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'. P.) .:_ Noticias prôcedenjos tamento na tor��t��:,''; -

N,' 1 t �914 ,da Gúatemala indicaram
,.I

e ..

d� Aquino '

que o govêrno guatemalteco Inveslidaouo
,.�_�.���'O�_��.!!·�.�.�ll�·_��·�II'�_!'!_ prendeu numerosos inimi- iS
Edição de hoje - 8 página5'

'-- ' -·-=:-==::F=lo;...r-ia-n-ó...,;p=ol-i-S,=n:...·-Om-in-g-o-=':__13d;-.r��ho de 1954
f 'ert'l... gos políticos. Tais informa- :inliltrações

O-"I,-S'a-_'___�a'r-ec-'1 U-,-no-'B-,r�a'-s'II-" 'Sera' convocado' a:m'�'a'" B··ha;'·��:�.e�:i:���::::!\;� prASli�����jo,�!h(�:
I

amerrcana dominada pelos Me-Carthy revelou que es-

WASHINGTON, 12 (U. mala. Nas consultas iniciais, comunistas é ex::pcion�l- tá investigando possivel in
� P.) _ Funcionários bem as repúblicas, americanas :nent�. tensa. Aviões nao filtração comunista �a po-

I informridos revelaram que concordaram,com a necessí- identificados ,voltaram' a so- derosa
_

Administração .de'

um ex-aliclal ras,l!o condenado à morte os Estados Unidos resolve- dade de um 'encontro, para brev�ar. o pais. ,Sabe-se que �p�r.açoes, no .
Estrangeiro

�
ram pedir segunda-feira a troca de opiniões. . C! e�erclto contmua leal ao I dIngIda por Harold E. Stas-

���i�§:#::�t�G ! ���:��;:�;i�l��:;:�� . ffN�ljC;O:I:a�sl�, !qa:uuae:��f�o�:rua�iOs�f'il.nc�I:a�1 im�l�nia�rm,r!aiiqhu:e��s!�t.�a!O'�d�a�:G';u�a�t:e';- ,.Comuli.c.'ados"'êô,lreq Per�n'eluÊq"'õ'adõrlicia paulista deparou com impressa pela União Cen-
o misterioso desaparecimen-. tral de Após-Guerra, de russodurante o último con-. Prepara••·vos bela·co·s na Iroo'e.-rato do ex-oficial russo Nico- que era sócio. flito e condenado à morte lollcóp"teros pa

.• I
las' Nikocas Lubomirsky, SAIU SEM ESCLARECI- devido a um, desentendi- ti ,

-

�IO, 12 (V.A.) - A im- metida' contra a soberania cosa do govêrno de Lima,
que desenvolveu um movi- MENTOS , mento com um oficial supe- ro O 1·10 8 do 8ul prensa foram. dirigidos os equatoriana por elementos que nos últimos dias vem

mento, entre seus patrícios, Segundo as 'declarações rior, mantinha constante' .'.' seguintes comunicados: militares, peruanos, que pe- efetuando inusitadas mobí-
para a formação de um aso- de Ivan, Nicolas, no dia em correspondência com a Eu- BUFFALO, EE ..y.U..:,. 12 "A Embaixada do Equa- netraram no território do bilizações de tropas, tanks
ciedade essencialmente' an- que desapareceu definitiva- ropa. .

(U .. �) - A DIVIS?O de dor se vê na necessidade de Equador. e' capturaram 'vá- e artilharia pesada em díre-
ti-comunista: Clube dos mente (23 de março passa- 'A atencão da Policia foi Hehcopte�os da Bell AIrcra- responder ao comunicado rios soldados equatorianos. ção à fronteira do Equador.
Russos Amigos do Brasil. ,do), lhe havia pedido qui- despertada pela carta de um fat anunciou ,ter vendido que a Embaixada do Perú A Embaixada do Equador ° Perú, para contestar
Nicolas Lubomirsky che- nhentos cruzeiros empresta- cidadão que, de Atenas, de- dois dos seus �odelos "47- publica hoje em alguns jor- lamenta, uma vez mais, que mas próprias atitudes, pre

gára a, êste pais há pouco dos, saindo às três horas do sejava conhecer seu para-' G Bell, ao.Brasil, para o Es-. ?ai� des�� Capital, e �o qual .1 Embaixada peruana, não tende acusar o Equador de
mais de ano, provindo da trabalho, sm que ao menos deiro. tado do RlO Grande do Sul, insiste nas tendenciosas e obstante sua afirmação de estar realizando preparati-
Grécia, onde estivera num e que esses ap�relhos serão inexatas ,versões propala.das que não abriga' o propósito VOs bélicos, quando todo o

/

campo de concentráção, a- Condenadà' pOr. vo.ar entregues no dIa.30 do cor- pelo Peru, pretendendo JUS- de suscitar polemicas sôbre Continente conheceo alto e

pós fugir da Rússia? en-, rente.. '

tificar ao nova violação co- )S incidentes que o Perú comprovado espírito pacifís-
quanto 'esperava seu fuzila- duas' vezes' N R. F

.
.

promove. continuamente, ta do Equador e sua lealda-
mento. O 10 a' ragata :lesminta suas palavras com de para com os postulados

NADA LEVOU
'

.

. os' fatos e tráte de enganar de. concórdia americana,
Apesar das buscas reali- RIO,'12 (V.A.) - O Tri-, de sua irmã Aurora Olivei

ceBl·gb ry Ba" e surprender com suas pu- que contrastam com a poli.
zadas pelo Policia paulista e bunal Regional Eleitoral, de . ra Malasi, que, na ocasião, ,U . yn blicacões, à margem do Co- tica belicosa do govêrno do

I I São Paulo confirmou a de- se encontrava hospitalizada 3

F d
.

.

P' 1 t
'

pelos elementos da, nterpo mité de· ia ores, com o in- eru, o qua man em em

(Comissão Internacional de cisão do Juiz Eleitoral , da em São Paulo. RIO, 12 (V.A.) _ Ao lhão do almirante-coman- consistente pretexto de que prontidão forças despropor-
Policia Criminal), nenhuma localidade de Votuporanga, som de 21 tiros, cruzou a dante da Fôrça do Alto-Mar, as representações diplomá-. cionadas com' as necessida-
pista foi 'encontrada que pu-: que condenou a eleitora Ja-: DrilDCAS' OI Dr- barra do Rio de Janeiro on-: hasteado no cruzador "Bar-, ticas do 'Perú tem que pro- des de sua segurança naeio-

, desse esclarecer o paradeiro cí Oliveira Saes Pena f seis r li . tem a fragata antisubmari-' roso". ceder assilJl porque o Equa- nal, e 'se haja dedicado, des-
de Nicolas. ° pouco que se meses de ·detenção com di- dem do Cru,ze'l� na "Bigbury Bay", do 7° Sob ocomando do capitão dor apresentou uma exposi- de há muito tempo, a uma

f .eito a "sursis" por haver, E
.

d
.

d d' d
-

sabe .a seu respeito, oi in- squa rão as In ias Oci- de mar e guerra Martell, cão aos Países Fiadores, co-' inquieta ora preparaçao ar-

formado por seu compa- em 'eleição realizada no mu-

ro do So-l dentais, baseada nas Bermu- chegou a fragata ,H. M. S. �o era obvio que o tivesse mamentista, . demonstrada
riheiro de quarto e traba- nicipio de Alvaro Florençe, das, que' realizou mais 14 "Bigbury Bay", pertencente Eeito, de conformidade com pelo fato de que dedica uma

,

K t votado duas vezes. 'F'ícoú di , f'
,

I d R d J ri- bit t dlho, Ivan' osmatana, am-, isparos em rente ao pavi- ao 7° Esquadrão de fragatas ) Protoco o o io e a- p�Le exor í an e o orça-
, provado no processo que Ja- PARIS 12' (U·' P)O· d P' , fbém russo. ,

..
-

anit-submarinas das Indias neiro, pata denunciar o ato rnento o aIS as orças ar-

Em revista ao quarto de cí, após votar com o seu pró- embaix�dor do Brasil em VÔOS p'a,rticula''rAs Ocidentais, baseadas nas arbitrário e violento do Pe- madas e às aquisições de
Nicolas, numa pensãct à.rua prio título, voltou a votar, França, sr. Caio de Melo 'f Bermudas. .rú e a conduta hostil e 'beli- material bélico".
Costa Pinto,135, encontra' ,horas depois,' com o título �re:��ola�o�r����rfce:s�l� 'SUSpeDSOI .

'
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. , r." or a·
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"

' ,_ sô�r.,€! ,9, terl1i:t�:t:�o nª,çio��}\ :."'I�, ..'em;,,Ja'gDa"�iJ:llaf�e'-::\rfde'jra' Regtêssa,.hqj�. �'�ossa cá-
"" ' .: '.J'
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" 'Pit�In:1é.p�is de ui�1l'.longa

BELGRADO, 12 (D. P.) ao divulgar essaAllOÍlcIa,' a- -ua anb .IOpl'lX�eqw� � ,a teu a um,"severo controle'e �w"'�À' ,"4' "

",.,..,
I

viagem a Argentina, Uru-
_ 'Será -estabefecida brev� crescentou que ·i.cle.ntica en- tnegará, pessoalmente, 'essa vi�,ia:,da.�l� aér��ul�, - .�.' .,", :A';'dêgringolada ud'e'hifta:,� �ó�;'-o-·lleg&�6;�a:.;t �

guai e ChÜe_, onde- esteve em

mente, nesta capital, uma -Údade será igualmente cria_l cond�c0raç'ãO' ada
sr. Mau�i- ExercIto, todos o; ae:od�o- volU;ma.�se ·dia a dia. Começou em Joaçabà, cres,.. estudos de sua especialida-

Câmara de Comercio, a qual da no Brasil, com a mesma I ce' N:gre,. e� ata que am- mos ,e aer�nave;, e propne- ceu ?ia: Lag'una, q.gravoti-se em. Joinville, atingiu' ,

, representará ,as eÍnprêsas finalidade.' da nao fOl fIxada. dade partlcular . ArarangtLIí} derivou para São Bento, eClodiu em de, o dr. Horta Barbosa,

!�:�:���:� co�u� B�:�:ém Faleceu o O'epulado 'dl·son Passos ;���C:i%,é :;::ec�:!!�u:���::;a:;���: ��n�!�
_.

��::::t�X::U:O:s�:OE�t:�:'O
maAço_aegs�ê?�gi�S����a�,���nJ.�Og�,-, '

- �
� " '.

pios l::�� s�:�:t;�oSt�c�;;S����:d:= :!�j:rg�:� O ilustre técnico que mui.

_. to tem feito pelo' problema
.

'f 1 TUna e de Vid.eira, também nesses municípios a- .Mesa um re!].uerimento su- tico carioca, a �ram os srs, do reflorestamel!to em San-
bscrito por vinte e seis se- Francisco Galoti, Hamilton cabam de ocorrer sérias divergências nos dire'tó-

rios e nas fileiras da U. D. N., das quais se afas- ta' Catarina, faz-se acompa-nadores, pedindo o levanta- Nogueira e os lideres. de to-
tar,am vários elementos prestigiosos e chefes de nhar de sua exma. família-emento da sessão 'e a desig- dos os partidos com repre-

-

d
. .-

t
-

CA Alt numerosos contingentes eleitorais.' c.hegará ao aeronorto eln a-naçao e �ma COI11ISSaO para sen açao na amara' a. '

T

t S d D' d
., Corria já fizemos com ,os demais municipios, VI'a-o da Varl'g a's 13 horas.represen ar o ena o no en- epOIS e aSSOCIar-se as

têrro. manifestações dos oradpres, em nossas próximas edições pormenorizaremos Formulamos ao dr. Horta
Manifestando pesar pelo.o sr. Café Filho, na presi-

os fatos com melhores dados e 1t0mes dO$ polí-
I ticos que se afastaram 'da grei situacionista.. Barbosa os nossos votos dedesaparecimento desse polí- .dência, lev'l.utou a sessão.' .

.

, :- boas vindas.

R ali mada a
RIO, 12 ("V.A.) --=- Fale-

8 r
,.

.:!eu, ante-ontem, o deputa-

Gonllaup.8. em
do Edison Passos, atual re-

y presentante do PTB e Pre-

J
·

. sidente' do Clube de Enge-
o'racl nharia, 'Ex-Secretário da

RIO, 12 (V.A.) - -O, co- Viação, durante sua gestão
ronel Juracy Magalhães, foi' construida à Avenida

presidente da Petrobrás, re-' Presidente Vargas.
cebeu carta do sr. Lourival ,O deput,acÍo Edison Pas

.

Fontes, em que o chefe da, 30S foi vitima de, um edema
Casa Civil da Presidência agudo do pulmão. Chamada,

da,Repúblic� ,�anifesta, em •
uma ambulâJ:-lcia do Hospi

nome do sr. Getúlio vargas",
tal Miguel Couto à sua re

a segurança do govêrno de sidência, já nenhum socor

que, à frente da Petrobrás, 1'0 lhe foi possivel prestar.
o sr; Juracy Magalhães mais

I
O Senado suspendeu, on- RIO, 12 (V,A.) - Presi- ra, formados pela Escola RIO, 12 (V.A.) - O ves- possibilidade do lancamento

uma vez afirmará suas ex- tem, os seus trabalhos em' dida pelo chefe do govêrno, NavaL A festa contou com pertinG ofidoso i'A Noite", I da candidatura do s�. João
traordiI1árias qualidades de homenagem à memória do realizou-se ante-ontem a so- a presença das mais altas sempre sobrio em questões I Gou t pelo Partido Traba
homem público e de admi-I deputado

Edison Passos, fa- lenidade de juramento 'à autoridades' civis .e milita- politiças, ab�e sua secção lhista Brasileiro, secção, do
nistrador competente e hon- lecido na véspera. O sr. Bandeira de mais 195 novqs· res, realizando-se na ilha de' especializada de hoje com a Distrito Federal, para o Se-
rado. Mozart Lago encaminhou � oficiais da Marinh.a deGuer_ Vilegàlgnon.'

.

I seguinte nota: "Fala-s'e na � nado.

Novos oficiais, da' Mari- CADIDATO AQ SENA,DO
oha de"6uerra .0' SR.· JOAO GOULART

1

sangria na veia da saúde. Deslembrou-se, 'nas alturas, de
que', partido por partido, fôra ainda uma vez derrotada
'em 1950. Na Assembléia nunca logrou maioria.

Apossado do govêrno, ao sr. Borphausen faltou pre
paro, especWco e' público, para estabilizar a situação.do chefe do partido nem do governa,dor, com o chere-go- Agiu, desde o primeiro dia, como se fôra ó escolhido por O

vernador piorou e expluiu. ,<esmagadora !paioria. Atirou-se às perseguições dos ad-
Os fatos estão aí! Nem acabara o sr. lrineu Bornhau- versários, unindo-os à base do sacrificio. Desconheceu os

sen de acumular 6 govêrno com a direção partidária, as que lhe tinham sido decisivos e lhe eram impermut'áveis
situações tensas e precárias agravaràm-se e eclodiram em na conquista do Palácio e no equilibrio do govêrno.
tremendos estouros sucessivos; que não só comprometem Para,manter-se, a situação que, politicamente, só co-
o partido como lhe ameaçam os frágeis alicerces., met�ra desatinqs, injustiças e ingr�tidões, necessitava,

A transfusão de sangue do poder executivo, no 01'- 'pelo menos,. de poderosa substância adminish'ativa.
ganismo enfermo, que já m.al suportava o sôro da dire- Mas, se o. pâ'norama político era ,um conjunto de ne-

ção udenista, era terapêutica contra-indicada. Cuidaram, gações dispersiva:s, o administrativo ainda era pior. De-"no entanto, que fôsse remé'dio heróico. _' le, ilustre político udenista, ao abandonar o partido, dei-.
Eleitoralm�nte combalida, desde a nascença, a U. xou síntese lapi.li�r:

D. N. acreditou-se curada em 1950. Esqueceu-se de' ob- "A vitória' udenista de 1950 teve por causei principal
servar o regime e cometeu todos os abusos proibidos. a beleza, d� progrp,ma de' govêrno que apresentou ao eIei
Deixou de' lado os exames periódicos e relaxou a neces- torado. Ao povó tudo foi prom,etido e nada, nada mesmo,
sida,de de' seconferir, nas chapas. Se o fiz�sse, com a pru- foi cumprido.t'P�ois dé tr.ês anos de poderJ se d·ermos·
dência a que até o.instinto obriga, teria sabido quea Sl,la um balanço 1t"Ô��!l{Le' foi/feito, observaremos .que bs com

alta, em 1950, estava condicionada ao mais rigoroso.tra-, promissos foraffi:l�quecidos e o que se faz é'justam-en�e
tamento dietético.

'
.

o que se garan_tia rUía ser feito e o que não se ,faz é j't.!-s�
Apos��ndo:se do govêrno, esqueceu-se de que quem tamente o que ��ta ser féito". ,

I

.

.

lho dera
_

nao fora a sua força única. Empolgada pelo Diante, disso \ ;São 'naturais. �s agressões da imprensa
poder, nao analisou' os fatos para ver como a êle ch.ega- oficial ao P; S: D�, cáda dia maior e mais prestigiado, e
ra. 6mitiu, como degraus já" ip.úteis, aqueles que lhe co- aos seus chefes, que não o são de bobagem. Esses at"a
briram a diferença de votos <f4e falt,aya para a vitória. A. ques resultam :de 'um 'sentimento descoberto, tanto maior.

.

ausência de um só dfl].es pareceuAhe nada" quando quanto inferior: "inveja! ,,'
� 'I

( �:ç; "-li_

Simples Inveja

Assinala-se mesmo já ha
ver entendimentos bastante
adiantados naquele sentido,
c?�te,ndo a indicação, inclu-
Slve, conforme, o que se vei
cula, com a concor.dância do
deputado Lutero Vargas.
Os meios ligados àqueles
dois próceres, porém, não·
confirmam e nem desmen
tem a nO,ticia".

