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de onde _pretende desleeRar o� , ataque;: a '_ tapital
GUATEMALA,23 (U. P.) _ INFORMAÇÕ ES PARTICULARES QUE CIRCULAVAM ESTA NOITE" NESTA" CAPITAL" DIZIAM �:��:n:nUq:an�� o 7ea�c���
QUE HAVIA COMEÇADO O TIROTEIO E NTRE DEFENSORES E REBELDES EM PUERTO BARRIOS. TODAVIA, FOI IM-

,

verno se mobiliza para uma

'POSSIVEL OBTER'QUALQUER 'CONFIRMAÇÃO DESTA NOTICIA. EM TEGUCIGALPl} REVELOU-SE QUE OS REVOLU- ���;��a�:�����nis�;��:
".CIONARIOS SE ACHÀVAM A 32 QUILOMETRO� EM �ER��TORIO GUAT�M.ALTE CO.

Ca�'- lideres insurrectos infcr-

TEGUCIGALPA, 22 (V. I ra evitar a captura, divul- requisitados pelo governo I h,flCou a sltuaçao" da Am�; I da fr.ontelra com Honduras, ,sob o co�ando do cel.
.

_

mam que suas forças conti-

P O· ti I h
'

a ameaça de de Arbenz que se mante- rrca Central de' confusa, localidade em que se espe- ,los Castillo Armas. A in
nuam avancando em três.) - s lUvasores an ICO- gou, o]e, um

'

,',
,

d
.' - ta-

3

.

t "Ia efeito uIn--- bombar nham afastados das estra- recusando-se a responder a ra, dentro e pouco o pri- vasao começou na sex direções, visando as prin-munis as que avançam pe- levar
'

-

, ", . d' f
.

I ' G 1"" . , .

I das. Os primeiros ataques uma série de perguntas na melro encontro e impor- eira.. ,_':- '; cipais vias de comunicaçõesa uatema. a para
_ tra�ar deio aereo contra, a capital,

aéreos contra a capital fo- Câmara dos Comuns ares. -tância com os invasores. i Uma transmissao, lde�h- ferrovias e rodoviarias, na

d� . provoc�I uma a�ao e- pela quarta vez, desde que
ram relativamente leves e peito, Eden disse que a ih- Zacapa centro ferrociário ficada como procedente da

parte meridional do país,
clslvad. cton rad o regll�de ets- começou a invasão, na sex- efetuados por aviões iso- vasão foi levada a efeito situado a uns 110 kms. ao' rádio secreta rebelde e ou- O' decreto de lei marcial
quer IS a o presi en e ta-feira passada, 1

'

'1 d d t d it 1 t I'd t capital "dizia t

d
"

G di , h
"

,,_ o' • lados, um de cada v�z. por e ementas exi a os a noroes e, a capi agua e- VI a �es a, _' ;r', .
foi anuncia o" ontem a noi-

uzman, lsse.r_am,. oje, A transmissão foiouvida Guat-emala, malteca.
, que nao se efetuarao maia te, depois de um apelo do

que os seus avioes tlU�.a�
.

na capital de El Salvador" 'LONDRES, �22 (U. P.) Os soldados começaram 'ncursões aéreas contra' a govêrno para que todosbombardeado a guarmçao I país limitrofe, insistindo 10 governo de Churchill a- C O N C E N T R A ç Ã O 'a sair da cidade de Guate- �apital guatemalteca até os carros sejam postos à
. de Coban, na zona. <:entral, 'I junto

dos habitantes da
I
dotou h�je uma' atitude de G O V E R 'N 'I S T A mala, 'no sabado, pela noi-

que "o Exército de Liber- disposição para transportarda Guate�ala, ,:hhzando- cidade para. �ue evacuem, precauçao face _ao �aso da te, em veículos particula- tação decida atacar � 5}ua- ,tropas.,.Noticias da Guate-
se de uma base situada em as zonas militares e se re- Guatemala, prefermdo a- GUATEMALA, 22 "(U. res, que o govêrno do presi- terna'la com ,.forças ,terres-' mala dizem .que a fase de.
ter::itório, guatema��eco., A I fugiem _

onde possam, A

I guardar e observar antes P.) - Informau-se .hoje, dente Arbunz solicitou aos tres. A_ capital sofreu três' -cisiva da ba'talha para o
emissora clandestina dos

