

Metropol " I. 3.147 A.s e�cal�s em S. ,Sebastião, Ilha Bela, l/batuba não

do 'apare'ho respi- Operações ,- Doenças L F 1.321
preJudzcarao o horario de- chegada no RIO (Ida) e

'

Duenças d S h '1 " 5 Sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua II orta . . . . . . . . . , ,SANTOS (Volta) ,

ratório e en oras - C íniGa oe TraJ·ano.
. C'làcique " 1.443 ITINERARI

,
'

Ad
I·' .

O DO SIM "CARL HOEPCKE" NO

TUBERCULOSE u tos. 6 Dohüngo - Farmácia Catarinense -: Rua Tra- ;ent�al .. . . . . . . . .. .."fJt�
E t I

'

• .1
NO M:eS DE MAIO DE 1954

RADIOGRAFIA E RADIOS-. Curso de Especialisaç�() jano.
.

.. re.' - . . . .. ., ..... 1

COPIA DOS PULMõES no Hospital dos Servidúr�s 12 Sábado ..._(tarde) - Farmácia Noturna, -- Rua Ideal '

"
. ; .. �.ti59 IDA

'

V O L T A

Cirurgia do Toras do Estado .
Tr�jano. ,

. ,
ESTREITO' Florianópolis, /taja! Rió de Janeiro Santus

F,)ormado pela Faculdade .

'
, 13 Domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano. ,

Disque . .. . . . • .• • . a.

Na('�onal de Medicina, Tislo-
' (SerVIço do Prof. Mula- / 19 Sábado (tarde) _:_ Farp1ácia Esperança _ Rua I

logista e Tisiocirúrgião do I
no de Andrade) Cons'elheiroMafra., I -,---�

'Hospital Nerêu ;Ramos . Consultas _. Pela manhã ,,20 Domingo - Farmácia Esperança - �ua C.on- '.

Curso oe especialização ,pela no H0soital de Caridade. selheiro Mafra. '

'

'

'scala pJ'·lmârla
s. N. 7. Ex-interno ,e Ex-as- A' t- d d 1530hs"

26 Sábado (tarde) - Farmácia da Fé - Rua Fe- n
,

I

aistente je Cirurgia do Prof.
ar e, as , .

lipeSchmidt., I, Adlootl'lla
Ugo Pinhe'iro Guimarães em diante no, consul�6rio, 27 Domingo - Farmácia da Fé' - Rüa Felipe (I'

(Rio). ii Rua Nun�s Mac�.ado 17, Schmidt. i

' Mat�ículaB AbenBl

Cons: Felipe Schmidt, 38 Esql!,na 'de Tit'adentes. ri'e;. 'O serviço noturno sera efetuado pelas 'farmácias. C,.lrsos: ,Primário, e Aã-

_ Fone 3801. "

Moderna, Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas� missão.

Atende em ,hora marcada.
2.766.

,

I
João Pinto e Traja110 .. : ',.'

'

I R V' d ',de Omo

Res: 'Rua São Jo,rge 80 _:_ Residência --- La Porta A presente tabela não poderá ser altetada sem
ua lscon ,e

Poue 2395.
- Hoiel. ',prévia autorizáção dêste Departamento.

" Preto, 75.
.

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

I,

ií'lndicador I
I

CLíNICA DE; OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E
GA,RGANTA
'_ do-

- O Itinerário'supra está SUjeito a alte-
,

"'ação sem prévio' aviso.
.

Horário de Saída:
de Florianópolis· às 24,00 horas

" " do Rio de Janeiro às 16,00 horas'
Para mais informações dirijam,.se à ,

EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE
Rua: Deodnro --:- Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212

---_._--'

-------�._-
---- _- -----

_._ �. ----- --� �-

"

.. �'
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Gúria Metropolitau
, Ins.truçjes sôbre, a ' , p,lí�lça

,

{ Aproximando-se a época das eleiç,ões, e no. in
-tuito de bem colocar os RR. Sacerdotes ante as di
'ficuldades que eventualmente" venham a enfrentar,
�e para seu go.vêrno. ,e norma, entendo. recordar al
guns dispositivos e determinações de ordem canô
nica ou diocesana, relativos à atitude do. Clero. para
com a politicá, e que são, -na substância'ou textual-
mente corno segue: ,

I

,I - De' acôrdo com o. artigo. 26 do. Concílio Ple- ,

nário Brasileiro. que recomenda sejam os Bispos
, ,

� I' mais difíceis do. que fáceis 'eml conceder a, autorlza-'l '
" . e se a -

"

'

"

,

• guem me ção para que possam Sacerdotes diocesanos desem-
G> ® ® "", visse a , penhar cargo público, corno Deputado, etc., 'desde o

�;;:;==�"" "ciLra de
}

poucos amí-
'

começo, ínvartàvelmente, deixou esta Arquídiocese
gos" perde- esta concessão reservada exclusivamente à Santa Sé.
ria até o. ape-

r

II - Corno a política co.stu�a dividir, e, sob
títe, Passei a la: êsse ponto de vista, sem ,vantàgem .social, "procu-zer o. regime Eno ,

'

,

_ "Sal de Fructa
" rem os Srs. Párocos e demais Sacerdotes congraçar,

J Eno ao. deítan e ao. pelos laços da verdadeira caridade, a família cristã
levantar � Livre' e estar em harmonia com as autoridades Iocaís", se-

FAZEM,A,NOS, HOJE:' da prisão. de ven-
, jam quais' forem as suas crenças políticas ou partitre, o nervosísmo

I se Ioi. Não seja dos, desde que não. desaconselhados por quem de di-
Menino. .Sergio-Ru- "do. contra" torne. reito, "sem, contudo, lhes sacrificarem a sua inde-

bens, filhinho. do. sr. Erna-

"Sal de Fructe ',' E,,' N',0,
pendência e dignidades pessoais" (4° Sínodo de

ní Porto, fiscal da Fazenda 'F'lcrianópclis, art. 20, § úniêo, a).
"

_
III - Deem o, seu voto, se 'o. entenderem, a quem

I Estadual; -,
, julgarem que o merece, MAS NÃO TRABALHEM

,

- Tenente Getúlio. Lelis ATIVAMENTE, DE QUALQUER MQDO, E MUI-
Pontes, Oficial da Reserva TO MENOS DO' PÚLPITO'; EM FAVOR DE NE':'
do. Exército. e pessôa muito NHUM GRUPO DE, FEICÃO POLíTICA LOCÁL"

,

MENpIA,NLAMIMRAAR�A relaci�::���;�laca,�:�,�al I ,,'Prelel··,ur'a'
"

e',a,'r..ioc",'a' (Id·,I;}>��"E,.po.ssível quJe às vezes "�a;io.ne pecca-
, li I�I ti", se julguem os Srs. Sacerdotes obrigados a obs-

Hoje, data natalícia da Fonseca, esposa do. sr. Fran-
,

'

, ;'
, ,1, ',I tar ao. triunfo. eleitoral de candidatos hostís.ou pre-

I galante e inteligente meni-I cisco. Fonseca; em.la\':orf dos ex-co,mba:tentes judiciais à causa da Religião. 'ANTES DE O ,FAZE-
, S A l' M'

, "REM, PORÉM, E COMO O ASSUNTO, SE INTE-

I na Maria Palmira o. ventu- +: nra. ma ie
'

ariet
RIO 8 rv A ), O d D'

"
F d '1'

'

,

" "

,

,
"

v.. -

pre-I o ISt1'1to. e era a can- RESSA À PARóQUIA MAIS INTERESSA A AR-
roso 'lar de-seus gen,ito.res, Bhon, esposa do. sr. O.'G.'

f it 'D 1 ídí C' d did h bili d QUIDIOCESE, EXPON'HAM,O CASO A' NOSSA" "'," ,: 'Bh ", '. ei o. u CI ,10, .ar oso san-I 1 atos a I ita os em co.n-,
,

o. no.sso. presado. co.lega-de- o.nS' ,

.

d'
<:!io.no.u o pro.j�to dq Câmara

I
curso. que, co.mo. c,o.nvo.ca- CÚRIA, QUE SE RESERVA, O DIREITO A SU-

.

J. Dl" - ta; Mana o. Ceu To.- ".' .'
,

, GESTO-ES 'OU DETERMINAÇÕES À RESPEITOImprensa mn. o.ra eclO

I
. .'., �umcIpal que manda can- ,CIos o.u vo.lunt,ario.s, tenham "r'; .

S "t
-

, V - Co.m esta" instr.uçÕeS,,1 co.ntinuarã,o o.S no.s-o.ares e sua exma. esposl:! en, mo., 1
. 'd' d d' ., d

.

d
" .,

•

"J
ce ar prlO1'1 a e e rngres-I presta o. SerVIço., e guerra 'so.s caro.� Co.o.perado.res à V'erdadeira "po.lítica" pró-,, d., Iná Veiga So.ares, �e en-

- o.vem Valdyr Livra- ,

d P f'
'

•

d 'FEB
'

, '

'30. no. SerVIço. a ,re eltura incorpora, o.S a. pria a seu estado., de que, aliás, já têm dado não. pau-
galano.u festiva,m,ente para rh'ento.;, ,

.

"
,- :(' 1- Cas e exce entes pro.vas.

��::i;:�;;�'t��::�::;�:�' co.mb��a. Blise Carmem La-

L;t,�R;A,"T,:,E,
'

'"N'I:S,;
(

C,�-_LUB� I' "

��ri;��a���';: �:am�������:!�a.
,

Po.r tão. grata data ogran-, Mo.ns; F-redel:ieo Hobolp
NASCIMENTO: Vigário Geral,

'

,de número. de amiguinhas PROGRAMA DE FESTAS M�S DE JUNHO 1.954
de Maria Palmira prestar-

_ \ DIA 23 - Quarta-feira - Tradicional soirée de Ilhe-ão. expres'sivas manifes- Co.m o. nascimento. de �ão -l-oão' - Festa no Arraial � Dansa da Quadrilha '

-

d h
" uma ga'lante'e ro.busta m,e-

,�Ratoeira -,Dansas Tipica� - Farta distribuição de ca�-
,

taçoes e carin o e :vego.sI- JUeiIl1ada,' pinhão, anlendoim' etc. - Traje Caipira. .

,

_

'

, "

jo., homenageando-a, co.ndig� nina que to.mo.u' o. no.me de nício 20,30 horas.
namente, po.is que bem me- Elizabetlv, o.corrido. no. dia IHAI 27 ___,. Domingo - Grandiosa Matinée iufan- AnA_ : "AI ,. _,/_,_
rece pelo.s seus predicado.s 6 do. co.rrente, na MateÍ'ni�, jLde .Rifo Pedr,o �,Traje a carater - Desfile de crian- ltJ.7"Wf'U.lll,(J�na frente. Bo.lso.s laterais,
de menina educada e estu- dade da' Casa de Saú'ct:' :,;,�s. 'ç'Qnf�?r'ê111;Q� aos vencedores às 16 horas. A limpid�z e o brilho dosde Atalhe bordado. no. bo.lso '

"
"

.

f /'t
" -,'.'"., ';;

,

"'esqHe1'doj em fio dO'l:�1'Udo, dio.sa, po.ssuido.ra de um bo.- "São. Sebastiãó", nestq' Ca: �;,::_j ._ ",�-;::' 'olhos 'favorecem o ex·

Ot,L ráfia.
'

'

,

l1lSSImo. co.ração que se' vé(i p-ital,. ,acha-,rel" ,;�Il(.';i�lU�C�<!�,·� jl"��"��,:�}J; pressão, imperiosa com

1 d d:j
, ,� qUe· ,s,� vence, no amor, (' ,

,

fo.rjando. com virtudes cris�r o ar o.. no.sso., ,p,r.esa ,'o " .#-:. ,'11." nos negócios.l)WOlHO "'''

, ta-s�.
'

co.nterr,âneo. sr. Oscar R.
' "

t' f I dPrecisa-se de uma,' que saiba cozinhar. Tratar à rua man em o u gor o leu

Expor-Imante hOJ-e Seus genito.res, s'atisfei- Pereira e ,sua 'exma. espo.- olhar e a saúde dos,
(I, ,B:U to.s, o.ferec,�nrão. ao.S presen-

,ia. ' I
Bulcâb Vian,a (Praçà da Bandeira), n. 49., Não. preciséf' -" seulor.gãosvisuais.

