
,
Consultaram ,os;Estados,'Unidos, secretame"teJ�as ',RepúbUcas, .triCaDas,

" sôbre a reunião, dos chanceleres tm Moolevid�u, a 1· de jUlho
WASHINGTON, 11 (U. I serão convocados a uma re- meaça comunista na Guate- mente, as nações latino-a� dicada. Todas .�ras, com ex- 'foi revelado quais sâo - O secretário de Estado,

P.) - Circulas diplomáticos união especial, em Montevi, mala. mericanas, para apurar se ceção de três que ainda não responderão, provávelmen- John Foster Dulles, havia

afirmaram, que os minis- déo, a partir de IOde julho Os mesmos círculos decla- estão dispostas a, realizar responderam, se mostraram te, até amanhã. declarado, ontem, que os

tros das Relações Exterio- próximo, com' o objetivo de raram que os Estados Uni- uma reunião' de chanc�leres de acôrdo com a reunião. Segundo os, funcionários Estados Unidos são partidá
res/ dos países da Am�rica examinar o problema da a- dos consultaram, secreta-, em Montevidéo, na data in� As três que faltam - nãd norte-amerlçanos, a confe�l rios da reunião, porém que

- � - rência de chanceleres será
I
não tomariam qualquer de-

e<I pr;. ;W .��_ '

I�
, ,

I
realizada, mesmo que as três cisão final enquanto não

DIRETOR Omai •. anti.oDiá- Repúblicas se neguem a par, 'houvesse consultado as de-

Ruben. de
Arruda Ramo.

'IERE.TE

DGminlo, F.
d. Aquino,
��
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Sábado 12 de Junho de 1954

�_o. Q •• O ••�

BOGOTÁ, 11. (U.P.) - Os dirigentes dos par
..

Liberal e Conservador fízeram uma: declaração conjun-

Florianópolis, ta sôbre os sangrentos sucessos dos últimos dois dias, no

qual exigem uma severa investigação e o consequente
castigo para os culpados ereiterem apoio ao govêrno. Ao

I,

lnstalou-se ,'a Comissão COSTA REGO,
'

• ... .• ',,' dtavemeale' eafermo, mesmo tempo, preveniram o povo contra a ação de "agi-

T d P 1-
- I; tadores" interessados em impedir a restauração da paz.

ecn Ica ' e ' o IC Ia CO�:�'R��o�V'��ator-�h:� I�e:�:�:�:d;a:;:��!:���: A Comissão provisória .da Federação dos Estudantes
,

\
,-

,
.'.

. atualmente em formação, pediu aos estudantes sereni-
.

'

RIO, 11 (V.A.) - No ga- credo Neves como seu pre- de aprimoramento do recru- do "Correio da Manhã" 'e da República. Governou A--
I '

dade, expressando às forças ,armadas seu profundo pe-binete do ministro da Justí- sidente, o chefe de polícia, i tamento pessoal, Serão es- um dos mais brilhantes co- lagoas até 1930, quando dei-' -

ça instalou-se, sob a presi- general Morais Ancora, os
I tudadas as demais medidas lunistas do país; que,' há KOU o cargo em consequên

dência do titular daquela drs. Fernando Maximiliano, de emergência que possibi- meses, se encontra interna- cia da vitória da revolução
pasta a Comissão Técnica procuradcr geral ,da Justiça, litem, dentro do espírito das do no Hospital dos Servido- Je outubro.
de Polícia, recentemente do Distrito Federal, Demo- leis vigentes, os processos res do Estado, vitima de

in-,
'

,

::::�:rc::p:o!��:��::eq:: �:��:l�::�::io,c�::�:�:� �:!i�:d::, :::�::;e::: :����:a:;;�:�:':::�l;i�: Faleceu,
o govêrno deverá adotar, no de Mendonça, representante tose-apontando, por outro la- horas. . ,,"

sentido de promover uma do' Conselho Penitenciário, 10, os de escol. Costa Rego está prática- RIO, 11 (V.A.) - A ses- tinha sôbre a Mesa um re- nortaís, amanhã, às 5 horas,
revisão dos quadros do pes- José Picorelli, Jorge Pastor, mente em estado de coma, são de ontem da Câmara foi querimento no sentido de para Fortaleza:

.

soal, propondo as medidas representante do Departa- RejeitadIP' a Os médicos assistentes proi- toda consagrada a m�mifes- ser levantada a sessão, em Armando 'Falcão, Alencar
administrativas que se fíze- mente Federal de Segqran-

part I-CI·pafla-O
biram as visitas, tendo sido .tações de Pesar pel i faleci- homenagem a memória do Araripe, ,Vieira Lins, Mon-

,

.rem necessárias ao afasta- ça Pública, médico Meton " tomadas todas' as providên- nento do deputado Valte; parlamentar desaparecido.]: oiro de Castro, Paulo Lau-
mento dos elementos consi- Alencar, assistente do gabi- ROMA, 11 (U. P.) cias para minorar-lhe os pa- Sá Cavalcanti, da rcpreser.- de ser designada uma cc- eó e Emilio Carlos. E, ao l�
derados inaptos para as fun- nete do ministro e coorde- O órgão do Vaticano, "Os- decimentos. Acredita-se que. tação pessedista do Cerá. O.,; missão para representar a vantar os trabalhos, cornu

ções policiais. Deve" ainda, nadar dos trabalhos. servatore Romano", rejei- p veteràno [ornalísta tenha trabalhos 'foram nresididos Câmara -no embarque de nicou ainda o presidente
o novo órgão sugerir. um Ao fim df r,eunião ficou tou, categoricamente, o.con- apenas poucas h�ras de vi:. pelo SI. Nez:êu Ramos, que seus restos mortais paea que o corpo do deputado Sá
síst�ma de seleçâovque pOS- assentado que, à Comissão, vite do li'per,comunisj;�,'Pal- da. Não.há �ajs.�speranças ao _decJará;-los ,instal;nos, F.Ôrtaleza; oridé seríara .da�' Cavalcanti seria velado du

sa.assegurar
'

o reci-utamen- 0;�.rclar�l.,é.�peCialmel'l.t�, ��e :niro �ogli�toi ��::�Eo'�:'e, de .s�lvá-Io. �os'tá"_���� :o� I �ómunic��,,:,�:�:..��a:_o in7f��=,- �o's .: à ',!epultura, '�' ele se�J �an�� .t�d,�� a
_
rlQit/d� ho�e,

to de policiais à altura 'd'a 'lpre�eptat novas �ugestoes'l comunls�as para s� assoOlalaepuTIfão,f-reite'Bil' e�i""varlas P? a_cQ�líe.cünent« ahun�l�n-' tr�risinitida' àt�tmpia do ex- 'no saHiQ-' nôbre do Palácio
missão atribuida aos servi- �oÍno C9ritHh�Iiçãçrao ?roje- rem na 'luta pela paz". legislaturas, representando do,- ao mesmo tempo, que !into o pesar desta Casa do Tiradentes, convidando, pa-
ços de segurança pública., :0 de reforma da polícia,

A5', ,SALT''A'D'Q. .

-

�, Congresso Nacional. ra este ato de piedade cris-

Compõem aquela comis- -lue se encontra no Cçmgres-
.

Este requerimento foi

a:j
tão, a todos os seus colegas.

são, além dei ministro Tan- J ,0 e aventar nOvos métodos provàdo pelo plenário, de-

'.
.

p.ois. de falarem sôbre a per_ De,olv'ido 8

Lei do Inquilinato '·'0 carro-,pagador da ,C"e'olral �:vaa��:::�:!:��::Oan�:'a'l\ão' t'
.

mo quisessem, o preço das
.

Falcão, Alencar' Araripe,

) _ Em casas ou despejar os inqui- SÃO PAUJ_.O, 11 (V.A.) I
vimento os assaltantes' ma- rar-se da caixa com ° nume- 'Raimundo Padilha,. José S.t}N SALVADeR, 11

su:I��s�� (���rna de' on- linos. que não estivesse.m de - Espetacular assalto veri- taram o pagad�r e feriram' rário avaliado em cêrca de Guimarães, Muniz Falcão, ,«V. A.) - As autoridades

tem, a Câmara aprovou, por acôrdo. Infelizmente" a cul- ficou-se, ontem, nas proxi- dois guardas, que acompa- 5 milhões de cru�eiros. Um ,Mauricio Joppert, Hugo da República' do Salvadoi'

mais um ano, a prorrogação pa é da Câmara. Há mais d� midades da estação de, 'S�- nhavam o dinheiro" não con- çl�s ,assaltàn�es tombou mor- C�rneiro, L:ite. Neto, A:í entregaram ao govêrno gua

da lei do. inquilinato, decor- um ano pedi uma .comissão bauna:, no ramal)paulista <:la segumdo 1).0 entanto apode-' talmente fer,ido na luta., p1tombo, Vltormo Correa t�malteco o 'avião no qual

d d 1 b 1
.

d f' 't' ES,tra,da de Ferro Centraldo'
. .'

'�......:._, Alberto Botina, Gustavo o coronel Roçlolfo' Men�on-
rente de um projeto o ep. para e a orar a el, e lOl 1 •.

Gurgel Amaral. Falando sô- va, s�m conseguir que me a- Brasil. Capanema' e Afonso Ari- ia, chefe das, óficihas do

bre a vitória de sUa propo- tendessem. No Senado vai Uma composição condu-
"

Apr,'ov,:ação ,ao pro:testo, nos. Aero Clube da Guatemala,
I •

d d' df' chegou a San Salvador, pa-
sição, disse hoje aquele pa,r- haver 0I?osição. Espero, pO-. zm o o paga ar a errovia O sr. Nerêu Ramos, asso-

- f"
,

.'

t" com numerário para' o paga- GENEBRA 11 (U P)
.

t
.

t· M 'h
ra pedir .asilo ao govêrno.

lamentar: "A aprovaçao 01 rem, que o proJ� o seJa a,
, '.. no aprovava lO eiramen e ClOU a esa a omenagem

uma vitória. Eem o,seu pro_ provado. A prorrogação é menta dos funcionádos da O sr. J. Ernest Wilkins, os protestos, contra a pré- prestadas pela Casa ao

jeto, os proprietários pouco pedida por mais' um ano, pa- Estação Roosevelt foi assal- chefe da deÍegação ameri- sença, na c'onferência, das companheiro �esaparecido
escrup�losos poderiàm, a ra que o Congresso legisle, tada por um grupo de la- cana à 37° Confer�ncia In- delegações de empregadores

I
e designou a seguin,te co

partir de IOde janeiro do definÜvamente, sôbre a ma· drões. ternacional do Trabalho, e de trabalhadores soviéti- mis�ão..para ·representá-Ia
próximo ano, aumentar, co- féria". Tomando o carro em mo- declarou, que o seu govêr- coso ',,: no embar.que de seus restos

§ar pelos mortos e feridos eritre os �1dados. Disse, ain-
da" que os estudantes não tiver�m culpa do que aconte-

ceu.

° ' ,Oeputafo Sá,Cavalcanti

PARIS, ,11 (U.P.)
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Cêrca de 2 milhões de visi-
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'

;,
'
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Ante-ontem na Assembléia, o líder da U. D. N. pro- I

.'['" G ti"
A ordem de esquecer Getúlio tem, no Seu conteúdo "stand" do Brasil na feira

pôs um voto de'homenagem ao ex-ministro da Agricul-

,',S.qu,.e,_C' I r' .etu' 10
negativo, �m aspecto afirmativo: fazer aparecer Bor.' de Paris de 1954, que aca-

t�ra, sr. João Cleofas, pela sua brilhánte atuação, justi-
_

I nhau'sen. '
'

ba de cerrar suas portas",
ficando-o com os assinalados serviços que prestou ao A malícia que assi.nala o nosso caboclo já registou' disse o sr. Di Pasca, do Es-
nosso Estado. A bancada do P. S. D. aplaudiu a .moção, essa atitude tecnicista do, nosso' governador, tachando-o' critór:io ComerciaI.. do Bra-
realmente justa, mas a estendeu ao sr. Presidente Var- de chupim - o passarinho impróvido e mandrião, que

gas, sem cujas determinações seu auxili�r não teria po- nem o ninho faz, .roubando-o ao;:; outros. sil, naquela capital.
dido promover o auxílio federal à no:ssa terra. O jornal parece como m'ero auxiliar, quand6 fez tudo. O ,sr. Bor- O sr. Bornhausen é tal e,qual. '.' O RISo DA,
do govêrno, ao noticiar o fato, omitiu a circunstância de nhausen, da ponte; só construiu o trecho .. , dó seu dis� Na hora de fazer seu ninho nos galhos duma eleição, CIDADE:,..

a moção aprovada ter sido ampliada;para o sr. Presidente c��so e soo ,contribuiu com as festas da inauguração, �- não tendo onde pousar, se atira ao labor dos outros e

daRepública.' IXlhado, alIas, pe1a Prefeitura.
,

'
.

canta de proprietário. Natural"assim, que o nome do ver:

A ordem palaciana de esquecer �etúlio ,continú,a I Outra: dAiss� S. EX,a. que aos ;ol�nos "tem of;l:ecido dadeiro dono lhe dôe mal.
r

drástica como e vê. Já assinalamos, ha tempos, que, por, toda a asslstenCta posstVel, em maqmnas e utensthos a- De remorso niqguem se livra�
ocasião 'do anivêrsário natalício do Presidente da Repú- grícolas, semerntes e postos agro-pecuários". E' conhecido o barulho que S. Exa. fez, quando °

blica, todos os jornais udenistas de Santa Catàrina tive- Tudo isso; como ninguem ignora, é obra federal. O Ministério da Educação, ao celebrar acôrdo com o Estado

ram a recomendação especial de não noticiarem o fato. Estado, até hoje, não pode informar quanto de verba em- pata a construção de numerosos' grupos escolares, nele
E, realmente, llE;nhum deles áeixou de ser disciplinado. pr�gou nessa assistência, por que, se o fizer, deixai'á pa- incluiu uma cláusula obrigando o sr: Bornhausen a man-

Todos esquecemm Getúlio! tente que n�da fez. ,dar colocar, no local das construções,,,bem vísivel e em

Enquanto isso, o sr, Governador, na,s suas peregri- Mas a lmguagem do Governador é sempre a mesma: letras garrafail', UJTla 'plac� com os'dizeres: ESTA ESCO-

n�ções políticas pelo interior, se imite nas obras do Go- \ "Fi: constrtti�, na localidade de Pastagem, um Pôsto de LA ESTÁ SENDO CONSTRUIDA COM D�NHEJRO
vêrno Federal, passando-as, sem a menor cerimônia, pa- Sumocultura .

'

FEDERAL. .,. ,

ra o crédito da sua desacreditada administração. Também essa é obra federal; promovida pelo Minis- O sr. Bornh�ausen sentiu-se. rouBado com essa me-

Assim sempre tem' sido e assim foi, ainda' agora, nos tério da Agricultura, ,na gestão, do dinâmico MirÚstro. dida anti-chupim.· ,

'

.

discursos de Blumenau e de Rio do Sul. I q1Ce' Pernambuco' deu a Santa Catarina, como· <,1izem no
.

Vinga-se, no entanto, arrébanhando' Q restante dos
E; fácil comprovar, como se verá. Nesse último mu- Recife. ,', '. ,cometimentos ,ela .União, escapo 'ao gró�êsto a que se ex-

nicípio, 'o Govê�no d� 1!nião con.st��iu a Ponte "Cur, He-I Grileiro de tôdas as realizaçõe� do, sr. Getúlio Var; po.-e, p'erant� .a::�p�n. ião �úJ:>lica, que lhe acompanha, �s ri:
ring", sôbre o no !taJaI do Sul, lmclada com verbas pos- gas, no Estado, o sr. Bornhausen nao 'so ordena' como da ; sotas, as aglhd!lí;l€t� surnplantes.
tas no órcamento federal já'no govêrno Dutra. No seu re- o ex�mplo de esquecer e orpitir o' nome do Presidente, 1 Descoberto, ao revés de mudar a mão é regenerar
cente di;curso,'prof�:rido naquel� cidade, ga��-se o sr, faltando aSyim �t�, como _j� assina�amos, C;o� os senti- se, mais ainda espraia a su� in�til e ingênua, mania raJ;li
Irineu Bornhausen: CO.NSTRUI. co:n o auxlllO federal, men�os de grabdao, tradlClOnal caractensÍlca da, gen�e I nant,e .. � torna c�da vez maIS �ever� a ordem de esquecer I,
a.llova ponte "CUl.:t Hermg". ° Governo Federal, aí, a- b�rnga-verde. , \, 'Getuho.'

,

"

,

«Itlnd»
Brasil

do

Mas que é isso Ude
nilda? Que modos?
.Você '.também deve

comeÇar já os treinos,
porque nós teremos,

.
muitó logo, que dan

çar n� corda bamba!_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLINICA DE; OLHo'S - OUVIDOS - NARIZ :E
, GARGAN'rA"
J '

..,- do -
, I

.. IDR. GUERREl O'.
'" a. ,: '. '

" C:
r

:0',' S' "".' ",,', I, D'r. filost,Q 8r,asU'I: O E � T A D O Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e, GargantaD I do Hospital de Florianópolis,,.!l.l!Iii .:
'

" ,

. :, ' "".' : i ESPECIALISTA EM, DO- ADMINISTRAÇÃO A clínica está montada com os mais modernos1\1.4...
. DR." �LFRED�, � ,DRA ..��LA�YSLAVA I ENÇAS DE. CREANÇAS., Redação e. Oficinas, à rue Aparelhos para. tratamento das doenças da especialidadeI CANTIÇ O,'. '

. CHEREM,_. ,'. 'I'
'.W. ,MUSSI,

, CLINICA, GERAL Conselheiro Ma�ra, n, 160 ,

ULTRf_SON (Tratamento das Sinusites sem' 'operação),
- MÉI}lCO -

"", � ,

.