�misso�a rebelde" tambem, de p�o�unciar-se a respe,�to. que as tropas" governistas, seus proprietários, como ligeiros ataques aére'os.' país da A�erica ,Centralrebeldes, " que Se desloca
prevemu os veículos a, O ,mllllstro das Relações estão' se concentrando per-I contribuição para a defesa GUATEMALA,' 22 (U. talvez se de dentro de 48

deum lugar para outro pa- maioria dos quais foram! Exteriores, sr. Eden, qua- to de Zacapa, a uns 30 kms. contra a§ forças' invasoras, P.) _ Acredita-se que 'den. h�ras. '.o correspondente
-o OG,_o na 1II:JIO fi • tro de 24 horas,' 'alcançará desta agencia, Jack Rutle-

DIRETOR I sua fase, decisiva 0- que o' dgue, informou que os ofi-

Omai. antiloDi'á- ministro do Exterior, Guil-
I
ciais do Exercito guatemal-

Rul:utns d.
I

lerme' Toriello chama' de a teco dizem que até agora

Arru�a Ramo. "1?a,talha,da qüatemala". o, não h�:>uve ação em' terr_a," '

presidente Jacobo Arbens mas que uma batalha nao

BEDENTE I .An,o_ XLI
.

',Gusmam assumiu' pe�soal- poderáiser protelada por
• F' , mente li responsabiJiâ.a�e mais tempo.Dc:;mlnl'o" '.

, N 11 921 da ostrategia de defesa pa- Na embaixada dos Esta.
d. Aquino I If. I ra conter os ,invasores quo -dos Unidos, na capital, a-

��_,...: _ .....__.�_(� _ segundo disse - entra- nuncia-se planos para a re-
._�---,---,

-_

rarn no departament() de tirada 'das esposas. e filhos
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," ,Chiquimula, ao nor es e" dos cidadões americanos a-
_ A

"I' 1·lt •
-

I" em duplo avanço, cujo ob- qui residentes. Crecendo

CAN,_HAO AruTs'0soMnICaOAlern'anha n I ra,'çãO�J,comunistall, '1:��::i�!�àSaSeC���!C�ç!��,I:;�:�����:, ��ntr:u�:H��:
li} _ litares. des diplomaticas temem

M h d G Informa-se que até

on-I'
que 'pOl:lsa se

'

desencadear
FRANKFURT, 22 (U� em circ�los governamentais é o. prrmeiro de uma série na ' arlD a e uerra tem 'cedo não tinha havido uma onda de violencia

P.) _ O diário independeu- : da dona dominada pela u-I a ser enviada pelo govêrno RIO, 22 (V.A.) - Presos cões modificadas-; reduzidas qualquer choque 'entre contra os norte-americanos.
te "Frankfurter Neue P�es- ! nião Soviética. I de Moscou à Alemanha O, ,pro�essados por terem feL ! para uns e aumentadas pa- forças rebeldes e tropa,s do l Há cerca de 1.200 cidadão!

" ,",. " Exército, mas que a

SItua-I
americanos na Guatemala.

'

se" informou em sua edi- Segundo o mesmo jornal' riental, tendo sidó guarda- o propaganda comulllsta n,a l'a outros. Houve recurso
cão não poderá durar mui- Parte das forças rebeldes

cão de ontern, que vem de 'o canhão russo pesa nO to- do, provisoriamente, na ci- lOssa aMrinha, de Gue�ra, para o Supremo Tribunal, to: à govêrno fez um apelo se ,dirige para a estrada
�hegar à Alemanha ,.orien-

I

�eladas, atinge uma '.di-�tân- dade- de Meckienbul'g. nún'ler,os ma�j'nheiros �o-' F'ederal O qual, em sessão. p,elo ráÇlio, pedindo que fos-' pan-americana, per_to da'
t�l o primeiro canhão atô-' cia de 45 quilo,metros � ;;eu '.

'

.

'::111. cond<:nados pela" "pri- mtern r�alizada, lhe negou' sem postos à disposição os, fr�nteira com El Sa�vador,
mie?_s9vié�ic?, iuperior�os � calibre :é 'faior ,dq ��e o<,de L8'lte em pó' e '

neir.a auditorià. O recurso, ,��·ovi.l:nen��!. ,

confi�rl1án�O 'auto� ,ra�ti,c�_I�i:_��, � p��a �::a�::mJ�ud!oNU�:;I�����canhoes .9,e:�a das�e no:te- t 280 mHnnt:)t-�os, que e � dos, "Oode o· Q ado '1 ti
-