•

,
r

_ O-ESTADO�preserita fe- ir ,às fila�� Ap!iqu.:-:éliàdamen-
SORVETE DE' ABACAXÍ tes a C0memo.raçao., lautas 'te nos- seus olhos

mesas de do.ces filios e gua- licitações. algumas' gotas de

(;:-0,"�

NO ,tA,R E NA; SflCIEDADE

o ,.sTADO

,i

LúCIO DE MENDpNÇA
É um lobo do. mar; numa espelunca

'

Mora, à beira do. Oceano, em rocha alpestre.
Ira-se a onda, e, qual tigre silvestre,

'

De mortos vegetais a praia junca.'
'

E êle, olhando como um velho mestre'
O revoltoso que não. dorme nunca,
Recurva o. dedo. como .garra adunca,
Sôbre o. cachimbo, único. �môi terrestre.'

\

E então. assoma-lha um sorrlso amargo.. .. , .

É umrevelde também, cérebro. largo, :.' '(','
que odeia os reis e os padres excomunga. ,�;-

À noite, do.rme sem resar: que impo.rta?:,
Enorme cão. fiél, guarda-lhe a porta

'

O velho. mar soturno que resmunga.
'

*'
,

,
ÚLTIMA MODA

Casaco tipo blusão. Gola em
'/

' '

,

� pé arredondada. Abotoado

-x-

INGREDIENTES:

,2 phacaxís
1 litro. de água
1/2 k. de açucar
Caldo. de 2 limões,
,2 xícara de nata fresca

, 2 claras.

MANEIRA DE FAzER:

minutos.

2. Depo.is de frio.,

ca e 2 claras em neve.

3. Co.loque na geladeira.
(APLA)

C �tANJ\OO
Apcrillva
TCnlca

forlificante.
r',",

:t� !

ANIVERSA'RIOS:

l ral em nosso Estado de im

portantes firmas de São

, Paulo. e Rio. de Jabeiro,
destacando.-se' a Livraria

I:Classica Brasileira' SIA., o.

ilustre nataliciante foi mui

t�"cumpr�inentada pela gra-I
,

.ta eferméride, pelo seu vas-I' to circulo. de relações de'
" ,�-',

'amizade.
'

,

'Embóra tarde o.s', de O
,

,

ESTADO apresentarh cum

primentos.
-

.

-

ra�:s'de O ESTADO se

aS-I" A,gFadeoimento
sociam às hOlú1enagens, fo.r-

'p
.

'�t! d O·
"

Agradeço as graças conc,edidas'por inter-
mula� à �racio.sa Maria

I 'r'eCe'l' ft. 'O ta'
"

Palmlra mUltas venturas.

I
'

"

. U'
" �I' médio de São Juda;s Tadeu. !

.C.D.N,

m,iV'ersariante recepcjo.nar'á
seus inúmero.s ,amiguinho.�,
na' residencia de selJS dig
no.s genitôres, o.ferece�do.
lhes mesas de fíno.s' do.ces e

�uaranás.
Muitas serão., então, as

ho.menagens ,que serão pres
tadas ao. inteligent,e, Serg,io.
Ro.berto., às quais O ESTA

DO se 'asso.ciando. deseja
muitas felicidades extensi

vas ao.s da exma. família.

SR. 'RUY DA SILVA

AZEVEDO _

Co.memo.ro.u o.ntem , o.

transc,urso. de' seu �niverfái
rio. natalício. o. no.sso. co.nter

��,ne� s�: Ruy, dá Silva Á
zevedo._; membro. do. Institu

JO BrasH�ro.' d� :Filo.sofia �

�eéção de Santa Catarina'
�� e do. Co.nselho. �íscal do
Gr�mio. Pedro. Jo.rge Frase:
,atti".
Jornalista e Agente' Ge-'

�
, .

pUARDA�LIVROS devidamente registrado, c/tiro
cínio de 20 anos em' Comércio' Ind. e esp. em ma

deiras, procura col'ocaçã�, aq!Ji ou n� I�terior pa-
ra diversas firmas. Off. a este Jornal, sob

'

GUARDA·LIVROS
' ,

___
' _"_ ... 4-: _

MEN�NO SE:ijGIO CAUSA DE 'REBELDIA j -
ROBERTO 1

Festeja nesta data mais Quando. as adenóides es,- I

um aniversário. de seu nas- tao muito. ,aurnelltadas, a

�imento. o. inteligente meni- criança de peito. é o.brigada;
",

:: '

" '

1, Rale o abacaxís. Junte
no Sergio. Roberto, filhinho. I

a :vespir�r p,e,l� ��ca,
'

fica'
, do. sr. dr. Henrique Sto.die-' quase lmpo.sslbIhtada de

um litro. de água; 1/2 kilo.
,

2 ck, Presidente da Junta de' mamar e por isso. recusa o.
de açucar e 0.' caldo. de

Co.nciliação. e Julgamento. peito., irrequieta' e nervo.SFl.limões. Deixe' ,ferve'r dez .

::!ulto. pro.fesso.r e brilhante E, po.rque não. se 'alimenta,
ldvogado. no. fo.rum desta perde pêso., to.rnando-se

junte fCapital. raca e do.ente:
duas xícaras de' nata fres-

,Neste enseJo. o. gracio.so.
'Se .seu filhinho tem

dificuld(lde em mamar, é
de tôda conveniência con

sultar um especialista em

nariz, garganta'e ouvidos.
- SNE�.

, ..�

. ·',r.
ii,'
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o ESTADO ..

N bit
Os aficionados do espor- grande envergadura. Dois

I .'
.

.

, "
" I �,Joüiville tendo feito valer Ile catarinense, ocupando in- gueirense p07" .;,mofi,vo de

te-r�� terão opor�u�idade' grêmios r�conhecidamente, DESPERTA' INC9MUM. INTERÊSSE' E O sua grande classe em tôdas victo a liderança do certa-I.encontràr-se naquela oca

de vibrar
.

de emoçao na
I famosos e poderosos leva-

I MAIS VIVO ENTUSIASMO O PRÉLIO EN_I as partidas disputadas. Hoje, I me citadino, está em per-
I sião sob cuidados '. do De

noite �e �oje, pre�e,riciand� I rão suas equip�s ao campo. TRE O ,C. A ..CARLOS .RENAUX E O AVAf.
o conjunto do enegualável

! feitas ,�ondíções técnicas e
I
partamento Médico:

o cotejo intermunícípal en- da rua .Bocaiuva paraO'
. _, "I'elxelrínha demonstrará ao: físicas para dar combate ao I 'Não deixem de compare

tre as equipes do clube A- I maior' intermunicipal 'do MARCADO A NOITE DE HOJE, NO ESTA- público que ainda não per-
' experimentado pelotão do cer ao campo da Praia de

tlético Carlos Renaux, da I
ano. . I .....

DIO,DA F. C� F. ,deu sua grande,potêhcia. I Vale do Itajaí. Fala-se que jFóra, que espetáculos desta
cidade de Brusque e do Como Campeão do Esta-

.

"" "

Par s�� �ez o esquadrão o �eia N�de 'integrara a
I nature_:a, entre autênticos'

Avaí Futebol Clube, local. do e base do selecionado brusquense levantou hal te, frente
aos clu�es de Blu-, azzurra , inegavelmente o equipe avaiana, da qual 'es- campeoes, r�ras vezes' nos

j' �is, pois, um jogo de i barriga-verde, o conjunto pouco a "Copa Centro-Nor- menau, Tubarão,. Brusque ,l.Jlais, completo da metropo-
I teJe ausente frente ao Fi-' será dado assistir.

. , \" ,
.

.

� " -------m-oo . .....a:. ze_!D!�. I EUi 7 _� ...

E s p'o rt
�g ��__�.Q�.�'�D� ���aHg�·.I1••�..�Q� "g..�� IIII�IIII..IIII III � M••n•••••••I•••.•••••••••I-.ã.i r. � �� �..� �a. RFI 1111

SatisfezPlename-nte
, M.tch�Treino' d� I Brasileiros

: "

.
,

". .' , almente em Henrique Lage,
Berna --,- Um' grande pu- . to, para, em seguida, .o pro-

" tuido po_r Wilson -Moreira guintes: Veludo Djalma retornará ao Figueirense,
blico este;é' :"Piesente' do- prio Rub�ns marcar Ílo{ra-' --SETE A ZERO �filho de Z�zé) aos 25.

. I Santos, Pinheiro, 'Alfredo, clube pelo qual deu em va-

mingo ao estadiõ' 4ê' Bienne, mente aosI7 minutos Final-} Na, terceira fase, bs bra- Seleção .Bienne -- Baus-l Brandãozinho, Bauer, De- rias temporadas o melhor
afím de assisti6 ao ,treino dos mente, aos 31, Indio encer- sileiros voltaram a enfren- ki·· Gláuser e S'chneider' quinha J li h M 'h

./ "
'

,
'.

.

'1
' ,u mo,' aurm. o dos seus esforços contribu-

brasileiros;' A praticR_ foi, rou o marcador, ·5 a O para tal' o F. C .. Btenne, que na- Martin, \V#snar e Trefzer; I Baltazar, Pinga, Rodrigues, indo' para um' sem número
dividida em .três bases: e t seleção' brasileira.

I

I' da- mais foi que uma sele-' Lipr�,' WolfíSher, Thomem, i Humberto e Npton Santos. de' sucessos do, "Furação
foi magnifica,' muito embo- Q''u'A'·TR·O'. A 'ZER"·0'

'

c... ão ideal'. O quadro ,"B", Voírol e Rauber

I O bl� te ao c
'

.

_
'

,

.
"" "

.