, .

A U. D, N. catarinense, sem chefe que possa dirigí,;

/.la e saiba aglutiná-la, virou cano ve1ho:, arrebent� ��ui,
fura ali, racha acolá. Se tentam, com enormes sacnflClOs,
consertar um buraco num ponto, estoura uma brecha

,
mais adiante.
I Os casos, nas suaS hostes, são tantos, quantos os mu

nicipios 'catarinenses, nos quais se acha divida em alas e

subdividida em grupos, já inconciliáveis aquelas, já em

combate aberto estes.
"

Como medida extrernfl dIante do esfacelamento, 'q
última convenção foi, reunida, ilO Palácio e entregou a

chefia' do partido ao sr. Governador. Acreditavam os

udenistas que o 'sr. lrineu Bornhausen, com o poder do

cargo, tivesse fôrça para evitar a debacle.
� _.'

Erro crasso.
• ,,'.

° governador, po� obr? e graça da calamit6sa admi

nistração com. que' vem castigando o Estado, .longe de es

tar em situação de dar prestígio a quem quer que seja,

es,á na de precisar quem o ampare e, lhe dê âniplO pal1a
. ch�gar' ao fim dl'} missão qúe tanto quís, sem .para ela f!o2

preparar. R,esultou daí ,que as suas· intervepçQes não ti

vel;am, como não poderiam ter, embora reforçadas pela
origem dupla, de governador e de 'chefe de partidó - o

condão de reunir o que se dispersara. Essa dispersão vi
nha de duas fontes: dos erros do partido e dos erros
do govetnador. Unificando-as com a entrega d.a c�efia ao

governador, as crises internas, obviamente, só podiam a-o

gravar-se.
E isso acont'eceu com ,inexorável fatalidade.
O que, antes, não conseguira ajuste e solução nem

oposiç&o estão rolando.
Você não acha, Gover
nildo, que .está eJIl tem

po ?e" mandarmos fazer
a nossa barca?

UDENltDA - As águas da

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianópolis, Domingo 13 de Junho de 1954 o ESTADO

.

CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ E

Profissional JDR• GUERREIRO
M E D I'C O 5 :�' �,' -: ','D'r. ,fao'stu' UrasU I O E S T A D O Chefe do Serviço de Ouvidos - Nariz e Garganta

do Hospital de Florianópolis. "

A i ESPECIALISTA EM DO-: ADMINISTRAÇAO, A clínica está montada com os mais modernosMÁRIO DE �ARMO I DR. ALFREDO ,DRA.WLADYSLAV,
ENÇAS DE CREANÇAS. .Redação e Oficinas, à rue Aparelhos para tratamento das doenças d� especialidadeCANTIÇAO " CREREM 1 W. MUSSI CLINICA GERAL Conselheiro Mafra, n. 160 'ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operação),

- lVIÉDICO _: � e CONSULTAS: Das 10 às I Tel.. 3022 - Cx, Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das sinusites eI CURSO NACIONAL DE Diretor: RUBENS A.
''\. inflamações do Nariz e Garganta)'CLlNICA DE CRIAN·ÇAS DOENÇAS MENTAIS DR. ANTÔNIO· DIB 12 horas.

,RAMOS. lONISAÇÃO MEDICAMENTOSA (Moderno apar,elho
ADULTOS . .

,

Ex-diretor do Hospital I M,USSI' Gerente: DOMINGOS F. DE
para Ionisar M,edicamentos (Tratamento de dores -deDoenças Internas

Colônia Sant'Ana.. _: M,ÉDICOS - Cons. e Residência: 7 de AQUINO. Cabeça e Inflarnaçôesria Garganta 'e Olhos. E'11 muitosCORAÇÃO -, FIGADO -

_ _RINS ...:_ INTESTINOS Doenças nervosas e men- , CIRURGIA�CLíNICA Setembro ii. 13. Representantes:, casos são evitadas as operações das Amigdalastais.
GEI�AL-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLE,TA FRIO (Tratamento das FaringitesTratamento moderno da •

, SIFILIS Impotência Sexual.
Serv ico completo e espe- ra, Ltr'a, e inflamações dos Ouvidos)Consultório .:._ Rua Tira- ,Rua 'I'iradentes n. 9. ;;ializad; rias DOENÇAS DE Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radiografias da Cabeça)Consultas das 15 às 19

SENHORAS, com modernos A D V O G A DOS - flO andar, REFRATOR (Moderno Aparelho para RECEITA dehoras,
, imétodos de diagnósticos e 'I'el.: 22-5924 Rid de (OCULOS)'FONE: 3415., tratamento. . Janeiro.

. I LAMPADA de fENDA (Ve;rificaç�o e diagnostico deRes.: Rua Santos Saraiva, ISULPOSCOPIÀ - HISTE- Dlt, JOSÉ MEDEI-,\ Reprejor Ltda. , . lesões dos Olhos)'Tel.: Cons. - 3.415 - Res. 54 - Estreito, RO _ SALPINGOGRAFIA, I ROS VIEIRA
'

Rua Felipe de Uliveira, n. INFRA VERMELHO-' 2.276, - Florianópolis. 'rEL. - 3245. 1_ METABOLISMO BASAL
. ., ADVOGADO _

21 :- 6° anda!. '_ II Grande Prática na Retirada' de Corpos Estranhos de.'

. I Radioterapiap or ondas .
"

I
.. '1 el.: 32-987 ...

- São Paulo Pulmão e EsofagoDR. ROMEU BASTOS DR, MÁRIO WEN-llcurtas-EletroCOagUlaçãO -

Caixa 'SPo sttal'C15tO 'na taJal1 ASSINATURAS Consultórw: Visconde de Ouro Preto 2 (Altos da CasaD.I1'S HAUSEN _. an a a ari -

N C lt I
' Pi{a,c, v D' " Raios Ultra Yioleta e Infra

_

"
'

, a aptli, Belo Horizonte
- MÉDICO -- I CLíNICA MÉDICA DE I Vermelho. . DR. MÁRIO LAU-' Ano ;

:
.. c-s 170,00 Residência Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365Com prática no Hespíta! ADULT�S. E C�IANÇA� Consultório: Icua �:a�ano, I

'
. Semestre Cr$ 90,00 Consultas -'pela manhã no Hospital _ A tardeSão Pranciseo de Assis e na Consultório ...,.. Rua João

'I
n. 1, 1° anda_r - Edlfl�1O do, ,RINgO, No Interior ,'das 2 horas em diante no Consultório,Santa Casa do Rio de Pinto, 10 - Te!. M. 769.' Montepio,

' : é�">' 'Ano Cr$ 200,00

\ -DOEÚÇ'AS
-

6()
-

APARELHO' riiemSTIVO
'

__

'

Janeiro Consultas: Das 4 às 6 ho- Ep,rál';o:'Das 9 às 12 ho-
C AUDIO I Semestre Cl'$ 110,00

_

,

CLINICA, MÉDICA raso ras :._ Dr. MUSSL DR- L '

'An!incios mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA-
CARDIOLOGIA F.esidênci,a; Rua Esteves Das 15 às 1'8 horas - Dra, ' BORGES .tráto.·. '

,DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL'
, . vu Júnior, 45. Tel. 2.812.

i MU8SI.'
1

I ADVOGADOS pU?'lsl'coardi�,sin, ania_so' mseerSa_moO�eVnOã.I� Dr. MI·uuelJ"!.N1u.'n\es' F'errel"'8Consultório: Rua I or I '

, lH,esid�.,cia: Avenida 'I'rom- Fôro em geral, Recursos �'" v

Meireles, 22 Tel, 2675. IOLHOS - OUVIDOS -

powsky, ;:;4. '

perante o Supremo Tribunal vído-. .,
Horários: Seg.undas, Quar-I

NARIZ E GARGANTA I

I FedeMI,' e Tribunal Federal A direção não, se respon- '

RECEM-CHEGADO DO RIO DE JANEIRO,tas e Sexta feiras: JÚLIO DOIN I de Recursos.
"

sabiliza pelos conceitos emi-
ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, 10Das 16 aS,18 heras.

., I
DR.

VIEIRA DR. NEWTON' 'Flor!��:�J�RIO�difiCiO tidos nos artigos assinados.
ANDAR DAS 9' AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.Residência: Pua Felipe _u_ _............... CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OU'I D'ÁVILA São Jorge, rua Trajano, 12

I f
- DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FELIPSchruidt, 2� v ,

- 2° andar"
. Especialista em: Olhos - -,'1°. andar,- Isa1a 1. Q ermaçeeS SCHMIDT.1 o> CIRURGIA GERAL

Rio 'de Janeíró _ Edifício
_:�.

l

;;����
..

ZO- �;::::a de :1:'· Gar.,�;::'�:gitéd:!�:;:�d.de �i�'�a,��o�:n!:fa���::
O lelt=!���.,.. .... Dr. Carlos F. EngelsinuMER GARCIA

1 f V lho Consultório: Rua Vitor DR. CLARNO G.
ta coluna;' informações que

Médico dos Hospitais Americanos e da ForçaDsplnmado.. pela FaeuJdade _11 ra- erme.
Meireles n. 28 - Tetefone:

" de Expedicionária Brasileira
'

Nacional de Medicina... da, Ultra-Sonoterapia - Ne- 330t ,', GALLETTI neeesaíta, dlàriamente e
_

MÉDICO _ OPERADOR _ PARTEIROD 15 h ADVOGADO imediato:, •

I
Universidade do Brasil Lulízaeões, Consultas: as oras - -

Doenças de Senhoras e Crianças _ Partos _ Operações'd "

d' Rua Vitor Meíreiles, 60. O M' M d f T
Ex-Interne por 'concurso .ai '.Equipo de Oto-Riiio

I
em i�nAte.. ' .

'

aIS o erno e e iciente ratamento e OperacõesMaternidade-Escola (' "

E t d ),
v Residência : Rua Vidal ' FONE: 2.468. JORNAIS, Telefone das doenças de Senhoras

•

(Serviço do Prof. Octávio I!;!nJCO no· s a o
Ramos - Telefone 3.422.

I
- Flori,anópoHs - O Estado ........•• 1.022 Cólicas, flôres brancas, irregularidad_es mentruaes, ton-Rodrtgues Lima) -fiuá - Vitor Meireles "

" -

�_ A Gazeta .....•-: . •• 2.65«11 turas, zumbidos de, ouvido, neur'asteriia, Irritabilidade,Ex-i'nterno do Serviço de n. 22.
' DR. 1)IB CliEREM

. Diário da Tarde !" 3.579, insônia, impotência e frigidez sexual em ambos os se-Cirurgia do Hospital Horário - 9 ás 12 horas ADVOGADO
, Diária da ManhA .,. ,2.463 I xos _ Tratamento pré-nupcial e pré-natal.I. A. P. E. T. C. do Rio de _:_ 16 ás 18 horas. Causas cíveis, comerciais, I A Verdade......... 2.0Hl, Operacões especialízdas do ouvido "nariz garganta'Janeiro

FONE - 2.675 criminais e tr.abalhistas. ! .Imprensa Oficial ..• 2.688: sinusites, polipos, desvios do, septo (�ariz) l�bio pa'rtid�Médícc do Hospital de
Consultas populares 1 HOSPITA_IS - Operações de hernias, apendicites, ovário, utero,Caridade Res idência : Travessa'

\ Rua Nunes Machado, 111 ' DO!, CarIdade: hemo:rroides, adenoides� hidrocéles, 'varicoceles eDOENÇAS DE SENHORAS Urussanga 2. -
«(Provedo&-) , 2;3141 " varizes 'elefantiazes- PARTOS�OPERAÇOES Apt. 102. \(esq. Tiradentes) - sobra"!

I (Portaria) . . . . . . .. 2.036 C' I R U R G I'A E M G' E R A L•

R' �831Cons: Rua João Pinto n. 16. DR. 'VIDAL '

I do
- sala 3.

I N�lr.eu a,mGC1...... I'ratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,das 16,,00 às 18,00 . �h Itar . . . . . . . . . .. 3.157
,

'

hemorroides com 6 injenções, sem dôrhoras. CLíNICA DE CRIANÇAS
--

,

São SebastiAo (Casa
3.153 OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)Pela manhã atende CONSULTÓRIO - Feli- Dr",. H'8.os (;fj n Kechele ! de Saúde) Tratamento e Operações do 'estômago, fígado, vesicula e

'
dlàriamente no Hos- pe Schmidt, 38. • LJ�ln I Maternidade Iloutor

s.iar intestino _ Tubagem duodenal. ,pital de Cáridade. CONSULTAS - Das 4 CIRURGIÃO DA CASA DE SAUDE SÃO SEBASTIÃO Carloe Cerrza ... ::'ratamento da Sífilis pelo processo Americano, maisResidência: \$ 6 horas. . i Laureado com a medalha de ouro pela Faculdade, CHAMADA.s U�-
moderno, em 3 ou 15 dias.Rua: General Bittencourt Residência: Tenente su de Medicina do Paraná. 'I GENTES

B)).ct 3.313 �écnica,_itnica no �u�do para o tratamento do Heman-1 -I '--: O:--
,

Corpo de, 001 ros

IglOma (manchas ,de vmho) no rosto ou no corpo, ,com
n. 101.

I,veira, 130
,

.... I Prêmio "Victor 00 Amaral de Clinica Obstiteca da Serviço Luz (Recla·
2.40� �. ,

100% de cura,' ..

Telefone: 2.692.
- FO'NE - 3.165. Faculdade' de Medl'cI'na '

, "'.aç.ões) ......... 't.
t d I T t t

-

d d. ,'"ecel 'a e ocu os - ,ra amen o e operaçao as oenças--�-----__,..- ,I Pohcta (Sala Comls-
�!os olhos: PTIRIGIO, CATARATAS ESTRABISMOI DR. ARMANDO VA- IDR ANTÔNIO MO- Com estágio na Clínica,Cirúrgica da Faculdade' sário-) . . . . . . . . .. 2.038 .

ETC.' ,

LÉRIO DE ASSIS NIZ DE ARAGÃO de Medicina 'fia Universidade de São Paulo. . Polícia (Gab. Dele-
2.5"'4

-\.TENDE A QUALQUER HORA DO DIA E DA,- MÉDICO -

'

Viagens de aperfeiçoamento aos hospitais ,de
,

Jtado) ..

�
. ii

NOITEDos Serviçm� de Clínica In-, CIRURGIA TREUM:ATO- 'I' Mootevidéo e Buenos Aires. LOMPANHIA'S DE
fantil da'Assistência Muni-I LOGIA

.

CIRURGIA GERAL - PARTOS - DOENÇAS DE -I TRANSPORT.B
d d

'

SENHORAS.
'

A�REOcipal e Hospital de Cari a e: , Ortopedia
CCLíNICA MÉDICA DE I Consultório: João Pinto, OperacÔes de: Aparelho digestivo - Estômago, TA ..

CRIANÇAS, E ADULTOS 118.' :ntestinos, 'reto, anus etc., vias biliares (vesícula) Ct'uzeiro do Sul .

- A]t!rgia -

Das 15 às 17 diàriamente. \parelho �ênitó-�rinário ��sculino e._fe�in!n�, rins Panair ······
1

Consultório: Rua ,Nunes' Menos aos Sábados hexiga, prostata utero, ovarIO.s, operaço.es ��asbcas. A

: \<'ari, .

M h d' '7 C
'

I d
'

CI'rurgI'a-o da glandula tIreOIde. CIrurgIa do can- Lóide A�reo
,

ac a o, - onsu tas aR Res.: Bocaiuva 135.
15 às 18 hora!). Fone: _ 2.714. :er. Traumatologia.

. "

HuI .

Residência: Rua Marechal Atende das 8 às 10 e das 16 às 18 horas na Ca- l"candinavall .

Guilhp.rme, 5 - Fone: 3783. DR. H E NR IQ U E 0a de Saúde São Sebastião, das 10 às 12 é 14 às 16 ho- HOTÉIS
,---

',_.,

PRISCO PAR" TCO 'as a'rua Fernando Machado nr. 6. (Prédio, do Inst�tu- Lux ......•.......

DR I. LCBATO ruo ,:,0 DiagnostiCo Dr. Djalma 'Moellmann).' Ma,el!lttc .

MÉDICO MetropoI .FILHO
Operações -' Doenç�s �

,

d PI" t
- I .• Farta .

Doenças do aparelho respi-
de Senhoras _ Clínica de �armaClaS e an ao C�clque .ratório

Centra� .•.......•.- TUBERCULOSE Adultos.
-M:f;S DE JUNHO Estrela .

RADIOGRAFIA E RADIOS- Curso de 'Rspecialisaçã�'
1'2 S 'b d (t de) Farmácia Noturna __ Rua ldea) .

COPIA DOS PULMOES no Hospital (�úf, Servidnr(ls _
a a· o ar -,

, ESTREITO
Cirurgia do Torax , E d rrajm;}o.,

R T' 'Di.Que' ..• " .' � •••••
'

d
ao sta o

13 Domingo _ Farmácia Noturna - ua ralano. I 'Formado pela. �acul�a. e

(Servico .!I') Prof. Muia- 19 'Sábado (tarde) _ Farmácia Esperança _ Rua,Nac:onal de MedlCma, Tlslo- •

__

logista e, Tisiocirurgião do no df: Andr�de) • ::::onselheiro Mafra. 'I
-

I •

P I h- '20 Domingo, - Farmácia Esperança -, Rua Con-

'E I
.,

â.
Hospital Nerêu 'Ramos Cl)nsultas - e a.man a

O a p.llm riaCurso de especialização pela no H050ital de Caridade. ;elheiro Mafra. '

, ,

R F se,' � I' ,

E
-

'

26 Sábado (tarde) - Farmácia da ,Fe - ua e-

Ad t·, t'
s. N. 7. E�-i�ter1}.o ,e

,

x�as- À tarde; das 15,30hs. lipe ,Schmidt.. " .
' ,','

I : If�D IS agi!)ten te Je CIrurgIa do Prof.
d' , lt6 '0 F

'

d F' Rua Fehpe 'i II "ação sem prévio avi�o.
Ugo 'Pinheiro Guima:rães em lante no consu rI, �7 Dommgo - armaCla a i e -

Matrículas AbertlJl Horário de Saída:
'

(Rio ),. I n Hua Nunes Machado 17, .3chmIdt.
, .