,f,� �ra�!f��I��do ::.�araÃ o S,upe-, ";:;l�?,hV:1.'i,($d111g���Q'��� .trarn;por-te;-< Ff?l�'r:o:'blBa _., '�� pe�ue, em Honduras para

americanos,el� ��e�a�açoes,. �:ta��s ?_n��� q�! tem_ 85�,' V '. ,,'-: �- � �v.!"�" -���uruw.- �f!/�i,fl' (f't1!i �oPJ,idtí); 1 ;.� .', I�" :"'_"
- ;, v�da���, ..gazolHl���flth, a �l?ad� de,Jutiapa; Oütr.a

calibre e dlstancla;. '-'

l-ttn"\elaaa!\
e atinge Um alvcr1COIP '-;;. '�"', -';';/' " ,�� < '::>Fli»vld�! �nííó��'é�n.d-ena� '_'_

•
�, .-

-

'ctilares. Na Embaixada: dos' c'?l�na lIlVásora' �s�a se dI'
A notícia acrescentou que a vinte quilometras. RIO 22,' (V.' A.) ":'_:_-CÓmb- ' PreSidente Estados Unidos, informo,u' ngmdo de M�cuablzo, pa·

.
-

f' b'd O h- f A •
'

J ,u'm "oba o pra, 'f f ra uma localIdade a cerca

taIH,"faornn1açoaO'1 °el'mO
h

�e' 'spcaen caOtearl1trel·,eyreanc,a, ��:�:�I:�::�::�:!�::: :Ide:te do Bar" b����!���2 (U, P,) _ t�:�:'�;f;�L��=: i�:�J�:�;:i��b1�Sssa i)ortal'ia determina que HAVANA, 22 .(D. P.) - dA comissão executiva a
ço é em direção de Zacapa,2m todo o território nacio- O sr, Paul Magloire, presi- d Parece -nue os represen-Federação dos Estu antes -1 a meio caminho da linhapór Mendes- nal, a margem de lucro per- dente da Repúb,�ica do Hai- t�ntes diplomáticos dós Es_' f 1 P.. da Universidade de Havana errea vita entre u

Negras nuvens pairavam sô- France, não necessitando, mitida 'ao varejista, na ven- ti, e sua comitiva chegaram tados ,Unidos, temem que Barrios e a capit�l guate-" , " aprovou! por, unani,midade, '

fá governistas so-bre Hanoi, enquanto a su- assim! de recorre.r a uma da de ambos os produtos, ontem à tardei à Havana" se as rças. 'matelca. Em fontes rebel-
,

',' uma reso, lucão, que nomeia 'f
' .

e's o�facada capital espera a esta- batalha de grande enverga-, 'd 20?l 1 1 d
A á b' d 't - rerem um' ser10 rev -

sera e c, ca cu a a so- i sel1 o rece I o no aeropC'lr, o � presidente da Guatemala, ' .

o e camponeses SEl
ça-o das chuva's, que J'a' esta' dura. b d t d

.

I 'd t B t' t operal'l s
re os preços e a aca o VI- pe o preSI en e a IS a 'e os

,.

'I' ,,�-- ,Jacobo �rbenz, presidente lancem contra os cidadõe�
de,morando. I.gualmente é, p'

."_

•d'
-,'

gentes a 1° de janeiro dêste membros do govêrno cuba- I ' , .,'

I d d honorário da Federação e' nOTte-amel'lcanos-' em repre-
ag�ardado a todo o, momen-I, e I' o 'Cf' lno. no.

,', J_' I 1"
<"

"

to o ataque em massa das .

.
..('

,,' procl�rna o dia de' terça-fei-I
sa��GDCIGALPA '22 (ti,

�i��iS�:S a��a:�et aM����d:' IGuatemala (u.1Caminhões bloqu'eados" �Oaa��p'�el..
a

rd-eaaPd�ooà,.qUate_1 ��z:�� �rJ:ide���ate;�ffi
:a�i��e:m�::;':!,,:'q::'::; I p,�AS�I���t��o 2i�tem_ RIO, 22 (V, A.) - Trê, I�e:i;;'::�od;n��:�:�:, ��� o ex -:-',p,residêBte IruDian-não àconteça. mericana de paz aceitou a mil caminhões se encontram �hiâas pela reportage� ..

di-
KANSAS CITY,'EE. UU. 'Selí médico o dr.. Wallac€

Por' outro lado, acredita- pedido da Guatemala, no oaralisados na fronteira do zem que estão paralizados, .