. . pu ICO presen e ao

,pe.- Negro". Gil esteve nesta
ra as equipes nã�s�' empre- '

A segunda parte do' exer-. 'desta :te... íta; , tamberru. mod i- IMpDESSO-ES t di d' B'
_

,J. ,.. H" €J.ueno es a 10 e.· ienne Capital, há dias
.

tendo se

gassem a fundo. N9S ftrê�' .cicio�i'euniu,' as dua�< i

S�l�'-I Hcàdo, ést�V7' êp
:

ação du- Por+ordem de Zezé Mo- mostrou-se satisfeito com O manifestado propenso' a ra-

períodos os. 'C�,�qU;�S' brasi- :;õ,es' do Brasil. A .seleção ránte 38 minutos; o bastan- ,r�ira, como já se disse, não, espetaculo que lhe oferece- dicar-se d êf in itivamente
Ieiros assinal§l;l1am, n�da me_':I·'B'.',

d

..

esta... fe.ita se impôs à: te I_)ara. "golear" pel� conta; �ouve,m�ito _
empenho dos

I
ram os brasileiros. As joga-; nesta' Capital Esperemos.

nos que dezesseis tentos, "A", pela' contagem .de 4 a gem de 'l :« O. Maurmho foi jogadores. Atuaram os nos- das foram sempre aplaudi-
todos de boa; 'féitúra, .. dei-, i),\B�ltaz�r, aos dois rhinu-, o 'primeiro a 'marcar, aos 5 sQS nu�' sistema diferente, Idas com grande entusiasmo V d

'

xando li tod�s " m�ravilh�{�
. tos;

.

abriu a contagem e miríutos, Aos oito, Baltazar; evi�an'd.o' 'ch:?ques com os' pelo seis mil afeiçoados pre- ,en e • 5e
dos. Estiveram

,prese:t:!-tes'I'HU�beTt9
ampliou aosseis,' numa espetacular, cabeçada', adversário&'p::que sâô, já se sentes que s,� maravilha- Vende-se' uma casa de ma

além dos h-q,�gàrq�'-'repr�-. Aos' ui minutos Maurinh�. aumentou. Um minuto apôs, sabê, do:,"'corpo -a corpo". ram com a velocidade dos deira, de bôa construção,
• �, r ',r, ' I "

sentantes.d�·��t;#�i}�l����: ,.fez ó. terceiro tento e, fina�"': Julinho,,,numa da!! suas es- F'óí ghnde;:"'entret.anto, a craques do Brasil, mórmen- ·sIta a rua Antônio' Matqs
I-

ções, notadame;i:).tE7 ;:os tec- mente, Julinho marcou aos p-etaculares 'jogadas, fez 3 movimentação dos, brasilei- te quando fitavam seus

a-I �reas n. �91, ES,t;�ito. Tra-
, ,', '." ,

,.
' ar na mesma dlananente.

nicos, que natúialmerite de- 33 minutos o ultímo tEmto, 'a O.HuIl}berto l1larcou se- ros, que rev"elaram, por ou- dversarlOs.

sejam tirar 'conch1sões s,o-;. Essa fase t�{re a duração,d� :guidamente, aos 13' e aos 14 tro lado, grande senso na ' Convenceram-se pelo me_ -
"

"

..
'

,

bre o re�l poderio dos br�- 36 minutos e foi "assim' que miTIutos. DepQi�," çoube., a fin�liza"ção. Todos tiveram' nos por ag�ra, os suiços, d� ""
--<_'

"

sileíros. De todos'l' p�r�,� ':ilinhar�n/os '«;10is ,qiútd:ros: vez· ã Baüer, ,aàós 2!f riiulU- 'bom desempenho. Todavia, que os brasileiros ' t�mbem f ,-t} "-,-'
•

,", r
-,

os mais interessados nas a- Seleção "A" -- Castilho;
.

tos, num tiro longo, que a- destacaram-se mais os se- sabem marcar muitõs gols.
.. , .',

tividades dos craq�es do

J
D. Santos e Pinheeiro; N,l cert�u o al�o �m cheio. A- ..., IC.

Brasil, 'fora� os magiares, Santo�, Ely .
e Dequinha; final, aos 24 minutos, Juli

que. se puseram a comentar. Wilson Moreira, Didi, Indio, nhó encerrou a contagem,
e anotar ás caracteristicas Rubens e Rodrigues. 7 a O! .

dé cad� jogaoor. Não se po-l Seleção "B" � Veludo; I' OS' d�is 'quadros fornia- OS CONVOCADOS PARA A SELEÇÃO �A-"
de saber qu,àis as, conclu- Paulinho e Mauro; Alfredo, I ram assim:, ,I,' I .•

sões a que chegaram. Mas, .Brandãozinho e :aau�r; Ju- Seleção do Brasil -- Ca-, CIONAL DE BOLA AO CESTO
é evidente que procurarám linQo, Humberto, Balt�zar, b,eção, Paulinho El' Mauro; _

tirar o melhor proveito do, Pinga e Maurinho� Alfredo, Brandã�zinho e
I Chegam noticias do Rio, mes, Godinho, Algodão, AI

que viram ontem .. E é pos- Como se vê, as duas equi- Bauer;' Julinho, Humberto" informan�o _

a co�vo.cação, I' varo' �ssaf, Artur, Roberto
. sivel que se t�nha conven-I pes atuaram com formações Baltazar, Pinga e Maurinho peJa Comlssao !ecm�a da (Flummense), Max (Cr�
cido de que já -estão bem I diferentes, daquelas dos Aos 18 minutos Maurinho"Confederação Brasileira de jaú,T.e.),ZéMário,Arde
ao par do que seja o sist�- treinos qu� foram efetua- cedeu seu posto a Rodri-,' Basquetebol, dos jogadores lim e Gedeão (Sirio). De

ma
.

dos brasileiros. E' pre- dos no Brasil. gues e Humberto foi substi-
I
que deverão constituir a se- São Paulo -- Tales Mon-

ciso ponderar, no entanto, leção· nacional que di�puta- teiro, Marson, Zé Carlos,

que os nossos jogadbres a-
rá o segundo,)CampeonatQ Angelim, Olivieri, Bombar-

tuara� sob recomendações COMO SERÃO DISPUTADAS AS FINAIS
Mundial de Bola ao Cesto, da, Fausto, VIamir, Milti-

especiais de Zezé Moreira. no Rio e em São Paulo. nho e �é H�nrique. Dé Mi-

As equipes. por exemplo, a- DO C.AMPEONATO D.O MUNDO F'
. nas -- Mauricio, Zé Luís,oram

.
os seguintes os

'tuaram com formações dife- convocados: Nelson, Luís Carlos, Mário

rantes e nell1 's!i!mpre, fpi
. Biel-Bienne' (Suiça) - do decisivo. O nosso quadro Nelson, Leonardo é Paula

posto em _ jogo o mesmo
O dr. Lira Filho esteve on_'1 jogará dias 16, e 19, contra Do' Distrito Federal - Mota ..Do P�raná - Mair e

sistema .. De qualq_uer ,ma-
tem a ta'rde em Berna, lo Mexico e Iugoeslavia. Alfredo Mota, Márfo Her- Almir.

,neira, foi esplendido ,o trei- quando se inteirou 'do modo
I
Uma vitori� e um �mpáte,.

no. Satisfez plenamente ao como serão realizadas as �bastará para que o Brasil
.

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

f 'd C' t di. I 'f' d d'
I

técnico e ào publíco.
.

maiS o �mpeona � _

o
I
seJa c aSSI Ica o para ISP�-

CINCO A ZE.RO Mundo. Nessas condlçoes, tar contra um daqueles dOiS NÃO VIRÃO OS GLOBETROTERS·
A primeira fase teve.

a,'
vencedor .0 Brasil nas óita- adversários que são os pro- , ,

duração .de trinta e oito mi- vas d: finais, jogará o . es- vav'eis vencedor�s da cha- Foram baidados- todos �s, �andatário da "eclética'�
nutos e o Brasil formou quadrao da CBD contra a ve em 'que participam. Esse esforços, do president'e da esteve na Capita.l da R�pú
com: Castilho; D. Santos e' Hungria ou Alemanl?-à, os jogo dia 26 � eliminato:-io. Federaç.ão Atlética Catari-I blica mas nada consegui�,
P· h' N S t EI provaveis v'encedores da Caso termme, empatado, 'nense, dr. ,Osmar Cunha, .

.:

U
F

Q'm �Iro; . an os, y e
, '. ."

'

'.
VISto que breve os cestobo-

.

'I�� WDequinha; Mau.rinho, Didi, chave' que 'corresponderá havera no dIa segumte um' no sentIdo de trazer a esta
1"

., �)1. .:., '

b I E .

.

.

" Istas negros deixarão o
. ir.,.,Indio, Rubens e Rodrigues; aos, ra.si eiros. sse cotejo novo coteJo nas mesmas CapItal para uma nova tem_· .

,

'

---

'd' 26 d t d . " d'
.

f
.

.

t paiS rumo a Montevidéu,'
sera la o corren e, sert- no!.�as o prImeIro Jogo. �o�a a o .�mos?·· con]uno, _ .'

'} � .. ...., 1'tI!- ! -. norte-amencano qo Harlem ,onde ETsj;ao comprometIdos
Globetroters, at�al�ente t para uma longa temporada
no Rio. O ilustre primeiro I

em quadras orientais.

�;

F. C" Bi'enne apresentou-se
com este' quadro: Juce�:
Thommet e Beu�gert; Ros

c� Scheurer e Gadat; Li
pps, Thommen, Dascher,
Biesler e. Gerber.,

'

, .

A"GUARNIÇÃO DE DOIS SEM PATRÃO
, DO MARTINELLI

�..
'

.

Àseleção brasileir� mos-,
.

Houve engano de nossa gre, Walfer Santos consti

trou-se 'desde Íogo esmaga: parte na nota de ante-ontem tuiu a gUarnição do rubroc

doramerite supe.t'ic)];:. Os cr�:, sôbre as eliminatórias, de negro com Odilon Martins

ques naêi�naI.·s. el1vblveram d."ois sem patr,ão, vencidas
.

.
_

e não .com Edson Pereira
completan}-e,nte os do �ien- pela guarnic<\o, martinelina d' S t t d b'. ,

'.
�

.
os an os, ou ro os on_s

ne. Assim" é: q_ue, aos seis, que aSSIm se capaCItou pa- d'" .

.

_
, ...,'

.
' ,rema ores que pOSSUI o

minutos; ',' I),ldi -assinalou o ta representar o nosso Es-
I b

'. 'd"d
.

1, ", 'i ., .

a'
' . c u e presI 1 o pe o nosso

primeiro' .. ! te:pto.. Maurinho ta o, juntamente com o ;'
aumentoUtP�fa 'dóis a'os '13; double e o 4 com ,campeõ�s confrade' Jairo Callado.

e três ntJ;lutçiS ';;-deijQfs' Rli- $ül-america,nos,' nas regatas Aqui fica a retificação com
,'I< ' .... ,{.., ..�.", •

b�ns marêdw6''térçeir-o 'pon..: de; domingo, em Porto Ale-
I
as nossas excusai.

}I.�,:'··':i> ,,'. .
...:,

MAIS UMA VEZ 'CAMP�ÃO O VELEIROS
DA-ILHA

.,

Domingo úl�imo, na baiá

I'
1954. Concorreram os v:e::;.c

n:o�te, a Federaçij,ó de Ve- lhos rivais. Vel�irós da Ilh;
la e Motor de Santa Cata- e Iate Clllbe, levandp .a me

rina ,fez realizal� interessan-Ilhor o clube da Prainha que
tes é bem disputadas rega- . marcou '45,50 pontos con'-

.

. \ ' ,

tas, . encerrando, assim, a tra 24 pontos do grêmio da

temporada de. vela 1953 - Pedra Grande,,' l
.

.
' ,",. ,

I

•

vo'1
VOLTARÁ GIL AO. PLANTEL ALVI

NEGRO?
"

Correm rumores qu� o

magnifico atacante .Gil atu-

---'-�

. ,

l'n e rn.'·a S"
r

,

\
A LEI DO CHICOTE

I •• ii. emN!e;:�c;:�:a
I A� 5 _ '730 __ 9,15 horas O Esporte na Téla -- Nac.

Richar_d Widmark __ .I Preços 7,00 -- 3,50.
Constante SHITH em: I Imp. 14 anos .

MONTANHAS ARDEN

TES
Technicolor
No Programa:

Atualidade Atlantidas Nac,

Preç9s: 7,60 -- 3,50
Imp, até 10 (DEZ) anos.

As 8 horas
Richard WDMARY

Const'ance ,$HMIT em:'

MONTANHAS ARDEN-.
TES

em Tecnicolor.