': 1;'.
, e, CONSULTAS: Das 10 às ITel.,3Q22 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar- das sinusites eClANICA DE, CRIAl'jÇA,S I' CUR$O NA"CI�N�L DE , -

-

.n'IB 12 horas'. . Diretor : RU�ENS A., inflamações do Nariz e ç;�rgant�) ,A D U L TOS' DO�NÇAS MENTAIS. DR. ANTONIO
�AMOS. lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno apa,�elho,,obc�n� :llif!êtftã�! E:"-?Iretor, do ,HosPItal I. ;:.MUSSI

'

Gerente: DqMINGOS F. DE,
para Ionisar Medicamentos (Tratamento de dores de (

C(.lfllkl;Ã,@JIMJF·!Q'ADO Colônia S,ant �na. I, -= .. MÉDICOS - Cóns. e Residência: 7 de I AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e Olhos. E'U muito"
;>,1}lNili!J }fN,r�;;;?<JNOS Doenças nel,vosas e men- II CIRURGIA-CLlNICA' Setembro n. 13. Representantes: casos são evitadas as operações das AmigdalasT.r.atamento mR9&.Jlo da

'tais.
. ;,

'

GERAL"PARTOS "

, Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRIO (Tratamento das Faringites
" -ChU'lt,;q §t�fftSlll - :'/ I;npotê�cia Sexual.

Serviço completo e espe-
"

'ra, Ltda,
e inflamações dos Ouvidos)

-

5l3I}n�,.'llf6l{-t0'°J'iifllt'ua TI-ra--
. I"L1a TIradentes n. 9.

cializádo àas DOENÇAS DE I Rua Senador Dantas, 40 RAIOS- X (Radiografias' da Cabeça)j�fiÍ1ieS:'-lJ�L)h;lJp w.G.i
.

Consultas das 15, às 19 ,SENHORAS, -ca� mo�el'llos A D V O G A DOS -:- 1\0 andar.
.

REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA de
r>l�!T oÚ\-1:QJ}pt..jWj): '

noras.
,

f métodos de diagnósticos e Tel. � 22-5924 RIO de (OCULOS)''h FONF/): 3415.
.

j
tratamento.

,

"

-, ,
Janeiro.

. ILAMPADA de FENDA (Vecificação e diagnostico de-Hl,a�r}.�AH�jM2noras. I) R S t S v DR JOSE MEDEI L d
'

' ..es. : u� ... an os, arai

'a'l SULPOSCOPIA -

.... RISTE-. - Reprejor t�. lesões dos Olhos),Tel. :.2Ç?R:�i·19f(l:t.'415 ..:...:: r:es. ,í4::- Estrelto.�' RO' _ SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA R:.:a Felire de Oliveira, n. INFRA VERMELHO •�..:;;;;;,..,[l9rianó\)olls. I

IEL: - 6240. ,_ ME_TABO�!SMO'BASAL I '._ ADVOGADO _

I 121:-�: anda!. _

I Grande Prática na Re�rada de Corpos Estranhos deOUllrlri.l.T BASTOS DR I MARIO 'VEN- I Radíoterapíap or ondas I Caixa Postal 150 _ Itajaí
1 el.. ",2-987 ...

- Sao �aulo I Pulmão e �sofagoJ\fl1T
, I':\"

. Icurtas-EletrocoagulaçãO -I - Santa Catarina -: ASSIN�T�RAS Consultórw: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da Casa" P�RES" ,DHAUSEN, HaJosy-ltra.Yiol�ta e Infra
_

, I
Na CaPltli.l "A . , ,Belo H�rizonte '

- ' 'HK!MailmCO '-- .' I' CLíNICA MÉnICA DE I Vermelho., . ,DR. MARIO- LAU- Ano CI$ 170,00 I Residência FehIJ,e Schml�t, 113. Te�ef0ne 2.365C�m. Ul;a. tJ�Jl.
no. Hospital .'\DJJL'l'OS g C.,RIANÇAS Consu ltôr io : Icua Trajano, II' RI

..

'N
..

DO "Isem('!stl,e ' Cr$ 90,00 Consultas -'pela manha no Hospital _ A tardeHIJ.lLW J li!;;:_)
dA'

,

I
-

I
"

R J
-

Edif í io d
)

N I t
.

d 2 h di
'

C I ' .

São l''i'�nCI�é(} e �SjS e na Con su tOrJO ---:- .L1.
a O�(, ln.

] I 1° andar - � 1 lCIO 'o

"'�J"".'
o n error as oras em iante no onsu tonoOISa'tRtt\> @ása do Rio de il�into, 10 - Tel. M. 769. Montepio. ,',' e'

'

Ano ., Cr$ 200,00 ',__
__ _ '. _

'Jt[(S.JJ
..

�5"Aaneiro', I. Consultas: Das 4 às 6 ho- I'!o.rál';o': Das 9 às 12 ho-I DR- CLAUDIO !�"emestre �l'$ 110,00 DOENÇAS DQ APARELHO DIGESTIVO :-',,> C�;rNICA MÉDICA

'I
raso ",' ..

. )', > 'rn s .,- Dr,' J�USSL .. "'."" I' Anúncios mediante con- ULCERAS DO IESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA-,(IA: :�ÂR"DIOLO'dIA, y�sipêtrcia: Rt�a Esteves
.

Das 15 à!( 18'hor�s''':''': Ora. ,', "BORGES' tl'áto..,. _, DERMA;OLOGICA E CLINICA GERAL.-�g��'slIlt6rio: Rua Vitor .TUl1lOr" 45, Te!. 2.812.
I M.u��L ",; ..'. ' '-"'" '.' ADVOGADOS Os. o I'lgmaI_s, me::mo nao I Dr MI'Duel Nunes Ferreira'

,:"" ,I - <, • rri<' "'. I,.' '\"" '

..

"

" Reslde.lc�a: A ven ida 'I'rom- "

F'ô ro em' geral, Re?ursos p�Jl:lllC.a dos, nao serao devol-
_ '., ,A ..

'

,

'

'MeTfefes, 22 'leI. 2675. OLHOS - OUVIDOs -

powsky, .::;4. . perante o Supremo 'I'r ibunal vído-. ..

'.,
"

.H6l5��Jl&s: Segundas, Quar-, NA.RIZ
E GARGANTA .. � ,

, J

• ..

I Federal e 'I'ríbunal Federal A_ ?ireção não :se. respo�-
I

RECEM-CHEGADO DO RIO DE JANEIRO,ta$�. -m.exta feiras: ! --- --

'-TÜLI-O' DÕIN' 1.--- cite Recúrsos, -.
. s�blhza pelos. concelt?s eml-I ATENDE Á RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, 10-p �lp..G às 18 horas. ,�DR. .

,
.' ,���RI�ÓRIOS .,. tidos nOR artigos assinados.

ANDAR DAS 9 ÁS 11 HORAS _ DIÁRIAMENrrE.RZsidência:' Rua Felipe I· VI-EIRA, DR. �EWTON ,,_Flonanopohs - �dlflCIO w .._-�__,............... CHAMi}DOS A QUALQUER HORA DO DIA OU1 -rl1I.;.' o' ," D'AVILA Sao Jorge, (rua Trajano, 12�

-I I -, DA NOITE NO CACIQUE ,HOTEL, Â RUA FELIPS�1'vnldt, 2::1
-::. 7 andar"

Espécie/lista cm: Olhps -::- CIRURGIA GERAL
-- 1.° andar -:- sala '1.. ,. n ormaçoes '

SCHMIDT.;>pt 1 _. Tél. 3.(102. I N G RIO de Jane],}'o - EdlÍlCIO

t
_:

.

., �)llvi.:ll)s ariz e ar- Doen",as de Senohoras A

U eiS o C f f'---f''''---I�---
" Borba Gato, Avenida Anto-

..D-&. WALMOR Zo- �'Ulta. Proctologia � Eletricidade
nio Carlo� 207 -'- sal,a 1008. r ar 'OS JURe SIDg'lfiTER' G'A''RCI'A Heceita de óculos: l·, I Médica,

O leitor encontrará, ne!!-

' �,
.

, .• >

'

. .11'-1,
.

, • -

'.. ..
'

" Consultório: Rua Vitor I DR. CLARNO G Médico dos Hospitais Americanos e da ForçaDilploml)do peJa Faculdade 1 :lh:a-Vermelho: ,"
.'

- 'Méireles n. 28 - Tetefone: •

ta cot�n�" i�fOl'maç�f's q�:e .

Expedicionária BrasileiraNacional de Medicina da fJllr:.1-Sonoterapia' -- Ne- 3307.
.

GALLETTI ,neceSSita. dlàriamen e e e
MÉDICO _ OPERADOR _ PARTEIROllniversi�tlde do _Brasil II:úlizac,ões. ,

. � Consultas: Das 15 horas ; .

- �DVOG�\DO __,.
, imedjato:

.

. I Doenças de Senhoras e C�ianças _ Partos _ Operações \Ek�'interno por concl,lrso dI! r f:quipQ de Oto-Rino em diante. ." Hua Vitor MeuE:Hes, 60.

I
,O Mais Moderno e efici'ente Tratamento e Operações

-

) Maternidade"Escola I,
," E t d )'

'

,., Resi,dência: ,Rua ,Vidal I FONE: 2.468.
\ J.ORNAIS : Telefon� ,

' das doenças de Senhoras(Serviço do Prof. Oc1.ávio .IUQICO no. IS a o
. , .

' Ramos - Telefone 3.422.

I
I,

'

- Florianópolis - O Estado 3.022 Cólicas, flôres brancas, ,i�regularidades ment�uaes, ton-.

I') Rua - Vltor Melreles I
.

'

,

'2658.' ,:RodrIgues ",Im�
, 'DR.', lJIB CEiEREM ,---� ,A Ga�eta •

I' turai, zumbidos de" 6.uvido, neurastenia, irritabilidade,Ex-mterno do ServIço de n. 22"
" J I Diário da Tarde 3.571', insônia, impotência e frigidez sexual em ambos os �e-Cirurgia 'do Hospital Horário - 9 ás' i2 horas ADVOGADO

, Diária da 'ManhA... 2.463 i xos _ Tratamento pré-nupcial e pré-natal.
'l. A. P. E. "_'. C. do RiÍl de L. 16 ás 18 horas. Causas píyeis, cQ�erciai�, I

A Verdade .... ,. . . .. 2.01(1 Qperações'; especializdas do ouvido, 'nariz, garganta,Janeiro
FONE -' 2.675 criminais 'e:tra1:)al�istas� ,,;'

'

Imprensa Oficial 2.688 ,sinusites, polipos, de,svios do septo' (nariz) labio' partidoMédicc. do Hospital de
T 'Cóns'ulta's "popula,res' HOSPITAIS', _ �Operações de hérnias, apendicites", ovário, utero,

' .

C 'd d ' ,ResidêncIa: rav.,essa
D "arl·dade· h 'd d d h d '1 1

arl a e
.

oe \,
, •. emorrOl es, a enoi es, i roce e's, varicoce es e ,

Urussanga 2. -, Rua Nunes Machado, 17
2 .1�DOENÇAS DE SENHOR \8 I, \ ' CProv-edor) -....... .""

varizes, elefantiazes.- PAR1'OS""i""'"OPERA('(lE�
---"'- Ap�. 102.

)

, ,

(�s�. Tir�de�tes) - sobra- I Portaria) . . .. .. .. 2.036 � C I R U R G I A' 'E M G E R A Lr.ol,l�: itua Jóâo Piuto' n, 1ft
VIDAL I do''''''_ ,sala--3.I"" .""", ,

Jiterêu" Ram" ..•.•. (3.831 Tratamento garantido' de Jarizes, 'úlceras varicosas,dà's 16.00 As 18.00 CLfN��· DE, CRlANÇAS :4.. -- --
'

I
I, _..l ,MfJitar :·· ..

·'·e·
.. · 3.157 hemorroides com 6 ínjenções, sem dôrhora�.

I
' São· SebastiAo ( asa OPERAÇÕES E TRATAM:E;.NTO DA TIROIDE (Papo)Pela manhã nlf'nd,' CONSULTÓRIO - Feli- .

D H � J;'don K'echele ! de Saúde) 3.153 Tratamento e Operações do 'estômago, fígado, ,vesicula ediàriamente-no Ho", pe Schn;1idt, 38.
� flil

,

. ao.' '_'�. ,
'

Mate�nidade I!outor intestino _ T-ubagem duodenal.pita! dt' Carid'aclt',. I, 'CONSULTAS - Das 4 CIRURGIÃO DA CASA DE SAUDE SÃO SEBASTIÃO Carlos Correa ...
,
3.121 'Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, maisRl:.'sidência: "

6' h • "I Laureado com a, medalha de ouro pela· Faculdade CHA�fADAS UR- �
_ moderno, em 3 ou 15 dias.

'
. ,

.

I'
1'iS oras., .

..,

. C.ENTESRua: General Bittencoul't R' 'd� c'a' Tenente Sil- de Medlcma do Parana: '

I'� d B b 'i S:313 !écnica única n? mu�do para O tratamento do Heman-; ,"," eSl en l,: t' I
, --: O: -'-' , ,

! Corpo e ORl e rOI!!

I glOma (manchas cl.e vmho) no rosto ou no corpo, com
n, 101.. 'I veira, 130 I Prêmio 'úV�ctor do Amaral d� Clínica Obstiteca da. Serviç? Luz (R�cla·

2 '04: .. _ .,.100% de cura. '

Telefone. 2,fi92.
,

'

FONE - 3.165. F'aculdade de Medl'cl'na I

"
"

I' maço,es) .. ,...... .'* R 't' d "1 T' t t
-

d decel a e oeu os! ,ra amen o e operaçao as oenças,
'

, I Policia (Sala Comls-
das oll:lOs: PTIRLGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,DR., ARM�NDO VA':' 'DR- ÀNTÕNIO 'MO- Com estágio na Clínica Cirúrgiéa da Faculdade' Hário) .... ...... %.038

<

•

,',,' ETC. '.,'LÉ�IO DE ASSIS ,I. NIZ DE ARAGAO de' Medicina da Universidade de São Paulo. Polícla, <Gab. D�Ie- I\TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA- MÉDICO - Viagens de aperfeiçõamento aos hospitais de "gado) ..

:
. . . . ... 2.594'

NOITEDós'Serviç�� de Clír,ica In-l CIIWRGIA TREUMATO- I Montévidéo e Buenos Aires. .

. cOMPANHIAS DE Consutório': Rua Deodoro, 35 _ Tel: 2784fantil da Assistênci'a Muni-j LOGIA CIRURGIA GERAL - PARTOS - DOENÇAS DE I TRANSPOHTE
, Residência: Rua Bocaiúva, 210c'ipal e Hospital de Caridade, Ortopedia 'SENHORAS AÉREO I"CqNl(�A MÉDICA DE ( Consultório: João Pinto, OpéraçQes de� ApareJbo digestivo - Estômago,' TAC ". - .- 3.700,

N:-'�--M-" t'�'---C--f
/

\H k-'"C�JANÇAS E, ADULTOS '18. '

, . intestinos, reto'; 'anUs etc., vias biliar�s (vesícula) - Cl'uzelro do $uJ 2.500 aVIo o O' rI., « ar. . Deo'c 'e»',' "

Alcrgl"a"
,

, '

,

. :\l)"relho ge'n'ito-urinário másculino e feminino, rins P,anair ' ,!.q53
.

-: -' ,--:-,' "'7' Das 15 às 17 diAriamente. :-� '"
,

Consultório: Rua "Nunes Men'os aos Sábados bexiga, próstata útero, ovários, operações plásticas. i Val'i&, ., , 2.325 I
Machado, 7 - Con'sultas das Res.: Bocaiuva 135. Cirurgião da glandula tireoid�. Cirurgia do cân- Lóide A'reo ',�.402

.

RAPIDEZ _ CONFORTO _ SEGURANÇA15 às 18 horas. ,Fone: - 2.714. cer, Traumàtologia. ',' ; HuI '.. 2�338 Viagens entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRJResidênciQ: Rua Marech'af i.
'.

-

.1 .

Atende das 8 às 10 e ;das 16 às 18' horas na Ga- .Scandinavall ,.:. 2.500 Escalas intermediári�s em ltajaí, Santos, S'ão, Se-'Guilherme, 5 _:_ Foné: 3783." DR. H E N R.I QUE, sá de Saúde São Seb'astião, das 10 às 12 e 14 às 16 ho,- HOT�IS bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro' últi-
'

.

_,0.:","
.

,'� PRISCO' 'PARAIS,O ras a ruá F�rnando Machado nr;. 6. (Prédio do Institu- Lux . . . . . . . . . . . . .. 2,021 mos apenas para movimento de passageiros.DR { LOBATO to Diagnostico Dr. Djalma Moellmann). Malelltic .. , ..•.