Cp" á' A
- de Florianópolis às 24,00 horasO servI'ço noturno será efetuado pelas farmacIas . .11'soS:, rrm rIo e Q-F I· S h idt 38 E d T' d nt s 'l'el do Rio, de Janeiro àS,16,00 horas

Cons:' e Ipe cm" sqll.na e n'a e 'e . ..

VIoderna,'Santo Antônio e Noturna, situadas ,às ruas missão.3801 PaTa maIs informações dirijam':se à
- Fone.

,
2.766.

I
João Pinto e Trajano. '

.
,

Rua Visconde d. Ouro EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇ�O HOEPCKE
Atende em �ol'a marcada.

Resi(1�ncia - La Porta A presente tabela não poderá, ser
_

alterada sem
p t 75 Rua:- Deoonro _ Caixa 'Posta} n. 92 _ Telefone: 2.212

Res: Rua Sao J()rge 30 -
[-f,otel','.

\ ,

'a autorização dêste Departamento. .

__T_e_o_,__• _ _:_._ ___;;,_ _Fone 2395. )reVI ,<
,

," _

/

Ien tes, 9.
HORARIO:

,Das 13 às 16 horas. "

Consutório: Rua Deodoro, 35 ...:_ Tel: 2784
Residência: Rua Bocaiúva, 210

H�: NaYio-Motor «Carl
2.3251

'
,

2.402 RAPIDEZ .....:. CONFORTO _ SEGURANÇA'2.338, Viagens entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRJ2.500 Escalas intermediárias em ltajaí, Santos, São Se-

2021
bastião, !lha Bela, Ubatuba, sendo nestes' quatro últi-
mos, apenas para' movimento de passageirÇlS. 1As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba não
prejudicarão o horário de- chegada no RIO (Ida) e

SANTOS (Volta)
ITlNERl\,RIO ,DO SIM "CARL HOEPCKE" NO

c ,NO MES DE MAIO DE 1954

H,oéD'ck'e»

2.276
3.147
3.321
3.443

IDA VOLTA

z.",�
JI.S71
�.g59

19/6
1/7

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

21/6
14/6
26/6

15/6
27/6

Plorianópolís ltajaí Rio de Janeiro Santus

BAR E SORVETERIA
AMERICANA

r·· .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



3o ETADO Florianópolis, Domingo 13 de Junho de, 1954
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".Q
NO LAR ,E

I

NA SOCIEDÁDE

DULCE
CASTRO ALVES'

Se houvesse ainda talismã bendito,
Que désse ao pântano - a corrente pura,
Masgo - ao rochedo, festa - à sepultura,
Das águias negras - harmonia ao grito ...

Se alguém pudesse ao infeliz proscrito
Dar lugar no banquete da ventura ...
E trocar-lhe, o velar da insânia escura

No poema dos beijos - infinito ...

Certo ... serias tú, donzela' casta,
Que me tornasse em meio do Calvário
A cruz de angústias que o meu ser arrasta! ...

Mas se tudo recusa-me o fadário,
Na hora de expirar, ó Dulce, basta
Morrer beijando a cruz de teu rosário!

x

x x

SR. ÉRICO COUTO
Transcorre nesta data' o Nunes;

-Sr.aniversário natalício do
I,

Transcorre, amanhã, a da- nosso conterrâneo sr. Érico comerciante em, Tijucas;
ta do aniversário natalício Couto, Chefe- do Serviço -Sr. José· Varela Ju-

do nosso presado conteri â- de Metereologia, nesta Ca- níor. I '

neo Tenente Carlos Wen .. pital, e pessôa largamente -Sl:. Solon Carvalho e I
ceslau Pacheco, distiutc 0- relacionada na· sociedade I Souza; "fici u da nossa Policia Mi- local.' - Sr. Oswaldo Alves.

litar, exercendo as elevadas': Às muitas �omenagens FAZEM ANOS AMANHÃ
funções de Chefe do Servi- que lhe serão tributadas 'os F

'

h- I
.

• az anos aman a a sra.
CO Rádio. ! de O ESTADO se associam, Ed M' d 'L"

I
,

•
,

, , '
na en onea ima,

eS-jCavalheiro distinto, mui-, cumprimentando-o. a d W'ld' d MI posa o sr. a Ir e 0-

to relacionado nesta Capí- ,

L' E
. -

F d 1I , ra€s lma, scnvao e era'

tal, onde conta' com um SGT. ARACI DA COSTA
em Ibirama.. '

<'vasto circulo de amigos e SILVl\ 'A data de amanhã assi-
admiradores, o aniversa-

I
Transcorre hoje a data do nala O' aniversário do si".

®,riante, por certo; será alvo aniversário natalício do AR'NO S8"
,

de significativas manifesta-' nosso conterrâneo Sgt. A-
Modesto de Moraes - Lima, I '

_ ..

ções de apreço. Terá ainda,
' r�lCi da Costa Silva, do

J,nspetor Aposentado dos

I' -c. INDUSTRIA E COMÉRCIO
Correios e Telégrafos. '"

;

nesta oportunidade, ocasião Exército Nacional e em
_ Snra. Ondina Uh,eur,!' '�fi�,,_IJIJtMIS, eljJtlw,4J A..mirilolltílllt

de receber justas homena- serviço no 14° B.C. .

I'esposa do, .sr, Gilberto, '"' �
",', .t'_-' o.'

\ ",

,"

g�ns por par�e de seus co-
. Finame�te_ e�ucado o Ghuer alto funcionário do'", ','Miuíz; AVENID.\ DO CAFÉ 240 (MOÓCA) _ FONE: 33-5111 _ CX. P. 8.217 - SÃO PAULO - EST•. DE SÃO PAULO

legas,- superIOres e subor- Ilustre aníversartante �:�n- .Banco do'.l3.raSil;", ",,_,_1. �,,)�����;":��:,v..":'c';:<;�,�íiii,�': : -c

,
.

.'

"

" .'
.' r

• , ',- ._� t:" .rÓ» .r-

dinados, que testemünharão', geou um elevado número
_ Sta.. Zild� :G�ula�;t',l��"�:�,�_;'�\;����,;·;,'.J-,,::.'-: 'Escrit'órió 'em PORTO ALEGRE:\ Avenida A.lberto Bilis, 383

o alto apreço em que é tido' de amigos e admiradores f
.

"'d :" .' �, ", ;j.,'" ,". '

, "

. uncionaria o, Ministério .

"SÃO PAULO. !tIO DE JANEIRO. PORTO ALEGRE. RECIFE. CAMPINAS. SANTOS. RIBEIRÃO PR�TO
na Corporação que sempre nesta capital, sendo ainda do Trabalho e elemento' de '.'

.

. ,

soube dignificar. muito estimado por seus realce na sociedade catari- ___ _ _---------------------

Os de O ESTADO, visi- :�;:riOq�e:li;a�:!é�:s��lel.tlaars nense;
I

Declaracãe à Praca FARMACEUTIC.Qtando-o, apresentam as me- '_, Dr. Abelardo Fonseca, Y Y
lhores 'felicitações. 'disciplinado e cumpridor de '1 t d d t

A Laboratório americano necessita' de um farmacêu-

d 'I
us re a voga o con erra- Para os devidos fins e efeitos, cumpre-me declarar tico para o serviço de representante cientifico; para oseus everes.

.

id t
--

Canít I '

P,neo, resi 'eu e na api a a raça que, a partir do dia 9 do mês em curso, deixou Estada de Santa Catarina com séde em Florianópolis.O ESTADO cumprimen- Federal' de prestar colaboração' à minha firma o senhor JOSÉ Despesas de viagem e estadias pagas. Limite de idade
Festeja, hoje, entre' [ú- ta-o com votos de muitas'] .

. M" V M' LAUREANO DA SILVEIRA, motivo por que cessará lentre 22 a 28 anos. Interesados, queiram escrever para- enma era arla,
bilo de seus inúmeros ami- felicidades.. dil 't filh d .l' ti t qualquer interferência do mesmo junto aos negócios da 11 Caixa Postal nO 391 - Pôrto Alegre - R. G. do Sul.

, 1 e a I a o ais mo. ca- f'dI'
gos e -rigosijo de seus ge- Irma, sen o nu as de pleno direito quaisquer assuntos ,- Pede-se aos que não preencheram os requesitos aci-

sal sr. Dilemando Schmidt que porventura venha o mesmoa tratar em nome do es- ma a fineza de não Se candidatarem, '

it dr Rubens de 'SNRA. ROBERTOOI ores, sr..
"

- e sua exma. esposa d. ,Cora tabelecimento, uma vez envolvam responsabilidade de ,---.. ,-,----

Arruda Ramos e sua exma. MÜLLER Schmidt; qualquernatur�za.,' T'EODOL ITO5esposa, o nosso jovem 'con- Transcorre ria data de a- -Snra. Maria GUilher-l. Florianópolis, 9. de junho de 1954. .

terrâneo Paulo Ramos, a- manhã o aniversário nata-' .

S t
' , d'

. . Restaurante "Rosa". DA AFAMADA FABRICA
I,mlna an os, viuva o

sau-,
' ' S I 'D

.

I tt..
· NIPPON KOGAKU JAP-OI' d 1 d C 1" licio da exma. sra. d. Ma

"

'
'au eptzzo a I . j A

pica o a uno o o egio
..

-

doso Tenente BelisárioSan-· Gerente E, TODO O MATEtRIAL DE SUA LI-
'

Catarinense. ria Alaide Medeiros Mul- t dE" N'l' Mos, o xércíto acionar; NHA, NIVEIS, ETC. E '. ESTOQUE
, Por tão grata efeméride o ler, do alto, comércio}?cal. _ Menino Walter, filhi- PAHA ENTREGA IMEDIATA.

.

ATEN-
.

jovem PÃULO reunirá na ,Dama ilustre, descendeu- nho
,
do sr. Osvaldo Eloy elA'SSIC DE-SE PELO REEMBOLSO POSTAL.

resídencía de seus genito- te de tradiclonal familia, de Oliveira;
FUNDADA EM 1930

res QS seus amiguinhos ,e ocupando lugar destacado 17 RUB':S A. GUlMAN
admiradores;

. oferecendo- na sociedade local, será NASCIMENTO:

lhes lautas mesas de doces nesta oportunidade, home- O lar do nosso presado
e guaranás. nageada condignamente pe- conterrâneo sr. Sylvio Fer-

Ao Paulo as felicitações lo grande circulo de amiza- rarí, do alto comércio desta

�los de O ESTADÓ. '

des que lhe testemunharão praça, e de sua exma, es-

. o grande público por tão
I
posa d. Osmarina Gastão' AS JOALHI'RIAS

grata eferméride. I Ferrari, Professora do Gru, ------------.::::==::;::..------.;_-----

.

As muitas, hom�nagens' po Escolar "Lauro Müller",
de que será- alva' a ilu�tre foi enriquecido, a 10 do cor-'

STA. ELY ALVARES
CABRAL

Transcorre amanhã a da

ta na·talícia da gentil e

prendada sta. Ely Alvares

Cabral, filha do dr. Abel
. '

Alva'res 'Cabral Jr. digno
Auditor da Justiça Militar

do Estado.
A gentil' aniversa�iante,

figura de rele�o na socie

dade local goza de geral
estimai pelas suas qualida
des e pelas virtudes que l.he,
ornam o ,cor a� ão bonís.l·
simo.
J Muitas serão por certo,
as homenagens' que recehe
rá por tão significativa da-

tá, às quais, �espeitosamen-:
.

��-

TEN. CARLOS V,
PACHE OC

JOVEM PAULO RAMOS

. -

sa ARNALDO' PINTO

DE OLIVEIRA
Vê transcorrer, nesta da

ta, a de sua natividade, o

n�sso pl:esado conterrâneo'
sr. Arnaldo Pinto de Oli

veira, do alto comércio 10-'

cal e pessôa muito relacio

nada nesta Capital, onde

conta com um -Vasto' circulo
,

de amigos e admiradores.
Ao distinto aniversarian

te as felicitações de O ES

TADO.

dama ilniversariante, O
ESTADO se associa, respei
tosamente.

_,

DEP. ANTONIO DE, BAR
ROS LEMOS

Na data de hoje tranSCQr

re o aniversário nataH

c�o do sr. ,Dep., Antonio de

Barros Lemos, ilustre fa

cultativo e integrante da

bancada' da UDN na As

sembléia Legislativa do Es-
. tado,

Ó 'ESTADO apresenta
lhe cumprimentos.

te, O ESTADO se

cumprimentando-a.
associa,

FAZEM ANOS, HOJE:
- Snra, Maria Antonie

ta .da Silva' Linhares, es

posa do sr. Darcy Linha

res, alto funcionário dos

Correios. e Telegráfos;
-Sta. -Ieanete Pereira

Dias, filha do sr. Manoel

funcionárioDias, munici-

I pal:
I Snra. Ursulina Cas-

tro, esposa do sr. Alipio
Castro;

Sta. Nemésis Olivei-

ra;
- Sta. Marilia Silva;
...,.- Menino Norton Paulo; I- Sr. Francisco, Cabral,

Antonio Bayer,

rente, com o nascimento eje
uma galante e robusta me

nina que na pia batismal
recebeu o nome' de Silvia
Maria.
O' ES'rADO apresenta fe

licitações
I

aos dignos geni
tores e

.

fornú..íla as maiores
ventura . à galante Silvia-

IMaria.

•

Desde o início de sua fabricação,
o Motor Arno é rigorosamente
submetido ao C. I. Q., através de testes

em. aparelhos de alta precisão e

exame pelos "controladores" da fábrica.
É principalmente graças a êsse

I

cuidado, que podemos honrar a indústria
nacional com motores de qualidade
e eficiência técnico 100% garantidas.

*c.' I, Q, é Contrôle Int�gral de .

Qualidade - único sistema que garante
a máximo perfeição no produção em $érie.
O C. I. Q. baseie-se em inúmeros testes, ,

dos quais são essenciais:
'

r) testes de laboratório, paro contrôte do.
corocteristicos elétricas e 'mecânicas dos
motores, exame prévio' do matéria' primo e

aferição' periódico dos instrumí'ntci� de r_nedida,
2} t.stes durante a fabricação, peça' pllr peça;,

, 3J t.stes das peças, depois de fabricadas;
4) testes finais, de apÓ's.montogem.

I

AV, IPIRANGA, 1058, TEL,: 34-3871
SÃO PAULO

'

GUARDA·LIVROS devidamente I'egistr�do c/tiro
cínio de 20 anos em Comércio .lnq.. e esp. em ma

deiras, procura colocação, aqui �u no' Interior pa
ra diversas firmas. Off. a este Jornal, sob '

GUARDA�LIVROS

PORÕES EMPREGADA
Precisa-se de uma, que saiba cozinhar. Tratar à r,ua

Bulcão Viana (Praça da Bandeira), n. 49. Não precisa
AlugaIl)-se dois porões no Cais Badaró,

do prédio or. 53.)
Tratar na Rua Con�elheiro Mafra, 27..

(Fundos

ir às filas.

IL

ZEPHYR SIX Aprenda daclilogralia
Esco.1a Prçfissional "Pedro Bosco" - Récemhe

cid'a pelo Govêrno Estadual em 19· de setembro de
·1921 pela Lei n, 1.376.

,

Rua,Vidal Ramos., 80, - Florianópolis.

.

\ Vende·se em estado de novo, pouqui�simo
rodado, com rádio original de ondas curtas e lon
gas. Vêr e tratar à Rua Almirante Lamego, 86
eom o sr. Aurélio. Na parte da manhã.

ZE-MUTRETA -:uAVENTURAS ,!!)O

.�..

\

4f"LA-1S2
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!Calarinenses X Gauchos
NA RAIA DGS NAVEGANTES, EM POR':
TO ALEGRE, INTERESSANTES DUELOS
REMISTICOS ENTRE' OS CAMPEÕES

SUL-AMERICANOS DE REMO
O grande acontecimento mor' Vilela no double e

da semana, em Porto Ale- Moacir Iguatemy da 'Silvei

gre, será sem dúvida a dis- ra, H a m í lt on Cordeiro,
puta entre catarinense e Francisco Schmidt, Edson

gauchos de interessantes Westph.al e Sadi Berber,
pugnas remísticas, concor- no "quatro com" estão ani

rendo as três guarnições mados e bem dispostos para

campeãs 'sul-americanas que as lutas da manhã de hoje
.são o double-skiff e o four em aguas gauchas. Para en

com timoneiro de Santa.Ca- frentar o "dois sem" gau
tarina e o pair oar sem ti- chos, os martinelinos Odi-

,

, �
moneiro do Rio Grande' do

I'
lon Martins e Walter San-

Sul. tos, vencedores das elimina
Martinelli 'e Aldo Luz tórias para tal fim, prome-

com seus melhorest'rowers" tem dar o máximo pelo tri- /

I procurarão uma vez mais unfo sôbre a dupla campeã
'elevar o remo Catarinense do Continente.
no cenário nacional.
Manoel r Silveira e Wal-

ESpOf
......__r8�..�--�..��..� ---- � � n ;. .a Mi w.�� ..