, 'í 22 (U .. P.) :- O ex-presi- 'Graham, d·isse que Truman
se aqui' que o Viet Minh sentido de que êste organis- Paraná, c�rregados de ge- na fr,'ónteini ,o, P, araná-São, ,I d

. )(: .:lente dos Estados u'nidos, se encontra muito bem, adi-n,ão lançará um ataque de I,mo suspen a temporana- neros alimentícios, inclusi- Paulo"3 ,mil caminhões ,car-· i \

\ '

Harry Truman, -foi operado' antando: "Acha-se agor,aimportância antes de ver se J mente a consideração, d�, ve banha. Acham-se blo,- regados de generos"illimen-
cQm êxito ante-ontem de em seu' quarto dormindo e "d t ta apode arrebatar o controle

I'
sua queixa, se,gundo, a qual queados pelas estradas in- ticiClls destinado§" aoii, centros I

.11 os agora com se en -

a, ma' manhã, exti,r,pando-se-,lhe o I está muito bem,". nos 'de idade, acha-se reca-do Viet Nam, do norte, do "foi vitima de uma agres- transitáveis. Em consequen- consumidores, devido
_ "

•
"

• apendice e a vesicula biliar. 0- dr, Graham foi o mé- Ihido ao HO,spital de Inves-
no,-:o . govêrno francês,. ago- sao.

"
cia, está prejudicado o abas- .situação da rodovia

'igações desta cidade .

• • ;. •••••• • .'
,
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Os anos de 1951 e 1952 não foram anos chuvosos,

ESTRADAS ESTR l'OAS I
se soma o do erário. No segundo ano do seu govêrno, em

Bem ao contrário: foram anos em que as. estiagens pro- F\ função exclusiva dd abandono de estradas, o sr. Irineu

longadas chegaram a constitui� problema, mormente pa-

'

"

" ,I Bor:nhausen viu o volume da' nossa exportação cair e

ra a energia elétrica. Nesses anos, por inépcia, as estra·

EST'R'A:DAS
com êle a previsão do, -impôsto sofrer um decr,ésCimo de

.

das catarinenses foram abandonadas. As chuvas de 1953 vários milhões. ,I
•

-

e 1954,' colhendo-as sem conserva, liquidaram com o �os- Diante desse panorama' alarmante e melancÓlico, te-
so sistema rodoviário. Isso de os órgãos oficiosos quere- O chefe de família que deixar de pagar o caderno do ar- mos clamado e continuar.emos a clamar, surdos aos' ata

rem culp'ar São' Pedro dos erros do sr. Irineu Bornhau-� mazem, que não der roup:a aos filhos, que dependtl.rar o ques pe;ssoais, e aos insultos da abelhuda ignorância com

sen é piada: não pega. Os que se atolam hoje nas estra- talão da luz, que esp(?tar, o açougue, etc., poderá ao fim que nos revidam. 1\0 dever fiscalizador e crítico da ópo- ,

das são os que, antes das chuvas, nelas quebravam as do mês jatar-se de haver economizado 1.800 cruzeiros? sição não faltaremos. Daí repetirmos: enquanto o gov�r-
'molas dos seus veículos, nos buracos. E os atoleiros de Claro que não! Se satisfízesse essas exigências primárias no não se dispuser a dar toda a assistência, já agora com

agôl'a são os buracos conservados e abertos durante a do seu lar, não contaria com,'saldo algum, ou, se contas- intensidade heróica, às nossas estradas, Santa Catarin;
época de sêca. Buracos e atoleiros não passam ,do fruto se, e;;se seria mínimo. Assim o nosso govêrno. Relega ao não enconfrará o caminho da recuperação e do, pr:ogres,
da incúria administrativa, que não teve_ visão para apli- abandono o problema dos transporte;>, depois de reconhe- soo

cal' os enÓrmes excessos de arrecadação, de muitas de- ceI' que fazendo isso está pro,vocando a estagnação e a
' Esse problema, hoje espraiado por todo o território

zenas de milhões, na conserva rodoviária, Para que o inércia para o progressq catarinense, e vem campar de barriga-verde, não pode, dispensar prazos. Chega de pe
sistema de transportes, 'voltç a funcionar o govêrno ted restaurador das finanças, ,com os tais saldos esdruxulos. dra fundamental! Basta de promessa demagógica!
que enfrentá-lo com energia e coragem. Do cont:r;ário O que desespera o povo não são as 'chuvas. O que o de- É preciso que o sr. Bornhausen abra os olhos e veja
nunca mais o rec�perará., Mas, a dis�osição �ara atac�r I sespera é a falta de providências ofici�is. De m�toristas