N? Programa:
Atualidade Atlantidas Nab,
Preços: ,7,60 - 3,50

_ Imp. até 14 anos.

As 8 horas
HURD HAFI-ELD -- Do

na REED em:

O RETRATO DE DORIAN
. GRAY

,
No Programa:

Cinelandüi Jorna.l - N;�.
Preços 6,20 e' 3,50.
Iinp.' 14 �nos. I

As 8 horas
Marilyn Monroe -- Jose- '

,

phe Cotten -- Jean . Peters

em:

TORRENTE DE PAIXÃO
, Technicolor

"

No Programa.
As '8 horas i, 'Noticias da Semana � Nac.

Peter LA.WFORD -- Preços 6,20 -- ,3,50
Ma�reem HA'RA em: Imp. até 14 anos.

.... '-0"

,

• .. --0'0 . ...!J ........

:t't1-' '�. ""

4 �

,Vende�se
':

.

.. VENDE-SE UM TERRENO
INICIO DA RUA "CtL. LOPES

SITO NO
VIEIRA".

TRATAR C'oM 'DANTE BONETTI À'
:aUA JOS�>:C{\NDIDO DA SILVA (FIM
DA RUA), NO ESTREITO.

.

'
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.\ A'diada e in·'

r .:=:'".:ac �::"t\:�
. I

I
de Francisco de Sá, Maria

WA.SHINGTON, 8 (U. se répita a remessa de ar- plomatas assinalaram que nações centro-americanas e ,Exterior com r�speito a Primeira e Maria Segunda,
Nova Alemanha

�.) - D. iplomatas informa- mas comunistas para aGua= ] os ministros do 'Exterior não ser usadas em . greves ou! qualquer acontecimento
ti

.

t das
-

--------1A--
....

I I I con n am in erna no No número penasdos disseram; ontem, que se temala ou qualquer outro apoiarão qualquer medida tentativas revolucionárias. grave. Desta forma, o's mi-
lU.

1tinha chegado a um acôrdo país latino-americano. Este contra o comunismo dentro Diz-se que alguns países se
!
nistros do Exterior mante- Hospital S. Francisco de especial, ó venda, I Cr$

.em principio entre as repú- é um problema dificil e in- da Guatemala por causa do haviam mostrado em- favor I riam pendente a situação e Paula. A intervenção cirúr- hoje/ de I 7,00
blicas .arnericanas para ser trineado já que existem principio de não-interven- da formação de uma Cernis, I poderia' se reunir rápida- gica a que se deveriam sub-realizada uma conferência muitos aspectos importantes ção. são de vigilância que se mente sem J'er de recorrer meter na semana passadainteramericana de minis-

.

de direito iIilternacional.·l" manteria estreitamente in- novamente para invocar o
tros dei Exterior, com res- 2° - Como impedir que O temor principal. é de

[fOrmada
dos acontecimentos pacto do Rio, caso o Comité

foi adiada e, segundo infor-'
peito à Guatemala, de acôr- o comunismo guatemalteco que algumas das armas co- das nações eentro-<;lmerica-I de vigilância opine que se rnam seus' médicos,' reali-'
do com o tratado do Rio, e se propague a outras nações I munistas na Guatemala pos- nase que informaria ime- torne necessária maior a- zar-se-á dentro de três

.... n1.,e-1para adoção de. uma. série centro-americanas. Os di�. sam ser levadas para outras diatamente os ministros do ção. ses.' .

de'medidas "prudentes" pa- .

I ..
ra se fazer face à crescente '---

.......
---_,.;.------- --:..--------------------------'""------..,.---

atividade comunista neste

país centro-arnericano.
Entre as cidades que se

mencionaram para sedé da
conferência figuram Monte
vidéu, Rio, Bogotá e Pana-

,tr,o'!/"" t,

'.Os Estados Unidos tem'

consultado as outras nações
do -Hemisfério, já que con

siclêra €lué existem bases su
ficientes para invocar o pac
to de defesa militar do Rio.
Antes, se tinha estado em

relativo acôrdo . geral no

sentido de que seria acon

selhável invocar o tratado a

celebrar uma reunião de
ministros do Exterior. Os
Estados Unidos deram in
formes pormenorizados com

respeito à recente remessa

de '2 mil toneladas de ar

mas(.êomunistas para a Gua
.temala, e enviou àos Minis
téiios do Exterior das repú
blica; latino-americanas um

�1emorial, dando conta do
crescimento do comunismo
na Guatemala. Os diploma
tas disseram que, como re

sultado das. continúas con

ferências entre os diPlo11l<\-
'tãs, 'existe :�'gprá-"um a�ôrdo
geral entre grande parte das
nacões do Hemisfério com,

respeito ao que se deve la
zer para combater ao comu

nismo na Guatemala.
Os diplomatas se mostra

ram extremamente pruden
tes em discutir o tipo de me

didas que se poderiam ado
tar, mas houve fortes indi
cias de que sanções econo

micas tinham sido descarta-
'

das. Entretanto, as duas
principais normas de ação
sao:

1° _:_ Como impedir que

PREGUIÇA E FRAQIJEZA·
VANADIOL

as fôrça'! para o tranalho,

VAN.lDlO�
-uruenta oa glóbulos sauguíneos Il VITs\LIZA 'o 'I8DInJf' CD

'raqj1ecido. & de gosto delíeíoao e pode ler olado !!QI ·to.1.

a. (dada

','

Vende�se Re.Guereu COD'�
Um tereno com' casa, sl- cordata

. .

to à rúa 14 de Julho n. 259, . RIO, 8 (V. Ao) - Duas
Estreito (ponto da Flore�. firmas dirigidas pelo depu
tal), medindo 25 metros de tado Jorge Jabour (UDN),frente por 500 metros de
fundo. Tratar à rua Vidal
Ramos n. 28, em Florian�-
polis. " quereram concordata na 11a

,,I r

Vitor, Valvulas e -Dísces.
Rua t::on!W'lheiro Mafra.

de, desistiu de' candidatar-

Representante
Importante fábrica de meias finas para homens

em 'São Paulo, ampliando a sua produção, deseja re
presentante para seus produtos nesta praça. Cartas
mencionando nome, idade, gráu de instrucão e refe-
rências de outras representações, para

• "-

REPRESENTANTE - MEIAS
.

Caixa Postal, 539 - SÃO PAULO

ECONOMIA absoluta
Grande CONFO.RTO

AQUECEDOR

ELÉT.RJCO

1��4,
IMERSÃd e 'CHUVEIRO

__"..--....

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre.

• Aquecimento ultra rápido,

• J áto ' abundante na tempe
ratura desejada.

O MISTURADOR DAKO. de reçu

.agem instcntcnec, permite Q

.
maior escala de .graduações de

TEMPERATURA.

•

;UM .GIGANTE
QUE DESPERTA!

Loteria .. do Estado de Santa. Catarina
Repllrtagem transçrita 'do .iOfnar:«A IOTlelA», de Joinvllle,

. ;. " .edição de 29 de Maio . pp� ,

�

;'
"

t

'_
,

,:.

,

-"O Centro Loteríco" continua
, e.n.riqu�ç,�·dQ._ $,e:us .clientes

.";r. -�""4; :_ "'#C-
. iiiÍ$.l »Ó> �1' 0'_ _

...oe.
,

sorté que tem aquinhoado 'I gos e freguezes. Quanto ao

os S�U,s escolhidos através seu �unhado, declarou-nos
de bilhetesde Loteria com- que na sua qualidade de

prados na casa que obedece lavrador, só podia agrade
á criteriosa e honrada dire- cer a Deus Nosso Senhor a

ção do ;>r. Eurico Emmer- sua sorte e que como éra
lic'h. I' lógico e humano estava

simplesmente radiante com

o acontecido .. Pe�guntamos
tambem ao sr. Antonio

qual o motivo que o influiu

para a compra do bilhete

premiado que foi o de nu

mero 2.155, tendo o referi
do senhor respondido que

o. motivo tinha sido uma

questão de numerologia de
sua familia. Corno não es

t!lm'os enfronhados em tal

cieneia, não "moramos" no

assunto.

.,.

. '

,

Ó .PAGAMENTO

OUTROS BILHETES
PREMIADOS

Com a presença de gran
de numero

.
de populares,

fotografo e o representan
Je deste jornal, foi ontem

ás 14 horas, procedido' o

'pagamento do premio de
duzentos mil cruzeiros nos

r balcões do .Óentro Loterico,
-aos felizardos qué são as

I seguintes pessoas: AntonIO'
José Fogiato -e sua espósa

1dona
Tereza e cunhado do

. s�. Antonio, sr. Emilio. Ca-
nIS. ,

'

CONFO'RTO absoluto
Grande ECONOMIA

---:;::---

AQUECEDOR EUTRICO CENTRAL

FabricQdo, nos tipos
hQrizontQI e verticQI,

Capacidade:
100 a 1.000 litros

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE e- .

revestida de mater�al altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por. T�RMOSTATO•

que proporciona 'grande ECONOM.IA.

- a "Hospitalar S. A." e

"Produtos Doutor Eiras" re-

CASA MISCELANIA di8tri� Vara Cível. Em virtude do

hl',dora dos Rádios R.C.A. insucesso comercial; o sr. \
Jorge Jabour, que está re

colhido a uma casa de saú-

GARANTE O QUE FABRICA

-, ,C. HAMOS SIA.-Comércio e 'aenel'as
. Rua João Pintol 9••Fpolil••St.� Ceterin.

QUEM SÃO OS
FELIZARDOS'

Desde' .que foi reiniciada
" á' <exfr�(!ão da Loteria do

, ,: É�t���) :"m-: '�Centro Loterico
A nossa reportagem .'à- �;:O'lVÍ:aior"; ��ndeú e pa

proveitou a oportunidade <g6�:,f2� seus. balcões, hum
para entrevistar os felizar-

.

l�ahi;'e seiscentos mil cru
dos, tendo o sr. Antonio J o... zeiros, conforme os bilhetes
sé Fogiato . nos declarado adiante enumerados: 7,728
que reside na cidade de Ja- :._, 8.Sa4 8.846 _ ] 3.910
raguá do Sul onde está es- .:... 8.563 '10.708 - 3.09!:l.

MOÇAS DES�NIMAUÀS!
H9M�� SEM ENERGIA; .

má.
NAlguns funcionários opi- ", ão é sua culpa!

naram que a reunião se po-
t a fraqueza que o deixa CIlDUdo, paltdo

deria realizar na capital de com moleza DO corpo e olhos sem àrill'.J.
um país sul-americano,

.

já .� fraqueza atraaa a vida porque rouba
que seria considerado me-,
1hor como "território neu-

Fr.quezlI . em ser. I
se à reeleição pelo Distrito

VI b C d
Feq.eral. As concordatas fo-

, D O r8010tl O ram 'requeridas pelo- ádvn:: .,' •

(511
•

)
.