Figueirense e Paula EMPOLGNNDD OS CIRCULOS ESPOR
Ramos darão sequên- TIVOS O "CLA'SSICO DA DISC,IPLINA",
cia, esta tarde, ao Cam-1MARCADO,PARA_ A TARDE DE HOJE,
peonato Citadino' da EM CONTINUAÇAO AO CAMPEONATO
Divisão de Profissio- '.- PELEJA DE INVICTOS NA PRELIMI-

nais, oferecendo ao pú- I
NAR -,' QUADROS PROVÁVEIS

blico um jogo de cara-
'

_.

teristica,s
'

emocionan- que atuou .tanto -quan- ;qual vem se revelando

tes, destinado a agra- to o. �id�r inv!cto. Mas,um dos �el�or�s pre-:,
dar a gregos e troia- o desammo nao se apo- paradores técnicos da
nos. c , \ derou do tricolor da 'cidade, pela sua: inteli-

Depois de laurear-se 'Praia de Fóra que dias
I
gência e dedicação;

no torneio-início, a e- depois excursionava a Quanto ao Figuei
quipe paulaína conse- Lages; conseguindo re- rense, com o sempre e

guiu levar a melhor gressar invicto, com Iiciente "entraineur"
sôbre o Clube Atlético .urria vitória é um em- 'José Ribeiro' (Baje) à

Catarinense, mas. co� pate: o conjunto têm: frente do ,plantel álvi
nheceu a derrota no efetuado r i g o s 9S o s -iegro; extreou mal no

compromisso �eg�i�te, exercícios, apesar do .ertame, perdendo p�
diante do Avaí, embo- mau 'tempo, sob as or- 'a o Imbituba, aqui
ra todos achas�em que dens do "crach" .

pro- uesmo, por 4 a 1. Mas
não a meresse, visto fessor José Barão, o 1 rehabilitação veio

-, ogo, quando os co-
--.,....--

nandados de Justino
APÊLO AOS INTEGRANTES DAS EQUIo. Ierrotaram o Atlético,
PES' JUVENIS E INFANTIS DOS CLUBES' '1}lra'em seguida empa
DE BASKETEBOL E� VOLEYBOL .'DA:' 'arsem abertura do es-

CAPITAL
' ,

corre com, à Avaí, nu-
,

'

'Por R. 'V. Lima ma peleja ém que evi-
Sim, é com vocis' mesmo, jóvens integrantes das denciou O quanto ain

equipes infantis e juv,enis de 'Basket e 'Voley do Cara-
.la' poderá fazer no' ,cer-vana, ou do Lira Tênis, ou do Clube Doze] que quero J

.

;, ' f '.

tamefalar! ---

,", ". ;-
.. ·am�. . _

�reio que é nece's�ário f�zer. chegar ,ao. vQ\S9: .-co-, "

Não h á favorito.
nhecirrrento, a verdadeira Odisseia -pertque- passam os

'; '" .

vossos dirigentes técnicos para lapidá-los nos niaís va� Vencera o que melhor
riadós sentidos. Todos, por certo, começastes em um dos conduta diver nos 90
três clubes existentes, atualmente, na Capital, porisso,

"

'

,
.

deveis saber que, tambem no esporte e principalmente .ninutos,
no Basket e Voleyball, cada jovem deve guardar um . A disputa do "Clãs
só clube no seu c<:ração, i.sto é, não d���, m:td�r. �� "es- 'sico da Discilina" pro-cola" enquanto nao terminar o curso primariov., De- f

,

veis me entender! .Levai em consideração a extremade- .nete um mundo de
dicação, carinho 'e amizade, aliada à paciência que têm sensações, levando ao
os vossos primeiros ,dirigentees para fazer de vós atle-. estádio da rua Bocaiutas úteis às suas e,quipes. E' lógico que êles têm o cha-
mado interêsse clubístico, isto é natural. Mas, tambem va uma numerosa as
é verdade que vós tendes interesse, se não clubistico, sistência.
"particular" ou "pessoal" de vos tornardes bons basket- Pavão, do Guaraní a favor do Bocaiuva

, ballers ou bons voleybolistas, Devéis vos lembrar de Esquadões prováveis Bonga, do Bocaiuva, a favor do Atlético
, que' os vossos dirigentes, por estarem em estreita co- Paula 'Ramos _ AI- ARQUEIROS yASADOS
munhão convosco, já vos dedicam uma amizade bastan-

id W 1 N' Soncini (Atlético) . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. 6
te sólida e mesmo "fraternal". êles, por certo, sentirão CI es,. ,a mor e ery, Bubi (Bocaiuva) . . . . . .. .. .. .. .. .. 5
imensamente se vós abondonard�s os.c!ubes qu:_ êles IIMinela, Valério e Jacv; Alcides (Paula Ramos) 4
dirigem e fordes para outros cujos dirigentes nao vos 'Wilson Alipio E'dio Asdrubal (Figueirense) 4
formaram. A única razão de verdadeira importância

I'Barata
,

J
',' ,

Miltinho (lmbituba) .. ,.
'

' 4
para que um jovem abandone o seu clube, no qual se ara a e aco. , Aldo (Bocaíuva) 3
fêz, é se o clube, por quaisquer razões. adiantar-lhe que

'

'

Figueirense - Ma- LeIo (Guaraní) ,.. . � ,

. . . . . . . . . . . .. 2
não mais n�cessita da sua colaboração .. DeV'eis colocar_ o fra Anibal {Trilha) e Adolfinho (Avaí) : '.. .. 1
vosso amor pelo clube que vos fez, aCima de tudo; p.ao

H 1'· .

J 1: h O
·Mafra. (Figueirense) � . . . . . . . .. .. .. 1,

será porque o clube não foi campeão que devereis sair; e CIO; U In o, r- ARQUÉIRO INVICTO
não será porque tivestes algum desentendimento pes- lando e Laudares' Ale_. Tatú (Avaí) . . .•. . . . . . . . . . .. .. .. .. .. . . .. . .. o
soaI com qualquer dos vossos companheiros.de equi- _ . .'. PENALIDADES MAXIMAS
pe ou mesmo, dirigentes, que devereis, abandonar o ni- mao,. Betlnho, Justino Erasmo, do Guaraní, no jogo contra ,o Bocaiuva:
nh.o que primeiro vos deu alento; não será porque ,al- Danyr e Pacheco. desperdicada.

'

gum outro clube tenha mai� pó�se e _

vos pudesse dar Preiiminar Orla1do, do Figueirense, no jogo contra o Imbitu-
melhor conforto, que devereis san; nao sera porgue al-

N 1'" ',ba: desperdicada.
-

algum dirigente de qualquer outro clube (usando de a pre Im�naI' entre , Pachéco,� do Figueirense, no' jogo contra o Imbitu-
adulaçõ'es 'que jamais deveriam sair da boca de um di:" os quadros secundá- ba: desperdiçada: .

"

rigente de algum clube para com elementos de clubes.
t',' Valério, do Paula Ramos, no jogo contra o Avaí:

estranhos), vos tenha feito um convite bastante terno, rIOS es �rfl em Jogo a 'ol1vertida em gol. I

que ireis esquecer o caminho e dedicação dos vossos atu- liderânça e a invenci- I Lauro, do Atlético, no jOgo cbntra o Figueirense:,
áis dirigentes e mudardes de clubes; não será, nem mes- bilidade O tricolor O-I

convertida em gol. ,

mo por que' tendes amigos íntimos em outro clube que
.

" d l'd' Julinhu, dó Figueirense, nojogo contra o Avaí:
mudareis de camisa. Não, deveis vos modelar nos' clubes cupa O posto e 1 er desperdiçada.

'

,

em que estais porque, assim, estareis vos modelando sem ponto perdido, en- 9 Zacky, do Bocaiúva, no jogo contra o Atlético: con-

para a vida futura. 'Ouví jóveris, eu não estou falando
1

. vertida em gol.
para alguns de um determinado elube. Eu falo para to- quanto que o a VI-ne-

dos vós, jóvens integrantes ,das equipes, quer do Lira gro, situa-se na, vice-li
Tênis, quer do Clube Doze, quer do Caravana do Ar.
Deveis agir de perde-los; devereis agir de tal modo ,__ ,, _

tenham temor de perde-los; devereis agir de tal modo,
que, quando' estiverdes, conversando com dirigentes� de
outros clubes, não causeis apreensão àqueles que vos

formaram porque sabem que vós sois fortes e não temem
uma injustiça vossa. É assim' que todo o jovem, que se

inicia. no basketbaU ou no voleyball, deve segir. Se co

meçou no Lira, ou no Caravana, ou po Clube Doze, de
ve' continuar na equipe onde, primeiramente, recebeu

� manifestações de ,carinho, dedicação e �mizade de seus

dirigentes. Deveis agir corretamente no esporte para
que assim 'o façais na vida privada e que Deus vos dê
fôrças para que não vos afasteis de boa estradq e' que
perdoe aqueles que vos quizerem ,afastar dela. Se me

derdes atEmção e agirdes coretamente, vos tornareis for
tes mais fortes ainda, os clubes aos quais estais vincula
dos" porque a fôrça no' esporte não está na obsS'ecão de
colher somente vitórias e sim no prazer e confo;'to de
ter um ideal e de alegar-se na vitória ou de amargu
rar-se na derrota, porém s(:m nunca abandonar o ideal

Ierança com 'I pp. ao Meia' Arquibancada
lado do Bocaiuva. 'e .geral -'. Cr$ 10·00

. Preços 'I .. Militares não. gua-
Arquibancadas Cr$. duados e crianças -

(5,00 !Cr$ 5,00 ..
'

Fôrça, pois, rapazes!

NÚMEROS DO CAMPEONATO
,

CITADINO DE PROFISSIONAIS
,

,c 'iOGOS REALIZADOS
.

II •

GUARANÍ X IMBITUBA, HOJE EM HEN
RIQUE LAGE O AMISTOSO - ESTRÉAS

'

DE JAIR E NENEM
O Clube Atlético Guara-

,

nas" de todos os tempos.
ní irá 'hoje a Henrique La-

'

E' intensa a expectativa
ge' para dar combate ao Im-

. .

bi ub A ,1'
.

CI b ' naquela localidade pela exi,itu a t ético u e, a- bi
_

do crêmi d N_ lCao o gremlO e ewton
proveitando a ocasiao para

"

fazer estrear no copj��to o�
I
Garcês, agora convenien�e

'sses" Jair e Nenem, as ruasl mente preparado para dis

maiores conquistas "bugri- putas de evergadura,

Glenn Ford _ em -

AMOR INVE�CIVEL
No Programa
Cinelandia Jornal Nac.

Preços: 7,60 _ 3,50
Censura: LIVRE:

As 4 6 8 10 horas

M�!g�:ev�:�sbUry em - : t;t, S' i�113 IMONTIM SANGRENTO

BALANÇA
2 hóras UMA PULGA NA
MATINADA BALANÇA

Shorts desenh.os; etc; A LEI DO CHICOTE
Preços: - Cr$ 3,50 e 2,00 No Programa. ,

LIVRE _ Creanças maio- Atualidade Atlantides
.res de 5 anos poderão

en-I
Nac., ",

trar Preços: Cr$ 6,20 e 3,50
As 3 horàs Imp. 14 anos.

3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
l'
1
1
1 ióres de 5 an�s poderão en-

1 '

trar.

11 As 2 horas

'I.'I.J
As 10 horas

MATINADA
Jornais, Sherts, Desenhos,
Preços Cr$ 3,50 - 2,00.

.

LIVRE - Creanças ma

Guarani 3 x Bocaiuva 1
Paula' Ramos 3 x Atlético 2
Imbítuba 4 x Figueirense 1
Avaí 2;'.x Paula Ramos 1
Bocaiuva 3 x Imbituba, 2 em

Figueirense 2 x Atlético 1
IÍnbituba 1 x Guaraní O
Avaí O x Figueirense Ó
Atlético 3 x Bocaiiuva 1 '

Henrique Lage.

1
1

2 horas

FE' DESTRUIDA,
com Johnn� Mac Brown.
MARAVILHOSO MAS-

CARADO ......:. 5 e 6 -Eps.,
Preços 6,20 é 3,50.

.

As8 hOras
Peter Lawford -, J,\1:au

reen O'Hara - em:

A LEI DO CHICOTE
UMA PULGA NA BA

LANÇA'
com Waldemar Wey.

,

CLASSIFICAÇÃO
1° 'lugar - Avaí, com 1 ponto perdido
2° lugar - Guaraní, Imbituba e Paula Ramos com

.2 pontos perdidos
,

3° lugar _ Figueirense, 3 .pontos perdidos
4° lugar - Atlético e Bocaiuva, com' 4 pontos per

didos

ARTILHEIROS

Lando (Imbituba) : .

Waldir (Imbituba) i .

Anastácio (Guarani) .

Lauro (Atlético) .

Valério (Paula Ramos) .. : :.
Pacheco (Figueirense) ..

Zacky (Bocaiuva) .

'Fernando (Atlético) .

Hercílio (Atlético) .. , , .

Danyr (Figueirense) .........•.......
Pitola (Guarani) .

Harley (Imbituba) L ',' .' ;' .

Caréea (Imbituba) "':.. !,.-í.......•.....
Jacó (Paula Ramos) .

'Édio (Paula' Ramos) 'i" 'l' .

E'rico (Atlético)
'

.

Néde (Avaí) 'L •.•••.••••• '

Duarte (Avaí) .

Oscar (Bocaiuva)
'

.. ',' ..

China (Bocaiuva) .

Zacki (Bocaiuva) .

NEGATIVOS

EXPULSÕES

Trilh.a, do Figueirense, no jogo contra 'o Imbituba
Frederico, do, Atlético, no jogo contra o Bocaiuva
Adilio, do Bocaiuva, no jogo contra' o Atlétic'o '

'

'. JUIZES QUE APITARAM
'

No Programa:
Esporte na Tela Nac.

Preços: 7,60 --;- 3,50
Tmp. até 14 anos.

'

No Programa:,
Cinelandia Jornal Nac.

'I Preços 6,20 - 3,50
I ,

Imp. até 14 anos.

am�i � .
- .

Oswaldo Silveira, 3 vezes
'

João Sebastião da Silva, 2, vezes
Gerwn Deinaria, 1 vez.

'Francisco PraZeres, 1 vez

_

Saul Oliveira, 1 vez

,Oswaldo Ramos, 1 vez

ASPIRANTES
'la lugar _- Paula Ramos sem ponto perdido. .

'10 lugar - Figueirense e Bocaiuva, com 1 ponto
'perdido. .

30' lugar ---: ll!lbituba, com� 2 po�tos pkrdidos.
,

4° lugar --: Avai e Gl,laro;lni, ·com 4 pontos per-.

elidos!
'. '

,

'PRóXIMOS' JOGOS
Domingo- Figueirense x Paula Ramos
,Dia 20 - Guaraní x Atlético

.

, (

Waldemar Wey - em um

dos melhores filmes Nacio

naís,
UMA PULGA NA BA-

'LANÇA
No Programa:
Filme Jornal - Nac.

Preços: 7,60 - 3,50
LIVRE Creanças
As 5 e 7 e 9 heiras
Mark Stevens

Angela Lansbury _I em:
MONTIM·'SANGRENTO
No Programa:
Esporte na Tela Nac.

Preços, Cr$ 7,60 - 3,50,
Imp. 14 anos.

,- 2hora s

Waldemar Wey - Gilda

Nery
UMA PULGA NA

. .

BALANÇA
No Programa:
Noticias da Semana Nac.

A's 4,'30 - 7,30 - 9,30 hs.
LIVRE-(

6,30 e 8,30 horas
Mark Stevens -em:

MONTIM SANGRENTO

Preço: Cr$ 7,60 e 3,50
, Imp. até 14 anos

2 horas
'b PRINCIPE. PIRATA

- FÉ DESTRUIDA
--'- MARAVILHOSO

MASCARADO - 5/ 60 E

As 8 horas

Wal,demar Wey - Gilda

,Nery
UMA PULGA NA

.
,
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Enquanto outros moralizam.
o govêrno' catarineose

,

desmoraliza
MAL ESTA� des arrastou consigo alguns

. I oficiais que, mais tímidos

Muitos oficiais, dêsses e portanto, temerosos das in-Icujas responsabilidades vão falíveis perseguições aceita

aléin dos. interesses exclu- ram, outros por inconfessá

sivame,nte, pessoais' e de veis interesses, acompanha
extremadas pr ev e n ç õe s ram o mais.forte - o lado

partidárias e que por isso do Governador. Essa ação
zelam cuidadosamente pe- cindiu a classe, anulando os

la dignidade da Corporação, esforços que o 'sr. CeI. Pe

estão, agora, aprensivos, .e dra Pires. vinha desenvol

sabe-se que não é por te- vendo no sentido de unir a

mor das consequências das classe, para que ela se for

arbitrariedades que possam tificasse pelo alheiamentó

aplicar-lhes os poderosos, das questões externas e de

mas pelo' fato de constituir dicação total aos serviços
essa forçada reinclusão um da Corporação. Porque se-'
terrível precedente que a- rá que o Major Guedes I
bre as portas da Corpora- procura destruir obra tão

ção a todos os sargentos salutar?

que delas foram expulsos
por incapacidade moral ...

"

o CASO DA P. M.

O sr ..Governador poderia
CA$TIGO QUE SERA' muito bem ter resolvido a

PREMIO .. : situação do seu protegido,
Nula a expulsão-do sar- sem humilhar a gloriosa e

gento da . Polícia Militar, Isecular corporação que é a

caso que está criando casosl
Policia Militar do Estado,

dentro da Corporação, sur-
I
colocando-o. de qualquer

ge mais um caso: o sargen- jeito em outro lugar qual
to tem direito a contagem' quer menos forçar a rein

do tempo que esteve fora e tegração do,mesmo na Cor

mais: a perceber os atraza-
I
poraçâo que o havia expu1-

dos. O Govêrno não reco-
'

sado por incapacidade mo-
I

nheceu no Comando da Po-
.

ral comprovada em sindi-

lícia Militar de capacidade,
I
cância feita por oficial.

expulsar. Portanto, indevi-: Que é que há com êsse.

damente expulsos, foram sargento? Será tão impor-
, I

todos os sargentos da Mi- tante que vale a cisão de

lícia em mais de um século" uma classe que conta com

de e�istência. Todos têm di-
I
grande maioria de oficiais

reito a voltar, por equidade,
!
e praças honrados e pundo

é claro. Os que já morre-
I norosos, ciosos portanto da

ram, podem as famílias r�-II dignidade pr.ó,Pria .e
da far-

querer os atrazados. da que vestem, sempre

, I p�on�o: a· ���,_��n:ái�a.�. ,C.Ol�O; �
.