' 2.276 As escalas e,m S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
..

O MÉDICO MetropoJ 3.147 prejudicarão p horá1;io de chegad_a no RIO (Ida) eFILa Operações '-,' Doenças .

PI t-
L. Forta ......• ;. 3.321

( SANTOS, (Volta) .

,c Doenças do aparelho respi-·d S h CI" d . '-ia'r.m'ac"l�'as, de'
'

ao ao Csclque : .. : .• ,1.449 IT1NERARIO, DO SIM "CARL HOEPCKE" NO-ratório e en oras -
.
lDlca e ,,1 ,

',\ , Central •.. � '.. 2."" NO M:e:S DE MAIO DE 1954TUBERCULOSE Adultos:;
Elltrela 3.37]'RADIOGR-AF'�*;E ,RADIOS- Curso, de, Especiálisaçio M:e:S, DE JUNHO
Id I .. ::: :: : :,:: �: .

� e59
,; ÇOP1ADO�,PlJ:LMÕES '�o Hospital dús.ServidGrt's .12Sábado (tarde) - Farmácia Noturna -- Rua E;;REITO

"

F'loria,nópoli.9:i'::' ,Cirur.gia'dó To.tax do Estado Tra]al10.·, .'
N tI. R a TraJ'ano

I

Dl8que .••....••,.. ,O,íF�rm'adQ: ;';ipela< Faculdade
. .

"

'

13 Domingo � FarmacIa ? 1;ltna - u· .

t*,a�!ona:rdé'M'edj�iilll, Tl.sio-. (Servlço di) Prof. Mula- 19 Sábado (tarde) --' Farmacla Esperança - Rua
,

�Iº'gj<.§ta:'�>ris'i�cirurgião do
I
:'10 ,de Andrade) Conselheiro Mafra. .' I --.-__

,t.J,�HQ's.p:itar"Nerêu Ramos'· Consultas - Pela manhã 20 Donlingo - Farmácia Esperança .- Rua Con-
.'.. 19/6

Cur,�o 'de especialização pela nó HC'spit�1 de Caridade .

.' 'selheÍro Mafra.
. EscDla rpllmért8, 1/7,."

- '26 Saiba.do' (tarde) - Farm.áci,a da F.é' _:_ Rua Fe-.· ,.' ABS O I
. ,.

't'
'

"t lt
$:. N.' T.�'Ex-i�tern.o e E'x-as- A tarde, das 15,30hs. .

I' Adventista \IJ .: - tmerarlO supra es a sUJel o a a e-Billtente de CIrurgIa dO"p'rof.
d" 'lt6'

lipe'Schmidt.·, "
,

'

','

'

r·
"

...ac;;ão sem prévio aviso.'
, ,UgO' P,inheiro G,�imarães em �ante no copSl:l., 1.'10,

S h �1tDomingo ..:_ Farmácia da Fe - Rua Fe Ipe·,
Matrículas Aoert4á' Horário de Saída:

'\\ '" (Ria); á Rua Nunes :wJacb.ado 17,' c mI .

d 1 f
".

S CJrsos: Primário e A-ã- de ' Florianópolis' 'às 2�,00 horaséoris: Felipe SchÍnidt. 38 E' 'd T' dentes 'l'e1 O serviço noturno será efetua o pe as armaCIa
" . do �io de Janeiro às 16�00 horas"F '3801" -, ',' .

sqll,na e l:t'a .,,,

Moderna, Santo Antônio e Noturna, situadas às, ruas misllão.
" Para mais informações dirijam-se à

-

on�,' .
,"

'd
",2,766. '

I
João Pinto e Trajano.

'

.'..
Rua Visconde dê ,E�PRESA.NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE

Atende en: �ol'Ja ,mar3<:oa a.
Resi(lência - La Porta -A presente tahela não poderá ser alterada" sem P t 75 Rua.' Deoqot'o,,;_ Caixa Postal n.' 92'_ Telefone: 2.212

Res::RuaSao orge -:-, ',.

t'
�

dA t D ta ento -." "reo,.Fone 2395. ,',,' i Ho�el.,
'.

__ ;-
P!�Vla at� ?rI��ç�O "e� e epar ,n1, ;.,.,

'

__ .. _._.. __,_ .. , _. , _:_;;....; _

}. L8.vandO com'Sabão
.

'_

',\j>irg.�Jr.f· gstle�ialid��de S�9Ã��:RCtAf ��:�:7::eE:E�:to�2�
'da Gla. :'"'ZII(INDUSTBIIL.

.:.._'JeloVllle•. (m_aa:c�.. !8gntrada) .!:;;_;��E:, I �a!�:���o: qOu:�� �;l�:::�', ,.,' 1.-", economiza-se ;iempo ,e dl__�'ro,
,__, ,___,_

c motivo, da venda.
,' �I!y,', '--__ .. "-'"_ .. ,, ',,�'t,!._:_;,;���_:-;--,""':,\' , ,--'-'-"-------'

-
-

/ '

'

__�,�=_�__��-=�.��i�����_,��

Florianópolis, Sábado �2 de 'Junho de 1954
--------�------

O E�TADO

Profissional

•

I •

IDA- VOLTA
,

Itajaí Rio de Janeiro Santus

,21/6
14/6

,

26/6
,15/6
27/6

BAR E SÇ)RVETERIA
AMERICANA

l

Vende-se o Bar" e Sorve-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o .sTADO Florianópolis,
�

Sábado 12 de Junho de 1954 '3
OE

NO LAR E NA' SOf;IEDAI)E

Soneto
FAGUNDES VARELA

.
-

-

Eu passava na vida errante e vago
Como o nauta. perdido em noite escura,

, Mas tu te ergueste peregrina e pura
Como o cisne inspirado em manso lago.

Beijava a onda num soluço mago
Das moles plumas a brilhante alvura,
E a voz ungida de eternal doçura
Roçava as nuvens em divino afago.

Vi-te, e nas chamas de fervor profundo
A teus pés afoguei a mocidade, •

Esquecido de mim, de D.eus, do mundo!
durou mais de quatro horas,
o ,Tenerít��'coronél Inácio

dos Santos Abreu derro�ou
os Charruas e Minuanos de

Artigas, junto ao arroio

Laurelles, na Banda Orien-
;

tal;
- "em 1817, 'na Bahia,

foram fuzilados os revolu- DIA 13 - DOMINGO - DIA 13
cionários pern�mbucanos Grande Soirêe dedicada aos Namorados
Domingos José M-artins, Pa- DIA DOS . NAMORADQS

De ordem do sr. Prove- ao Imperio o sr. Festeiro e

dre Miguel Joaquim de AI- dor, tenho a honra de con-: o par de Espadins, onde fi-
APRESENTANDO FENOMENAL SHOW ARTISTICOI

meida e Castro e o dr. Jo- vidar as Autoridades Ecle- cará expostos ao público

sé Luiz Mendonça, que fa-
D E N O M I N. A D O siasticas, Civis e Militares,

ziam parte do Govêrno
'

"S U C E S SOS 1954" Associações de classe bem

Provisório; NEIDE FERREIRA - Cantora Nacional como o povo em geral, pa-
I

- em 1865, às 14 horas, ROSITA MILR - Cantora e bailarina Hespanhola "a assistirem a tradicional

em consequencia dos, feri- EDUARDO SERRA _ Cantor Interna�iónal :esta da SS. Trindade, a

mentos recebidos no dia O I
realizar-se neste Sub Dis-

ESPfRID N PINTER - Magistra Mágico
mterior; na Batalha Naval .rtto nos próximos dias 12 se-á eleição P,ara o novo

f RICARDO BEDAGUER - Maestro e Pianlsta
lo Riachuelo, faleceu o Int- e 13 do corrente mês, cons- festeiro..

»ertal Marinheiro . Marcilío MÚSICA - ALEGRIA - ENCANTAMENTO �ando do seguinte progra- As 17 horas - O Festeí-
:'€S v ..mturas com muita -

-aúde. Dias;
Heservas de mesas na "Relojoaria MUHer" ---,- Cr$ 50,00. zna, visto pelo Revmo. Vi- 1'0 do .corrente ano, fará a

_ em 1879, o então Co- �ário e aprovado pela Curia entrega da Coroa ao seu

ronél Antonio Tiburci� Fer- .V1etropolitana:
I

sucessor, -voltando-se am-.

UM GIGANTE �eira de Souza recebeu do' 'bos em seguida a Igreja pa-

aUE . DESPERTA! Corpo Docente e Àdminis- Dias �,10 e 11 As ra os agradeeímento da Ir-

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ trativo da Escola de Tiro 19,30 horas - Tridu� de mandade.

Apresentoçõo gráficQ .
de Campo Grande 'uma 1€-., Lab�i'atório americano necessita de um farmacêu- Novenas em preparação, As 19 horas - Novena.

'Iíssima espada d� honrar-r
! icd�ei'''O'''�l'epresentante cien.tifico,.paríl- o com P!:f�5_�_ r:l,� Vigari�. __ ,4� �,t_��.�s� - .. '9ueim,a

. :_ em 1931,. foi realizado Estado de Santa Catarina com séde em Florianópolis. -,da Paroquia." de lindos fogos de artlficios,

imeiro vôo do Correio Despesas de viagem e estadias pagas. Limite- de idade 'Dia 1� - As 20 horas -- encerrando assim as soleni-
- - - - - - - - - - - - °A �rl N

.

al I titui
- entre 22 a 28 anos. Interesados queiram escrever para A Irmandade

N· I A ase on ms 1 uicao
' ., ,., mcorpor.ida dades.

o numero penas ereo 1
. �. Icaixa

Postal I n? 391 - Pôrto Alegre, - R. G. do S".'.

-especiol, à venda,: Cr$ que vem prestando inesti- - Pede-se aos que não preencheram os requesitos aci- conduzirá o sr, Festeiro a E' festeiro o sr. Arnaldo

hoje, ',de I 7,00 maveis serviços ao Brasil; ma a fineza de não se candidatarem. j·greja. , Luz, servindo de- Espadins
- em 1933, o sr. Cama- As 20,30 horas - NWe- seus filhos.

.

ra Filho, prefeito "do Muni- na. Após se"... conduzido Abrilhantará todas as fec-

cipio de Pires do Rio, no .COQUEIROS PRAIA CLUBE I
para _o Impert � o sr. Festei- .tividades a Banda de Musi-

Estado da-Goiás, criava um 1
1'0 juntamente com o par ca Amôr a Arte.

imposto de dez mil reis c.s GRANDE FESTA DE SANTO ANTONIO I '

I
de "Espadins" seguindo-se Consistorio, em Trmda-

LO,OO) por mês para os' a- I apo.'s os ser\"li.�.,;�." de l.ba.�r:.a�- de, aos 8 de junho de 1954.
Dia 12 .:_ Festa a Carater ..

_
.

.

nalfabetos, de 15 a 35 anos
- quinhas, Le1 � s, Kerme: (... Hipolito Maf1'a - Secre-

Dia 13 - Matinée Infantil a caráter
1

.

d d
.

d t
' Jogos, Bar, eh' .rrasco etc.,

Preceito do .q�! ,�::::r��i:���;: �:; ----------------------0+ �::d!r:�f�c�u:���:i��,n:��
o ESTADO DE ESPrR ;

I
escolas noturnas instaladas VENDEDORES te fabricados para êsse dia.

'E O APETITE
I id de I p'" f'

.' ..
, -,

<

, -� • sendo em seguida I·;·conJ.ll-.
. naque a Cl a e pe a re e1- N it d 't' d d íd d

'- l:

O estado de espírito tem
t Q b it

.

I'
ecessi amos li< mi Ir ven 'e ores, com. a 1 a � d

. ura. ue oru o exemp o. uáxima de 26 anos, e já quite com o serviço Militar. zi o o .sr, Festeiro a uma

�rande influência sôbre a ------------_ �ão exigimos prática, mas atividade e' vontade de pro- resídencia particular, cedi-

lisposição para c o me r. Enlpc.ioa e luae. tredír. Carta do próprio punho, informando estado cio da para êsse fim:
1uern está satisfeito e des- 'il e gráu de instrução, acompanhada de uma fotogra- Dia 13 As 8 horas

'Iitas ia,. à ,Caixa Postal 42 - Nesta.
.

Santa Missà resada, com

comunhão geral.
As, 9,30 horas - Recep

ção de su'ã Excelencia

Revma. Sr. Arcebispo Me

tropolitano, em frente a re

sidencia do sr. Provedór

Juvencio�Antonio Cioffi. '

Ás 10 horas - A Irman- •
dade conduzirá o sr. Fes

teiro a Igreja, onde' será

feita a corpaçãb dos "Espa- O Centro de' IrradiaçãO
dins"; segu,indo-se a Santa Mental "Amor e Luz" realiza
Missa solene com sermão IeSSÕCS Esotéricas, todas- 35 se

ao Evangelho pelo Sr. Ar- gundas f�iras� às 20,30 à rua

. . ConselhCll'o Mafr.a 33 - 2°
ceb1spo

.

MetropolItano es- andar.
'

pecialmente convidado.' A- h ENTRADA FRANCA
pós a Missa será conduzido .---------.....--

Mas ai! cêdo fugiste!. . da soidade,
Hoje te implórõ desse á�ôr__ tão fundo,
Uma 'idéia uma queixa, uma saudade!

x

ANIVERSA'RIOS:

SNRA. EDUARDO

SANTOS
.

Transcorre, hoje, o ani

versário natalício da exma

snra, d. Dora Oliveira San-
o

. I

tos, esposa do sr. Farm. E,

duardo Santos, do alto co-

x x'

PROGRAMA CONVITE

mui distinto amigo sr. dr.
Celso R�mos Filho e de sua

exma. esposa d. Maria Já

lia Medeiros Ramos, foi en

riquecidc, a 8 do Gorrente,

Hoje no

Pas'sàdo
12 DE JUNHO

A data de hoje recorda

nos que:
.- -' êm 1614, no Fortim

do Rosário, em Jericoacoa

ta um ataque dos france-]

zes Du, Prat foi energica
mente repelido por Manuel

de Souza d'Eça;
- em 1812, depois de

um combate renhido, que

Ftstividatte
.

do Di'vino
-

Espí
rito _Saalo e SS.( TrindadeUIIIf

rom o nascimento de uma

�alante e robusta menina

lue recebeu o 'nome de

:::LISSE, ocorrido em a Ma

'ernidade "Carlos' Corrêa"
'.

,

�

resta Capital.
As muitas homenagens que

serão tributadas a distinta
,O ESTADO, prazerosa
nente, felicita aos venture-

mércio loéal.

continuando-se com barra

quinhas, leilões kermerses,

jogos bar, churrasco, etc.,
com grande queima de fo

gos soltos.
As 16 horas - Proceder-

aniversariante, pela socie
sos genitores, formulando

dade local, os de O ESTA-
1 galante .CLISSE as maio-

FAZEM ANOS, HOJE: ::stá triste, apreensivo ou

_.:. Sr. Nelson de Almei- .borrecido, nada apetece e,

da Maéhado;
• e se consegue comer al-

-Sta. Neusa Yára Oli- ·;uma coisa, o alimento fi

v'eira, filha do sr. Telêmaco �a "pesando como chumbo"

10 estômago.
Oliveira;
_ Sta. Antonieta de Bar- ' Na hora da refeição.

ros Alves; procure mante1'-se ale-

gre e bem disposto, afas
_ Stn. Nelí Macuco.

_ Sia. Maria de Loucr:des tando preocupações e a

bonecimentos. - SNES.
Jacques;
- Snra·. Nair Sardá Li- 'I PLACA! 8I1'lLITICA8.

Rlixlrtde NOBUeira
.......utlIar •• tr••

t...t. •• .lfUIa.

DO se associam, formulan

do os melhores votos de fe

licidades.'
---:---

DR. JULIO
TIETZMANN

Em Brusque, onde reside

e exerce a' advogacia, ve

transcorrer, hoje, a sua da

ta natalícia, o dr. Julio

'I'ietzmann..
Seus amigos e admirado

res, nesta oportunidade,
,

prestar-Ihe-ão significativas
homenagens, às quais O

ESTADO se associa.

---:---

SNRA. LUIZA RIHL

A exma. snra. d. Luiza

Rihl, esposa do sr. Roberto

Rihl, diretor-gerente da

Cia. Telefonica Catarinense,
vê transcorrer, hoje, a data

de seu aniversário natalí

cio.
Dama �úito conceituada

na sociedade local a distin

ta aniversariante ver-se-á

cercada de carinhosas ma

nifestações de apreço e re-

.
gosijo.
O ESTADO apresenta fe

licitações.
---:-,--

nhares, esposa do sr. Her

cinio Linhares;
- Snra. Maria de Oli

veira;
- Sr. ,Joaquim GeraUo

, Rosa;
- Sra. Alice Sal�s An

driani;
- Sr. Prof.. Mário

Goeldner;
.

- Sr. Érico Grumiché;
- Sta. Juracy Nunes.

---:---

)reocupado sempre tem

bom apetit�. "Uma boa ri- ,CAIRO, 10 (U.P.) � In-

3;lda desopila o fígado". 'ormou, o Egito que a arti

�ontrariamente quando se .ha-ria israelita bombardeou

e editorfol da

Nova Alemanha

tario.

Esludantes
cercados

.