Não con'stit\li� suspresa
: 'grande através de bilhetes

ve. ra gado Milton Barbosa.
em Joinvile a noticia que: de Loteria vendidos pela
ante-ontem correu célere

I maior casa especialisada no

na cidade, noticia esta que ramo em Joinvile,' sendo
se referia ao premio maior

Ique a nossa cidade' foi con
da Loteria' do 'Estado que tempíada pela sexta' vês,
mais uma vês foi vendido 'Jaraguá do Sul pela tercei
nos balcões do "Ce�tro Lo- I

ra vês e uma vês São Fran�
terico - O Maior". D,ize-I cisco do Sul. Ora', como sa

rnas que não constituiu

sur-Il:emos que o "Centro Lote

presa, porquanto já é pela rico" é o distribuidor de
10a vês que moradores des- bilhetes para essa zona, na

ta e cidades visínhas são I
da mais justo que ressàltar-

I contemplados pela sorte! mos os bafejas
.

da "dona

. /

I,

tabelecido com uma pequé-' f> 2.1!i5
na casa' de secos e molha-
dos e bar e seu cunhado é

.

tambem morador do mesmo

Municipio, residindo distan
te do centro da cidade .oito

quilómetros. Inquerido co

mo tinha-recebido a noticia.
de sua' sorte, declarou-nos
que soube do ,grande acon

tecimento no m�smo dia' da

extração, isto ,é quinta-fel
ra, ficando, corno é natural
satisfeitissimo com o acon

técímento tendo mesmo

promovido uma festinha in-'
tima em seu bar ocasião
.que foi grandemente cum

primentado pelos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A data de hoje nos recorda que: .

I
.'

.'

,">: II(/S �
_

1" .

"

�",.,.. � ir� ._p'<)
.em 1580, morreu miserávelmente o famoso Luiz- ;". ���
de'Camões;" . , _. -_ - _-,

em 1801, em Dunquerque', na' França, nasceu :W'-'�;-�,';>_;'�':_�
Emílio Luiz Mallet, que chegou ao pôsto de Te- ' "=':-..;..:- .... -:

-

nente-general do Exército' Brasileiro e' teve o ���••liiltítulo de Barão de Itapeví. Faleceu em 2 de [a
niro de 1866. :8' o Patrono da Arma de Artilha-
ria do Exército Brasileíro;

'.

em 1822, as tropas portuguesas desembarcaram
em Itaparica que foi palco �e sangrentas lutas
durante a guerra da Independência:
em 1,842, teve início a revolução dos liberais em
Barbacena, Minas Gerais;

,

, .

em 1865, travou-se o célebre Combate de São
.

Borja. Haviam os paraguaios atravessado o rio

Uruguai e marchavam sôbre São Borja, ao man-
O Centro de Irradiação .-: �.�

do do Major López, sendo repelido pelo então Mental "Amor e Luz" realiza ";'�"
..

Coronel João Manoel Menna Barreto com o 10 sessões Esotéricas, todas as se

Batalhã� de Voluntários da Pátria; '\.
gundas feiras, às 20,30X rua

em 1880, em comemoração ao tri-centenário da Conselheiro Mafra, 33',-: 2°
morte de Luiz de Camões, realizaram-se em .Por,

I
andar.

tugal e no Brasil, imponentes e consagradoras \ ENTRADA FRANCt\
I
---

Coletânea do

Aíenção candidatos ás' . t\l�!��!!ée�íq��l��' �.Escolas de Cadetes ção onúmero de junho de .

deverão apre- COLETÂNEA do Magazine

comemorações.
. And7'é Nilo Tadasco

Os candidatos abaixo relacionados
sentar-se até o dia 17 do corrente nas:

ESCOLA PREJ>ARATORIA DEI S,ÃO PAULO
OS<lY Ortiga Filho.

ESCOLA PREPARATÓRIA DE. PORTO AtEGRE
Alvaro Flores Neto, Mai-iojLonchi Junior, Pa'ulo

Alberto Buchele Lino, Ottomar Nussner e Waldir AI-

Digest com mais de duas de

zenas de 'artigos de grande
. interêsse getal., Prosseguin
do em sua diretriz' de au

mentar, cada vez mais, a

divulgação de nomes e coi-
.

'

sas brasileiras; insere êste

número de junho de CO�

LETANEA, entre outros, os

seguintes artigos: "Washin

gton Luí�, �m homem de

fibra". "Viagem num canto

de salão", "Santos [uninos",
"O Brasil na Taça Rimet"
e ainda sôbre o momentoso

,
. assunto de' futebol "Apro-

VENDEDORE5t veitaremos a nova oportuni-
Necessitamos .admítír 'vendedores, com a idade dade?;'. N� segunda página

I

máxima de 26 anos; e já quite com, Q serviço Militar. a côres a reproduçãoda b�
Não .exigimos, prátic,a, �as ativid�de e vontade de pr�- .. la Igreja . barroca .de S,
gredll'. Carta do. propno punho, mformando estado Cl-

'

.' , _

vil e gráu de instrução, acompanhaqa de uma fotogra-, Fr:nclsco d� ASSIS, em Sao

fia, à Caixa Postal 42 - Nesta, \.: 'Joao Del ReI.

fredo Panneiz.:

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.

Em qualquer banca de

jornais, as 'admiÍ-à'dora§ ',de
IT-magazine poderão en

contra� a 'edição de. junho
I '.

da revistinha que. conquis- '.

tou o público feminino do

Brasil. Mais uma vez,

magnífico mensário

bôlsa" volta a. ratificar a

�_� excelência que vem dístin-

_�

.

.::;-----......
-

....�
.."'"

�:� guindo todos. os seus nú-

�!::;;-;��,iiõiiii_ , \ins de � .onu&" - - -.; 1 meros e que a coloca em.
- �aSSC' '7: bunclo �8�' c,OIII r' ',]lano privilegiado como o

\i"re, \o�ge ele � -

'Iii �"" 'melhor e único magazine,
aziveJ rel;Ol- :\ I,., .1\'

epr �' clávd C;fJIIft , -.� ";,,, no gênero, no panorama edi-
novas ene \ád1 e agre ,,�' ,

t,
" -=r�'D"i�:"cTpOSSaJ'MtemoStof.aM.

torial dei país.
.

.... 0-"
oe Poeira de Sonhos, A Es-

pôsa ee a Outra, Você e O

J ,.Trio, Que é o A.mor?
A Fé

".A;
. I

IA (JPA�'
.

. .' H O R S f - �od� Ajudar-nos a Reali- ;:;.,v f�
����in- s fIA, • zar � Impossível, Estarão, I �"�

.

.

.

(--, \-J.,":""'_
De 2.5 à .22 H.P. ;IS Maldições Caindo de Mo- .'

�;:.t:Z;'����.la?, O Menino F'iel, Seu,'
. ç:,-�ERLDistribuidor /;;'ilho é um Problema? Mu- .1E

b""
'. 'heres Masculinizadas, ,Um

. PERFElç/lÕ SEM IG'Ulll
C. RAMOS S/A

Comercio. - Transporte.
Rua Joio Pinto. i Fpolia

i""E�'

CASA VENDE-SE
.) .

.

Vende-se uma sito a Rua Lauro Linhares, 6
ver e tratar no local.

Ccnvocnçâo
.

A Diretoria do "CLUB do PENHASCO" solicita o

.omparecímento de todos os seus associados, na admi

iístração 'da T.A.C., à ma Felipe Schmidt, 14 - sobra
.10, dia 4, às 20 horas, para tratar de' assuntos de ínte-
rêsse da Sociedade.

.
.

Luiz FIUZA \ LIMA

,

.

Aprenda daclilografia
Escola Profissional "Pedro Bosco" -'- Reconhe

,cida pelo Gov@rnO'·Estadu?l. em 19 de s�terribro' de
1921 pela Lei n. 1.376.

. . .

Rua' Vid'al Ramos. 80 - Florianópolis.

, .... " Enflm.alc8nca'das
':� ,"8's.ioltimas:regióes
loexpJor'ad-as,
d'o· 81dboCH'EGA,'IAM'

5EMENTESPl
IIO�TAtIÇA$

"
(SNA) Missionários

evangéllcos 'penetraram e

estabeleceram u�a'. missão
no que os· geógarfos têm

denominado como as últi

ma;:; reglqes inexploradas
do globo -,o Vale de Nova

Guiné.
O Vale, que tem 60 _mi

quena soma, IT-magazine
por chegará mensalmente ao

lhas de compTimento
! "

20 de largura, conta '.
com

cêrca de 400 aldeias habi-

dra;', sendo que_apenas pou-
'

cos dêles já vieram um, ho

mem branco. Nã� s'e conhe

ce nenhum c,aminho q).le

chegue' ali, e a passagem

por, água é quase impossí
vel devido às perigosas cor

rentezas.

, O estabelecimento da no

va missão no coração dó

v:ale foi . anunciadQ pelo
Re�. Edward W. Ulrich, de

Pen�syrvanía, ,EE. DU., e

, :pelo Rev. Alfred Lewis; de
I Ha!llilton, Canadá.' '�

O� dois pastôres que �o
ram pilotos militare,s du

rante a guer:ra, lei'�ram
.'
de :avião o pessoal, da, ipis
são e os··' sl,lprimentQs; e

, 'quase todos os dias entram
em contato com Cf grúpo.
tles,

.

e os missionários, são
.

'1 membros da AHança�.Ci'istã
'. ).VIis�ionária, cuja SE:de está

'em Nova Iorque,
.

\

'0 ES'fÂÍJÜ

"I, T" I

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

,EM CqRTESIA
E EFICIENCIA

VIilagre de Santo Antônio,
Aprenda a Conhecer-se,
,<';scuridão Alcoviteira, €

Seu Coração Pode Enganá
la, são os titulos de notá-

'Perdeu�se
veis contos' ou de

Perdeu-se um anel de ep
artigos . genheiro .

.. Gratífica-se. 'l;>em a
'

pes-
,

soa que entregar nesta Re-.

dação.

que contribuirão para, a

sua cultura e lhê darão co

.rhecimentos de valor ines

timável.

Além disso, IT-magazine
Ie [unho oferecer-lhe-á a,

r--------t----,=-,---

nedotas., testes, diversos fi

,:5urinos modernos, páginas
"Ie poemas, ensinamentos

eulinários., conselhos de be

leza, etc'..
Tudo isso faz da magnífi

ca 'revistinha um. volume

que, apôs lido, será guarda
do com carinho em sua bi-

..

blioteca, como obra de con- l

sultas Com ela, � sensibiÚ. r/'
dad� da mulher brasileir"2
vêr realiz'ado� ó seu anseie

de ter à sua'-disposição Ulné'

:Jublicação ,essenCialmente ---,--,....-,,----------4
"eminina, que educa, diver-'

.

. ,
,-

t

.

t't
'.' ,

I CASA.MISCELANIA distri.
e e cons 1 UI um InananCla

bl',dora dos Rádios, ItC.A,
'nesgotável de páginas de '

nterêsse atual. VitVr, Valvula� _e .Discos.
- Rua t;óns�f.heiro Mafra.

Se ainda não é assinalfte .'-------

ie
.

IT-maganize, estamos
I .

�ertos de que, depois de
;;ua leitura, não deixará de

'lirigir-se à Sociedade Edi-'
tôra Alterosa Ltda.� Caixa

Postal 279, enviando-lhe a

importância de apenas trin
ta e cinco. cruzeiros para Iobter uma assinatura anual.

. , ;.' , .

.Medlant� somente esta' pe-

, \

MECANICOS
l'recisa-se_ no Estaleiro
Informação: Tel. 2266

Arahlca
2212

AGENCIA' DE' DETETIVE PARTICULAR
Executa-s� todo e qualquer trabalho de. Investi-

tib"••,c.ões, co,mer,ciais" civis, 'cl'imiha'is ,�tc. I;:>entro ,oU
\

fór�' do Estado .

Avenida Mauro Ramos 1,92 ---' Fçme' 2.3-43

Florianópolis Santa. Catarina
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Procissão de Corpus,;', 'ChrisU 1.'

E D I T. A'- L
.

i
DOM- JOAQUIM DOMINGUES�DE OLIVEIRA,:

por mercê de Deus e da Santa Sé Apostolíca, Arcebispo;
Metropolitano, Doutor em Canones, Prelado Domestico,
Assistente ao Sólio Pontifício, etc.