O QUE E' QUE HA'? . dignos e corajosos soldados .

O Major Mario Fernan- -que são ?

des Guedes, o autor daque-
APELO DE OFICIAIS DA

J? M.

Tendo, ante o caso cria

do pelo Major Guedes, fi-

le incrível discurso, um

mês após a posse, de que o

sr. Irineu já havia feito pe
la Polícia Militar mais de

que todos os governantes cada vários oficiais impedi-
em todos os tempos, foi ao dos de fazer sentir a sua

que dizem, o criador do repulsa ante o ato arbitrá

caso, por ter tumultuado a rio do Governador "DE

sessão do clube. De pleno TERMINANDO" a reinclu

acôrdo com a imposição são de sargento expulso por

emanada do· Governador, incapacidade moral, insatis
mesmo que essa tenh.a feri- feitos e inquietos, pelas da

do, como feriu, os.mais co- nosas. consequências que

mesii"lhos princípios de díg- essa inclusão trará, muitos

nídade, e ter. atingido em oficiais dirigiram-se direta-

'cheio a honorabilidade da mente ao Governador, soli

Corporação, o Major Gue- citando a anulação do ato.

-

Florianópolis, Domingo 13 de Junho de 1954

Ceminhêc

,.,. ..••,
..

AGUA
fNfitESA
'::llANADQ
Aperill;:a
Tomca

forli[icante
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Prisão de Ventre
�URADA, SAÚDE
NORMALIZADA

VENlRE+SIN
Não é purgante. Não dá

cólica. Não ;vicia nem falha.
.:\as farmácias' e drogarias
locais, Reembolso aéreo

Cr$ 50,00. Caixa Postal' 6,
Mever, Rio.

• PLAC,A8 SIJ'ILITICA8.
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MAISFOR�
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COm alradicional ecencmie

Chrysler para .e

transporte de

cargas pesadas

,
- ,�

.
. (

-,

I

Solidez de construção total: chassis de al

ta rigidez; molas e eixos reforçados; em

breagem, transmissão e tõdas ás demais

partes vitais de igual padrão de robustez.

Custo mínimo de manutenção, resultando

no maior rendimento econômico do

transporte realizado.

Chassis de desenho ideal, para um máximo

de facilidade nas manobras.

.�E-
EFICIÊ,NCIA TRIPLICE:

Eficiência térmica (combustão)

Eficiência volumétrico irespiração}
Eficiênc;a mecânica itrobalho)
com que a' Chrysler reafirma a

aupremacia. de sua engenharia

�,Cf)�(3�,
1Bra�inotoi .

M ","A� DO <:ANI'O • UT.5M1 fAULO

·1
.;
I

i
."

.Motor V-S ECONÔMICO, de combustão mais

perfeita," graças à 'extraordinária capacidade
.
de respiração; resultaute das maiores válvulas
de contrôle superior, dando passagem livre
ao combustível e aos gases da descarga,

Os concessionários DE SOlO protegem- o seu c'aminhão, mantendo estoques' de peças
e prestando eficiente _assistência de serviço, uma garanli'a de permanência máxima ·na

,

estrada, com um máxImo de economia.
•

I
I.

,..

proporciona lucros

seguros porque. moendo

tanto quanto -meia dúzia de máquinas comuns, eco

nomiza mão de obra, espaço etc. Entre outras vau

tagens, o Moinho j'Lilla" apresenta as s ..guinte�:
Discos retificados com alta precisão, fàcilmente subs

títuíveis e de grande durabilidade. Mancais e regulador

c/ rolamentos de esferas. Moagem perfeita e,stlencícsa-:

Facilidades de pagamento - Solicit,·nos prospitos .

Temo. também: Moinhos de 'café elél'i:icos para balcão

e de outros tipos. Torradores e elevadores para café

Discos para moinhos. Balanças e outras máquinas"

COM�����® �����INAS
fundada . v

• em 1918

Rua Plratlninga, 1037 - ex. Postal 230 - São Paulo

Oficina. !' Fundição em Guarulho. - São Paulo

C;LA... ·1Q1

. ,

Vende-se AGENTES NO INTERI'OR
MESMO SEM CAPlTAL E SEM

NENHUMA PRATICA
Grande Organização de Tecidos de São
Paulo, procura pessôas honestas e traba
lhadoras para, venderem. CASIMIRAS, LI
NHOS e TROPICAIS, diretamente ao con

sumidor ou revendedor, pelo facil sistema
de Reembolso Postal. Paga-se ótima comis
são e fornecem-se mostruários i�teiramente
gratis.' - Cartas para TECIDOS MEHERO

.

Um tereno com casa, si
to àrua 14 dé Julho n. 259,

I'
:!streito .(ponto' da Flores-

tal), medindo 25 metros de
frente por 500 metros .de
fundo. Tratar à' rua Vidal
Ramos n. 28, em Florianó"Ipolis.

(,.._.�.._ � e_e ' ••• •••••

�

-

--PRisÃÕ�DÊ·VÊNTRÊ·--7'·--"-
I .'

.,,! PIluLAs nOGARBADEMOSS'
Agem directamenta sôbre

o aparelho digestivo. evítan-
.

!
cio a prisão de ventre. Pro
porcionam bem estar geral,

, facil,itam a digestão, descon-
I gestíonam o FIGADO, regu-.
� larizam as funções digestí-
� vas, e fazem desaparecer as

. � enfermidades do ESTOMA-
> GO, FIGADÔ' e INTESTI-

� NOS.
UW" ._.._-

•• " M._ - ,. - -" ....

Ve·nde�se
VENDE-SE UM TERRENO SITO NO

INICIO DA RUA "CÉL. LOPES VIEIRA".
TRATAR COM DANTE .BONETTI À

RUA .:rOSÉ CANDIDO DA SILVA (FIM
DA RUA), NO ESTREITO.

."�..lA"

_ Participação.
p�1.1

'

O ii
.
MA'RCIO tem o prazer de participar aos parentes

�$e·
'e pessoas d€ relações de seu pais, REGINO ANTUNES

,
�

I
MACIEL e DILMA DE MORAIS MACIEL, o nasci-

l '

.

A
.' . menta de sua irmãzinha GLADYSj ocorrido na Mater-

/' f
�f'�� nidade Dr. Carlos Corrêa. .

� 0URAirrE
-

TODO DIA Florianópolis, 11 de Junho de 1954."
.

.7"1�-\..,0.:,••..,..•••. '.� ,:.� nos VA/)E.;,::J.,',OS.
AGENCIA DE DETETIVE PARTICULAR

n
,1

Ii
Executa-se todo e qualquer tr�balho de' Investi...

%M':,D�''�R�f '�
.

�. � ,.

.

,

:��:�:',�:�:;:�ciai',
civis criminais

.
etc.. Dentro ou

,

'/ .1.'7f1
• !-'!"« ......... : _. ><.1

Avenida Mauro Ramos 192 - Fone 2.343

.., Florianópolis Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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___ , �"I T A (.'
�o _EITO ,DA PRIMEIRA VARA DA

,':. COMARCA DE FLQRI.ANÓPOLIS '
.

Edllal·
o ESTADO•

6

À P�AÇA DE RIO PO SUL - SANTÁ CATARINA
.

.' ....

. . _

• '. JUIZO DE DIREITO DA '

: .' ,,... .

,

, �d2tal de c2!açao com o prazo de 60_dt�s .'

.

"

"

AS:' CONTI.NENTAL,TEXTlL IM'fORTAPORA,LTADA." Edital de eitação,4com o 'P1'azo de trinta dias, de inte:res.
.

Q.,,dout,Qr Manoel :e
..arbosa

de La:erda, Jm.z de D�-ICOMARCA DE. ,TIJUC pelo presente declara " para todos os efeitos, que,.o snr.
. sadoe incertos, ausentes e desconhecidos '

re�to da 4a. Varg, em exercicio do C�I�O ?e J.,!IZ de Dl-, .

. ". ' "TQRIBJO MENDES> lYIARTJNS>, não é mais seu repre-
reito da la. Vara da Comarca de 1flQ�IanopolIs, Estado Edttal de Praça, com o prn- sentante. e publicamente, Jaz ciente que não se respon- O doutor clovis Ayres Gama, 'Juiz de Direito da Co.
de �If�tfl Çat�rina, na formá da lei, etc: ..: _

,

zo de trintà dias. , sabiliza �or qualquer' ato por êle praticado, em nome da .marca de 'I'ijucas, do Estado de Santa Catarina, na farma
Faz saber aos qu!,! o presente :e�,ita.l(cJ,� ,Ol�a�ao CO�1 'o Doutor Clovis ,Ayres firma, ,'" .,. _

. da lei, etc: ,

o prazo de sessenta dias vire�, o� de�e c�phecl�'�_n!O. tI� Gama ;Jtirz' ele Díreíto da Convida, ao mesmo, tempo, o, snr, TORIBIO MEN-
-

Faz saber a todos quantos interessar possa o presen.'

vere� _9ll,e, por parte d� Gentil SIqu�Irf' l�� fOI ,�I�Igr�a . ,': _'

> ..' d DES MARTINS a acertar suas contas e liquidar seu dé- te edital de citação, com o prazo de trinta dias, virem ou
a petição do, teor segumte: Exmo. sr. JUIZ. de Direito Comarca de; Tijucas, o

lbíto I
dele conhecimento tiverem, que por parte de Benedito

da la. Vara da Comarca da Cap,�tal.,Gentil Siqueira, bra- Estado de Santa Catarina, Para maior clareza, firma' a presenta declaração e Rodrigues Serpa e s/mulher lhe: foi dirigida a petição do
sileiro, casado, com�rct�rio, Qomiciliad9 e residente nes- na forma 'da lei etc, , , convite. teor seguinte: "Exmo. sr. dr, Juiz de Direito' da Corns-,
ta Capital, por seu advogado e procurador inf.�a-assina-' Faz saber aos que o pre-,

' São Paulo, 2 de Junho de 1954. ca de Tijucas, Benedito Rodrigues' Serpa e sua mulhe�
do, brasileiro, casado, residente e dómiciliado'nestá ,Ca" Angelica Baptista Serpa; brasileiros, lavradores, residen.sente edital virem ou dêle .

d P
A'·

pital, advogado, inscrito na Q. A. B., Sec�ão, de Santa. =-�-�.-.. tes e domiciliados no Sertão o ereque, no município
Catarina, vem, respeitosament.e, expor e afinal requerer conhecimento tiverem, ex- de Pôrto Belo; por seu assistente infra-assinado, Com
a v. excia, o seguinte: 1) A 9 de dezembro-de 1950, con- pedido nos autos de inven- E',.. �_,-_, I' 'T, A, L' fundamento no artigos 550 e 552 do Código Civil, e, de
forme atesta a certidão�junta; consorciou-se o suplicante tário dos bens do espólio

_ _
....., - conformidade com o estipulado pelos artigos 454 e se.

com Nelza Pereira Machado,' que passou a assinar-se. de' Pedro Reis e s/rnulher, '

I
guintes da nossa lei processual, vem perante v. excia"

Nelza Machado Siqueira, tendo o casamento sito efetua- .
" JUíZO DE DIREITO DA COMARCA DE TIJUCAS usando o benefício da assistência judiciária que lhes foi

do sob o régime 'de -comunhâo de bens; 2) Que, após o que atendendo ao- que lhe.'
- concedido, promover a presente ação de usucapião, pro.

casamento, passou o casal' a residir nesta Capital, em ca- foi requerido por Domin- Edital de citação, com o pmzo de trinta' dias, de intet'es- I pondo-se a provar mediante prévia justificação, o seguin.
sa do pai de sua esposa; 3) Que dêsse casamento não gos Bernardino Reis, e ten-, sados incertos, ausentes e desconhecidos I te: 1. Há mais, de trin_!a anos possu_;m os Suplicantes co.

existem filhós e nem o casal possue bens móveis ou imó- do em vista ao ma is que ,i mo s:u, no lugar Seftao do �e:eque.' �em �Jalquer �nter.
veis de gUfllq4er natureza; 4) Que, após viverem nove d�s autos consta, por des- O doutor Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito da Co- '. rupçao e sem qualquer oposiçao dOIS terrenos conhguos,

-,
meses em perfeita harmonia, a suplicada, sem atendeI', marca de Tijucas, do Estado de Santa Catarina, na forma' onde tem sua residência e exercem suas atividades agrí.
para a sua condição de mulher" casada e sem' que hou- pacho proferido aos �4 "'de da lei, etc.

.

'. . I
colas. Os terrenos em questão tem as seguintes divisas e

vesse motivos abandonou o lar conjugal e foi residir r:t0 maio de 1954, autorizou a Faz saber a todos quantos interessar possa o presen- confrontações: o 'primeiro êom uma área de 25.800 me.

Paraná, em lugar qu'e_o',suplica�te desconhece, .não_lhe -vendá, em, hasta pública, teedital de citação, com o prazo de trinta dias, virem ou tros quad�ados, fazendo frente � Leste no Rio da Fita,
dando, desde êsse tempo, qualquer notícia; 5) Que, as- dos bens abaixo descritos, I dele conhecimento tiverem, que por parte de Quintino ! com 228 metros linea�'es e e?m os mesmos 228 metros nos

sim procedendo, a suplicada transgrediu preceito que lhe, 't:'
",,<

',-Laurentino da Conceicão lhe foi dirigida a peticão do li fundos., a Oeste n.o Travessao Geral em terras do segun, ticom suas respec lvas ava- .
, , .

, >' , ," t:l
era imposto por lei: abandonou o-lar clinjugal. Deu as- .'

"

teor seguinte: "Exmo: sr. dr. Juiz de Direito da Comarca. do terreno a ser descrito; extremando, ao Norte numa

sim, 'por fôrça do que dispõe, o artigo 317, inciso IV)" do 'Ilações, pertenc.entes,.. ,aos IQuintino Laurentino da Conceição, lavrador, solteiro, na-, distância de 1.100 metros com terras de herdeiros de Jo, '

,C6q!gQ Civil, a suplicada argumento fundamental ao su- "de-cujus" supra meneio- I tural dêste 'Esta'do residente e domiciliado no distrito de sé Nicolau, e ao Sul, com .igual metragem, no Travessão
pli<::f1pte para o pedido de desquite. Estabelece 'o' Direito nados', .que serão levados a I são João Batista, desta Comarca; quer mover a presente do Sul, com quem de direito. O segundo terreno, com

:Ciyi} a 'regra fundamental para que o abandono, do 'lar público pregão .de 'venda e' ação de usoÍ}�pião ;fi� qual. prop?e p�ovar 0. seguinte: I 88? m�tros de frhented, �ue fdazeJm � LN:stel n�s fundos do
sirvade elemento ao pedido de desquite: "Abandono vo- . ,

,m::lis -:+ Que o supheqnte e posseIro, ha rnaJS de tnnta anos, de pnmelro e �om er elros e ose lCO é).U, ex,tremando
lu�tªrio do l?lr c�mjugal durante 'dois anos coàt(nuo.s (in" arrematação, a quem um terreno sito no distrito de Sãó João Batista desta co- ao Norte no travessão do Norte, com 110 metros; com a

'eiso,IV'do artigo 317.,do C� C.). A voluntariedade se de- der e maior lanço ofere�er, m�rca, com .sessenta e quatro metros de frent�� e seten- mesma metragem no Travessão do Sul, fazendo fundos
d'\l� �erta� Q4ªl1do nenhuma razão jurídica assiste à m�- acima, das r�specti�as 'av�- ,I' t� ditos de furi�os - ou sejam quatro mjl quatrocentos e com 880 m;tros, com terras de Francisco Batista, a Oeste,
lliel' para'deixar o lar, onde deve permanecer, porque, aI, liações, pelo porteIro. dos"OItenta metros quadrados -:- fa?:endo f;rentes a Oeste em com, u�a ar�a ,�e 1.16.800 metro� quad;ados, que soma·

>t.��qérri ,e�tá o seu domicílio obrigatório, E as justificf.\- auditórios, ou quem suas l-te:IT,as:de, �usentes e fundos a Leste em ditas',de Joaquim 4d207s 6aOaOrea dtO prlmedlrodterre3noMda uma abrea total de .. 'd'",.,:Üvàs pqra o abandonn s�o claras e precisas, co�formeos· �d'e G.".�rql,.Çlo,. e�tremando, ao Norte· em. terras de. Luiz Gon- . me r.o.s qua ra os.
'" as., em,o.ra poss,.u"m o,

, ,
. " '

dA
. veses fizer, no dia 15 J f b h b dprineípiQs que a doutrina e a jurispru ericI,a tem assen-

.
' .': calves Filho 'e Artur Rosa e ao Sul em ditas de Manoel mansa e p'aCI ,Icamente, com o ammus SI 1 a en 1 ,por

.

'tfldo:a) a l11ga: do maridó.para evitar con4e_Íl�ção,ju?i. junho p. vindouro, ás ,.�O;�CiÜ'ari-na dõs Santos. 11- Que dito imóvel pertencia, há mais de trinta. anos, residindo €i cultivando toda a área
e,i,ária ou pris�o; ,h) o u'ltra]e"por parte domando, a dlg- .horas, po local em que se 'm�s d� quarenta anos, a Patrício Brasil que há trinta e antes r�ferida, não tem os Suplicantes qualquer título
njdade da e�l'lôsa; c) á "instala��o,de concubina no� pró� eealizam as vendas em has- "Cinco anos o entregou ao suplicante pal'a que êste tomas-

.

formal, pelo qual provem sua qualidade de proprietários.
Prió lar conJ-ug,ql,;. d) fi expulsa0 pQr parte d<;> m.arld,o e: t 'bl" d t' ..