BOGOTA, 10 (U. P.)
O. f'nfol'ma-se que cêrca-de 2QO.

estuda'utes estão' cercados

pti� Exército dentro da ci
dade Universitáí'ia, depois
de um grave incidente que

lma posição militar egipcia
erto de Gaza" mas que não

se verificaram baixas.' ,0
ten. ceI. Salah Gehar, chefe
da delegação egipcia, nft
Comissão das Nações Uni
elas de trégua na Palestina,
declarou que o Egito apre-

Partlcipacào
DR. ANTÔNIO MODESTO E SENHORA

Participam aos seus parentese amigos, o nascimen

·,0 de seu filho MURILO CESAR, ocorrido no dia 7 dêste

nês, na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa", nesta cidade.

enérgico protesto ParticipaQao
Celso Ramos Filho e Maria Júlia l!iedeiros Ramos

têm'. o prazer de participar aos parentes e pessoas das
suas relações, o nascimento de sua filha CLISSE, ocor
rido a 8 do corrente, na Maternidade "Carlos Corréa".

Florianópolis, .10 de' junho de 1954.

sentou

contra a "agressão" israeli�
ta e pediu uma reuni�o de

emergência da Comissão
mista do organismo mundial
para investigar Q' incidente.

AVE.NTURAS 0,0
,

••••

APL�
1�')o�

.NASCIMENTO: os mesmos tiveram com a

O. venturoso lar do nos policia e que ocasionou' Uni
I

so presado conterrâneo (' morto e cinco feri'dos.
" .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I· ! I' }. :EM HOMENAGEM Á IMPRENSA ES·POItTIVA ESCRITA E FALAQA DA CAPJTAL; REALIZA-SE, HOJE, COM INÍCIO
.

'

.

i Á$ 15,30,HORAS, NO ESTÁDIO DA RUABÓCAIUVA, UM "MATCK" ENTRÉ OS ESQUADRÕES DO CERÂMICA, DE HENRI
,'. . ! QUE LAJE, E. DO CLUBE ATLÉTICO CATARINENSE, LOCAL.. '-tRATA-SE DE UM ENCONTRO DE BOAS

. PROPORÇÕES, A
, .••

:, AFLUÊNCIA DE PÚBLICO AO CAMPO 'DAPRAIA DE FÕRA POR ÇERTO SERÁ DAS MELHORES.
,'j ", - , • ' ..

./

" e •

I.. o:
: :. •

j •• " •
� ••

I• �.:. •
•

.-o L �"'._!II.MOM."."'.I7!"._•.�tl_-,..· _�A�M7IJ1;1II!II_"1I211·_••- -.r-_ - � �,•••�.�·��..�..HA..�..�..���..���..�_
.
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o
.?"Q_.P?F8A�.:1AIII..1Q[_L•.._q:q:�··aQO_II8 >..

:·

e;ÍII'1110.. .. •••_ r I La•••
E,sp

II 1111.. r.A I •_... ........_..II4IIIIII!I__Io«IOl'ti_Io«IQM__�·OMII__Io«IOMII...IClO�_�.�.. "'-

o r t i vo"
CAlVA A. D. ALVIM BARBOSA FRENTE, PASSOU, ÕNTEM, O 390.- ANIVERSÁRIO

AO FAIXA AZUL. F. C.
"

D9 C,' N. iR.IAÇJHiEL(i) I Bolão'I. ,

. ,

o GUARANÍ IRÁ AMANHÂ A HENRIQUE
LAGE

Quarenta e um anos de 'luta em pról
do esporte náutico de Santa Catarina, com- "Alcides Claudio" promovi,
pletou, ôntem, '0/ Clube Náutico, Riachuelo do pela FCBB defrontaram-

O famoso clube da Rita Mari�,' que no pas- 'se nas canchas da AA Bar-

sado constituiu-se numa das' maiores .glo- riga Verde, dia 7 do corren-

rias do esporte barriga-verde, obtendo, pelo te, os Grupos zrc ZAG

(BARRIGA) e GATIA-
valor de seus "rowers" o Campeonato bra- RAS (SAF) levando a me-

.sileiro de Remo dê 1936, em São, Salvador. lhor nas, duás partidas o
.

ANDRADE

classificação'; e pela bôa per- Dalvo, Maury, .

Dóro � Jo- De 1945 para cá Riaehueloentmu em declí- Grupo ZIG ZAG'pela� con- I

N d 'd' nio.tágora, emIase de, recuperação, sob a tagens de 577,a 518 e'595 a Transporte de cargas em geral entre Florianópotis,fomanee que vinham cum-' )0. o, segun 9. peno' o e
Curitiba ie São Paulo

prindo ;0 atual certame. 'E que entraram Dalvo .e Jo· presidência do grande Roberto Mú!Jer, O, al:-' 545 pontos," Com 'viae:ens {diretas e 'permanentes
t�dó fazia c�r que amb�s lo; já que vinham jogando vi-celeste volta a.empolgar o mundo remis- ·Como complemento da Matriz: _ FLORIANO'POLIS·
as equipes não poupariam :O�1 apenas 8 jogadores. f 'Ih' tri f di dA' I

"rodada" estiveram em' lu- Rua Conselheiro Mafra, :135 .". I

,

t' -i I S I
ICo, I eu com rlUn o,S' Igno,S' e nota. u -

'

ta nas canchas da Soe Carn.: Fone: 2534 _ Caixa: Postâl; 435energias para sairem ao Apitou a pe aja o ,r. r-
tima regata oficial da FASC. teve como ,,' End. Telegr.:.'SANDRADE

. gramado com os louros da . 'não Doroteu com bom tra- . ,Granade,lros da Ilha, os
Agência _' CURITIBA

.

vit6�ia. No primeiro' perío- balho." vencedor, .o Riaehuelo.. empolgante duelo ,Grupos, CHEVROLE�- M. "Avenida 7 de Setembro 3320/24
',do,as ações 'penderam para Anormalidades expulsou' com ó'Aldo Luz, campeão do Estado. " ( DAUX (Gránad. e BIG Fone: 847 (Linha Paralela)
os púpilos de André Vila- IVal e Valmorpor jogo b,4rs Embora com atrazo, '(O ,ESTADO ES- BOYS (PRAIA CLUBE) ; �nd: Telegr: SANTIDRA

. . 1 d Ih' d Agência: _ SAO PAULO
in; que tanto a seu favor o co, , . .'

' PORTIVO" envia o,S seus' cumprimentos, ievan o a me or nas uas
Rua Rio' Bonito n. 1247,"

'

forte vento reinante .e seus Quereri�os . aqui por. este ensejando-lhe: prosperidade.
' oartidas o Grupo Chevrolet, 'Fone: 9-31�96 -: Atende Rápido RlOMAR

adversários em números re-, .neio Íouvar a �tuacão dós }ela,,s,: contagens
1

:ôe 5�1 a End. Telegr.: SANDRADE .

.

,
� • ._ ," '. j \

d�zido (&) não souberam zrak sôbre ás .ordens de An-
.C" •

1'528"e 5,55 a 499;pontós.,' Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
, I . \ .'

'O 'b'l :-t' .;, .', com tráfego mútuo até,.São Paulo com a' Em.prêsaaproveitar- esta oportunida- dré Vilain que SOUberílm se" , ,i,., ,/'
. , .- i ;. ,

"" ,
,.", í' ,ff o oms as que 'maIS se

, " ,,' 'de d f' .
.

de Tránsportes 'fAinas Gerais S/A.) .

de, terminando 'com, o pla- .mpôr ante . o jôgo brusco ::��li\����;,IfI.G;QEIRENSE FUtEBOL, 'CLUn� estacaram na noita a (')-

cardembranco . .:veioaeta-, dos contrários sem 'revida-' ,,", 1,

'"

,", '. Y". :'�, ',". --� .,'1,>" '''�'.' ram:·- Arlindo comI63.-------'---

pa final e o jogo c?meçou ��s': �o�t�ando' 'que,.• ;,:'uAni�o, .!� :,,",'t _. \,,0. p.ja.,· d� ,ho,je,'� de fes.t�s par� (. iiúte� pontos - Vado com 161
_.-. -----.óC,- _

�e "desenrolar com maior e dIclplma" .fa�el'l1; .a, forç�, 'i "'h' l'lh'o" 'O F"' .' ,
'

F' t b I CI b
pontos - Osnildo'com 156

P�-E$
, .'

0.1'
"

"
. .'

'

"
. o, I eU'.>, ",lguen�ense u e o . u e t V'

.

154 ,1 �,',

C"_.movimentação, agóra' com ,;lortanto os nossos ,para-t., \J';,,':
• -' , o' I..' ,

•
pon o�::- I�lr-ª, Co:q)..,

..

, .,:'.' .

.1.: ',:..pJ"'� '" 1.107,'. ..,,'.
.

'

aml;>as as equIpes proé,uran- �e�s'·�pelâ',-':i..rilhanié·t�" ex-' '�I!l.;;l, d�jlriais lidhi�às express�ésnó��as-
'

pó�tos - ,Rech" com "153
'

.'" ,

,
- "

do o gool de abertura; que )):'essiva vit6iia �o��eg'tÜd�! �;/ ,soci&tjon" barri:-Ver,de, completa, nesta pontos e Be,.,ek com 132 pori- l /. ,Ia
,.

, .

não tardou pois n,um centro 'I' toda' ,familia ;,do 'v�loroso' i ;' data, trinta � ;t�e,"s' 'knos de ex,istência .

� .

tos.
. ,

,

*
" . ":

da direita. VaI tentou des- Faixa A�ul F. R. .' Seis vezes campeão do Estado ,e Se-, '.'
Ein (10) bóIas os mais

"
-

.

,

'.

oullAliTE TOOO DIA
viar, no que foi infeliz, M, BORGES. ;IJe vezes' campeão da ({l�á�é.�'�oh:ta,��"alvi""""'· destacados foram: - Vado ,/

I '" .

n0$, VAPe"OS . fi!
mandando o couro nos fun- ------- '., '\' I

. " co� 87 pontos - Osnildo e

GRE�MIO CRUZEIRO ,negro com uma das m3i'o�es \:"torcidas,' " _" A. r d '82 t

�.�'D}", 'R�.��"_..."tdo de
I
sua própria rêde. Es- de Santa' ·Catarina.

h�, '.';;-;��) I . ',' , "., I' ... r m Q com'
.
pon os -'-

"

,

-::
:

tav:a. abertq ,a contq_gem; DO SI .\1 Ivo e Arlindo com 81 pon-

Faixa' 1; x <4 N'�o.:d�sariiin�- �ecehen1os ' \�e, àg��d,ecf- São incontáveis o,S, feito,s do.fam.?so tos - !'! Beck e Waldemiro -;
,

�

� ,iA)
� � ��' �

: �'1', i: Ó�'�" /. ',:, '. ',-, &@s,o 0fic:i:o ';:l});aixo:;' i'" .
i g�êlJllor ta�tq 'ÔI, passa40 como no pre-

.

�om 79 pontos. " ,'/ '11 • I
...,j!r�rwê5s 'rapazes dQ Morro do '�f�o�ian6polis, 14 de maio de sente. Sua�nnlfs brilhante pr6esa verifi- .Q�adi�� ;(1 ��rcádoJ;'es:' ,

Céu para que �uf11aj��r�a 1954>,,' 7" , Co,U '-quando, I�van�o,u com 'lárgos méri_
' ��Grupo ZIG zAG (Ba�ri-

bem coordenáda; ser' d�s- Ilmo. Sr, Di.retor espor- \ " ga Verde) - Ivo 148, Beck
feita c'om o braço peÍo"za- tivo do Jornal "O ESTA- tos otri-�,ampeonatodo EstadQ. 153,'Osni 141, VirgiÜo 137, "

gueiro Hélio; tendo ojuiz a DO". Há muito� ano,s obedecendo' à pro': ,Vadico 131, Arlindo 163,
pontad� .� marca pe��l: 'Dó- NEST,A' , ficua o,rientação'do abnegado despol'tista' . Vieira 154 e Alvoro 145.,
'ro encarregado' de cobrar o

, De' orden� do" Sr. Presi-' Tho,mas Chaves Cabral, O, Figueirense •
GRUPo' G A T IA RA S

fez'" p�ssifuafÚente ,,�rreme� dente, le,vo' ao conhecimen-' .' co,ntinua e ,continuará sempre cooperan-
$ando por ci�a

'

do traves-I to de V, S. que, no dia 18 do para <) maior soerguimento do foo,t-
são; perde,ndo o empate que de., abril' próximo passado, boll barriga-Verdê..

.

"

.

parecia centô. ,Anifnaram�se f�i eleita e empossada � no-I.o rapazes da faixa azul, pa- va Diretoria do Grêmio Salve, Fígueirense')Fut�bol Clube!
ra qué numa bÓIa �-liviada Cruzeiro do Sul, a qual fi
da qefesa, q'aunclo maior era cou assim constituida:
a pressão dos comandados Presidente -- Dr. Hélio CARLOS RENAUX 3 X .{\VAÍ 2
de Au.gusto,'é cedida á He:-, Call�do Caldeira : '

< '

mes para que numa veloz Vice-Presidente -:-: Mau-
,.

Bôa, assistencia pIleS(\n- firmou o quadro' de Tei

escapad'? dE1cretar ·p�la se- rina Rocha" .': clOU, a!lte-ontem, no está- xeirinha a sua grande po

gunda vez a quéda do arco Secretári6-Geral - Aldir' dia da rua Bocaiuva,o math t�ncia. 'Pe fato, um grande
cohfiado a Nelinho: 'Nesté MaÍ'i1'l Ramos intermunicipal am'istoso en- esquaã�o" onde tod�s s� en

Íance pararam os defenso- ,Assistente -. G�rmél�a tre o campeão do Estado e o tenderam às mil 'maravilhas.�
fes alvi-negro, por a<iharem Nicolau

,.._, ". ' tri-campeão . da cidade; , 1 G<?s�amos de todos: notada-
que o aludido j8ga�or:esta� Repartamento Financeiro O prélio agradou em mente Otávio (o maior ho-

va ;em empedimento. Entre." Dir,étor -'Maria de Lour- cheio, PIYdendo ser �onside- mern na cancha), 'Petrus
tan'ió de lugar em q\1e ÍlOS :les Lehmkuhl rado o melhor e:m�Ús,S'ensa- ky, Ivo, Afonsh�ho e Bolo-

ent'ontr�va-mos percebem(')s !t,esoureiro"'::;_ sii�i�:�rei. cional do an�. Defato;,Car- gmFll., , -'-
..,_.-"'__-,,-_,

que realmente estava em si- tas ias Renaux e Av�í �on��� ',' A�ezifr ã,� �ên�ido o Avaí
'[,

tuação irregular; mas s.s. Departamento B0cial;i ,guirampróporcionaru�'f6:� !�u�nprilexê�í�nte�desempe� tr�sky,aos 8 e no�amente:', Z,E"',PHYR SIXestava' bem colocad� e a-' Diretor......,.. Wilson' Nic()� tejo de rara moviment:a'ç�Õ', nho. O alvi-celes.le",;,sobbe, PetruskYi aos, 29'.
pontou 'o c�'ntro .:do campp.! lau '

'

,

'

com jogagas bonitas, cÜg- ser grande em tQd6� 6s' mo- Bôa arbitragem de Jão . Vende-se, em estado de novo, pouquissimo
cf ,., " ,

• , ,.' .

" ,rodado, 00m ,rádio original de ondas. curtàs e lon-Deste teí:ito" em diànte, o jO-, ' �Assistente
..
,,- Olindina nas de 'aüty�1ticos mestres, mentos, Jogou. de igual pa- Sebastião, da Silva. g Vê t t 'R "I'

,

. . . as, r e r_a ar a ua,n. mIrante. Lamego, 86
go descarp.hou p�il'a a bruta- Souza

" A. técnid:a :
apresentada pe- . ra igual e o que é imp�r�, ,. O C. , A Car,los Renaux com o sr, Aurélio. Na parte (\a .manhã.

' ,

lidade, põsto em prática pe- Orador' � Né�dy Primo las duai:,��'uipes foi apre- tal(te soube perder honr?sa- for�oú assim: Mosim:mn,'
'_

los alvi-ne-gros, tirando com- Massolini 'I ciavel, sób todo§"os l;lspéc- mente, Todos no "onze'" IAfonsinho e Ivo; Tesoura,
-------

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

pletamenté o pouco brilho Conselho.Fiscal - Jan- tos. Muita '#bra ç mU,ito '.'az·zurra" dera'm o que pu- Bolognini e Piloto; Petrus- GUARDA-LIVROS �evidamente registrado c/tiro
em que vinha sendo dispu. di�â Nicol.au, Am�lcar,:Sche- s�n�ue. A lea�dade ;e.,�' dis� deril�; sali�ntan�Q:'se B:o-I ky: ��n,:l (Joine), Otávio,

• cínio de 20 anos em Comércio .Ind. e esp. em 'ma-
tada a parti.da. Ao reàliz,ar r�er e Mana de

..
L

.. o.,V.·rdes- D�-, ,elplma tambem esbveram gnoh, :Waldlr, GUldo, Brau:- Telxelrmha, e Th,ales. ,

deiras, procura d-olocação� aqui ou no Intj!rior pj.'
. � '" .