'

AOS QUE O PRESÉNTE'ÉDITA� VIREM, SAU

DAÇÃO, 'PAZ E BENÇÃO �M J�SU'S CRI?TO. '".

,
Fazemos saber que, sendo o proximo dia 17 de JU

nho consagrado à magna solenidade de,Corpus Christi,
em que se homenageia apropria Divindade no Mi.sterio
do Santissimo Sacramento; e para atender aos Justos
desejos de nossos amados Diocesanos:' Havemos por

bem confirmar para aquela data a S,OLENE PROCIS-

SÃO DO CORPO DE DEUS
.

que se verificará

segue: .

Reunidas as Associações religiosas; abaixo especi
ficadas, e naquela mesma ordem dentro e no adro da

Catedral, um pouco antes das 16 horas -:.- 4 horas - da
Gal- tarde _ desfilarão ao sinal dado, LENTA, CONTINUA

E ORDENADAMENTE, precedidas da Cruz processio
nal, obedecendo ao seguinte itinerario: -

Praça 15 de Novembro, lado do Palácio, Ruas' Vis-
. conde de Ouro Preto, Artista Bittencourt, Saldanha Ma

rinho, Praça Getúlio Vargas, Rua Visconde de' Ouro

Preto, Praça Pereira e 'Oliveira, Rua Arcipreste Paiva)
Catedral.

A benção .para que não haja interrupção do prés
.tito, será dada, apenas, no adro da Catedral, para alcan-
car a todos os fieis.

.

, , NHFilfRÕ SEM /fiVlli
�

A ordem das Entidades e· Associações no préstito

'Iserá a seguinte: C:_u� próces�ional, Colegio C�ração ,de
Jesus, Asilo de Orfas, Cruzadinhos, Congregação Maria-

Inas Femininas.' Associação i Santa Zita� S:nta "I'erezinha,
Damas de Caridade, Apostolados da Oração, Ordem Ter

ceiraFeminina, Ação Catolica, Abrigo de Menores, Co-
, Ilegio Catarinense, Congregações Marianas, Irmandades,
Ordem Terceira Masculina, segundo a ordem preceden-
cia ou costume, por ultimo a Irmandade do SS. Sacra-

Representaça-O Es adal men�a��e�s:o�:��� deverá apresentar-se com os res-

pectivos est�n�art�s de �istintivos '.São permiti?as crian

,

I'
ças na procissao so vestidas de anjos para abrir o pres
tito que desfilará, como acima se disse, sem quaisquer

Candidatos indicados pela Convenção, à interrupções na marcha. O� fi:is e fan�,ilias que não pu-

Assembléia Legislativa do Estado: derem acompanhar a p:oclssao dev�r�o postar-se nos

passeios das ruas do trajeto para assistirem a sua passa-

gem.
Aos fieis recomendamos o maior respeito ao SS.

Sacramento, em que está verdadeira, real e substancial
mente contido o Corpo de Nosso Divino Salvador.

Outrossim, louvamos e encarecemos o piedoso .cos

tume de ornamentarem as ruase as frentes de suas ca- .

. sas, ém homenagem ao tão augusto Misterio.
"

d d d h V d
"R..c.c c7'Ul.ia..'llO:, 16

,Hipotecan o a' to os antecipa amente as nossas u- FLORIANÓPOLIS -' SANTA CAT,AAINA. .

mildes bençãos, nutrimos a certeza de que tudo correrá en e-se .'
"

.

para a maior gloria de, Jesus Sacramentado e honra da Um terene com casa, si- TRANSPORTES 'AÉREOS'- CATARINENSÉ--S/Â.
, Religião em geral. I to à rua 14 de Julho n. 259, ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINAiUA

Dado ,e passado nesta cidade de Florianópolis, sob Estreito (ponto da Flores'l C
' . '.....

,o Solo das Nossas Armas e Sinal de N05isO Vígario Ge- 'ial), medindo 25 metros de
. onVOCQtçaO[ral, aos 8 de �unho de 19�4: '. '.

\ f�ente por.500 metros de '." '�. . .

, 1,1 De lY,randado de, SU'a �Excw� Revma, -. r'" ":'t" , fundo. Tratar à rua Vida I I
. �fa ,!9_I m_1! dos �s"tatutr��e"de, ac,�l do , co� a l�I VI-

I
. (ass) Mons.FREDERICO HOBOLD, Vigário Geral R' 28 Fio iané- gente, convocamos os senhores acionistas desta Socieda-

I
. . amos n. , em ri

d A blé G I E di
, .

. JOSE' RENATO DE SOUZA, Provedor da Irman- t polis.
e para a ssem ela era !..xtraor marra que se rea-

dade do SS. Sacramento. .' lizará no dia 10 de junho do corrente ano; às 17 horas,
i

Yestl" OS Des'nodos' , Ven'de' ·se �:s�aé��;i��i�l�o�s�as!:�i!�eS��à:�td�Od;a�.- sobrado,
«.. .' ." ».

.

1) Verificação de aumento do capital social;
Vende-se 'uma casa de ma- 2) Reforma dos estatutos;

C
' h d

"

-

Ih' deira, de bôa construção, 3) Outros assuntos de interesse social.

amp'BD a O· agasa o sita a. rua Antônio Matos Florianópolis, 26 de Maio de 1954.
, ./

. ,Areas n. 291, Estreito. Tra-,' João David' Ferreira Lima. Diretor-Presidente
Esta e mais uma das grandes campanhas que o, tal' na mesma diárianente I Luiz Fiuzâ"' Lima' Diretor-Superintendente •

"GR�MIO PEDRO JORGE FRASSATI" vem encetando '

. '

__----�-----_---__,.-�--

em benefício dos menos favorecidos de, nossa Ilha. IOs jovens componentes dessa benemérita

agremia"lção fazem, por nosso intermédio, um apêlo, dirigido es

pecialmente às senhoras de Florianópolis, para que se

, parem um cobertor ou qualquer peça de roupa que possa
aquecer aquêles que mal têm um teto pam lhe» servi7'
de ab1·igo. .

'

Sábado próximo, a partir das 13 horas, uma cernis

são-procurará as casas da Av. Trompowsky e da "Chá-
cara do Espanha". ,

,
Outros pontos da cidade, não poderão ser visitados,

por hora,' pois que parte (los gapefistas deverão encon

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

viar, se possível, os agasalhos que puderem doar, para' a
, s�de do· "Grêmio", na Rua Tte. Silveira, Edifício Parte

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

' •

o ESTADO ,

Floi'ia:t;ópo}is Quinta-feira 10 de Junho de 1954
,__....--- ---:--�-------------..;..-------- ----......_-----��

Para a representação, federal- decidiu a I

Convenção indicar os-seguintes nomes:
'

Partiélo SDcial
, ,

Democratico
Representação Federal

'.�

SENADO FEDERAL
.

,

PA'RA AQUEtES QUE

DESEJÁM o MAXIMO:
EM CORTE�IA, .

CÂMARA FEDERAL
. .,�f\Ph

-I}(ERl-

Dr. Nerêu Ramos

Suplente: Dr. Francisco Benjamin
�ili.

.
' E EFICIENCIA

Dr. Nerêu Ramos
Atilio Fontana
Di.·; pàulo 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

•

a c I T E
Agêncià

de

Publicidade
Dr. Antônio .Gomes de Almeidà

; 'Dr. Lenoir Vargas Ferreh-a
Dr'. Ivo. Silveira
Miguel Daux

. Dr. Edmundo Ribeiro Rodrigues
Dr. Walter Tenório Cavalcante
Dr. Jorge Barroso Filho
Dr. Elpídio Barbosa

'"

CeI. João Eloi Mendes
,

Dr. Fir�ino' Cordeiro,
.

'Pro!: L�úrôrô�K§"' .

Caixa Postal, 45

�'!orianopolis
Santa Catarina

..

Hilário Zortéa
.

Protógenes 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
Hélio Peixoto
Dr. Osmar Cunha
Frederico PoY Filho

, Dr. João Estivalet Pires
, Paulo Preis .

Mário Tavares da Cunha Mello'
CeI. Antôn�o de Lara Ribas
Oscar Rodrigues da Nova

; Dr. Armando Calil Bulos
Dr.' Lecian Slowinski
Pedro Kuss
Manoel Siqueira BelIo
Ivo Müller
Hugó Roepke'
Ermelilldo Largura
Dr. Orlando BertaUi
João Santos
Dr. Heitor Guimarães
Alfredo Campos'
Ricardo.Witte
Dr' Fernando>Oliveira '

José PaglioIi'
Olívio Nóbrega
Dr. Osní de Medeiros Régis
Benjamim -Bittencourt Barreto
Dt. J()S� Boabaid

I
I

,

;
.Yiage. eo'm seguraoça

e rapid�ez" v,
80 NOS CONFORTAVEIS 'P4ICRO-ONIBUS DO

RI?IDO t(SDL-BBISILIIRO)�
Florianópolis - ItaJal_ - Joinville' .:..... Curitiba

-
.

Age'"n��-a I\.ua' Deodoro esquina da
'. ' ,,-I : Rua Tenente Silveira,
:..

'

..._._

I

Terrenas- na VilaJftJrida I
.

,

. (E,slr'eiló) "

."

.

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMEN'l'O A
LONGO PR,AZO SEM JUROS

Oportunidade especial para �quisição,' com grande.
, facilidade, de um esplendido lote ,na VILA FLÓRIDA,
Lugar alto e saudável, e toda' facilidade de condução,
Privil'igiada localização, nas PROXTMIDA.DE$'-DO RS
TADIO DO FIGUEIRENSE, asseguranliQ valótiza",ào
imediata., '.

. I .

'OS TERRENOS EM' ZONAS MÀIS iDISTANTES

I NÃO PODElVi OF,l3:RECER AS MESMAS VANTA·
Peça hoje mesmo inturmaç_ões ,a .

"

,_

I.
SOCIEDADE IM.OBJL.IARfA SUL BRASILEIRA

'.

LTDA. (SUBRAL)
l:!:SCl'�tório: Edifício Sã..J Jorge, Sala 4. � F(a�e:' 2-1-9-2.

Dr. Adalberto Tolentino de Carvalhó
'·Prof. Flávio Ferrari
''li\,.. 'ur'l

I
D'

"

,

,

1.J11,-: "H 1 mar las '

TorquatQ Tasso

Joaquim Rigo
Arlindo Ferrari,
Dr. Ylmar Corrêa

Tiagó José da Silva
Dr. Reuq_ío Ramos da Silva

7
------_ .._

Pederavão dos Trab,albadores Das
Indus-trias' do Estildo�de S. Catarina

COMUNICAÇÃO
.

Procurando ampliar e aprimorar os benefícios pres
tados aos seus filiados, dando cumprimento, assim, as

suas relevantes finalidades, a FEDERACÃO DOS TRA
BALHADORES NAS INDUSTRIAS D�O ESTADO DE
SANTA CATARIl\[A, comunica que dispõe agora de
um Consultor Jurídico permanente, que atenderá aos

interessados; diàriamente, das 9 às 11,30, à Rua Tenente
Silveira, Edifício Partenon,. 2° Andar, sala 203.

Fpolis., 19 de maio de 1954
Carlos Bicocchi - Presidente

Expresso Florianópolis
ANDRADE & KOERICH

! I Transporte de cargas em ger�l' entre Florian6polis,
Curitiba � São Paulo

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

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 - Caixa Postal, 435 \

End. Telegr.: SANDRADE
Agência - CURITIBA

Avenida 7 de Setembro 3320/24
Fone: ,847 (Linha Paralela)

. End. Telegr.: SANTIDRA
Agência: - SÃO P.AULO

Rua Rio Bonito n. 1247
Foné: 9-31-96 -: Atende Rápido mOMAl1
E1tL Telegr.: SANPRADE .