' .

adas
I
se c�nÚl" do mesmo imóvel como seu transferindo-o. con-, 4. Assim, aos Suplicantes cabe o direito dé legitimar sua

" ". a pu Ica 'e eLmln I "'" " .

.•
_

'
,

.

.� "

e) quan�o para fugir a perigo certo e iminente que _8, A .',. d ,equenten1ente, ao suphcantet qúe passo\,! a ocupa-lo pa- posse, pelo :Usucamao, �al:ndo a sentença como tltulo
ameáça. F,óra ,dissô, n�nhuma justific,ativa',.é de ser' ad� por este JUIZO, a porta o

�ificamente com ânimo de dono até a presente data, sem para.o RegIstro de Imovels. 5. Em face do exposto, os

mitià�. E, assim, � abandono do lar, não havendo nenhuIV :!d-ifício da Prefeit�ra Mu, interr.upçã.o, QU oposição de outl'em, e no qual o suplican- Suplicantes requerem, se digne v. excia., mandar desig
motivojusto 'er,n contrári?, '�a�ta, para au:to!iza.r a. c?�ces-: nicipal. Descrição· e av.alia· te constniluúma," casa de madeira' para' sua residência nar dia e hora para a justificação prévia, quando devem
são do desquit!'!, conforme mumeras decI.soes JudICIaIS. E qão dos bens que serão le, 'ltual, 'em ato contírilto à ocupação. III - Tendo. pois, pe- ser inquiridas as testemunhas Manoel Alves, ,João· José
com J'usta p"r9C_e.q�!1ci"a ;issevera Ludgero. Coelho·, ci'tad( lo é'xposto, direito a arluisição do referido imóvel para le- Nic6lau e. Antôriio Agostinho, todos residentes e domici-

- , vados á praça: - 1) Ufi "1 > ,

1 dpor Almachio Diniz (Teoria do Divórcio, pág. 191):
"
.. ,

cam'inhão "CHEVROLET"" �itimar Sua �os�e, de conformidade com o disposto' no I
ia os. no Sertão. d� Per_equê, e que se,apresent�rão in·

sendo o abandono voluntário �o, domicílio conjugal, )sen' . .

\ '. ,1rt. 450 do Codigo de Processo Civil, na qual deverão �er de?endentes de mtImaçao. 6. Reque:t;em, outrOSSIm, de
justo e imperioso mQttvo 'I além da prova evidente dl' fabricadQ no a�o de 1950, :Juvidas as testemunhas José Licinho' e Luiz Batistá' P-e- acordo com o artigo 455 do Cód, de Processo, 'que, feita
cessação dos sentimentos de amor e amizade, baile fun.,� .

em bom estado. de conser- ,:,eita,'l?vraclores, :residentes � domiciliados em São João a justificação' de posse e jul&ada 'a mesma por sentença,
damenfal da união matrimonial - a postergaçjio de todo: vação,: placa, 5;64-94, ava- Batista,f'desta, com�n;:a, os quais comparecerão indep�n.: I)e proc,eda a cita,çã.o dos atuai� ,C9nfpill1tantes: Herdeiros

�sses deveres impos�os pélo�Direito e pela Moral e sim·
liad.·<) por Cr$ ioô.oOO,oo. 2,) denteúi§hte�kIe� Cli-t4ção. Requer'mais -que, após a justlfi- ,de Jose· Nicolau � ,Francisco �atista. residentes no mes·

cionados pela Lei; segue-se que.o cÔn'ju�e que dêle Sf �ação, �eja yt�ta ,;:i Htação dos atl;1ais confrontantes, resi- �o local, bem com? o ��h" Promoto:- Púhli�o da Comarca,
�erve, renuncia,.de fato, a convivência do outro, exercen- Uma máquina para cortar dentes em São Jóão Batista bem como dos interessados dlspensando�se' a cItaçao do.,Representante do Domínio

po. ilicitamente, um verdadeiro ato de repúdio: Ora, en,
.'

rações para animais, avalia- incertos e des�onhecidos po� editais' de 'trinta dias, para da União, por estar o caso de acôr,do com a jurisprudên.
,

vohr'éndo o abandono, Íl1J.plícitamente - além de uma in· ,da por Cr$ 1.200,00. 3) Um talarem. aos t.ermos da presente ação como prescreVe o cia firmada pelo Supremo Tribunal Federal, saJvQ me

jÚ,ria grav�, que pode afetar a honra ,e a dignidade de'
'arreio de montaria ipcom- art. 455, do citado Código,' afim de que seja afinal reco- lhor Juizo de v. excia., e, por editais, os intere�sados au-

, cônj.uge· a,bandomido, - a presiuição de um propós�to firo nhecido o domínio do suplicante sôbre o aludido terreno, sentes e desconhecidos, todos para, acompanharem os
,

.

."

'd d f' 't' t �pletó, avaliado,' por 350,00. '. A

d
_

d
_

d IÍnei':,poX; p�rte do ,!lysente,- e se separar �lm IVal;TI:J;!�', "'" ::uja sent.ença Jhe�servitá ''de título hábil para a respecti- termos a presente açao e usucapíao, por meio. a qua
� 'de' se� ,cQnsor-te', é justo" é .lógico, q\Íe a,�,ste se conced' :4) Um )'adIO, de, bateri�;

;,va transcriç'ãó.\ Dá-se� àpresente o valor de Cr$ 2,500,00 deverá ser reconhecido e declarado o domínio dos Supli
b diieÚp de divói'cio"". Ora, i1ãó tendo li s:upli_cªda qu:al,', :éompfeio,:marc'a "CLlPER" para os efeitos'legáis� Protesta-se provar o alegado ,com cantes sôbre o aludido im6vel, ficando todos citados, pa
quer nioti'vó .legítimo para jl:istificar o. abandono, eviden,; a�aliadó' por;' Cr$ 2':500,00. :lepoimentos pessoais dos interessados" testemunhas e ra, no prazo legal contestarem, e para 0S demais têrmos

telílent�, � êste �o�untário, q.l�m de inj:ust�,e malicioso
,5) Uma 'mobília de q'uarto vistoria, se necessário. O assistente que. esta subscreve da causa. até final, pen,a de revelia. 7, Dá-se a esta, para

A contmUIdade e outro reqUIsIto legal lmposto ao aban-
. tem sua residência nesta cidade, à rua Coronel,Buchele,' os efeitos fiscais, o valor de Cr$ 10.000,00. 8. Protesta-se

dono. E esta'contin�idade deve ser por um prazo míniriw avalIada por Cr$ 80?�00. 6) n. 4, onde recebe citação. Nestes termos P. deferimento provar' com o 'depoimento de testemunhas e pessoal dos
de' doisjln.os. E'� sl\plicada,.há m�is de do�s anos, !lbl;in, U� laçp �elho para, ani- Tijucas, 6 de maio de 1954.' (a) Clovis Ayres Gama". Em interessados, sob pena de confesso, vistorias, d.ocument&s
donou o lar conJugal, sem mtençao de a ele retornar, maIS, avalIado por Cr$ '" ,:lita petição, foi exarado -o, seguinte despacho: "A., de- e outros meios de provas em direito permitidos. PP. Res
pois, tendo abandonado o lar conjugal em setembro de 80,00. 'I) Uma mobília de signe-se data para a justificacão e facam':Se as intimacões peitosamente, deferimento. Tijucas, 12 de maio de 1954.
1951 nunca mais deu qualquer notícia ao suplicÇlnte, nerr I l' d C $ 400 '1'ecessárias. Feita a justificação, fo( exarado � seguinte (a) José Gallotti Peixoto - Assistente". Em dita petição-

.
,

dI"
.

"

t
'_

d sa a ava la a por r ,00
manifestou, por ato e qu?- quer espeCle, sua m ençao e

1
'

.. -1espacho: "Fa,çaw-se, as citaçôes requeriaas ,na inicial. foi exarado o seguinte despacho: ,"A., como pede. Tiju-
r�t�rnar. Pelo exposto, com fundamento no artigo 317, in- 8) Um cavalo velho avaha· Noto que o 'requerente deixou de pedir a citação do Mi- cas, 15-5-54. ,(a) Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito".
ciso IV, do Código Civil, vem, o suplicante propor a pre- dó por Cr$ 300,00. 9)

.

Seis nistério Público e a do Domíniõ da União, o que deverá Feita a justificação foi exarado o· seguinte despacho:
" sente ação ordinária de desquite, afim de que se decrete porcos avaliados por Cr� faz'er oportunamente. ,Intime-se. Tijucas, 4-6-54. (ai Clo- "Façam-se as citações requeridas na inicial e a do Do

� dissolução da �oc�edade �onju�al dêle coI? a suplicad_a, 3.200,00. 10) Vinte galinmas, vis Ayres Gama, Juiz de Direito". E para que chegue ao mínio da União por precatória. Tijucas, 5-6-54. �a) C.
com a.s pronunclaçoes legaIS. Delxa de pedIr a sep�raçao

.

C $ 400 conhecimento de todos mandou expedir o presente edital Gama". E para que chegue .ao conhecimento de todos
., , d f t 'f' d d ' àvaliada& por r, ,00,

de corpos porque Ja e esta e a o ven lCa a e . �mons- 'que será afixado_na sede' dêste Juízo, no lugar do costu- mandou exgedir o presente edital que será afixado na
trada como cendicão do abandono do lar conjugab"Tôdos 11) Uma carroça com cor-

'Ue, e, por cópia, publicado' uma U)' vez 'no "Diário Ofi- sede dêste Juízo, no lugar do costume, '�, por cópia pu- .

os fatos alegados pelo supliéante s&.<? proce.dentes 'e justi- reameS para um animal, a· cial do Estado" e três (�) vezes no Jornal "O ESITADO"; blicado urna (1) vez no "DiáriQ Oficial do Estado" e três
ficam suas ràzões juría'icas. E para os q\1e não se encon-

. '�liliada por, Cr$ 2.500,00." i-e Florianópolis, na forma da lei. Dado e p�ssado nesta (3) veL\es, no jornal "O ESTADO", de Florianópolis, na
tram olocumentariamente provados, o suplicante pede, o E para_ que chegue ao co- �idade de Tijuca�, q_os cinco dias do mês de junho do ano

\

f<;Jrmà da lei. Dado e, passado nesta cidade de Tijucas, aos
depoimento pessoal da suplicada, sob-pena de confessa .. -le mil novecentos e cincoenta e quatro. Eu, (a) Gercy oito dias do mês de junh.o do ano de mil novecentos e

,bem assI'm' o das testemunha's .abaI·xo arroladas, que com-
nhecimento de todos e nin-:l A' E

. _

d t"l f
.

f' b " t t E () G
.

dA' E
. _

os nJos, scrlvao, o ac logra ei. con en e su screvl. cmquel'l a e qua roo u, a ercy os nJos, scrlvao,

parecerão indepentlentemepte de intimação. Assim sen- guem possa alegar ignorân- (á) Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito. Está confqrme i o dactilografei, conferi e subscre_ví. (á) Clovis Ayres Ga
do, pede e .requer a V. excia. sé digne ordenar a citação cia, mandou expedir' o Plle- ) original afixado na sede clêste Juízo, no lugar do costu- ,ma, Juiz de Direito. Está conforme o original, afixado na

de Nelza Machado Siqueira para'responder, ria forma do sente edital que ser� afixa" me, sôbre, o qual me reporto e dou fé. Data supra. O Es· sede dêste Juízo, no lugar do costume, sôbre o qual,me
artigo: 317, inciso IV, do Códi,go Civil, a,os,têrmo& dã pre- d' 'd dA J' �rivão: Gprcy dos Anjos. reporto e 'dou fé. Data supra. O Escrivão: Gercy dos

, .i '\ o na se e este u_lzo, no "1 •

sente ação ordinária de' ae(Squite, publicando-se os edi- - {lnjos. • ,

tais na fórma' §a lei, para que� afinal, seja .julgada, pro- lug,ar do. éo�tume,
-

e, por ,.:_' e' -" - L:!t�';.;J'6V'
.

( ,,,

r.... t
'cedente e por sentença se decrete o desq,UIte, sob as cópia, ptiblicado UMA (lr .

pronuciações de Direito, devendo, também, ser citado vez no jornal "O ES'l;A- �(Ue Sa-<Q Pao'l'o aBr.a tO.do O 'Dr.Bs,lI,o Dr. Promô.'í�tl?úblico e o Sr. Curador Geral de Ausen- DO". Dado e,passado nesÍé, �
I

tes par�,�ti_�e",:ria ,f�rma. da lei, assista a todo, � processa- cidq.de de Tijucas, aos .,t.rêo
'- t." n:',â':O ,Rae,.. m,bolso ,rDS tal»dQ. Dá�se q. açãQ, para efeito da taxa judiciaria, o valór Q" - �

de ,Cr$ 5.000,00. Testemunhas:. Manoel Pereira Macha- dias 'do mês de jupho do

do, Lui?: Galliccioli, Ma.noel Silva Coêlho. p,'Deferi- ano de, mil novecentos e A �CIDADE' DOS AV1;AMENTOS
-

menta. Sôbre 2 estampilhas estaduais do valor ·de 3 ci'U- cincoenta e quatro. Eu (a) , , ....
, '.',"' ..'<'

'

,

d
' > - de Jayme Denteszeiros e' cincoenta centavos, inclusive uma taxa e sau- Gercy dos Anjos, Escrivão: ,,'.,..'

de): Florian6pol�:s?3.�dejunho de,1954. (ass.).: p.p"O_s- o datilografei e subscrevi. F "dA' d:" '.,. d Ih
wal Pereira Baixo .. 3 de, 6 de 1954. -'- Em a dIta peüçao ' '

• irma i onea" eposItarla as 'me ores marcas

foi proferido ,:0 despacho segui�te: "A. à' conclusão. (a) Ciqvis Ayres' Gama - de, Casimiras� Tropicais, Linhos, Brins, Colchas, etc. de

Fpolis, 3 de junho de 1954. (ass.) Manoel Barbosa de Juiz J� Direito. Está con-' ,ejando ampliar ª,S suas vendas diretamentt; aos consu

Lacerda", �,Subindo os autos, à conclusão,' foLo se- forme o original afixado na 'Uidores, pelo sistema de Reembulso Postal, deseja en-

gUI·.".te despacho: ".P.ublicado edital de citação, com pra-
trar em contacto com pessoas' que tenham prática e que'

•• - s_ede dêste Juizo, no lugar' t' b l'
.

d C d t'
.

zo de, 60 dias sendo por .uma só vez nO "Diátio Oficial' , -;s e]am em re aCIOna as. e e-se mos ruano � paga-se
, '- \

..

C 1 do cÇlstume,' .
sobre o qual 'llt.a comissão. PARA ALFAIATES E REVENDEDOdo Estado" e por três. veZ!es na imprensa. d�sta;, apita.

Fpolis, 3 de junho de 1954. (ass.): "Mqnoer:B.�;r!bosa de me reporto e dou fé. RES GRANDES DESCONTOS. Os interessados' quei-
Lacerda." _ E" para que chegue ao conhecimento de Data supra, O Escrivão: eam dirigir-se por carta para: A CIDADE DOS AVIA-

todos mandou' expedir o presente edital que será afixa- ,GERCY DOS 'ANJOS. 'MENTOS: Av.' Celso Garcia, 947 - Caixa Postal"
do no Iogar do costume e publicado na fórma da lei. 10.021 (Belenzinho) São Paulo,
- Dado e passado nesta cidade .de F,lorianópolis, aos

V·
,

:.Itrês dias do mês de junho dGo raNnOo dLeUffiIZil nGovOeNceznAtoGsAe
'

, e,n,ae •se,I .cincoenta e quatro. Eu, HY . .,,' . J ,

Escrivão, o subscrevi.
.

(Assinado) MANOEL BARBO�
SA .DE LACERDA. Juiz de Direito da. la Vara, err,

ex�rcíéio. Confére. HYGINO LBIZ GONZAGA' ,Es

crivão da la Vara.
\

,JUíZO DE DIREITO D� COMARCA DE TIJUCAS

Viagem

,Agência: nua Deodoro àSQiUina' da
Rua TenentB, SU�elra

com segurança.
rapide� "

80 NOS ,CONFORTAVEIS MICRO-ON1BUS DO

84PIDO ,{(SUL-BRASILltIO)
.,

,

Fh)rian�polis -, Itajal - JoiniV.ille, -- C,uritiba

e

Necessitamos admitir vendedolles.; Com· a idade
máxima de 26' ános, e já quite com 'o serviço Militar,
Não e,xigimos prática, mas atividade e vontade- de pro·
gredir. Carta do própdo, punho, informando- estado cio
vil e gráu' de instrução, aGompanhadll"de' uma, fotogra-
fia, ,à Caixa Postql 42, --'- Nesta. \

'

-Vende-se uma casa de ma

deira, de. bôa construçãp, I•
c;ita a "rua Antônio lVIatos
Areas n. 291, Estreito. Tr�-

'.il". I' , ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Domingo 13 de .Junho de 1954
--------------=---------------------------------------------

, .. ' .