__ ,

I
ra diversas 'firmas.' OH. a este Jornal sob

o prélio. 'o, juiz' assinalóu merau :.,,, "." � c' ' '. ,.pIlesentes, cooperando como lia, Wallace e' Herrera. . 'O Avaí a�inhoú a segui,n- ' 'GUARDA.LIVROS'
muito be�"uma 'pen.alidade Apro�eitb 'o,.en!'iêjo pãrá a- fautores preponderantes pa- Os tentos foram marca- te equipe: BrQgnoli, Waldir

IOI."-tf")� l.; �� '. .I",' ..... " ��\.' '
.' • .', .�

maxirna"a: 'favor do alvi-ce:" presentar' a v,. S. m�us prb- ra Q real êxito da noitada. 'dos .pela �eguinte ordem: e'Danda; Guia0, Braúlio' e
leste, numa 'e�trada desleal testas de cordial e distinta O Clube de Br'usque le- piavi�, ao� 10 minutos;� Man��a; Duarte (Barbato),
e desnecessária do zagueiro consideração. vou à melhor por, 3 a 2, de� �raulio, aos 29 minutos de Wallace1 Bolão (Nede) , Ro-
Valmor. ,Cobrado pGr Hélio ALDIB. MARIA RAMOS de. estar inferiori�ado pli!nalty. 1° tempo: 1 x 1;-; .qrigues (Amorim) �. Her-

.;;..;p........"""a'·p"elot� foi clí6car-�e cónfia "I Sécretal�i�'�d�;al Con� 1J3�1�0, aos 30 segundo�; >Pe�,:.';�i�.

, \
. O cotejo. travado na tar- o poste esquerdo, perdendo

d.� de s4b�do, em continu'�- I
a oportunidade de dilatar a

�ão' ao Campeonato, em rea-. contagem. Os,quadros forma
:Úzação no g�amado d�s Eu- ram: F�ixa Azu� F. R. -

, caliptos no Abrigo de Meno- .Altamiro, Cid e Hélio; 0-
.' res. entre' as: equipes do ralcÍo Catuco é'Lôbo;.·Her
Faixa Azul e Alvim Barbo-, 'fnes, Movam.. E�i�, Alfeu e

sa, vinha sendo esperado Hilton.
\

com ansiedade dada, as cír- A.D, Alvim Barbosa _; Ne�

'�unstân�ias em que se en-; linh:o, Luiz e V:âimo;,
"

Se
centravam na

.

tab�la de bastião' Marinho. e Binha;

, O Guarani jogará ama- cracks Nenem
Em continuação' ao Tor- nhã em Henrique Lage, en-

ríeio 'Extra Inter Grupos - frentando o Imbituba. Na pertencian ao. Avaí, pelo
qual conseguiram o tituloocasião farão suas .extreias

,

no "Bugre" os consagrado" , de tri-campeões da cidade.
,

e. Jair que

Expresso. Flori.aDóp�lis
& KOERICH

l

,--

(Soé. Atiradores) -, Bar
báto 123 Alberto 125, Vasel
142, Poeta �42, Shmidt 136;.
Georges 129, Sabino 114 e ,TRANSPORTE,S; AÉREOS CATARINENSE S/A'

ASSEMBLÉIA GERAL EiXTRAORDINARIABeck 152. '

GRUPO CHEVROLET C ...
.

(Granadeiros) - Vado 161, ". onvocaçao
Egon 116, Melquiades 143, j

N f
-,

..·· .. 'A • ,

.

"

.

,( a ?rma dos estatutos e de acordo com a lel VI-Haroldo 135, Mano 148, Os- gente, convocamos os senhores acionistas desta Socieâa-
nildo 156,.Henrique. 143 e'I,(�e p�ra a -;\ssembléia Geral Extraordinária. que, ,se rea

Waldemiro 144. ',hzara no dla 10 de junho d.o corrente ano, às 17 horas,
GRUPO BIG B O Y S na Séde Social, à sua Felipe Schmidt nO 14 ,....-fsobrado,
(P' C'l b ) E''-' . :.' nesta Capital, com a seguinte ordem do dia:
rala u e - rIco 1) V 'f'

-

d
" "

' '.' ,

en 'Icaçao 1€ aum�nto do. capital social;125, lVIarlO 133, Amlm 144, 2) Reforma dos estatutos"
" '

Jaime 139, Pessi 11Ó, Ca-' 3) Out�os' assuntos de iht�resse �ocial.
.

dernuto 128, Lange' 128 é: _' Floriahópolis, 26 de Maio de 1954.

Paulo 120.
\ Jo�o I?avid ,F-erre�ra Lim!l Diretor-Presidente

ILulZ Fmza Luna Dlre,tor-Superintendente .

Aprenda ,dacfilografia
Escola Profissional "PE;!dro Boscp" ...::;_ Reconhe

cida pelo Gov'êrno Estaduâl �ni 19 de setembro de
1921 pela Lei TI. 1.376.

'

...:

. Rua Vidal :Ramos, 80 -' Florianópolis. .

.
,:'

,.

--�----------�----��--�-----------�

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

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pr,oclssão' "dt "l��\r'pu&' , Chrisli
,

E: D, I TA,' L
DÓM JOAQUIM' DOMINGUES DE QLIVEIRA,

por mercê de Deus e da Santa Sé ,Apostolica, Arcebispo

CeU' ;':+H'A Metropolrtano, Doutor em 'Canones, Prelado Domestico,
ONE'LIA .� DOS Assistente ao Sólio Pontifício, etc. '"

.

participa aos parente e
I PRAZERES, �OS QUE O'ph�S�NTE EDITAL VIREM, SAQ-

pessoas amigas o contrato I' Participam aos 'parente e DAÇAO, PAZE BENÇAO,'EM JESU� SRI�'rO. :'.',

, I
'

..'
,',

. Fazemos saber que, sendo o proxlmo dia 17 de JU-

"de casamento de seu filho
I
pessoas amlg�S, Q cont�ato, nho consagrado à ma,gna soleni�ade, �e Corpus C.hris�i,DJALMA TELEMBERG, de casamento de sua filha em .que se homenageia a própria ,])lvmdade no Místerío

com a Sta. 'Hélia Prazeres. HE'LIA/ PRAZERES, com do Santíssimo Sacramento; e para atender aos justos
)� o. Sr. Djalma Telemberg, desejos de nossos amados Diocesanos: Havemos por

DJALMA e HE'LIA bem ·confirmar para aquela data a SOLENE PROCIS-
'SÃO DO. CORPO DE DEUS que sê verificará como

NOIVOS

Partlclpeçao
,o IISTAOO Florianópolis, Sábado 12 de Junho de 1954

O""Progress,o .do
,

Brostl-Centrol_-r VVA.'JUDITE MARQU;ES FRANCISCO MANOEL
;._

. DOS. PRAZERES.

(SNA) � Dr. Walter W. sam por boas estradas, on

Wood, diretor do Hospital de 'há poucos anos atrás Só

da Igreja Presbit�riál'la, em' mente um cavalo ou burro
, Ponta Nova, município de' podia transitar; . Tenho a

Itacira, Estado da Bahia, I companhado 'a mudança
foi um dos pioneiros da desde a "Lei do Sertão",
obra médica-missionária no mantida pelo facão e pelo
Brasil Central. Após 38 a- revólver, até a.atual "Sobe-

· , I
nos de atividades ali, re--. rania da Lei". Muitas vê-
centeI;;ente fêz as seguintes I zes saía para atender �os
observações sôbre o' p�o- I chamadds de doentes,' via

gresso que êle tem, visto jando dia, e noite sem ter

Daquela .região; "Quando comigo nem mesmo um pa
vi Ponta Nova pela primei-' lito para me defender" ml}s
ra' vez, após cinco dias de nunca fui ameaçado ou as

viagem de Salvador", disse saltado pelos homens ar

êle. "Agora a viagem, pode mados que encontrava. En

ser feita pelo avião da mis- tre as mais destacadas

são .emvuma hora e quaren- transformações verificadas
ta .e cinco minutos. Caqli-'� a atitude do povo comum

nhões, automóveis, jips, l'e- para com o médico e a me

vando doentes, estudantes, 'dícina, bem como o hos
visitantes comerciais, pas- pital e a higiene."

.

TELEMBERG '

, ,

�ITZ
A's 4,30 - 7,30 -:- 9 ..30 'hs,
Peter Lawford - Mau

reen O'H�ra � em:

A LEI DO CHICOTE
Florianópolis, 9 de junho
de 1954

segue:
"

Reunidas as �ssociações'�eligios�s, abaixo �!sp��:'
ficadas, e naquela mesma ordem dentro e no' adro da,

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

,

.

E ORDENADAMENTE, precedidas «la 'Cruz processío-
I t

'

Agradecimento 1 e ,Mis'sa na1, ��:�:C:��Oe �o�e���� i���r�:i�alaçio, Ruas Vis-

EMILIA FEDRIGO DA COSTA c?nde de Ouro Pr,e�o, Artista BIttenc�urt. Saldanh� Ma-
. '. .' . . " rinho, Praça Getúlio Vargas, .Rua VIsconde ,de Ouro

,

Os filhos, noras, genros e. netos de E�IlllIa Fedrigo Preto Pra a Pereira e Oliveira, Rua Arcipreste Paiva,
daI Costa, agrad�cem, de publico, �,?s medicos drs. José Catedral,

ç
"

"

,

,de Le�n�r Rodr�?ues � "zu}mar Lins Neves, bem como,
A benção .para que não' haja interrupção . do prés-

I aos médicos do Sandu , a sra. Volga Peluso e farme-
tít

' d d n adro da Catedral para alcan-
I .

G
.

Sil I
.

t
.

d d d t 10, sera a a, apenas, o ,

com Johnny Mac Brown .
ceutico ercmo I va pe a assis encia a a, uran � a

, t d f
.

,
'

,
.

fermid de d E '1" F dri d C t f I'
cal' a o os os reis,

MARAVILHOSO MAS-! s�� en erm�.a :' a sra., . mi la,
" e_ rigo a. �s a, a- �

A ordem das Entidades, e Àssociações no préstito,
CARADO

'

5 6E' IlleClda
em :6-5. ".�, será a· seguinte: Cruz processional Colegio Coração de

- e ps.. Outrossim, .agradecem a, todos, quanto enviaram

IJ A '1' d O' 'f-""C 'd' h 'C"onaregac:'a'o M�aria-,
,

'

-

1 iI . f esus, SI o e r a::o, ruza ln os, ." ..No Programa: _ cartas, cartoes te egramas,
.

ores, coroas, e que con or-
F'" A

.' -
S ta Zita Santa Terezinha"

'

,

f '1" d
.

d 1 nas emlnlnas, SSOClacao an a 1 ,
"

,

Cinelandia Jornal --:- Nac. I
taram a a�uua a extinta .no o oroso tra�se; .'

Damas de Caridade, Apostclados da Oração; Ordem Ter-
P· 6 20 3 50 ' Aproveitam a oportunidade para convidar aos pa- .

F,
.; , A

-

Cât li Abrigo de· Menores Co-leços , e , .

. . de : 1
- "

d ti
celra ernrrnrra, çao. o rca, 1 ,

"I '

10"
rentes e pessoas e suas re açoes para a missa o se Imo

1 gi
'

C t inense '. Congregações Marianas Irmandades'mp ate anos di 1 d ti t d di 16 e 10 a arr ,. .1:>" ". ,

,

.

, ,la, qu� por a ma a 'ex m a mau an: reza� no la Ordem Terceira Masculina, segundo a ordem preceden-As 8 horas as 7 horas,' .�a Catedral, no altar. de Sa,o Jose.
. ,cia ou costume 01' ultimo a Irmandade do SS. Sacra.

1) - JOIAS FATIDI- Desde Ja se confessam gratos por este ato de pleda� t CI . p' PI' "

,

'. '. .;
, . ,.

men o ero e a 10.
CAS - Russ ELLIOTT de cnsta.

.

.

Cada Associação devera apresentar-se com, os res-

2) - FE' DES'rRUIDA péctivos estandartes de distintivos. 'São permitidas crian-
-'- Johnny Mac Brown, ;;as na procissão só vestidas de anjos para'abrir o pres-

3) _,MARAVILHOSO
.

tito' que desfilará, co'mo acima se disse, sem quaisquer

Pro',cu'ra-se
'

interrupções na marcha. Os fieis e familias que não pu-Casa derem acompanhar a procissão deverão postar-se nos

CASAL SEM FILHos' DESEJA ALUGAR CA:� p'asseios, das ruas do trajeto para .assistIrem a sua passa
, SA NA CIDADE, DE PREFER�NCIA N().VA, COM gemo

GARAGE, 3 QUARTOS E DEMAIS PEÇAS. OCUPA-· Aos fieis recõmen,damos o maior respeito ao SS.

çÃO IMEDIATA.. Sacramento,' em que_esta verdadeira, rea] e substancial
OFERTAS PELO TELEFONE

.

3717, DAS 9 A� ,mente contido o Corpo de Nosso Divino Salvador.
12 HS. E .14 ÀS 17 HORAS. Outrossim, louvamos é encarecemos o piedoso cos-

I tume de ornamentarem as ruas e as frentes de suas ca�
'. PLACAI 8InLr1'1CA&

V' cI tsas, em homenageÍn ao tão augusto Misterio.

,EI.il.lr,daNMlel'" e,n ,,:--.e' Hipot'ecando a todr,s antecipadamente as nossas hu�
., �y /. ' mildes bençãos, nutrimos a certeza de que tudo correrá

• ..uuu .. Ir.. Um tereno co.� casa,' I,i •. para a maior gloria de, Jesus Sacra'mentado e honra da
......, Itltu... to à r�a 1,4 d. ,J.ulh. n� 259, Religião em geral. "

'

.

A LEI DO CHICOTE ,Estreito (po�to J�." J:loreit� Dado e passado nesta cidade de Florianópolis, sob
, .

•
.. ,'" t'alh rhéidindcf2'$ met��.s �e,�o Solo das,N;Qssas Armas e Sinal' de -Nosso Vigario Ge.

No P.r��a�a.; .:-,:.., _
O"�, "J {rénfé ·'P,6r. ·'5,09:�m.nos d.· ral aos 8 de Junhó de 1954. '

Noticias da Semana Nac. fundo. Tratàr .ii rua: Vidal
'

De, Mandado de Sua Excia. Revma.
P'r�çds: 7,60':- '3,50 Ra�os n. 2�, em FI��illnó. (ass), Mons.FREDERICO HOBOLD,' Vigario Geral

Imp. até 14 anos. pOlIS., • JOSE' RENATO DE SOUZA, Provedor da Irman
-----------, 'dade do SS. Sacramento.

•

Technicolor

,

No Programa '"

Noticias dá Semana - Nac.

Preços: 7��0 - 3,�0
Imp. 14 anos.

FE' 'DESTRUIDA
'A's 4 horas

,A'graqecimento
I

Agradeço as graças concedidas por inter-
médio de São Judas Tadeu"

'

C.D.N;,
••_' 1.__ .__--,--

EMPREGADA
Precisa-se de 'uma, que saiba cozinhar. Tratar à rua

Bulcão Viana (Praça da Bandeira), �. 49. Não p'r�cisa
ir. às filas.

No Progra�a:
Filme Jornal· - Nac.

; MASCARADO 5° e 6° Eps.

Preços 6,20 -:- 3,50

NYs�,�2i�ve2e�o��idade
Imp

a�l' .

máxima de 26 anos, e já quite com o se!'Viço ·Militar, I' II I, II t,Não e'Xigimos prática, mas atividade e vontade de pro- _ i Z ._
gredir. Carta elo próprio punho, informando estado ci-, --',

--.,..

� _"

vil e ,gráu de instrução, acompanhada 'de uma fotogra-· As 5 e 8 horas.

fia, à Caixa Postal42 - Nesta. ' Waldemar Wey - em mp

e:'CONOMIÂ absoluta
Gr�nde CONFORTO

.

':�;'
,

�,��;J.:��. ,;"

.;,.10,. ..... ,,, •

,

.

AQUECEDOR EL�TRIC:O CENTR....L

Capacidade:
\

100 a ,1.000 I.it,ros Viag�.l;: ClOmr ,s�garil8ça
.

.
e' rapidez'. :' .

sú NOS CONFORTAVEIS 'MICRO-OmBUS DO
I '1,lrIBO- ."S,Dt-BR1SILlII8»'

'

Flnrianópoli.< - ItaJ&f - Jo.inTtlle _.Curitiba1��4,·

IMERSÃO e CHUVE�RO' f
-�--.....

:0'\..

Agência:
" I

�ua Deodoro, e.quina" dâ
Rua Tenente SllTeira

f,'

AQUECEDOR

ELÉTRICO-

,Capacidade 30 LITROS
i'

I .�......,,",,,,.,,

CAMPÃ.NHA DO Cr$. 1,00
. GANHE UMA PASAGEM DE iDA E VOLTA Ã

PORTO ALEGRE TOMANDO PARTE 'DA GRANpE
,CAMPANHA DO CRUZEIRO DO GR�MIO PEDRO
JORGE FRASSATI.

1

;
• Construido ,inteiramente de'

cobre.

., Aquecimento. ul.tra rãpido.

• Já'to abundante na tempe·
ratura desejada.

FQbricQdó, nOI tipal
hori�QntQI • ...rtjc�1. ,-

'o MISTURADOR! DÁKO. d. regu·

togem instentonea. permite Q

'meior escala de graduaçõ.. de

TEMPERATURA.