.

Agências no Rio de Janelro e em Belo Horizonte
com tráfego mútuo até 'Siío Paulo com a Emprêsa

de Transportes �ii1as Gentis. S/A.)

"

•
•
•

Com �ste valoV' V. S.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,', " .iii'�"'jr�-,-'
,

' '_ __ _:::::....III

Pari! a sessão solene de abertura, daTer-
ceira Reunião Penitenciária Brasileira, a rea-,

lízar-se nesta Capital, fomos honradocõm um v
' ,ym provérbio, yeraz co- F'loríanópolis Q�-feira lõd�-Junho de,;i954

, ,
,

mo todos, anuncia
' desde ' ". ,-. :'

convite dirigido pelo sr, Romeu Sebastião (priscas) datas, 'que quem ,Colatioração.. de D. Daniel DosUo:
Nevei s�:::�d�:::ned�er�ã���::av���;��!:::' �;�::���o�

-

criança ac�ba
"o'om- a Prefeltara de Curltlbànos'

dia 13 (Domingo), àS,'20 horas, no Salão No- ,
Veja\ri (os leitores) o ca- .' '",

""

bre da Faculdade de Direito deste Estado.
so do presunçoso Herdeiro D. Daniel Hostin, dígnis-

'l,d9
Revmo, Vigário da refe-

, presuntivo

..

' dr. Paulo Prín- 'simo �ispo deLaj.es, baixou rida._paróquia, autorizar .a

Grato, pelo convite este Jornal' estará cipe de Gales Bornhausen. a 'seguinte Portaria fazendo doaçao de uma parte do ter-

'presente' Carrlpándo';de doutor; o mo- doação de um terreno à Pre- rena pertencente à Mitra

cinho d�ii "para despejar-se. feitura de Curitibanos: Diocesana de Lajes e situa-

C
'

d' E'
.

,

'

� C�II'"
' 'Primeiro nas reuniões exó- - "PORTARIA. DOM do à frente da Dita Igreja,

urso, e xpansao 011,1urraal','ticas! Depois, em discursi- DA�IEL HOSTIN, da Or- à Prefeitura Municipal,
'

a-

nÍlOs apapagaiados, estufa- dem Franciscana. Por mer- fim de, que a mesma prece-

'.. Enciclopédia' de Santa Calarl,Da dos de -frases postiças, 'que cê de Deus e da Santa Sé da as suas custas, ao ajar-
'��" .... : ••,um••• "'III:i.Z, entravam nos' béstias �e,m Apostólica. � Bispo de La- .dinamento e embelezamen-'

Dando início a várias pã-' sentes interessados quer na cumplicidades com a esdrú- jes. Aos que esta nossa to da praça a que se destina
lestras sôbre .as contribui- Enciclopédia.quer nos as- xularia do resto. Agora, a- PORTARIA virem, sauda- o terreno doado que deverá

ções para a Enciclopédia a pectos que deverão ser a- través' das inocentes (e ��-II �ão, paz � benção. em Nosso ficar reservado, unicamen-

'cargo de homens e associa- bordados dêsse importante defesas) colunas dos peno- '�enhor Jesus Cristo. te, para o mencionado fim.

ções do Estado e de fóra capítulo de atualidade so- dicos. O juvenil plumitivo, ' FAZEMOS-SABER QUE. Dada e passada na Câma-

do mesmo, o professor Dr. cial no Estado e no Brasil escapo 'às aulas, só encon- atendendo aos que nos re- ra Eclesiástica de Lages, sob
Telmo Vieira Ribeiro fará A sessão será pública � tra, na sua mania (mono) quereu o Conselho da Fá- o Nosso Sinale o Selo de

uma exposição sôbre a par- são especialmenté convida, de elogiar o Papai, um ad- brica da Igreja de Sant'Ana

I'Nossas/Armas, aos,:' 12 de Bctelhc. N,'a"v-Q'1
te que lhe coube a que cor- dos os diplomados do -Cur- jetivo para mimosear a 0- :de' ponte Alta do Sul, na Abril de 1954. ' -

responde à 2a sessão do ca- 50 de Exp�nsão Cultura, posição: imoral! 6! Exóti- paróquia, de Curitibanos. Reg. P. V, n. 257.
'

DO RIA,�HU'ELOpitulo V - Segunda Par. inscritos, acadêmicos e' pro- co! Com quê, então, êsse gí- HAVEMOS POR BEM, �

(',
Daniel Hostim, O. F. M. �

te - Instituições Traba- fessores, como igualmente gantêsco movimento da opi- "vista do parecer favorável Bispo Diocesano r
'

"

,

Para o Baile que se realizárá amanhã, 11 de junho,
lhistas, pessôasIígadaa.às institui- nião pública, expresso atra- '

com início às 23 horas, na séde do Comando do 5° Dis- ,

A reunião terá lugar no �ões trabalhistas, com seus vés das mais destác�das fi- N"
',.'
, .. '

'cJ E
• trito Naval, em comemoração' da Batalha do Riachuelo,

Salão da Faculdade de Di- estudos, especializados a guras, tanto pela tradição ,otlclas O 'strel:to fomos distinguido com atencioso convite formulado pe-

reito de Santa Catarina, répeito, romo pela validade moral e O PRO,BLEMA DO LEITE NO r.ANTO DO ESTREITO
lo exmo. Sr. Vice-Almirante Carlos da Silveira Carneiro. >

til t díd I I I' 1 d J. Sensibilizados nos manifestamo,s grato pelo amavel
gen- 1 men e ce I o pe o seu ru tural, e -ag utina o nos NãÇ>, está, preenchendo perfeitamente os devidos fins,
digno Diretor, o'Dr/Hen- «Correio do oartidos oposicionistas _'o servíçovde distribuição de-leite, no Pôsto 6, do Canto c_o_n_v_it_e_...----------�
rique Rupp Junior, às 20 E.... � imoral? Não foi justamen- do Estreito.

o
.r: horas 'da próxima segunda- s.,el.O) b ti 'I d

Às 15 horas da madrugada, e por vezes 15 ou 20 mi-

Quando A Tribuna, d,
te ,por su es rma- o e es-

nutos antes,' começa a distribuição dos 200 litros forne-
feira, dia 14 do corrente. respeitá-lo que o Papai Go- cidos pela Usina de Florianópolis. Um litro para cada
A I d D T 1 �st1'eito; foi vendida, a Ul1

pa estra o r. e mo vêrno anda aí a falar sôzí- um; porém, quando 'o vendedor é' camarada, o individuo
Ribeiro oferecerá também ]1'UpO de políticos udenistas nho? O Paulinho é Uma bo- entra novamente na fila, e adquire mais um litro.

uma oportunidade para de- en�abeçado pelo Meretissi- la! 'Lembrando-se 'de tanta' Habitualmente 'o número' de pessoas que entram na

'TIO Juiz Federal, dr. Bulcão .,' 1 b fila, não passa de 100, mas o leite num instante sorne-se.
bate do assunto pelos pre- coisa, nao se em rou t' O' -'

d
- ,

6 h
'

___ Viana, aquele prósperó bair-' _? .." .. i como por encan o. s que nao ma rugam e vao a�
,

0-

(-----;;;._J-'
.' . (pao.) da primeira caru- ras ao Pôsto, já não o encontram;

, Dspelor o'ão ro ficou privado do seu 'jor- lha:' "A bola será de Pau-
,

Para onde se encaminham tantos litros que deve-
_ � uil. Es�a lacuna, e,'{'-t�etan- lo?" S,e se comportar bem riam ainda existir, para venda aos retardatários?'

"

�11,elra _'-" -_\_�,': to, teve pouca duração. E' d h Vão para os Bars e Cafés, existentes a pouéos pas-"
_

.

ireitin o, Papai lhe d<;lrá
Repercutiu com. geral de� que o ,sr. Júlio P. da Silva, sos do Pôsto!'

'

,

. uma cadeirinha, na Assem- O d d
'

-

sagrado, no, sel'O da popula-
-

t d h A

l
sonos os referidos estabelecimentos encarregam

1'a ou e preenc e- a e o bI" , S' h'
.

'

ção ita]'aiense, o estúpido a- , . '. .

ela. e c orammgar aI a diversas pessoas, notadamente rapazes, à trôc9 de uma
- ,ez com auspwtOsa brev�da- I

.. , P h' d f
taque com que f9! ªlvejªc:1a _ ,'pe os JornaIS -:- neca. ,au- e icara e ca é, adquirirem o produto. E' ,um corre-corre

a ,pessoa do conceituado e
ie e""tle jor-ma inteirctmente I Íinho' deve' éSfuãar, caladi- dos diabos;, só se vêm pessoas atravessando a rua, com

e_xemplar éidadão sr, João "eliz, lançando ao público. o nho p'ra ganhar (antes do
litros o.u vasilhas, condu;zindo leite para os referidos' es�

êlilveira, nobre Inspetor da Correio do Estreito, que, o�-
' tabeleclmentos. I, •

Alfândega de ltajaí, acusa- �em nos visitou.
- N,atal) o presente! E não es-, E as�im conseguem adquirir at� 25 litros como acon-

do por certos capadorés' de crever paralização com' z teceu te:rça:'feira com um dos ditos cujos!' ;'
.... Bem escrito, .bem p(J.gina- Q I "dA' d d b

sensações de' haver-se en.. nem cançou-se com ç! Papai ' 'ua? prOVI encla no senti o e coi ir semelhante
volv�do em fatos desabona;. 10, noticioso � destemido Noel não gosta! E no dia 3, a�uso" prejudicial aos que, necessitando de um litro de

dores da sua conduta fun- LaS 1'etvindicaçõ�s justas d( , d t b d' .

t'
lelj:e para um doente ou uma cri'ancinha, são ,�brigados

cional. Eni todas as rodas Jopuloso e aprazivel bai'rro,
e ou u, ro el�a o sa�a 1-, a adquiri-lo nos Bars, e Cafés a 8 cruzeiros, quando pó�

sociais daquela progressi�ta o novel confrade� estamos n�o no ora. veJa! Paulmho d�riam obtê-lo no pôsto pela metade do preço?
cidade�as caluniosas versões

nao deve fálar nas estradas! Ou o �erviço de Beneficiamento do Leite, destaca

foram desde logo repelidlis, certos, impor-s�-:rá na op�nião E' muito buraco! Pode ato- ,funcionários ,para coibir n abuso da compra de tal quan-'

tanto é sólido e inabalável pública, como seu porto lar-se! E ainda menos lem- tidade de leite pelos referidos estabelecimentos ou faz

o conceito de 'que 'ali des- voz. distribuir cartões numerados, cabendo a cada família
'1rar as do t,empo do feioso '

'

fruta o sr. João Silveira, e- Com, ê,ste registro, leva- um, com direito a um litro de leite.
lo dr. Nerêu. ln �llo tem- D' ,í d I' d dxemplar 'Chefe de família e

'
'

,
' • lsponao e uma lsta,' o ven e or irá anotando o

,mos-lhe nossas homenage"m (P Ivelho servidor da Repú\'li- oore aU' inhQ sabe la- número já despachado, e assim evitará, adquiram uns

ca.
e votos de p1'osperidad,�s.