I
que, sem, transpo:r;t�s" ou' com os;�ue' a� estã?, aos fran-, '

esse problema, Vital para a economIa catarl�ense, nao de todos os quadrantes do Estado Ç>UVlmos depOImentos galhos, nossa. ter_ra Ira, como esta mdo, a derIva. S, Exa. UDENILDA - A pegàda �
,existe, por parte do govêrno. Os 18 milhões apunciados semelhantes: - "Du.:rante, outros gov�rnos também deve ouvir, no caso, os reclamos, que não partem só da de um tímido, arrependi-
corno saldo do exercício de 1953, em vez de serem desti- chovia. E nas est1'adas também apareciam, buracos � 'ato-, oposição, mas ,do povo. S. Exa. deve meditar nestas pa- "do, vacilante. Claudica na
nados à reclamada conserva das nossas estradas, vão ser leiros, Mas a ge<nte via a conserva. Ali' esta.vam, por to- lavras: ,

"

I'vontade e não tem peitoesfarinhados em verbinhas para pedras fundamentais 'e dos os trechos, os trabalhadores, empenhados nos con- "Todo aquele que se' entrega à influência
exibicões eleitoreiras. ,

' t'
,

sertos. Hoje em dia quem atravessar, se conseguir, o -Es- 'das rêdes que o cercam nas iminências do po- para as grand,es parâdas.
Esse saldo, no sentido administrativo, é um engôdo. tado, não encontra ,mais esses 'trabalhadores, Falam mui- der é, ,Um homem' perdido, O estadista de bom I Caminha vencido, certo

Primeiro, porque é inverídica a proclamação oficial de to em máquinas. Onde estão? Andam' por aí fq,zendo p1'O-' senso "ah'avessa a muralha das prevenções que I 'que vai para o matadou-
que o Estado esteja com suas contas rigorosamente em paganda eleitoraL .. anedótica e contraproducente"., Q circundam para ir, buscar, no seio daqueles' 1'0, Só pode ser o Collin

" dia: E;" segundo, porq:ue representai'á, quando muito, O nosso principal próduto de exportação, a madei- I
que o combatem, a, ver�ade, que, qU<;1se sempre,

\. uma_econOl:_nia feita com o saGrificio do próp�io sist�ll1a ra, tem descido para os por�os em quant�d?d,e mín�ma e I se na�. censuras da oposição".
,

'�',�doy�!t)·io�'Leve-se.o caso para um exemplo IlustratIvo: com os fretes custando o dobro. Ao preJUlzo par,tIcular de',R'

��!�!!������������"'�����:ii

----
o

._

Guatemalteca

'HANOL, 22 (U. P.) - ra chefiado

des se diz. que os seus a

,viões estão jogando armas

na Guatemala ocidental,
.onde, se declararam levan
tes contra o governo. O
pr�sidente Arbenz' tomou
conta pessalmente da es

trategia defensiva. -'

dico particular de Truman
quando presiqente estadu-,
nidense. . O ex-primeiro

,

nandatário dos Estado!> U-
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o &Sl'ADO

DR. ,ARMANDO VA- OR; ANTÔNIO MO-
LÉRIO DE ASSIS NIZ DE ARAGAO

- M:i!:DICO - ,

Dos S�niça8 de' Clínica ln- CIRURGIA TREUMATO-
fanUI da Asslstência Muni- LOGIA
cipal e Hospital de Caridade, Ortopedia
CLlNICA Mj:DICA DE Consultório: Joio Pinto,
,CRIANÇAS E ADULTOS 18.

- Alergia - Das 15 às 17 diàriamente.
Consultório: Rua Nunes Menos ao! Sábadol,

Mach�do, 7 - Co�sultas das Res.: Bocaiuva 1315:
15 às 18 horas, Fone: _ 2.'l14.
Residência:,R ua' Marechal , _

-Guilhp.rme,,'5 - Fone..:..3783. DR. H E N R' I 'Q tI E
D''-R'·, I. .LOBATQ PRISCO PARAISO.

MtDICO
, FILHO

Operações _ Doenças
Doenças do aparelho respi-

de Senhoras _ Clínica de" ratório
TUBERCULOSE Adultos.