13 DE JUNHO
, nascido em 19 de Setembro ro uma coluna de cavalaria r,

-- em 1866, pelas 11 ho-
A data de hoje recorda- 'de 1772 em São Sebastião repeliu em Chapicoi, 'na, ras, a Artilharia do Gene-

nos que: de Mariana, Minas Gerais;' Banda Oriental, uma outra I ral paraguaio Bruguéz rom,
-- em 1624, o Capitão -- em 1845, em Paris, fa- coluna de Frutuoso Rivera; I, peu vigoroso bombardeio

Manuel Gonçalves destro- leceu. o Almirante' Pinto -- em 1839, em Campi-, sôbre o centro e esquerda
APARENCIA QUE çou perto da cidade da Ba- Guedes, Barão do Rio da nas, Estado de São Paulo, do acampamento aliado d�

t. ·IU, rade,cimento e Missa Várias ENSUGbAstNaAcAI'a estra-
��:;um destacamento holan- :rl·;�en;::�: d:"'t7��ediZ ::'�:�O:i:��:;:O:d�o::�i-' �:�;f�.���:::::n�:ç;:�

CO
-- em 1,643', contra o do- -- em'1865, as 10 horas, � em 1857, oferecida pe- 3.000 projéteis;EMILIA FEDRIGO DA STA .

I h lt 1
- .

..

.Os filhos, noras, genros " netos de Emitia Fedrigo
n a.s a eram a co oraçao, o minin- holandez �irrompeu I

foi, com rigorosa formalida- lo Imperador, fOI inaugura-
da Costa, agradecem,. de publico, aos medicas drs. José cheiro e osabor da água. em Pern�mbuco uma insur-'I de, sepultado no Rio Pa- da a estátua 'de José Cle
de Lerner Rodrigues e Zulmar Lins Neves, bem como Não obstante, a água, sem reição; 'raná, o Imperial Marinhei- mente Pereira. na saJa de
aos médicos do. "Sandú", á sra. Volga Peluso e farme-. que se modifiquem sensi- __ em 1763, em Santos, ro Marcilio

-

Dias, falecido Honra do então Hospicio de'
ceutico Gercino' Silva pela assistencia dada,. durante a velmente seus

' .
-

sua énfermidade, á sra: d. Emilia Fedrigo dâ Costa, fa- caracteres Estado de São Paulo, nas- no dia anterior as 14 horas "Pedro lI;
lecida .ern 9-6-54.

"

. naturais, pode conter ím- \ceu José Bonifácio Càldei-: em consequencia dos tre-

Outrossim, agradecem :l todos . quanto enviaram purezas prejudiciais à saú- ra de Andrada, faiecendo, mendos ferimento recebidos
cartas, cartões telegramas, flores, coroas, e que. confor- de.

em 6 de Abril de 1838; nó combate do dia 11, du-
taram a familia da extinta no doloroso transe. Não se deixe levar pe- do'

-- em 1805, .no Rio Gran- rante a Batalha Ria-
. Aproveitam a oportunidade para convidar aos pa- .

1as aparências e, semprerentes e pessoas'de suas relações para a missa do setimo

dia, que por alma da extinta mandam rezar no dia 16 que houver duvida sô-

ás 7 horas, na Catedral, no altar de São José. bre a pureza da água,
Desde já se confessam gratos por este ató de pieda- fiUre-a ou ferva.-·a antes

de cristã. de beber. -- SNES.

III
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'o.
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Tônico Resp�,ratório

'. B�L,
FíGA1»0 - PR'I-SÃO DE VENT"R'E

. O�)ABORA!ÓRIOS A. BAULY c�municam que, por motivo de. forca maior,' asfeflas coletl�as· foram tra_nSf,e.rlda�,�ar� 'o p�f�odó de 1.o at� '30� dê" Maio' cor::!'.rente. TodaVia, um planta0 f!ca�a a dlsposlçao dos Srs. Mêdic1)s, pata a en-, .

trega de amostras das espe�ahdades, dos Laboratórios.' ...

�.'

'u

:0

o

'.

RAMAR S. A. • Rud Mal. Deodoro" 528 • CURITIBA
FlO'RIANÓP'OLlS

.

Partlctpeçào
VVA. JUDITE MARQUES ,FRANCISCO ,MANOEL

DOS PRAZERES
e

ONE'LIA CUNHA DOS

Lei· san.ei'unada
RIO,cU _(V.A.) - O· sr.

Café Filho, presidente do

Senado Federal, promulgou
a�te-ontem a lei, não san

cionada pelo presidente da

República :QO prazo consti
tucional, que estende os be
neficios do Decreto-Lei n'l'3.347, de 12-6-1948, e insti-

.

tui o regime de benefícios

de família aos segurados do

Instituto de . Previdência e
.

Assistência aos Servidores'

do Estado (IPASE) aos em

pregados a serviço da Or
dem dos Advogados do Bra
sil.

CONSELHOS' DTII'S'
AOS FRACGS SENIS c

.

No século da atividade, o

descontrôle dos nervos oca-

TELEMBERG

, i

participa ,aos parente e PRAZERES
pe�soas amigas o contrato I Participam aos parente e

de casamento de seu filho pessoas amigas o contrato
I '

DJALMA TELEMBERG, I d� casamento de sua filha
com a Sta. Hélia' Prazeres.

I HE:LI� �RAZERES,
'

com

ro Sr. .Djalma Telemberg.
DJALMA e' HE'LIA '

NOIVOS

Florianópolis, 9 de junh.o
de 1954

,-----------�---._-----_._-

Participação
DR. ANTÔNIO MODESTO E SENHORA

Participam aos seus parentes e amigos, o nascimen

to de seu filho MURILO CESAR, .ocorrídc no dia 7 dês te

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

siona .fraçassos ímprevísí-
,---

veis. Senhores agricultores

P t
· · de todo o Brasil, banquei-

,

..
_

ar acrpacao '

.

.

l'OS, negociantes, jornalistas,
\ intelectuais, tomem. nota:Celso Ramos Filho e Maria J'úlia Medeiros. Ramos

oi • ",

têm o prazer de participar aos parentes. e pessoas das Gotas Mendelmas e o

suas relações, o nascimento' de' sua.' filha ,CLISSE, ocor- grande reanimador dos ner
rido a 8 do corrente, na Maternidade "Carlos Correa".

'.

I
vos. "Gotas Mendelinas" é

Florianópolis, 10 de junho de 1954. .o formidável estimulante da
vida; Sem contra-indicações,
adotadas' nos hospitais, re-

centeriasParlicip.ação.:.
SYLVIO FERRARI E SEN.HORA, participam aos tres o seu maravilhoso e-

parentes e pessôas de suas relações de amizade o nasci-
i "t' torna t d 1

menta de sua filha SILVIA-MARIA, ocorrido a 10 do I
el o �rn�-se �o a o ogo

corrente , na Maternidade "Dr. Carlos Corrêa", nesta' nos primeiros dias de uso,
cidade'.

.

notando os d-ébeis senís, de
ambos os sexos, nova vida
� vigor íntimo no 1° vidro

�

A· d'
· .

t
de uso. Sem contra-indica-

,gra
.

eClmen, O
'

cão. Nas farmácias e droga-
. ABELARDO' GARCIA E FAMILIA; agradecem a' riàs. Reembolso aéreo ... �

todos os que acompanharam os, funeraes de .sua -filha Cr$ 42,00. Caixa Postal, 6.
IARA GARCIA, ocorrido dia 9,de Junho, bem como a

todos que enviaram flores e telegrama de pesames.
: Pr'e'.•e..,'·'·.I...dl.....OI·a·Florianópolis, 12 de Junho de 1954.

..

ceitadas diàriáfrl'ente' por �:.'� ,.,_
. ! ','r:,

dé médicos ilus-

--------�--------------------------.----- CORRÍJA EM .CASA '

A IMPERFEIÇÃO
DOS SEIOSCAM'PANDA. DO . Cr$ 1,00

, GA:NHE UMA P,ASAGEM DE IDA .E VOLTA A
PORTO ALEGRE TOMANDO PARTE DA GRANDE
CAMPANHA DO CRUZEIRO DO GRtl:MIO PEDRO
JORGE FRASSATI.

7

41 •

:·e:IJouom· 's crI
,anQI,arad'as p'elo� patr:tmtnlI8'"
lIr P�1Idencia Clllritltlza�C'ã.

.'

A Prudericia Capitalização, uma
.

.

das maiores organizações de

estímulo à previdência no país, lhe

oferece mais estas sólidas garantias:
23 anos. de fecunda atividade. Uma equipe

economistas experimentados. Capital e reservas

superiores a Cr$ 340.000.000,00 e Mãis de'

um milhão de titulas em vigor. .

t

PRUDENCIA
CAPITAlIZACÃO

;�
\!!I

rRUDE�tlfl- . [flPll flLIZ1t·tjlO.
SEDE: 'Rua José 'Bonifácio, 278 - 1.0 andar e Fone: 35-3181 e São Paulo "

. .:..�A�-.�· !_�-�I:.-.��-. , •••-: •."'f ,� ..... "'.;_��._;.�, ••... '-�""'i:,,:"-�"'� :._ '.>t; .... l-·r.._·��· <._ � .J" ':"-'
...�/.. -�'-_, '>,:' ;�.

Sucursal em
.

floriõnõpolis: Prç, '15 de NovefTlbror 51 . 3.0 .and. ': Tel. ,1-637 • C�. Postal ;97
'ÇOMPANHIA\ NACIONAL PARA FAVORECER' A" ECONOM-IA.

.-; : ......
:.: .,
:";

V!IHEM POUPADO
VII'nEM GANHO

•

Oi

_:_ em 1909, no Rio, de

Janeiro; faleceu o Dr. Afon-
so Pena; Presidente da Re

publica.
André Nilo Tadasco

...

'V:íajantes-Vendedores
Otimo Bico: Precisam-se viajantes e vendedores
em todas as cidades .do Interior para vender bí-'
[outerias de fantasia ao comercio varejistas, .a

. base de ótima comissão. Forneéemos.mostruario
a prazo! Cartas, sómen'fe de \"endedores iJrofis
sionais, indicando ramo em' que trabalha e refe
rencias de firmas representadas à "BIJQUTE
.RIA.S" Caixa Postal, 4206 RIO DE; JANEIRO.

de; nasceu Manuel Marques chuelo. Era "a 'praça mais

de Souza (terceiro deste distinta da Parnaíba" é ho

nome) 1 General Conde- de je um simbolo nacional e

Porto Alegre,1 falecendo no uma g�ória da/nossa Mari
Rio de Jan'eiro em 18 pe klha de Guerra;

,

Julho de 1875; -- em: 1867, Corumbá que
.

- 'em 1819, o então Ma.� se encontrava em poder dos
jor José M�ria da Gama paraguaios 'foi retomada
Lobo d'Eça, depois Gene- ilOnrosamente pelos brasi
ral e Barão de Saicãn, no leiros;
Passo de S. Izidro" n� Uru- - 'em 1880, foi i:Qaugura
guai, alcançou e derrotou a da a Escola,de Belas Ar

retaguarda dos Corrienti- teso

P'rocura-'se' -ca:sa
CASAL SEM FILHOS DESEJA ALUGAR CA

SA NA CIDADE,' DE,PREFERíl:NCI.A" NOVA, COM
_GARAGE,'3 QUARTOS E DEMAIS PEÇAS. OCUPA
çÃO IMEDIATA.
-

OFERTAS PELO, TELEFONE 3717, DAS 9 AS
12 HS. E'14 ÀS 17 HORAS.

.

, I ,

Gripe' e Bronquite, Asma e Coqueluche?
nos; 14 DE JUNHO Si a tosse produzida. pela fraqueza ° atormenta e

t
-- em 1823, em Bananal, '.. exige'do seu organismo um esforço sobrehumano, produ-

,
Restaura em poucas se� São Paulo, hasceu José de A data- de hoje recorda- zindo ansias, asfixias e rupturas' de vasos capilares, dores

manas os bustos caídos, flá� . Aguia/ Toledo, -Barão de nos que: };:,ê;;:\! no peito, evite chegar a esses extremos, tpmando algu-
cidos e sem plástica. Um B 1 V V d ":f mas doses do REMÉDIO DO DR: REYNGATE as gotas
prodígio de eficiência' com-

e a. ista e
,

iscon e de J '

-'- em 16�7:i.. ;?,i :onfirm�- que dão alivio imediato nas' tosses, rebeldes, coqtleluches
provada em famosos: instl- AgUIar Toledo; Falecej.l na I da, por carta�. :v.eglas de, Fl- e bronquites cronicas ou recentes, !,ecas ou com catar
tutos da beleza.. Nas' boas mesma cidade em 14 de, A- I'lippe Iy de Es��nha e

.

III ros. Um único �idro' dd REMÉBiO DO DR: REYNGA.TE
casas do generQ. Pelo'reem_ gostá de 1898;', , de Portugua('a' doac&o 'da é.o bastante· para desobstruir as vias respiratórias, nor
bQIso aéreo Cr$ 60. C.,, Pos-�

.. :
� �em :J:842'" no Rio 'de capitaniá do' Ç�b� d�"Norte .malizar a respiração, dardo alivio e bem' estar imediato

tat 6, Meyer, RiQ. ·Dest.' 'no " .

B t M
.

1 P porque o mucus ê dissolvido. Quem tem bronquite ericon-·
1 1 C F P ,'.' Janei.ro, -faleceu ,FeHsberto a en o aCl'e.· arente' REM"'DIO DO DR REYNG'A'TE .

1
-

OC? o� � aranaense, '. :
.

,',,_ ,
_ ','.

I' .;','.
" tra no .<:j ,. a sua sa vaçao.

rua Marechal Deodato' 407, C�ldelra Brant Pontes, .' - em 1818<�?p o coman- Nas poas casas. Pelo reembolso aéreo Cr$ 44,00. Caixa
Curitiba.

.

., Marques de Barbacena, do dé Bento Manuel Ribei-I Postal 6'. Meyer, Rio..1

Vende-se uma sito a Rua Lauro Li/hares,' 6ver e tratar no local. :__ --J.
•

i

'\
,

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Batal�á Naval �o
'

8iac�uelo Enquanto Outro$ Moralizam, Q
govêrno catarinense desmoraliza
Um "caso» ,D� Polícia Militar provoca, reação e
Jl:lstamente quando a opi- de maus elementos, o Go- excluido por incapacidade

nião naci6nal acompanha, vêrno de Santa Catarina, • moral, depois de sindicância
com justificadas esperanças, por ordem direta do próprio cuidadosa, procedida por
várias providências oficiaisGovernador, ordena a rein- um oficial. Na mesma reunião qUe
tendentes Ia limpar --: é o-clusão na Policia Militar dJ O caso teve e está tendo ti

. -

dmo IVOU a prrsao o Cap.
termo - os,méias policiais um Sargento que dela fora maiores consequências. Daí Teseu, permanecerám 'sol;

-_ a nossa reportagem pôr-se dários com a exposição e Os
em campo e apurar o que motivos dá mesma, treze
segue: oficiais, inclusive um oficial
NOVAMENTE PRESO O superior. Um foi preso,' e os'

CAP. TESEU outros?

"O ato do Governador "de- Ao que se sabe êsses ofi.
terminando" a .reínclusão de ciais permanecem firmes no
um sargento. expulso, pro- protesto ao ato e consta qu

,
e

vocóu mal estar na Corpo-] muitos são os que têm tele.
ração Policial. Veio a reação grafado, ao Governador
em reunião do Clube dos 0- Porque não estão' presos;
ficiais, na qual o Cap. Te- Será que nos regulamento�'
seu,_ ao fazer exposição �o I milit�res há diferença entre
ato humilhante, foi preso, os que falam e os que par.
por dez dias. Aquele oficial ticipgm solidários da f�la.
protestou contra a prisão e ção?
foi, preso por mais cinco I (Continúa na '5a. pág.')

Maravilhoso' Baile, de 8ala",
Brllhaotlsslm2 festa de' esplel
dldo cODgraoamento social

Florianópolis, Domingo '13 de Junho de 1954

Comte.�",Policia Militar e

sua o�dade; Oficiais
Aviadores, Magistrados, Mé
dicos, tAsl�pgados, Engen
heiros, Capitalistas, Indus
triais, (-Funcionário's, o alto

, mundo social enfim desta
Como em todos os anos salas amplas, blusas deco- cidade, aoli estava represen

anteriores, a cidade se acha- tadas extraordináriamen- tado, a.igrande : maioria a,
va empolgada pela realiza- te... companhado de suas exmas.

çâo do BAILE DE GALA Vimos tambem algo deli 'h'
'd d C 'o

sen oras,
na ,se e o ornando do 5 cioso de Pierre, Balmain 0 Sr. Almirante Carlos
DISTRITO NAVAL. com seus trajes de dança: da Silveira Carneiro, Co.
Os trajes femininos cres- todos bordados Com rosas mandante dó 5° Distrito Na.

ciam em seus modêlos mag- eJ,e rendas "Calenciennes" e val foi incansável em obse-
nificos e todo um mundo se prata ou co,m efeitos espe.· id d

'I

1quiar os c,onvI a os aque e, .

agitava na confecção dos ciais de Hubert de Given- cintilante e inesquecival
conjuntos, Obedeecendo as chy em organza, bordados Baile de Gala. Aliás toda a
últimas creações dos cos- em ponto de tapeçaria, com oficialidade do 5° Distrito
tureiros de Paris, Londres, laços de musselina... Naval, foi de uma gentileza
New York. E nessa delícíó- '

Paris respondeu assim ao e cavalherismo que encanta.
sa faina evolvente, houve o apelo de nossas conterra- ram os presentes.
comparecimento dos esvoa- neas, com trajes que as aju- A oficialidade atual é
cantes "tulles", 'dos organ- dou a produzir mais pro- composta dos srs:

I 1 hdí�, das finissimas rendas de tunda impressão no ambíên- Capitão de Mar e Guerra, nsla a·se 0)-eShiaparelli, dos fulgurantes te maravilhoso. . .
, Heitor Almeida de S�; -

.'