-

• Construção sólida, sendo a cai!(ó1 interna' de COBRE •

revestida de material altamente ISOLANTE (lã de. vidro).
• Resistência, do tipo 'tubular, inteiramen.te blindadol.
• Controle auto�ãti�o de temperatura por.' URMOSTATO,

'que proporciona grande ECONOM IA.

',.{ , .

Afenção calÍ�ida'os 48.
.. '.. 'Escolas de Cadel:es

Os c;1Qdidatos abaixo relacionados dev�'rão apre
sentar-se até o dia 17 do' corrente nas::
ESCOLA PREPARATORIA DE SÃO PAULO..

Osüy Ortigl,l, Filho� .,' ,-

8SCOLA PREPARATÓRIA DE.· PORTO ALEGRE
-_.... ' Alvaro Flores Neto, Mario Lonchi JuniOl,';, Paulo

\lh:erto Buel1�le,Lil)Q, Ottomar Nussner e Waldir' AI�

.

.

i

, ,;/

GARANTE O QUE FABRICA
'_

�' ,C. BAMOS S/t.-Comerclo e ,uenelas
R ue João' Pinto� ,_.Fpólis-.St•• Catarin,.

"
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



E C I T A 1...1 Edllar 'G.u' rll!a' Me'l'r'opolitanaJUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA
,

.
,

"

• COMARCA DE FLORIANÓPOLIS
JUIZO DE DIREITO DA' Ins't.,ruço-eJs 'so"bra- a p'Ollrtl'caEdital de citação com o prazo de 60 dia« .,.

O doutor Manoel Barbosa de Lacerda, Juiz de Di- CO�ARCA DE TiJUCAS Aproximando-se a época das eleições; e no in-
o

reito da 4a. Vara, em exercício � cargo de Juiz de Di- tuito de bem colocar os RR. Sacerdotes ante as di-
reito .da la, Vara da Comarca de Florianópolis, -Estado Edital de Praça, com o pra- ficuldades que eventualmente venham a enfrentar,
de Santa Catarina, na forma da lei, etc. zo de trinta dias, e para s'eu govêrno e norma, entendo recordar al-

Faz saber aos que o presente edital de citação com
O Doutor Clovis Ayres guns dispositivos e determinações de ordem canô-

o .prazo de sessenta dias virem, ou dêle conhecimento ti- nica ou diocesana, relativos à atitude do Clero para
verem que, por parte de Gentil Siqueira, .lhe foi dirigida' Gama, Juiz de Direito da

com a política, e que são, na substância ou textual-
a petição do teor' seguinte: .Exmo. sr. Juiz de Direito Comarca de Tijucas, do mente como segue:
da Ia..Vara da Comarca da Capital. Gentil Siqueira, bra- Estado de. Santa Catarina, I - De acôrdo com o artigo 26 do Concílio Ple-
sileiro, casado, comerciário, domiciliado e residente nes- na forma da lei etc ... ,

nário Brasileiro que recomenda sejam os Bispos
ta Capital, por seu advogado e procuradar infra-assina- mais difíceis do que fáceis. em conceder a autoriza-

Faz saber aos que o pre-
do, brasileiso, casado, residente e domiciliado nesta Ca- ção para que possam Sacerdotes diocesanos desem-
pital, "ai;hiôgadp, inscrito na O. A. B., Secção de Santa sente edital virem ou dêle

penhar cargo público, como Deputado, etc., desde o

Catarinar'vem- respeitosamente, expor e afinal requerer conhecimento tiverem; .ex- começo, ínvariàvelmente, deixou esta Arquidiocese
� v. 'excfil.-o seguinte: 1) .f-.. 9 de dezembro de 1950, con- pedido nos autos de inven- esta concessão reservada exclusivamente à Santa Sé.
forme ,ate#a a 'c�rtidão junta, consorciou-se o suplicante tário dos bens .do espólio II - Como a política costuma dividir, e, sob

,

com NeHa, Pereira Machado, que passou a assinar-se
de' Pedro Reis e s/rnulher, êsse ponto de vista, sem vantagem social, "procu-

Nelza ,iVl:a:ch�do Siqueira, tendo Q casamento sito efetua- rem os S1's. Párocos e demais Sacerdotes congraçar,
do sob' c/ regime ,de comunhão 'de bens;

.

2) Que, após o -que atendendo ao qu._e lhe pelos laços da verdadeira caridade, a família 'cristã
cásamento�Jrràssoü, o.casal a residir Besta Capital, em ca� foi requerido per Domin- ,e estar em harmonia c0lI} as autoridades locais", se"

sa do, pai de sua .esposa; 3) Q'lJ� dêsse casamento não gos Bernardino Reis, e ten- jam quais forem as suas crenças políticas oI! parti-
existem filhos e !neIl)c'o casal possue ben� móveis ou imó: do em vista ao mais _ que dos, desde que não desaconselhados poriquem de di-
veis de,. qual(!J,.' ti,'e,r .. n.. aturez'a, .; ,4), ·�QUé". a.pó,s viverem nove., reito, "sem, contudo, lhes sacrificarem a sua inde-

. 1"\ . dos. autos' consta, 'por des-
meses em p�:deltà- -harmcnia, .a .suplicadá sem atender pendência e dignidades pessoais" (4;0 Sínodo de
para, á sua có':n:áicãq de mulher, casada e, sem que hou- paeho proferido aos- 24

. 'de Florianópolis, art. 20, § único, a).
.

_

'

vessé',in�tivõs, ab;hdón�u oj-lar c'onjugál' e foi, residir no maio .de 1954, autorizou a III - Deem o seu voto, se o 'entenderem, a quem
Paraná, em lugar .que-,o suplicante desconhece, não lhe venda, em hasta pública., julgarem que o merece, MAS NÃO TRABALHEM
dandó, ,desde '�êsse tempoo" q�lnu.er notícia; 5) Qu'�, as- '

.

I ATIVAMENTE; DE QUALQUER MODO, E MUI-
l' -..: Ios bens, abaixo' descritos"'sfm prflc�deJ,ldQ; a suplicada transgrediu preceito qúe lhe I, '.' TO MENOS DO PÚLPITO, EM FAVOR DE NE-

era.impostopor'.'�ei;:"_abandonou o lar conjugal.. Deu as- com' suas respectivas ava- NHUM GRUPO DE FEIÇÃO POLÍTICA LOCAL"
sim, ��r·.:fô,:t;çS'!,'éIo que. dispõe O' artigo 317, inciso IV, do

,
liações, pertencentes aos (Id. Ib.).

C?dig,ó .?lviL, �':;�p�ic�dà_argum�nto fundamental a.o �u- I "de-cujus" ,suP5a "me�cio- IV - "E" possível que às vezes "ratione pecca-
pl,lc�ntf ,Pfl,ra;9 !pe,dldo de {je�qUlte. Estabelece o Direito nados, que serao levados ia I .

ti", se julguem os\ Srs .. Sacerdotes obrigados a obs
CIVIl. a I;eg.fC},"'Íundam(1).tal pãra que o abandono do lar 'bl;', �

d daI tar ao triunfo eleitoral de candidatos hostis' ou pre-
sirva-de el<emelJ,tÇi'.ao pedido de desquite: "Abandono vo-

pu 1':0' .pregao e ven a e
judiciais à causa da Religião. \ ANTES DE O FAZE�

luntário'deqa:r.coniligal durante dois anos contínuos (in- arrematação, a quem mais REM, PORÉM, E COMO O ASSUNTO, SE INTE-
ciso I.V,d(!i'ir;t�go ?p"aoc. C.). A voluntariedade sede- der e major' lanço oférecer, RESSA À PARÓQUIA MAIS INTERESSA À AR-
duzcerta, quan,do:.n:erihuma razão jurídica assiste.à mu- acima das respectivas ava- QUIDIOCESE, EXPONHAM O CASO À NOSSA
lher ,pm:ç_. çlei�éW '0' lar; onde deve permanecer j porque, aí, liações.,"pelo. porteiro',' dos CÚRIA, QUE SE RESERVA O DIREITO A' SU-
também ,e,stá J, seu" domicílio obrigatório. E as justifica- , ,GESTõES OU DETERMINAÇÕES À 'RESPEITO.

'

, , 'auditórios, ou quem -, suas
tívas pá)':'ã Q'abandono são claras e precisas, conforme os' V - Com estas instruções, continuarão os nos-

princípiog que' adoutrina e a [urisprudêncla' tem asseri- veses fizer, no dia 15 " de' sos caros Cooperadores a verdadeira "política" pró
tado: à) a fuga do marido para evitar condenação [udi- -iunho p. vindouro, 'ás '10 . pria a seu estado, de que, aliás, já têm dado não pou-
ciária ou prisão; b) o ultraje, por parte do marido, à dig- toras, .no local em que se cas e excelentes provas.
nidade da espôsa; c) a instalação de concubina no pró- -ealízam as vendas em has- Florianópolis, 31 de ma'ia de 1954.
prío lar conjugai; d) a expulsão por parte do marido "e' - '.' - De Mandado de Sua Excia. Revm�.

';a
. 'públic,a \ d€terminadas

'

e) quapdo' :e_gra fugir a périgci certo e iminente qúe a.- , Mons. Frede1'ico HoboZd
,

d h' f
o. , d d ')01' ,ês,'te.'.... Jüiz�, á porta do

I
'

V' G 1ameaça. Fóra . isso, nen �ma 'justi icabva e e ser a
.

-
o

, igario . era

mitida. E, assim, o abandono do lar, nãohavendo'nenhum, �dV{c:;ió' da, Prefeitura Mu-
. Floriall'ópolis, Terça�feira 8 de Junho 1954.

motivo justo em contrário, basta para autorizar a. conces- lÍcipaL .'Des@rição e avalia-I
são d? desquite, e�mf?rme inúmeras decisões judici�is. E ,ão ci�s, bens que serãd r�-· AGENCIA DE DE,TETIV'E PARTICULARcom Justa procedenCla assevera Ludgero, Coelho, cItado,' d

� ';." .... 1) 'lf
'

p'or Almachio Diniz (Teoria do Divórcio, pág, 191): " .... va, o;; �,.,p;-R.ça.
-

�: ,:.r;�,' '.

sendo o abandono voluntário do domicílio conjugal, sem :::anihihã.o ;;�'fHE:VRO�E't�" Executa-se todo e qualquer trabàlho de Investi-

justo e imperíosó motivo -:->" além .da pró;Ya evidente da ,'aw.iéad�4��nQ'od'é' <"i9�(t;' t:;,-�õ�s comerciais civis, criminais 'etc .. Dentr� ou

cessação· dos sentimentos de amór e amizade, base fun-" ?m bom' :��r�d' de'7 con�e�� _.�"""" -
,

damental da união matrimonial - a postergação de todos
a ·"�o'.. 'I ":'a11 5-64-94 'a':_ 'f01',\' (la Estado.

Ad' 1 D" 1 MI'
v ca , p ac , av ..

esses everes Impostos pe o IreIto e pe a ora e saIl- ,:, d� . C""'$' .'..'.', �\'-::1I,.i4� ).\IIaur? Ramos 192 - Fone 2,343
danados pela Lei', segue-se. que o cônJ'uge que ·dêle se

,·la o por.. rt" .;tO?,�QQ,oo.�2>.., ",

,
.,. Flôrianópo!isserve, reriuncia, de 'fato, a convivência do outro, exercen- Uma máquina' para cortâr

.

do� ilícitam'ente, um verdadeiro ato de repúdio. 'Ora, en- "�ações para .animais, avalia-
_------

volvendo o abandono, implícitamente - além de Ul�a in- j la por 'Cr$ 1,200,00. 3)' pm.
r--------.,..-----::------::-�--�:--.;--------�--------------....

���j::::��nJ��a����a!e��:s:n���r�e :l� f;��;1��: f��> ;.�rlerteoio ·advealml·...odnotaproiar �n5cOoomo-· ,C··.··H, E'"GA 'R,AM',
'

. .1,
•

.

me, Jpor parte do ausente, de s'e separar de· initivamentp.P, a '0.),.

'de seU consorte, é justo, é lógico, que a êste se conced?
.
A) Um rádio de bateria

o direito. de divórcio". Ora, não tendo a suplicada qual-,' '�ompleto, marca "CLIPER'�,
quer motivoA legítimo P?r.a jus\ificar � �bandono, e�i?en. ; lVali;do por Cr$ 2.500,00:
tement.e, e este voluntano, alem de In]usto e malIcIOSO '-) U bT d
A continuidade é outro requlsito legal impôsto ao aban,:)

.

ma mo 1 Ia � quarto

�'l�t.iV�t:"Sdono. E esta continuidade dev� s�r por um prazo mínimo ;avahada por Cr$ 800,00. 6) .
. nr

de, dois anos. E a suplicada, há mais de dois anos, abano '(Jm laço velho para ani-
' 'o

11"(;donQu o lar conjugal, sem intenção dê a êle retornar, ;mais, aválüicio por êr$ .',. o'·'' ,

� ....

,pois, tendo �b�ndonado o lar <;on�u,gal em s�tembro de :80,00. 7) Um� mobilia de

M�'�h'1lt'A��'$"1951; n�nca ,mais deu qualquer nohcl,a .ao supl;caIlte:.._nenl : 1 l' d"" '$ ,

.

.

,

.

mamfestou, por' ato de qualquer espeCle, sua Intençao de sa a ava l� a por ÇI, 490,00, .1" ,

'.

.

retornar. Pelo exPosto, 'com fundamen'to no artigo 317,in- 8) Um cavalo, velho,.avalia-
,

.

ciso IV, do Código Civil, vem.o suplicante propor a p're- do por Cr$ 300,'00" 9) Seis

sen�e açac: ordi!_lári.a de desq�ite, afi� de que se d:crete. :porcos avalíados
.

por Cr$
a dlssoluÇ..ao da SOCIedade conjugal dele co� a suplIcada: '3200" 10') V·' t" I' h

.

•
, o

"ó'
. "" -

1
.

D' d d'
-' ,00. In e ga In as,corri as ,pr' nuncr.àçoes� ega:lS. elxa e pe Ir a separaçao : .

. ,,'
,

.

de,corposporque já é�sta de ,fato verificada e demons- aval3adas por Cr$ 400;00.
h;ã.da c��lb" éortd'içâó' dó 'ãhàn-dono, doJar conjugaL:Todps 11) Uma carroça com' cor

os 'fatos aleg?dp�}P�!9,�up'licaB.!e;,s��pJ;"oçedet\.{�,�'�j:.usti; reames par'a um animal, .a-I
ficam,'.,sj.:Í-

",

:l'..í!1tl,@as: E,;P�,'B)..
\Ó�' qll�;ntr.'ff'Se ehcon- vall'ada' por C'r$ 250000"

I

,
"\" .-"'. . -,Iw,':-;:?i', " .. -,:.1..... '''.

. ,,"_'. • , •

tram',docMme'
�

ente",Í?f,ovad'ó.sr:lib;supUcl'in.te pede o
"

depoime�to p
..'

�lii:P.'�'âM;.s0p\:pen? de confessa,
E para ,que chegue ao co:"

bem assim o .da�." .' J;l>\1âs, �,Q,é,ü*Q'.afroia-das, que éom; nhecimento de todos e nin-

parecerão infÍ,ep�ri,,!e'Q.t����}Ei flI7,'jii�1W��.ãõ. .. :'Assim sen- guem possa aleg,ar ignorân
do, peçle, e EfqU,�:r: '�.':'Y;i:,,��S��, ',��:t���;é::p.' i a citação .

cia" mandou expedir o pre
de 'N�lzaJWà",qh�clq Siq�'�.í:r.'� pa,.'e�í:�'���: .

"a forma do sente edital que será afixa
artigo 317, iQcis,Ç?)V, 'Qo, Çódig()'(givn;J���"tê�rn0.s da pr�-

,

sente ação ordüüíria�de'J,.aes�uiie,;, p'pBlicando-se os edi- do na _s�de dêste 'Juizo, no I
tais na fórma da; lei, pal'ã' qJe;·uáfiJr,a1� seja julgada pro- lugar do costume,. e; por

Ic:eÇlente e por sentença"'-sé ,d'ecit�te ,0 desquite, 'sob as, cópia, publicado UMA (1)
prorluciacões de Direito, devendo,' também, Sel' citado vez no jornal "O .ESTA-!o Dr. -Pr�motorPúblico é o Sr: Cudldor Geral/deAusen- DO". Dado e passado nesta

Ites para que, na· fÔrma da lei, �ssista a todo o processa
do. Dá-se a ação, para efeito da taxa judiciária, o valor cidade de Tijucas, aos três

de, .Gr$ 5.000,00. Testeinunh,as: Manoel Pereira Macha- dias do mês de" junho do
.

do, Luiz Gallicc.ioli, Manoel Silvá Coêlho. P: Deferi� a�o (\e mil novecentos e

�ento. Sôbre 2" estampilhap estad�ais do valor de ,3 cru� cinG'6'ehta e quatro. Eu (a)
zeirds e cincoenta centavos, in'clusive 'uma taxa de saú- Gercy dos An' E

. '"

d) '(;', .

"1" 3' d .. 'h .J 19'54 () O' . I ' J08, scnvao,
e .i ,.I.\-,i<ll'lanOpO li, ' e Jun, o. 'ue . ass.,: p.p. s>'; ',: �.a .

.
' .

.-
" ,.