RADIOGRAFIA g RADIOS- Curso de Especialisaçiio
COPIA DOS Pt!LMôES no Hospital clús Servidúr,s

Cirurgia do Torax '

clb Estad:o'
,

Fo.rmad�",' :pel,a . Faculdade �: (Serviç'?,;dl) Prof. M,ula.Nac!onàl de,Medrêina, Tisio-
"

d )logista e Tis,Íocirurgião do
I
no dp. A?dra e

\

Ho'spital Nerêu Ramos CL)nsult-as - Pela manbi
Cu rso (ie"especialização pela ilO Hflspital de Caridade.
S. N. T. Ex-interno e Ex-as-

,A tarde, das 15,30hs.
sistente Je Ci'�urg-ia �o P:of. em diante no consult6rio,Uiro Pinheiro GUlmaraes" .

. h d 17
' (Rio). ' {i Hua Nunes Mac .a o

.'
Cons: Felipe Sehmidt, 8S' Esqll. na de Th·adentes. '1'.:.

- Fone 3801.
, 2,766, ,

,

Atende em hora m�rcad�.', Residência _ La Porta IRes: Rua São Jo,rie 30 -

F�ne 2395. ' ,Hotel.
_

CLINICA DI!; OLHOS - OUVIDOS -' NARI� E

Indicador:" Profissiónal IDR. GUAERREIRO
'

M E D" I C O 5:::·. I Dr� laost, Brasil i o E S T ADO.
Chefe. dod�ei;'�:i!� ��v���:ianó���: e Garganta. v

.....: I ESPECi'ALlSTA· EM DO· 'ADMINISTRAÇÃO A clínica "tá montada com o, mais moderno,MÁRIO DE LARMO I DR. ALFREDO ,DRA.WLADYSLAVA ENÇÁS DE CREANÇAS" Redaçã. e, O�icln.,. à. rua Apa"Iho, para tratamento da, doenças da "peciali�.eCANTIÇA-O CHEREM'

I
W� MUSSI 'CLINICA G,ERAL Conselheírn Mafra, n. 160 ULTRASON (Tratamento' das Sinusites sem 'operaçao�:J' i ,

ULTAS' Das 10 às !Tel. 3022 - Cx. Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das, sinusites e
- MÉDICO

-I
'

CURSO NACIONAL DE e ,CONS .

Diretor: RUBENS A.,' inflamações do\.' Naríé e Garganta)
,

CLINICA DE CRIANÇAS 'DOENÇAS MENTAIS :DR. ANTôNIO DIB 12 hora"
RAjIIOS, . IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho

' A D U L TOS
Ex-diretor do HosPitalj

.

MUSSI
-c
_' ,

'

I' , Gerente: DOMINGOS F. DE
para Ionisar Medicamentos (Tratamen�o de dores. deDo!nças Internas

Colônia Sant'Ana. _ "

Cons. e Residência: 7 de' , AQUINO. Cabeça e Inflamações da Garganta e 01.10S. Em muitos
ç-O FIGADO - MÉDICOS,-

,

das Arní d I

CORA A -

Doenças nervo,", e men- CIRURGlÁ.CUNICA. Setembro n. 13. Representantes: casos são evitada, a, operações a, mig a a,
RINS - INTESTINOS ,

,

Repr,esentações, A. S. La-luLTRA VIOLETA FRI_O (Tréltame�to das Faringite!
Tratamento moderno da talIsm·potência 'Sexual. GERAL�PARTOS

ra, Ltca. e inflamaçoes dos Ouvidos)
SIFILlS -Servíço completo e -espe-

40 C b )
Rua Tiradentes n. 9.

cialisado das DOENÇAS DE Rua Senador Dantas,

I' RAIOS X (Radiog,rafias da ,a eça
Consultor!• ..." Rua Tira.

Consultas da,' 15 à, 19
SENHORAS, com modernos A D V O GA DOS -,. andar_ REFRATOi'( (Moderno Aparelho para i'(ECEITA de

Ien tes, 9. .

ras
.

I d di 't' e Te!.: '22-5924
.
Rio de (OCULOS).

no
,

's-

métodos e lagnos leosHORÁRIO:
FONE: 8415.

tratament..,
. •

Janeiro.
. JLAMPADA .de FENDA (Verificação e diagnostico deDa,s 13· às 16 horas.