'

im?), o Estado tirava sem- vinte litros e outros ,litros reTa, ti
'

Mode§to, çiesafei�o_ao rui- O T
,,' �e o 1° lugat nos Co�gres-

'

Aí fic� o nosso alvitre e a solicitação de prov,idenci�s
d f' 1 d d ,.

I emp� , �m beneficio do público. ,
,

o aci a'pI;Opagan a vJ.S-, ,ti 'I
'os RO,d,.o.vi4riosl Hoje Só,ti- D SORDE

tosa,' que costu,ma fazer

pre-I
'

E M NOS CAFÉS!
, ra o ultImo! Fecha a raia! O'E t 't' ., " .

d' d' f
ço na feira fútil das vaida- '

s relO Ja e um melO a lanta o, porisso não ica
Previsão do tempo' até às, De cerra-f'l·la.' Pau,ll'nh'" P. bell1 'a rea'll'zaç'a-o de bat

'

'b f' t
'

I d
des, o sr. João Silveira vive ",', � uque' em ar ou ca e cen ra a

para a sua função, absorven�
4 horas do dia 10. G, Bornhausen não deve localidade, tal como a,contecera domingo, à noite, em que

temente entregue aos seus Tempo - Bom, passando meter-se na con\nersa dos pessoas de família, saídas da sessão do Cine Glória: não

,
deveres, gozando da estima ;instáv,el, grandes! E: feio! 'Paulinhe pUdder� entrar em um Bar-Café localizado no Canto"

,

e. do apreço nunca desmen- '
on e !5ente encachaçada, saracoteava no a'Cánhado cen-'

Temperatura - Estável. d .

d P ., F' d b I
tidos da sociedade local.

eve aJu ar o apal. lcaÍ1 tI'O o esta e ecimento, impedindo que os freg:uêses se

A 'calúnia procurou feri�
Ventos..,.... Do q" ..adrante do bem quietinho! Bem ca- '-'nrox-imassem do balcão para tomar uma chIcara de ca-

lo. Mas não logrou mais do 10rte, frescos. ladinho! Nem um pio, senão fé. '

'

, .
.

que' satisfazer o paladar dos Tempera�uras - 3:xtre� ,não ganha roupinha de ..

.

, Não seria interessante que os policiais do Destaca-
,

que se comprazem na 'mal- mas de ontem: M�xima, del"l' lado.
'

mf,ent� obrigbas1sem aos, "paus d'água" cosinharem o pwio:
,'dade. irresponsáveis diant('

.t-' , ora 'lO esta e ecimento?.,
�2,8. Mínima 18,2./ BUM I O E t't

.

d f
de tôdas as torpezas.

. . . s rela preCIsa e um ca é "alinhado"" nas ime-

Funcionário zeloso e in,

H'
-

'I
.

- diações 'd9 Cine-Glória, um estabelecimento que esteja
corruptível não há, querr' ,osPII'I"· de, Ca,rl-do'de

.

.

I

no mesmo nível do Cinema é possa ser frequntado pelas
não saiba qual seria a sur

,famílias de tratamento, e não negocie com cachaça a va-

atitude díante de qualquer I'" . • _
'

I

rjo; ,um café condigno, como o Bar "A PRINCIPAL" da

,ato que importasSe em pre ,Dsltlulçao BenelDerila ,rua Ar:cí Vaz ,�al,lado ou o Bar "Bô� Parada', da 'rua
juizos para a Fazenda Na. "

'
,

' ,Mar,echi:ll Dutra: E pena que esses dOlS :modelares esta·'

cional.' '.
MaIS alto do que qual- 011das Curtas, 388; Raios beleeirilcntos, estejâm um pouco distantes do "Cine Gló-

Em meio das muitas e va-
qu�r modalidade de '�logio: Infra-Vermelho 216� Raios' ria" e 'do Canto do Estreito. .

'

liosâs manifestacões de con� ·a esta instituição,' falán' 'ultra-Violeta, 53; C�rrente I ,CALÇAM�NTO. DA RUA P�INCIPAL .

fian.ca e apôio da sociedadt:! claro os dados abaixo e�, elétrict'" 10; Metalismo b�_1 I Fehztmente, vlall ca.mmdhanddo agora, melhormente, o

itaja'iense', 'o sr. João Silvei- pecif,icados: ,'. I
ca çamen o a para e epI�e os a rua Cel. Pedro Demoro,

,

<" sal, 20, ElectrocardIograma, i
em denu�nda do trecho Já calçado, existente à frente dara vive tranquilo com a sua O movimento de assis- 5 R d' Icondência e aguarda o mo,

; a l�m, 6; Broncoscppia, Escola de Aprendizes Marinheiros, pois, há di�s, um
mento exato em que pOSSú

tência' aOf ,�indigentes du- '3� Raa�oterapia,' 275; Oxi-,\ grupo .de ,3� trabalha,d�res, esteve dando mão, ajudando
desmascarar os cahiriiado- rante Ot,'th:êi�s de janefro, ge�oterapia, 25; Anes,tesia 1 aos dOlS umcos ope�arlOs empregados no referid_? servi·

_

res e confundí-Ios na. per- fevereircl, marco e abril do pig'azes 38' EI t I ç�, preparando o ,leIto da rua para receber os paralele-
versidlide,'

' , ' ,
"-

" , , ',e

ro-coa�t+-I
plpedos. ,

'
,

'

,
,

corrente ano, foi o, seguin- lação, ,59; Bisturí-életrico, Necéssário se torna seJ'a devidamente soll'dl:fl'cado o"A Gazeta", que conta no t C I
sr. ,Inspe,tor da Alfâr(dega �: onsu tas,

. 50�5; Cura� 6; Transfusão de sangu�, c�lão, para o r�ce?iment? dos quadriláteros. de pedra,
,\ de Itajaí, um 'dos seus �mi... h,yOS? 60G8;, In]eçoes, 19183; i 13; Inhalações c/penicilina VISto que a ma�OrIa das :l1Uas ?9 Estre�to" �ãb mal calça

gos 'e que muito o adn�rà' Op�rações, 458; , Fórmulas, ,103. .

I
das, a�resentan�o alt�s Ae baIXOS, sahenclas e' buraco!',

pelas suas virtudes de cidá- '14460; Exames de La1:)ora-
I

tórios 839' Raios X 551' �ro�eUlente da lUconslstenCÍa QU imperfeita preparação
dãb e pela sua inteireza furt- "

'

' , " ,',

'I
o en'�no: '

' t'.

cional, aquiregista, com ale� L'
'

•
'

'd E
' " Q�ao mteres�ante seria se os poderes públicos mu:

,:-:'grt�, a repulsa com a qua] O'te"la' 'O st-do' mClpr.lS destacassem �o�s 0;u t.rês op�rários especializa-

,�·t�1� a população daquela' " ! / ";" ,,/ '," _

/'
dose",� calg�m."e�t$.l, d,e r;1,l-as, afIm .d� Irem, à, Laguna, es-,

"ptdspera comuna responde i ? \ ' tudaf Q lpode��!. calçamento da Zo�a que 'VaI para o ,Ma-
energicamente aos calunia- HOJE: " galhaes:' 110 �erÜldo de 'dotar o Elitteito e mesmo. a ,Capi-

, tl�j'd.ores.',
' I,t�l d� Estad�, .�� ,�alç�mento iguált'p�i�" tál serviço 'tem

�

,::��!���)�AZETA, de. 7 do
I ;��:i���;�i�l.tO � ll:r�g�_lár, tant? no' E�tFei�o çornci em,
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P'RA GANHAR ROUPI
·":NHA ...

"'Retreta
Hoje, a Banda, de Música dà �olícia MilÜar realizará

mais uma retreta., com início às 19 horas, no coreto da
Praça "15 de Novembro", com o seguinte programa:

,

' ,

-1-
..

t
_

_ I

ON9LERHiA - Marcha Sinfônica de Brandi.

QUO VADIS - Fantasia de N. Martati. '

l\1ARTHA - Fantasia de F. von Floto.v.

CAPRIC_HOS DE, MULH�R _:_ Valsa '- Concerto
r de Raimundo Brídon.

-II-

'RECORDAÇÃO DO SGT. ARNALDO MARTINS
- Dobrado de Brasilio Machado.

JOSEFINA --:- Valsa de J. Barbosa.

BR;ASIL - Samba de A. Banogo,
QUANDO A SAUDADE CHEGAR - Fox de Frar

Lehar.

TICO-TICO NO FUBÁ - Choro de Z. de Abreu.

TENENTE BRASI�IO 'MACHADO - Dobrado de
Arnaldo Martins,

A nossa tão popular Banda de Música estará sob a

�'batuta" d� Maestro Tenente Brasilio Machado.

,l'!;'

PRESTIGIO I"

A: comitiva oficial que" presidida pelo governa
dor, foi ao Rio do Sul inaugurar duas obras fede
rais, 'várias pedras fundamentais e receber as fr'l-
terl1as homenagens do mano Waldemar Bornhau
sen, �yoltou em petição de miséria. Físicamente, to-

- dos derreados, com os rins em pandarecos, do sa

colejamento nas curvas asfaltadas
-

dos caminhos,
como versejou um d&les, poeta nas horas vagas. Po-
1iticamente, cada um mais desiludido do que os

,

outros. Tudo co_rreu de mal a pior. Do grande ban
quete saiu gente mareada, gritarido por' bicaborna
natos e, à demora, engolindo copos de elixir pare-
,górico. Um 'ilustre Secretário, à mesa, cometeu a

gafe de apontar para a' travessa do arroz e pedir
com pronúncia francesa, que lhe passasem o pl1'e
de batatas. Por sôbre isso, como o garção não lhe
achasse' jeito de Secretário -d'Estado, viu-se obriga
do a peleguejar o prêço do vinho, aIÍt€!s de aberta

.

a garrafa. '

,

As incursões politjcas pelo interiror do muni- t
cípio resultaram negativas. Em Laurentino a cara-

'

I

vana oficial foi recebida por duas pessoas. O go
vernador irritou-se e indagou pelo eleitorado', que
é de' cerca de um mil, reunido em tres urnas uma

junto à outrà. S. Exa. ,repetiu Cambrone e abalou para
Aurora, onde deu a' palavra para agradecer a es

pontânea) a um orador incompatibilizado com os

moradores! Em Canoas houve o indefetivel sucu

lento! Mas foi espeto, por falta de espetos. O mano

Waldemar embrabeceu porque dos mil churrascos
encomendados,' novecentos e tantos tinham sumido
e os visitantes pal>saram fome e ficaram devendo,

b
r'\ - I

,a o rlgaçao. "/ "

: -'?- presença dos candidatos udenistas, por la
mentavel esquecimento dos oradores durante as

homenagens,r passou desapercebida. Já ao fim do

,programa, o dr. Fernando Melo, largou uma indi-
reta para ver se era diretamente citado:

'

� "yocês não acbam que deve algum orador citar
o nome do Siwertd! Afinal êle é nosso candidatoY

O Gottardi, que ouviu a lembrança, interveio:
- "Olha, Fernando, o melhor mesmo é não

citar. Todo mundo já sabe que êle é só moldura.
O retràto vai ser outro!"

,

Na hora ,da desp�dida o go�ernador' chamo� o

mano Waldemar para o lado:

-:- A sua situação aqui é precarissima. Você pre-,
CIsa fazer força. Voltarei aqui três' ou mais vezes,
antes das eleições, para qjudá-Io! Você está sózi
nho! Situação como a sua só a, "

- Só a sua, no' Estado! - desabafou o mano,
panado de raiva pela feia ingratidão c�� que lhe

.

p�g�va o irmão os seus esforços pelo I?xito dos fes
teJos.
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