'waI Pereira Bai�o. 3 de 6 de 1954. -:- Em a dita petiçãó' (,(),," ·�ttlRgrafel e su-b�erevl.
foi proferido o dl?spacho seguinte: f'A. à conelusão. (a) GI<,wi,s Ayre� Gama ---r'1,Fpolis, 3 de jilllho de 1954.' (ass.) Manoel Barbosa' de Juiz-de Dir�ito. Est� "CQU
Lacerda", - Subindo ?S autos. à concl,:s,ão_; foi o se- for�� O óiig�n.al_ á.fix;adÜ"na Iguinte despa'cho: '�Pubhcado edItal .de clÍqçao com pra-' d' dÃ t 'J'" . '1

d 60 d· d
. , '"D''' Of" I

se e . es e . UIZO;. no ugarzo e las, sen o por uma so vez no larlO ICla ' , '�" :...,
'

",.

do Estado" e por três vezes na imprensa desta Capital. do costume, :, s�.bré ,0.\ qual I
Fpolis; o 3 de junho de 1954. (ass.): Manoel Barbosa dê me rep?rto 'é dou fé.
Lacerda." - E� para que ch�gue ao conhecimento d�. Data supra. Q Escr'ivãd:
todos mandou expedir o presente edital 'que será afixa- GERCYP0S ANJOS. :

,

,do no lagar do costume e publicado na fórma da lei. :'.' _" . . J. '. \

- 'Dado e 'passado nesta cidade ,de Flófianópolis, aos
'

I
'

três dias do mês de junho do ano de mil ;novecentos e �Ie�
'-

n"d'e" 's'·e'cincoenhi 'e quatro. Eu, HYGINO LUIZ GONZAGA, y.,. ..,
"

Escrivão o subscreví. (Assinado) MANOEL BARBO
SA DE LACERDA. Juiz de Direitb da ·la Vara,
exercíciO,' Confére. HYGINO LUIZ GONZAGA ""

crivão da la Vara.

6

t

Florianópolis, Sábado 12 de Junho de 1954

Santa Catarina

o ESTADO

-

Distribuidor

C. RAMOS S/A

Comercio � Transportes

1_-_......:._..;._-__i')-.. -,--j--�t-tt_u_l,,�J-O-ã-O-·-P-in-t_:_ó,
9 FPOlla

__ -:c-,
,

, '.

LIRATENIS CLUBE
PROGRAMA DE FESTAS MÊ'S DE JUNHO 1.954.
DIA 23 - Quarta-feira - Tradíoíonal soirée dê

São João ..:__ Festa no Arraial __I_,.. Dansa da Quadrilha
e' Ratoeira - Dansas Tipicas - Farta distribuição de

queimada, pinhão, amendoim etc. - Traje Caipira. -
Início 20,30 horas.

DIA 27 - Domingo - Grandiosa Matinée .infan
til de São Pedro � Traje a cara ter - Desfile de crian-
cas com prêmios áos vencedores às 16 horas.

'

, \

Vend
VENDE-SE UM TERRENO SITO NO

INICIO DA RUA "CÉL, LQPES VIEIRA;'.
TRATAR COM DANTE- BONETTI À

RUA JOSÉ
.. CÁNDIDO ,DA' SILVA' (FIM

DA RUA),' NO ESTREITO.

''\
�

.� -.-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. Florianópolis, Sábado 12 de Junho de 1954o 'ESTADO
.,_--- --�-�...------......-___.,-......-----------------------

Partido Social
D'emocratico

Representação federal

'Procissâo de Corpus .Chrislil
, En I T AL I

DOM JOAQU!M
.

DOMINGUES - DE OLIVEIRA,
por mercê de Deus e da Santa Sé Apostolica, Arcebispo
Metropolitano, Doutor em Canones, Prelado Domestico,
Assistente ao Sólio Pontifício, etc: ,

'

AOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM, SAU

DAÇÃO, PAZ E BENÇÃO EM JESUS CRISTO.
Fazemos saber que, sendo o proximo dia 17 de ju

nho consagrado à magna solenidade de Corpus Christi,
em que se homenageia a. propria' Divindade 'no Misterio
do Santissimo Sacramento; e para atender a0S justos
desejos de nossos amados Diocesanos: Havemos' por
bem confirmar para aquela data a ·SOLENE PROCIS
SÃO DO CORPO DE DEUS que se verificará como

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 Palacío, 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.

Dr. Paulo Carneiro ' A benção .para que .não haja interrupção do prés-
Dr. Aderhal Ramas da Silva tito, s�rá dada, apenas, no adro da' Catedral, para alcan-.

car a todos os fieis.
Prof. Orlando Brasil �

A ordem das Entidades e Associações no préstito

IDr. Joaquim Fiuza Ramos' \' será a seguinte: Cruz, proces�ional, Colégio C�ração �e
Dr; Ivo d'Aquino Jesus, Asilo de Orfãs, Cruzadmhos, Congregação Mana- . ,

I
nas Femininas, Associação Santa Zita, Santa Terezinh.a,

Dr. Leoberto Leal Damas de Caridade, Apostolados da Oração, Ordem Ter-

Dr, Serafim Enos Bertoso ceiraFeminina, Ação Católica, Abrigo de Menores, Co-
I legio Catarinense, Congregações Marianas, Irmandades,

Dr. Arquimedes Dantas Ordem Terceira Masculina, segundo a ordem precedeu-

RePreseolaça-o Estadual �:i�!:��:i���"::::áa.::,:::::_:d:o:so:a::::
c

,pectivos est�n�art�s 'de �istintivos '.São �ermiti?as crian-

I'
ças na procissao so vestidas de anjos para abrir o pres-
tito que desfilará, como acima se disse, sem quaisquer
interrupções na marcha. Os f�eis e familias que não pu
derem acompanhar a procissão deverão postar-se nos !
passeios das 'ruas do trajeto para assistirem a sua passa-

'

,

gemo
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 ruas e as frentes de suas ca

sas, em homenagem ao tão augusto Misterio .

"

Hipotecando a todos antecipadamente as nossas hu
mildes bencãos, nutrimos a certeza de que tudo correrá

para a mai�r .gloria de Jesus tSacramentado e honra', da
Religião em geral.·. .'

Dado e passado nesta cidade de Florianópolis, .sob
o Solo das Nossas Armas e Sinal de Nosso Vigario Ge-

I '

I ral, aos 8 de Junho de 1954:
De Mandado de Sua Excia, Revma.'

,

. (ass) Mons.FREDERICd HOBOLD; Vig�rio Geral
.......

JOSE' RENATO DE SOUZAJ Provedor da Il'man.,dade do SS. Sacramento. ,

-"1F••••.

CAMPANHA DO Cr$ '1,001
, - I

GANHE UMA 'PASAGEM DE IDA E VOLTA A

POR�à ALEGRE TOMANDO PARTE DA GRANDE

CAMPANHA. .oo CRUZEIRO DO GR�MIO PEDRO. ,-JORGE FRASSATI.
.

. .

Para a representação federal, decidiu a

Convenção, indicar os seguintes nomes:
v..

SENADO FEDERAL

Dr. Nerêu Ramos
, Suplente: Dr. Francisco Benjamin

I lotti.
CÂMARA FEDERAL

Dr. Nerêu Ramos
Atilio Fontana I

Candidatos indicados pela Convenção, à
Assembléia Legislativa .do Estado: '

.

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. JoãoEloi Mendes

,

-

Dr. Firmino Cordeiro
Prof. Lauro Locks
-,'lInáiiõ Zortéã

. -

Protógenes Vieira
Dr. José Bahia Spindola Bitteneourt
Epitácio Bittencourt
Francisco de :Souza·Neves
João Gomes de Campos
'Carlos Spalding de' Souza
ValérioTeodoro Gomes
Dr. Alfredo Cherem .

Hélio Peixoto
Dr. Osmar Cunha
Frederico PoY Filho
Dr. João Estivalet Pires
Paulo Preis

,

Afeõ·ção'j. c,Bndidafos .

ás
Escolas d'e 'tad'etes

Os candidatos abaixo relacionados deverão apre
Jentar�sé até o dia 17 do corrente nas:'

sscot.« PREPARATORIA DE SÃO PAU�O
OS11y Ortiga Filho.

,
.

,

ESCOLA PREPARATóRIA DE "PORTO ALEGRE'
'Alv�rci Flores Neto, Mario Lonchi Júnior, 'Paulo

Alberto Buchele Lino, Ottomar Nussner e Waldir AI·
I '

fredo Panneiz. .

',"

Mário Tavares da Cunha Mello
CeI; Antônio de Lara Ribas
Oscar Rodrigues da Nova
Dr. Armando Calil Bulos
Dr. Lecian Slowinski
Pedro Kuss
Manoel Siqueira BelIo
Ivo Müller
Hugo Roepke
Ermelindo"Largura
Dr. Orlando Bertolli
João Santos
n-.Heitor Guimarães
Alfredo Campos
.Ricardo Witte
Dr Fernando Oliveira
,

,

Jo�é. fag1ioli '

OhVIO Nobrega ,

Dr. Osní de Medeiros Régis l

Benjamim Bittenéourt Barreto'
Dr.- José Boabaid

' ,

Viagem, CO�'. $egu,.aça
.

e' ,'apidez'
'

.'

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-GNIBUS DO

BA�IDO� ,(SUL�BRISltElBO) -

Florianópolis. - ltájai "". Joínvllle - Curitiba

Agência,: nua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

. ,

Terrenos na . Vila florida
. .

.

,.

." (Estreito). .

"

.\1AGNIFICOS . LOTES, COM FINANCIAMEN'!'O A
'.' "

LONGO PRAZO SEM JUROS'
'Br.'Adalberto'T,olentino'de'Càrvalb& �._' .Oportu�idade especial para aquisição, com grande '

·Prof. Flávio Ferrari I • ..:" facilidade, de um, espÍendido lote na VI�A fLÓRIDA:
,

Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução.I
. Dr.Wilmar Dias Priviligiada 10calizaçâp, nas PROXIMIDADES DO ES-

Torq�ato \Ta'sso' . 'rÁDIO -po ItIGUE�RENSE: assegurando valorização
,

\Joaquim'Rigó "I

.

i1l1ed6�\'ER'�ENàS EM ZONAS 'MAIS DISTANTES
'. Arlindo Ferrari NÃO' PODEM;GFl3RECER AS 'MESMAS VANTA-

D· Yl C
" Peça hoje" 1l1eSmO informações a ,

.1'.
.

mar Ol�rea ,

I'
' SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA

, Tiago José ela Silva ' :. "", LTDA. (SUBRAL) \

, PI'. 'IÚnato'Ramos da Silva ,Escl'it,óriQ: ,Edifífiü' Sãu JOl'ge, 'Sala 4. :_ Fone: 2-1�?-2.

I �
, 'r::le::

, .,

',2 .w;'l
'Jo::ú lf:J

., GLS,

. federa�ão' dos Tfí8:bal,badores DaS
Ioduslrias do EStildo�d8 S. Catarina

I
'

.

CO,MUNICAÇÃO .

-Procurando ampliar e aprimorar os benefícios pres-I . .

tados aos seus filiados; dando cumprimento, assim, as

i uas relevantes finalidades, a. FEDERAÇ�O DOS TRA
� bALHADORES .NAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE
; Sf.NTA CATARINA, comunica que dispõe agora de

, ; Un;J.' Consultor+Jm-ídice permanente; 'eyue atenderá aos

.interessados, diàriamente, das 9 'às 11,30, à Rua Tenente
, ; Sílveira, Edifício 'Partenon, 2P Andar, sala 203.

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

.ce:,

PARA AQUELES QUE
Df;:SEJAM, O MAXIMO

EM CORTEZIA

E EFICIENCIA

Expresse Floriao"ólp·olis
ANDRADE & KOERICH

Transporte de car'gas em geral entre Florianópolis,
Curitiba e 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 PAUr,.O
Rua Rio Bonito n. 1247

Fone: 9·31-96 - Atende Rápido RIOMAR '

End. Telegr.: SANDRlI\.DE ,

Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
'com tráfego mútuo at� São Paulo com a Emprêsa

de Transportes .Minas Gerais SIA.)· .

.ft;f'Rb
��ERL-
NHF�/cRÕ SEM IfiVIIL

.

a c I T E
Agê.Dcia

de

.__

,

Com ist. VAIo.. � S.
.

6b�i�Á UmA ContA qUI

,;I��;ij�••�
Intl ..ender.i ju,,� com·

� p'ensl>dor
'

e

leVArÁ pA�6 SUA resid@n-

,
, (!iô um li'ndo tl útil pr'tsente:

um BELISSIMO eOFI?Ede J4CO eROMADO.

'NCO AGORiCbLA
,

'

1lw.o c/-r.aW,*, 16
'

...... FLORIANÓPOLIS _'. SANTA CATARINA H .• ·•

Publicidade'
Caba Postal. 45

}-'lorianópolis
Santa Catarina

fJIIí!&lmli�'!t��:l\iil.?l(

.

O MELHOR JURO-
.

5.·%
TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A.
ASSEMBLÉIA GERAL .EXTRAORDINÁRIA'

,I
'

COnvo�GçãO
.

I
Na forma dos estatutos e de acôrdo com a lei vi.

,

.

gente, convocamos os senhores acionistas desta Socieda-'
de para a Assembléia Geral Extraordinária que se rea

lizará no dia 10 detjunho do corrente ano, às 17 horas, .

na Séde Social, à sui�F�pp� Schmidt n? 14 - sobrado,
nesta Capital, com a segÜlnte..,<tlfaeul,do dia: .

1) Verificaç-ão, de. aurh�ntéj' ôo"capitaF:social;
, 2) Reforma dos estatutos;

3) Outros assuntos de interessa social.
Floríanópolis, 26 de Maio de 1954..

João Dav.id Ferreira Lima Diretor-Presidente
Lui? Fiuza Uma Diret:or.:Superinte'hdente

.
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Florianópolis, Sábado 12 de Junho 'de 1954

Cotuna - Traball1ista

Sob a presidência do sr.

dr. Miranda Ramos e· com

a presença de mais de

600 companheiros, estive-
Secretário Geral: Tucídí

des Paim Butuí
Talitoram reunidos em convenção

os trabalhistas de Chapecó,
'com- a finalidade de elege- Carlos

guíntes eompanheíros:
Dr. José de Miranda Ra-

mos

Paulo Marquees
;Paulo Marques
Jac.ob Aita

'0, diretório ficou grande
mente fortalecido. Op.ortu-

tad.oal por este municipi.o,
pel.o P.S.D;, tam1?em v.ol

t.ou a militar n.o seU anti

g.o partid.o .o P.S.D., dand.o

namente, daremos Uma re

lação c.om os nomees dos

::Jue foram eleitos..

integral
didatura.

E, hoje
Veread.or

nism.o São 'Joaquiense.

Abaixo va'e, transcrito (

.ofici.o que o bravo Verea

d.or expediu a.o Presidente
da U.D.N.: 'Ilmo. Senh.or
Presidente do Diret.orio da

U.D.N. de . São
. J.oaquim.

Nésta. Presad.o senhor: C.o·

munic.o á V.S., que .
nest:.

data t.omei a res.olução dt:

me afastar, das hostes ude

nistas e .ingressar nas filei

das do P.S.P ... Fil-o, tendo

em vista melh.or atende'r
aos ansei.os do p.ov.o de mi

nha terra. Outr.ossim� nesta

"O BAN"CO DO BRASIl

SIA. comunica que quinta-
feira pr.oXlma, dia 17 dt REVERENCIADA PELO' SINDICATO DOS
Junh.o, p.or ser dia santifi- JORNALISTAS PROFISSIONAIS A ME-

ca�.o - ,C.or?us Ch_risti -:-1 MORIA DE NESTOR MOREIRA
fenad.o f.orense, na.o dara '

expediente." .. filO, 11 (V.A.) _:_ O Si;.dicato d.os J.ornalistas Pr.o.

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

----

..

-.---, I �is�ionais d.o Rio de Janeir.o vai prestar amanhã à tarde

Declaração 'à" Praça'. I
iua h_.omenagem à memória d.o rep.orter Nest.or M.oreira.

Para .os devid.os fins e efeit.os, cumpre-me decla�ar ,el'l inaugurad.o álí o retrato do sauq.os.o e veterano jor'
à Praça que, a parÚr do dia 9 do mês em curso, deixou ia�;::;ta cuja morte está marcada como o simb.ol.o perene
de prestar c.olab.oraçã.o à minha firma o senh.or JOSÉ
LAUREANO DA SILVEIRA, m.otiv.o p.or que cessará

qualquer interferência do mesm.o junt.o a.os negóci.os da

firma, send.o nulas de plen.o ,dir€Ít.o quaisquer assunt.os

que pprventura venha .o mesmo a tratl:tl' tm n.ome d.o es-,
tabelecimento, uma vez envolv&m re��::llJsabilidade .dt:

qualquer natureza.
Florianópolis, 9 de junho de �954.