"lamés", dos brocados de Do outro lado, nosso Capitão. de Fragata, An-
,','

!I �a.· 8eIOI",a-o Peolteu'c'·Iárla·Jean Dessés como moder- olh.ar foi apanhar grupos' :élo Couto; ü li
nissimos "raices" de" Chrís- sín modêlos de "tulles" aplí- "Capitãc de Corveta, Fe. PROGRAMA DO PIA ço Social da Penitenciária

tian Dion, os "piquets" de cados com pastilhas de ve- lix Vieira de Azevedo Ne- Conforme vem sendo a- Central, dr. Hélio Alvim Re-

Jacques Fath, e mseus mo- ludo, contornadas de "pail-, to; nunciado, instala-se hoje,,' zende Chaves, representan-
.dêlos que empolgaram o 'etes", lembrando a plu- Capitão-Tenente, Murillc solenemente, nesta Capital, te da Colonia Penal Agríco-
Brasil, quando de .sua visi- magem de um pavão... de Souza; a 3a, Reunião Penítenciária la "Cândido Mendes", da

ta' a terra carioca; os "laí- Com inspirações de Ma- Capitão-Tenente, Augus- Brasileira, Ilha 'Grande, D. F., dr. An-
ses" e "broderices", de Bà- Ieieine de Rauche, esta- to Fleiuss Cal vet;

Pela manhã, às 10 horas, tônio Dutra Ladeira, dire

lenciaga, tudo enfim que as Iam os modêlos de veludo Capitão-Tenente, Luiz na Faculdade de 'Direito, tor da Casa de Detenção de

nossas elegantes sabem a- rosa, corpo' bordado com Nogueira Furtado de Men- haverá .sessâo preparatória, Belo Horizonte.

presentar com tanto "gla- oedrarias, boleres e faixas, donça; para a constituição da Mesa Hoje deverão chegar os

mour" e "aplomb" admirá- em tafetás das mesmas Primeiro-Tenente, Mano. da Reunião. capitães João Ferreira Ne-

veis. cores, a'marradas às .costàs el Jànsen Ferreira Neto, No mesmo local, às 20 ho- ves, Sidne dos Santos Bor-

Recordámos com viva sa- = tombando ao chão. ..
'

Primeiro-T e n e n t e (R ras, Será realizada a sessã.o guignon, tenentes Manoel

tisfação, os outros BAILES Tambem Carven sugeriu Rm) , João Pereira Bar. solene de abertura, presidi- Alonário Chaves, Elias de

,DE GALA já realizados nodêlos em zosa seco, bor- roso da pelo sr. Governador do Morais e Jasson Marcondes

quando estivemos presentes lados no corpo e no alto Segundo-Te n e n 't e, (R

j
Estado. da Polícia Militar do 'Dlstrl-

em todos eles. ' das sáiàs, com,' pequenas Rm), José Olimpio dos DELEGAD?S to Federal, dr. João G. Co-

O primeiro nos altos do folhas doiradas ... E inspí- Santos. Encontram-se ja entre imbra, diretor da Colônia

Edificio IPASE, que foi cer- rações de Manquin, Jac- Voltamos' ao salão de nós, os seguintes: Agrícola de Ilha Grande,
tamente um deslumbramen- ques Griffe e outros, predo- danças. ' M�jor ,Victório Can�I,>�a, Distrito Federal, dr. Cícero

to que jamais esqueceremos. minavam com requintes en-, Ospares se movimenta- Presidente da Associação Alves Secretário do Inte

O segundo, inaugurando a volventes... vam com viva, animação. Brasileira de Prisões, Cône- rior e' Justiça, do Espírito
séde atual do Comando do Ás 23,30 horas tiveram ,Olhámos de novo as da. go Castro Pinto, représen- Santo, dr. Plauto Azevedo,
5° Distrito Naval, cujo brí- .niciuas danças, com 'uma mas, com seus trajes-rnara- tante <3.0 Cardeal Dom Jai- diretor da Diretoria dos

lhantissimo se tornou ines. valsa vienene, de compasso. vilhósos, E como é natural me de Barros Câmara, Revd Presidios do Rio Grande do

quecivel, lento, 'mas rememorativa JS trajes �e completava� ,Messias' �esários d�s S��- Sul. , '

Seguiram-se 6S outros.jIa éra de Strauss. com os conjuntos de

ador-I t?S,
Capelao da �ellltencla- Chegará hoje, o dr. José

sempre como o. mesmo en- Ao acór.des da esplêndida nos adoráveis, como colares' �la Centr�l, MaJo.r Paul_o, Muniz de Figueiredo, dire
cantamento ex;ceepcional, orquestra do Clube DQzP faiscantes brincos, exoti- Salles Paim, 20. vice-presa- tor da Penitenciária do Es

mesmo brilhantismo, mes- de Agosto, os pares se mo: cos, pulseiras ricas e luvas d�nte da �s:ociação Brasi- tado do Paraná; que se fará

ma "feerie" de luz�s e es- vimentaram e os amplos compridas de cores berran_llelra de Prisões, dr. Alberto acompanhar de sua exma.

plendor, todo,s uma 'conti� tràjes das damas márav,i- tes.. ','. " Teixeira Salles Filho, dire- esposa.
'

,

nuação magnifica dos gran- lhavam, na vertigem da dan Os 'penteados de varia. por da Penitenciá:ia das"Ne- REPRESENTARÁ O'SR.
des bailes' de gala com que ça...

'

élissimos gostos e feitos.ex- ves,. de B.e�o Hor�zohte, ara. PRESIDENTE

o Comando do 5° Distrito A seguir NEYDE MA- :!êntricosl surgiam ante nos- AI�lra_ VIeIra ,B�lto, da A:. Q Exmo. Sr. Presidente

Naval, comemora a data RIA, ao microfone cantou 30S olhos, a c,ada momen- soclaçao' BraSIleIra de Prl- da República, estará repre

historica, ,tão grandiosa pa- várias e ,conhecidas págiria� to ... ,

sões, ar. AÍfredo Chierala sentado no grande concla

ra a Patria. . . musicais do momento. De- '\ "Maquillage" por certe Nader, Assistente Jurídico' ve, pelo ,comandante do 140

E nestes', élos doirados, verr;l.OS salientar que as ,ins. especial, via-se nos sem.
da Penitenciária Central, dr. B. C:, CeI. Virgínio Cordei-

nesta admirável cadeia dos talações dos àltos" falante� blantes femininos, o que in- I Adalberto Couto, do Servi·' co de Mello.
.

já famósos Bailes de Ga- estavam impecáveis, o que otell'heaSnSdoou-ncooms seonbcraenmtaamn,eeinrtao' O M'undo Em Sele O-Ias'la, assistimos mais uma reu- concorreu para maior real.,
nião cintilante que 'foi a de ce das melodias cantada! ��uele mundo elegante, que '

6a feira última. por NEYDE�MARIA, com apresenta.v:. acurado ,senso IÁs 23·horas entrámoS- no acompanhamento da es. d� boas maneiras e atitudes Acy Cabral Te{ve 'pensação, o Vasco levo�
Edificio da Séde do Coman- plendida orquestra do CLU. suaves, dentro daqueles � A semana começou mal, um '''passeio'' no Pacaembu.

do daquele importante De- BE DOZE de AGOSTO. . . preciaveis conceitos dos para a numeroéa fámilia ru- Isso vem falar no Botafogo
partamentO Naval. A 1 hora os convidados _grandes estétas da etique. bro-negra. Não' é que o (Em consideração ao nosso

Á entrada oficiais rece- subiram para o andar su- ta... I"Mengo" apanhou do ,PaI amigo Ivo Montenegro). \

biam os cõnvidados. , perior, onde em grandes As horas passav�m sem meiras, no Maracanã? r Coi. O Ministro do. Exterior

O busto do patrono da mesa se via uma imensa' que ,a gente' sentisse a apro: sas do futeból. ;.) Em com· da União Soviética; V. M.
Marinha, Almirante Taman- variedade de deliciósos do� 'ximação da madrugada. Molotov (prometeu decla.

daré se achava engalanado. cinhos, frios, salgadinhos 'e Tambem n b' t Um novo rações de importancia) na

S' b'
I

'd' b b'd dI'
um am len e ma.

, -

f A

(f 'd )-

u Imos as esca anas E! e 1 as para to os os pa a· ravilhosó como a que I e, con erencia racassa a

lá em cima, aquela deslum· dares. E naquele ambiênte quem poderia sentir a pas- santinho \
de Genebra. Noticias de

brante visão, a' que já nos alegre e 'vivo, decorreu a· sagem vertiginósa das ho. Hanoi diziam que as forças
acostumamos a admirar to. quela parte da reunIão.. ras? comunistas procuravam cor·

d O d· I
'\ . SÃO DOMINGOS SÁ- d f fos os anos. s la ogos cresciam ani- , Afifial a inesquecivel tar as e esas ranceesas,

Em derrodór' do grande mados, com risos francos e reunião do esplêndido con. VIO, um menino de apenas nos setores do Delta. -- O

salão-de festas, as, damas, muita' "verve" ,fina e por graçamento do alto mundo 15 anos é elevado hoje à Presidente Vargas teHa 'in

com ricos 'trajes de baile, vezes ironica, em derre� social desta Capital, chegou honra dos altares por' SS. o sistido junto -aO Ministério

de variados matizes, davam dór... ao seu término, ficando. as Papa Pio.
-

XII.
,

da Fazenda, par� que este

um aspéto multicÔr ao am- "Noutro salão, ao lado, aI. sim marcada, de um modo se pronuncie sobre o conge·

biente requintado' e lu-- tas autoridades, formavam brilhantissimo, mais, uma
Nasceu em Riva de Chie- lamento de preços das utili.

xuoso. ,rol}.a em torno á grande etãpa cintilante nos an�is ri, na Itália, em 2 d� abril dades. - Teve ampla re.

Alongámos o olhar. mêsa, com os mesmos deli- sociais dos já famósos Bai- de 1842 e veio a falecer no percussão (no Rio Grande

Os cavalheiros de "smo- ciósos d'ocês, frios, salga. les de Gala do 5° Distrito dia 9 de maio de 1857: do Sul), a escolha da cano

kings" impecáveis e os mili dinhos e bebidas varias, ha� Naval. didatura do Senador Alber-
d j Um menino plasmado na'

tares com seus uniformes ven o brindes especiais. Agradecemos desvfmeci-", to Pasqualini, ao govêno do

vistósos, completavam a- Notámos a presença do dos as gentilezas a nós pro-
.santldade por' um grande Estado. - Na Câmara dos

quel;;t cêna, que embora sr. Tenente NEOROOY NU. porcionadas e daqui felici- educador do século XIX _;_ Deputados, foi amplamente
tradicional aos nossos olhos, NES, Ajudante de Ordens, támos ao nosso ilu;tre pa. ,São João Bosco. discutida, pela maioria e

sempre nos arrebata e em· represen.tando o sr. Gover. tricio, sr. Almirante Carlos Hoje em tôdas as partes minoria, a denúncia apre·

polga. ,

nador do Estad�, Secretário da Silveira Carneiro,' pe- d d F'lh d D
'

sentada contra o Presiden-

Paris não deixou de esta! Dr. Olintto Campos; CeI. las ocurrências festivas, co-
o mun o, os ,lOS e om r te da República.

presente no pensamento fe- Mário Ribeiró dos Santos, membrativas da passagem Bosco, os Salesian?s, se re- O sr. Oswaldo Aranha foi

minino, estando ali trajes de Comte, Interino da I. D. 5a. da Batalha Naval do Ria. jubilam em ,ver coroado o nomeado. para 'ocupar o car

côr negra, cobertos f.)or bo- e seu ajudante de ordens, chuelo, que tanto cobriu grande, "Sistema Preventi- go qe Ministro da Agricul-
leros "t.ablier" de "lamé caso CapItão Ayrton Capella; de glorias a nossa Marinha " I' d 1

i 'tura (interinamente). ---.,: O
,

vo ap lca o pe o mesmlil na

hemir", com mangas "bu, CeI. Virginio Cordeiro de de Guerra, num passado govêrnt> da Guatemala
fantes" ou em "nylon'� com" Melo, Comte. do 14 B.C. e que é Os orgu.lho excepcio-

educação da juventude. suspendeu (portempo in-

babados; outros com cintos sua oficialidade; Comte. nal das,I�rações presen-
A juventude de nossos determinado) as garantias

e bustos bordados- em pra· Frederico Q.iannini, d� Es. tes... ".),,' dias precisava d,e um santo constitucionais, inclusive as

ta, com belas pedrarias ou cola de AA. deste Estado, Protetor à moda atual: ei-Io liberdades de' expressão,
do �terno creador {acques I Imediato e demais oficiais; Moi ,1Ít:ÓXIDlOS hoje em SÃO DOMINGOS

reunião e locomoção. - Foi

Fath, em modélos de cetim; CeI. ,Duarte Pedra Pires, I"t , rejeitado (8 votos contra 7'),

ào acordo S�VIO. pela Comissão de Justiça, o

Um menino que aos sete pr,ojeto do sr. Bilac Pinto,
WASHINGTON, 12 (U. ,anos de idade, no dia de sua estendendo aos servidores

P.) - Proeminente' autori-
dd' Priméira C,omunha-o,' soube civis, militares e autarquicos
a ,e norte-americana reve- d U

-

a niao, ativos e inativos,lou em P:arl's que a Franca tomar um propo'sl'to como
, ,� os novos níveis de salário

e os Estados Unidos já che- êste que lh� servi\! de nor- mínimo. _ O dr. J. J. Bar-
garam muito próximo de ma na vida: "ANTES MOR- reto foi designado para re.
um acôrdo sôbre as condi-
ções em: que a Franca soli-

RER DO QUE PECAR". preseritar o Estado de San-

't
I

� Jovens, aí esta' ta Catarina no. VIII Con-
CI ara mais, ainda para a o vosso

I B'I' d Of I
, guerra da' Indochina. modêlo: imitai-o,

'

gresso, raSI elro e ta -

"
m9logla,

Dr. Yrmar" Corrêa
, CLINICA MEDICA
CONSULTÀS das 10 - t3\horas
Rua Tiradente 9 - Fone 3415

M,ECANICOS
,Precisa-se no Est�Ieiro Arataca
Jru()rmação: Tel. 22J;6 - 2212

atitudes
dias.

MEDO DA OPINIÃO
PÚBLICA?;

-_,

NO EDUCANDARIO
Sanla Catarina

\
'

Em comemoração à data; arte, expressaram a sua
1

natalicia da exma, sra. Pro-I gratidão e a sua amiza'de à
,fessora Maria Madalena de ilustre aniversariante que,

'

Moura Ferro, devotada pre- na verdade, fez daquela Ca
sidente da benemérita So- sa à sua devoção.Tuntamen,
ciedade que mantêm o Edu- te com o esforço e a abne.
candário Santa Catarina, o gação de outras ilustres da.
corpo discente dessa entida, mas.

de efetivou, ontem, artistica
e encantadora festa, de cujo Para a festa

_

de onfem ti.
programa constaram núme- f vemos' gentil convite, que
ros de canto, bailados, reei- nos vieram trazer à reda,
tatívos..

,

'

I ção, as graciosas internas,
As internas do Educandá, meninas Maria Rosa e Ma

rio, através dessa hora de ria Laura Exterkotter.

"

Sem falsa modéstia, fui um razoável aluno de
filosofia, ao tempo de ginásio. Na metafísica na es

,

tética, na moral e na psicologia sempre obti�e notas
apropinquadas à distinção. ,A lógica, no entanto, foi
a que mais me seduziu. Os meus gráus logicamente

'1
"

OSCI aram entre 9 e 10. Não vai cabotinismo no re�
cordar isso, pois, em outras disciplinas, eu 'varei o
curso c�m notas de salário mínimo e mais algum
ponta-pe de boa vontade dos examinadores.

.'

V_:m, assim, dos tempos colegiais, a minha ad-
mlraçao p,elos filósofos e pelos lógicos. ",

Ainda há di�s, às 4,30 da madrugada na fila do
leite, cuidei haver 'esbarrado. com um de1�s dos mais

, arguto,s .e sa�orosos. Durante meia 'ho.:t;a,' enquanto
os reloglOs �ts1?utavam 'para atingir às 5 ,- quando
a venda do htnnho comeca - o singular e desconhe

\ ci�o .l}.ristóteles injetou-�e as oiças de princípios
pratlcos de lógica filosófica. .

Como na ocasião polvilhasse umr chuvinha miú
da na forma e graúda na impertinência, o Sábio co

meçou espertamente por expulsar-me do espaço vi
. �l - lebensraum - que o meu paraguas me ofere
CIa. Depois falou:

- "Veja o. sr. como La�oissi�r ti�ha razão. Na
da se perde e nada se cria, tudp se transforma. Re
pare bem nesta fila imensa. Reparou? Todos os ho
mens estão de chapéu. Ora, hoje em dia 80% dos ho
Jillens não usam chapéu. As filas das madrugadas
p�rtanto, já têm essa util�dade: protegem a indús�
tr�a nacional dos chapéus! Mas há também' por aqui
crIanças e mulheres sem abrigo. à cabeca. Na certa
que ap�nharã� resfriados, gripes, bronq�ites. As fi
las, entao, serao um mal? Não! Haverá chamados
médicos, corridas de automóv�is receitas aviadas

'

rerr:édi�s vendido�,.�nfe.r;meiros 'contratados par�
, aphcaçoes de pelllcllma, gasta-se alcool, consomem
se agulhas, quebram-se seringas! Quanta gente ga

, nha com isso? Se os enfermos melhoram e convas
lecem, -

necessitam de vitaminas de canJ'as de' regi-
d' t 't' 'T d

' ,

n;e ,le � ICO. U o isso não é dinheiro -que se mo-
vlmenta. E se morrem? Lucram as casas funerárias
que, sem. trocadilho, hoje em dia são de morte".

'

OlheI o relógio: 10 para às 5. Procurei recupe�
rar um pouco do abrigo do meu guarda-chuva, para
encharcar-me menos. E larguei a pergunta:

- O sr. é filósofo, é?
- Não senhor! Sou, uçenista!!!

GUI�HERME TAL
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