Res.: Rua. Santos Saraiva, 'I'SULPOSCOPIA _ HISTE� ORo JOSE MEDEI- Reprejor Ltda. . lesões dos Olhos) ,

T,).: Cons, - 3,415 - Res , 54 - Estrelto. RO � SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA Rua F,lie' de Oliveira. n.
I INFRA ,VERMELHO- 2.276 - Florianópolis. TEL. - 6245. 1- ME.TABOL.ISMO BASAL I ,'_ ADVOGADO _

2l - 6° andar.
_ 1

Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos ,ded Te!.: 32-9812 ,- SaoPaulo· Pulmão e EsofagoDR. ROMEU BASTOS DR: MÁRIO WEN-j
Rad••terapíap nr ••n as

I Caixa Postal 150 - Itajal ASSINATURAS. Comultório: Visconde de Ouro Preto 2 (Alto, da C.",c,urtas-Eletrccoagulação -,
- Santa Catarina -

Na Capital I Belo Horizonte
PIRES DHAUSEN Raios Ultra '''ioleta e Infra,'.

,

,CLíNICA MÉDICA, Dl!: I Vermelho.
"

DR.' MÁRIO LAU- Ano . ' �. Cr$ '170,00 Residência Felipe Schmidt, )13. Telefone 2,365
- MÉDICO-.....

S T
.

Semestre Cr$ 90,00 Ccmsultnn ---: pela manhã no Hospital _ A tarde
Com prática no' Hospital ADULTOS E CRIANÇA

-

Consultõr ío : Icua
. �a�ano, RINDO .

h d Consultá .
São Francisco de Assis e na Consultório - Rua João '

n. 1, 1° andar - Edificio do
. �.;

No Interíer
, das 2" oras em iante no onsu orroSanta Casa do Rio de Pinto, 10 - Te!. M. 769. !.\lontepio. "e Ano Cr$ ,200,00

I
-_

DOENÇAS- DO
--

APÁRELHO DIGESTIVO .,:_Janeiro Consultas: Das 4 às 6 h,O-" P.o.rár;o.: D�s 9 às 12 ho- DR- CLÁUDIO Isem,e�tre, �r$ 11���� úLCERAS PO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA-CLINICA MÉDICA raso las - r». MUSSI.
BORGES ;Anunclos mediante '

DERMATOLOGICA E CLINICA GERAL
'

E.esidência· Rua Esteves
I Das 15 às 18 horas -- Dra. trato. -.

,

-10M
-

I N F
_'

,

ÇARD10LOGIA
.16ni.r, 45. Tel. 2.812. MUeSI, I . ADVOGADOS O" .ri.ina�" me�m� n�� r IBule unes errel,ra'

'Consultório: Rua Vitor I�) idê
.

Avenida Trom-, Fôro em geral, Recursos publicados, nao serao evo
• ,

I fieSI e.icra :
)Meireles, 22 'I'el. 2675, OLHOS - OUVIDOS -

i owsky, 34, perante • Supremo 'I'ribunal vidM,', .• • RECEM.CHEGADO DO RIO DE JANEIRO,Horários: Segundas, Quar- NARIZ E GA�ANTA j

I Federal e Tribunal Federal A direção nao se. respo�- ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES N0 18" 10de Recursos. " sabiliza pelos eoncelt?S erm-
ANDAR DAS 9 AS II HORAS _ DIARIAMENTE,

tas e Sexta feiras: -' DR. JÚLIO DOIN I -,
-.-

.

.

.

ESCRITóRIOS tidos nos arti••s assinados,
CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OU

Da, 16 às 18 horas.
, VIEIRA DR. NEWTON FIorianópol is - Ediflei.

h ._� DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FELIP.Hesidência: Ruao Fehpe I
D'ÁVILA, São Jorge, rua Trajano, 12

'nlaamaCto-�S SCHMIDT.Schruidt, 23 - 2 andar" I Olh CIRURGIA GERAL
__ 10 andar _ sala 1. UI Y, Especialista em: os --

Rio de Janeíro _ Edifício
• _;:jp�. 1 -, T,eI. 3.002. Ouvido� - Na�iz e Gar- Doenças de Senhoras -

Borba Gato, Avenida Antô- u.elsZO ganta. Proctologia - Eletricidade
nío Carlos 207 _ sala 1008.DR. WALM,OR -

'M'd', ,Receita de óculos. ,
. e ica

O leitor encontnri. nes-MER GARCIA . ,I, Consultório: Ru_a Vitor -

DR. CLARNO G. ta coíuna, informações queDiplomado pela Faculdade
'

Infra-Vermelho.
Meireles n. 28 - Tetefone:

GALLETTI (i'à i nte e deN���:�,'::de�-:��:,/a 'bU�!�Ç�:,�n�terap!. - NO:
33��n",lta" Da, ,15 horas Ru-; :'�:��t�?es:-6o;.