Restaurante "Rosa".,
�aul Depizz.olatti

"

Gerente
'�iJ'

HON!i>.J.JJlAS REJEITOU UM PACTO COM
..
'� ,.' A GUATEMALA

o i:rotest.o c.ontra as vi.oIE!Ucias p.oliciais.
Dand.o também.a uma das ruas de Copacabana o n.o-

ne de NEst�r Moreira, o órgão que reune .os j.ornalistas
)r.ofissionais desta capital inc.orp.ora a.o magnifico r.ol das

ua�',�n:�trivas mais'e�t� de perpetuidaq.e pela imagem.
, :), "

.,'l, .::,:�

Dr. Yrmar Corrêa
. ,

.'�

TEGUCIGALPA,11 (U.P.) -H.onduras rejeit.ou o

,oferE-t:im�nt.o de um pac.to de amizape e não-agressã.o o·

í'erecidQ pela Guatemala. O ministr.o das RelaçÕes E�te
ri.ores de H.onduras, sr. Edgard Valenzuela, numa n.ota

diploll1âtíca �i�igida à chancelaria guateIl)alteca, afirmou
'{Ue ta�:p'i!:�tc; é desnecessáriu,ent virtude �a existência'
de.:outrO's' tratados "que gaiantém o e:;tabelf>f'imento de

, i
'

nossas,c.ordiais ,relações".

,.',

,

.

CLINICA MEDICA
CONSULT.AS das 10 - 13 h.oras
Rua 'J;'i'radente 9 - F.one 3415

MECANICOSs
'I'recisa..se no Es�aleiro

Inforina:ção: Tel. 2266
Arataca
2212

Aumento do funcionalismo· ,federal
RIO, 11. (V.A. ) - A re- comissão de classificação e a letra "O" ou a referência

,

I

vam a majoração até qua- tiva que se "sentia otimis

t�rze mil cruzeiros para o

I
ta quanto às probabilidades

nível maior, o que equival de Genebra".

Na Câmara
o Minit1'ro da Jusfiça

De Sao Joaquim
SETE A' DOIS

.

mesma' .op.ortunidade 'est.ou

'Em São J.oaquim,· nas comunicando à presidencia
eleições de 1950, a U.D.N. da Camara de Vereadores

elegeu cinco Vereadores e deste munícípío, este meu

o P.S.D. elegeu quatro. gesto. Lembr.o-Ihe ainda,

Logo após a instalação da ser, o meu pensament.o, no

Camara, já começou a U. Legislativo Municipal, tudo
D. N. esfacelar-se com o fazer pa�a';c.ontinuar defen- "iiiiiri7iii-iií'iiq,7�'·.�r••_.�·:;,i";�,='::-:�:.:"�'-:"'" ,,-ii:, -.

gesto muito reprovado da dendo dentro dos sãos prin- C
-'" PTB

�

"baoecõeliminação, do Vereador Ni- cipios da democracia cri�tã 001-81080 ao _

.

em ,11' .

colau Correa, que por de- os interesses de nossa terra

liberação do seu partido e de -nossa gente.
teve que, apesar 'de eon- Saudações Progressistas.
trariado, renuciar o cargo (a.)' Joaquim Leão Bento

Para o qual fôra eleito com de Carvalho."
1° Secretário:

regular votação. Foi esse Vereador, o._�ais Mendonça
Um gesto muito feio, mas votado na chapa udenista e

2° Secretário:
�ntendia a U.D.N. que esse era o lider da bancada na

11 f f 1 CM'" I rem o Diretório, a Comissão Matte
Vereador não hes azia a - amara umcipa .

1
d

O C nd nte
Executiva e escolherem os Tesoureiro Geral: Lu .0-

ta. orresp.o e .

,,-

S'l
'

____� ........ candidatos á deputação es- VIC.o ,1 vestre
Acontece porém, que em

I" o' e''I I"ld tadual 1° Tesoureiro: João Ma-
seguida, em face de tantos "or D -"

O d�. José de Miranda ria Maciel
desgovernos, desligou-se o Gonzaria I f d

I

1 2° Tesoureiro: Dorvalino
Vereador Lourenço Waltri- S Ramos, pre eito aque a

Tivemos ontem, aqui na comuna e prestigioso lider Nora
ck, ingressando nas fileiras

do Partido Social Dsmocrá- redação, o g-rato prazer da trabalhista: no ?este cata- 'Para deputado estadual,

visita amiga -do 'CeI. Cid rinense, foi aclamado Pre- foram apresentados os se-

tico.
Gonzaga, velho confrade sidente do diretório, o que

Mais tarde, desligou-se o
nas lides [ornalisticas e an- causou profundo contenta

suplente de Vereador
tígo e prestigioso procer po- mento nas esféras traba

Doutor Públio Mattos, in-

do lític.o, h.oje afastad.o da vida lhistas daquela região e de
gressand,o nas fileiras

ptibHca.
"

tôdo .o Estad.o.
P.S.P., de cuj.o partido é .

O distint.o' conterrâneo,'. -o Dr. J.oã.o G.oulart, Pre
Presidente neste Municipi.o.

que p.or longos ,an.os resi- sidente em exercici.o do Di
Ainda .o suplente .de Ve

diu em Pôrt.o-Uníã.o e Ca- retóri.o Naci.onal d.o PTB,
reador senhor Hermelin.o

, .:;ad.or acaba de transferir-se pass.ou o seguinte telegra-
da Si1va Ribeiro que, em -

. )ara esta Capital. ma: "Dr. Miranda Ram.os
face da candidatura do Dr:

d Amigo deste jornal, de Pr�sidente Petebe Cha.pecó
Edmundo, para D�puta .o es

muit.o tempo, a gentileza - C.ongratul.o-me pre�ad.os
da sua visita e a b.oa nova c.ompanheir.os reunião parti-
de tê-l .o ag.ora . entre nós, do esse municipi.o vg da ..

;.oram recebidas c.om a qual tenh.o certeza sairemos,

negr�-ssou''1lai.or satisfação. mais fortalecidos pt Imp.os- K
ap.oio a essa can- s.olicitante se derrama , em

Agradecend.o-as, bem co- sibilitad.o c.omparecer s.oli- D.
-

-Ja".-m'e'
I

, .vist.oso trabalh.o gráfic.o:
fl'nalmente e' o m.o a sua palestra,de CAU- citei n.oss.o amigo deputa�o

'II
d' t' I.' ',' .

'

st.o p.osto, .o pe lU e e en-

L-ea-o SER sempre atraente, retri- Saul.o Ram.os representar- "
,

Joaquim RIO, 11 (V :A.) - Proce- caminhad.o n.ovamente' à es-

buimos-Ihe a visitá com um me magest.osa reuniã.o - '

Bento de Carvalh.o que, nu- dente da Europa, a.onde f.o· cada,' de envolta c.om as se-

ma 'atl'tude desass.obrada c.ordialissim.o abraço e v.o- Saudaçõe� tra1?alhistas'; (as) t' t
'.

1 "V"
. . r� o.mar par. e n.a can.on,lza- �Ulntes pa avras: amo,S A A' A I'

tos da melhor. felici<l'ade }.oã.o,Goulart _ ss.ociação t etica A soirée f.oi dedicada a

rompe\} c.om' .o U.D.N., in- .
.

.,' '1
. �a.o d.o Papa Pi.o X, regres- e�tudar seu caso. Op.ortuna- "B d B' 'I" I b'

entre .os seus, em sua nov... Ao deputad.o Saul.o Ra- I' d I
anc.o .o raSl, come- c asse, ancaria de Fl.oria-

gressand.o no 'P.S.P., para 3.oU a esta capita o car eal [mente lhe avisarem.os alg.o". '
,

desf.orra c.om .os Coroneis esidência.

"m.os
f.oi passado telegrama :1. Jaime de Bàrr.os Câmara. O temp.o passa, a barba

m.orando o seu prüneir.o nópqlis e'Jeina grande àni-
c.om este' te.or: Dep., Saulo d

'
". aniversári.o de .organização, maçã.o.

da sua antiga agremiação' Ib I Id d
-\0 seu ,esembarque c.ompa- cresce, o vento-sul vai e

. '50' O O r Ram.os - Chapecó - S.oli- " . fará realizar, n.os salões do O�ESTADO agradece .o

p.olitica e para dar á sua .• eece:ra'm altas' autoridades 'v.olta, .o sr. Bornhausen faz

Ib d C
cit.o prezad.o ámigo repre-' 1

.,

l'
Clube "6 de Janeir.o", n.o gentil c.onvite c.om que f.oi

terra um exemplo de digni- S ii roz �entar-me reunião diretó-
eC eSIaS lca: e repre:,e�tan- mais 4 .ou 5 viajem a.o Rio Sub-distrito do Estreito, distinguid.o o f.ormula os

dade e despreendiment.o f
. tes das entIdades cat.ohcas. e o míseró pedinte' nã.o é'

NotIcias que" nos .oram ri.o esse' municipi.o yg, apre- ilma s.oirée pr.ogramada pa- melhbres v.otos de felicida-
por cargos oficiais. nV1'adas de Chapeco' l'nfor d 1 chamado.. D,esespéra-se e

l'a a n.ol'te de h.o]'e,
. , d

'

'A . -

AI'� , :" sentan .o meu n.ome va .or.o- c.om lUI- es a ss.ocla�a.o t etica
No inici.o, eram cinco t, t 'd' b l'd .o' T

.

1'1'"
v.olta. S.obe .os degraus da '1'.0 a's 21 h.oras·. "Banc.o d.o Brasl'l".mamo er., SI .o a s.o VI _.o, p r s.os companheir.os sincer.os oscan '0' " am

-

h.oje, sã,o apenas dois; e a d d d II e'scadaria a.os pul.os. Ante
unamml a e, n�. sessao .o v.ot.os elevapo apreç.o - I _. " ,

',' .

'

.oposiçã.o que era quat'l'" Mil O se,us .olh.os. embaciad.os a ce-.
. c

Jurí a11' reah,'zada, .o noss.o S a
-

T b Ih' a' �
, a u a c .o e s ra a . 1stas

,

.

passou a ser sete. d I d
na anteri.or se repete. A

preza .o c.o ega- e-imprensa, (ass) J.oã.o G.oulart:
Esse, é o retrat.o de ude, J.ornalista dr. '.LU1·Z Abs da mesma chapa na mesma v.oz

A Comissã.o Executiva fi- W_ASHINGTON, 11 '(U .

e .o lápis anotand.o nova-
Cruz, redat.or do jornàl "A �.ou assim constituida': P ) O t A t.

- moes ro r ur.o mente o que já o fôra an-
V.oz de Chap�có!'. Presidente; Dr. J.osé de T.oscanini, ex-diretor da Or- teso Um c.olon.o h.ouve, 'que,F.olgam.os. imensamente Wirànda Ram.os t S' f A

•

d N
.

ques ra lU
.
.oUica a atlO- por cinco (5) vezes subiu

�m dar publicidade a esh 1° Vice Presidente: - nal Braadcasting C.ompany
llvissareira n.oticia.,

I
Deputado Paul.o Marques que acaba de ap.osentar-se
2° Vice Presidente: Ja- a.os 87 anos de idade, seguiu

B d B
..

,
cob Aita p.or via aérea, c.om destino

anca o rasl 3° Vice Presidente: Pe- a 'Milã.o, .onde' passará a

:1ro B.ordign.on temp.orada d.o ,verão.

estruturação dos servidores' cargos. "31"'-

públicos será encaminhada I Dizêle respeito ao enqua- Quant.o ao teto mínimo-

ao presidente da República dramento dos servidores ci- ,YG'lriará suas �.ondições entre
até o dia quinze do corren- vis da União. Noutras pala- as importâncias de mil e du

te. O aumento deve ser fei- vras: q_ funcíonõrio público -zentos cruzeiros e 2.400 cru,

t.o através do plano de re- corre paralelamente àqueles zeiros, Assim, o enquadra
muneração que acompanha dois planos e a eles está li- mento realizado conduzirá
o plano de classificação. Um gado. '

.
os funcionários dos postos

terceiro
\

plano, ainda não ' E' ainda através do en- extintos para outros sempre

noticiado, está sendo tarn- quadramento que os servi- em nível mais elevad.o.
·bém objeto de cogitações da dores públicos serão aumen-

....__..

4° Vice Presidente: Ger-
tados. Otimismo QD80t'Dmano Alberto Sella
Os cargos e as funçõJs-se- às negoc·la�o-elrão absorvidos

-

pelas novas \I
carreiras criadas. de Genebra
Elas obedecendo aos �í- ,WASHINGTO�, 11 (U.

veis fixados, estabelecendo- P.) � O sr. Dag Hammars.
3e n.o nivel 1°'.0 teto mínimo kjoeld, secretário geral. da
� no nivel17 o máximo. ONU, declarou em Nova
Os estudos em curso le- York, numa entrevista cole-

RIO, 11 (V.A.) - Q mi- Segundo inf.orm�-se hoje,reduzida, imberbe e c.om a
nistr.o da Justiça, sr. Tan- .o sr. Tancred.o Neves �stá

vóz metalizada (pel.o há- ,

'

cred.o Neves, está disp.ost.o a disp.ost.o a antecipar .o seu
.bit.o da repetiçã!J) lebrand�

TIM.F. • •

c.omparecer à, Câmara, de c.omparecimento, sem a

Deputados, em atendiment.o guardar a v.otaçã.o do refe
;l.o requeriment.o c.onvocató- rid.o requeriment.o, c.om.o'fez

.

tio. alí apresentado e prov.o- na ocasião anteri.or, quando
cad.o pelas suas palavras' prest.ou largos esclareci
num programa de télevisão mentos sôbre a aplicaçã.o aos
3ôbre .o papel que está

de-I
decret.os-Ieis do g.ovêrn.o Li

:3e�penhand.o a .oposição n.o nhares sôbre a radi.odifusã.o.
pa1s. . t"

_

,

Associàção Atlética 'B�DCO
do Brasil

I·, aniversário

..
'

E' PARA, CASAR
,

'

PRA QUE É?
OU

.

Em papel oficial, dentr.o de envelope .otidal, re
cebem.os o seguinte:

"Estado de Santa Catarina.
'

Secretaria d.o Interi.or e Justica Educação
S 'd

" � ,

e au e.
.

'

Departamento de Educação.

O freguês (e os há' até
de-c�dern.o) sobe'a escada

,ria é desemboca no saguão
do Palácio. Alí é recebido

634.

corri mesuras por urna orde

nança, e, senta (quando há

lugar) mesmo sem o convi

te' protocolar. Após uma

espera razoável, aprochéga
se um cidadão de estatura

Q "bôa-viajem", que a gen
te escuta em t.odos .os ae

r.op.ort.os nacionais (gentile
za do DAC) e repete, de

ol�.os quase fachad.os: "Seu

n.ome e o que degeJa". Di
t.o isto; - (maquinálmente)
escreve � resp.osta num bl.o

co, .onde um inquérit.o da

vida pregressa d.o humilde

. Fl.orianóp.olis, 8-6-954,
�

A turma d.o Partido S.ocial Dem.ocrátic.o (parti
d.o social derr.otado) p.ode ficar sabend.o que nã.o ga
nharã.o mais eleição no Estad.o. Deus n.os livre dos
sugad.ores d.os Ram.os. A "mamata" d.os Ram.os já
acab.ou e acab.ou tarde!

Observad.or ilhéu".
� Nós, com .o qualquer um, íam.os atirar à cesta a

b.obagem, negando�lhe atenção e duvidand.o-Ihe da
procedê!1cia: Relêm.o-Ia, t.od,�via, por que nela, um

qu'id n.os aguçara as veleidades detetives tas de ledo
res de C.onan Doyle e Edgar Wallace. E, de fat.o, sem
demoras e sem análises, percuciente; a c.onclusã.o
salt.ou, rigor.osaménte' exata: o papel�cho vei� mes
m.o d.o Departamento de Educaçã.o. Não

\
que .o papel'

.oficial .o denunciasse! Nã.o!' Iss.o 'p.oderia ser um ex

plicável cuidad.o dêspistatóri.o! A certeza pr.o";'ada de
que êle partiu de lá dec.orre daquela c.onc.ordância:' ,

"a turma p.ode ficar sabend.o que nã.o ganharão!""
Isso só p.ode mesmo ser de lá! Ttf. na cara!

as escadas, para solicitar .o

repar.o num trech.o de es-jtrada de 200 metr.os! E d.o .

primeiro ao quinto intento.
f.oi fichad.o. O lápis .

desli
zand.o n.o bl.oco assetinad6
e a voz m.onót.ona, c.om o

. eu refrão azinhavrado,
enervand.o: "Vamos estu-

dar seu cas.o". 'P.orque en

tão, nã.o fazer com .o Nil.o

.Peçanha? NUI:Ila de suas

viajens, levou .o secretári.o
. I ,

que era R.onald de Carva-
.

l�.o, para t.omar n.otas das

s.olicitações. Munid.o de uma
Júzia de lápis e uma agen-.
da ,ref.orçada, lá se f.oi .o

R.onald registrand.o tudo,
Find.o o quart.o dia estava

2sg.otada a capacidade da

1genda. 250 folhas atulha
Jas de letrinha muida. O '

':elho Nil.o, sorrind.o, ac.on

selh.ou: R.onald, compre um
d�sses lápis. de brinqued.o,
de ponta de borracha, e'

an.ote tudo ... 'A sugestã.o
fica. SE é para enganar .o

p.obre pedinte,. pelo r:"��os,façam eC.onomla de lapls. e

papel timbrado. P.orque,
come, as demais coisas, lá

pis to papel impre�sso cus� I
tam dinheiro. P.or sinal, di
nheiro dos' própri.os pedin
tes ...

...BUM )
,

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