;::::::; "ame

I �' ; Dr. CarlosJ. EnoelsingEx-interno por concurso da Equipo de Oto-Ríno em diante.
F'ONE 2468 JO'RNAIS Telefon.1 Médico dos' Hospitais Americanos e da Forca

Residência r. Rua Vi<j.al :. .'

I
_

Maternldade.Escola. (único no Estado)
ltamos _ 'I'elefon e 3.422, - Plorianépelis;� <I E,tad. .....•..•• 8.021 .. Expedicionária Bra,ileira(Serviço do Prof. 'Octávio

, Rua - Vitor Meireles .

•

'. '.

\ Gazet•.......... 2.656 MÉDICO.- OPERADOR _ PARTEIRO
Rodrigues Lima)

-DR, DlB
-

CHEREM Oiárl. da Tarde H. 1.579 I Doença. de Senhora, e Criança, _ Parto, _ Opéraçõ..
Ex·intern. d•. Servlç. de' n, 22.

"

ADVOGADO már', d. ManhA .. , 2.4lIS O Mai, M.dern. e efici.nte Tratamento e Operações
Cirurgr� "do,Hospital. 1 'Hor.ário � 9 ás 12 noras

. \ Verdade 2�01(t I ' 'das doenças de Senhoras' '
I A P r,; T C do Rió d�, '18 h . Causas cíveis, com.,erciais, I o 688
.�. .�.

',' "
r- 16 a' ·ra�.

.

..pren.a Oficiai H'. � Cólica" flôr" branca,. irregularidad" mentrua", t.n"
Jane". '

, FâNE - ,2,67; , crimina" e trabalhistas.
"OSPITAIS" .

, tura" zumbido, de ouvido, neura,,.nia, irritabilidade,
Me'dl·.Ir. ,do Hosp' ital de

"

, C 1 1 Te-
\ 't

,

d d A A,

f .

'd 'I b

'

'R'<'id"'ooa: Tr...... .,.su t.. pop�. �,
I n. CorI a •• iri,onia, impoten..a e rog. ez 'exua 'm am ., o, ".

'

"'-: Caridade' \;
''Urussanga 2 .

.:...
, .Rua Nunes Machado, 171 ,I, Pr�vedoT) :.' 2�IU xos _ Tratamento pré-nupcial e pré-natal.'

DOENÇAS DE SENlIOR,AS Apt. 1"02. (esq. Tiradentes) - sobra-

I
,Portaria) . 2.0S6 Operações especializdas do ouvido, 'nariz, garganta,

- pARTOS-OPERAÇOES
'erêu Ram , .. , 8.831 ,iou,it", poli!>o" d"vio, d. "pti> (nariz) labio partido

c••s: Rua ).ã. PInto n. 16, : DR. VIDAL; .

lá -,- ,ala3,.
,."ili'a< ' H .... :1.157 ..: Operaçõ" de hemia" apendicit", .vário, uter.,

�a, ',6,00 à, 18.00
CLtNICA DE CRJ�ÇAS ,

São Seb'Btll. (Cu, hemorr.id.., adenoid", hidrocéI.., varic...I.. e

horas. '

CONSULTóRIO - Feli-
-- -,---

de Saúde) S.15S
varizes, elefantiazes.

Pela manhã atende
.

,

h I Matern,idade Doutor C I R U R G I A E M G E R A L
'

diàriamente no HQs- pe Schmidt .. ,38.,
"Dr Rans If'gon Kec e e '. Carlos CO,rr&a ..• 1.121 ,'ratamento garantido de varizes, úlceras varicosas,

.. ', 'pital de Caridade., , CONSULTAS - Ou 4 L"
CHAMADAS UR 'h 'd 6

,., _

dA

- ,

I
."

-

r \,1' , • -

emorrOl es com lnJençoes, sem ar
R"idêncta, ,., I; horas. '

:IRURGIAO DA' CASA DE SAUD.� 'SAO �EBASTIAO GENTES OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TI)'lOIDE (Papo)
Rua: General Bit-tencourt I Resid�ncia:' Tenente Sil-

, Laureado 'cqm ,a 'medalh<_t dê ouro �la Faeuldade Corp.o de Bombeiros

S.SlSITratamento e Operações do estômago, fígado, vesicula e
10'1 30 Je Medl'cl'na do Paraná. , Serviço Luz (Recla-

, intestino _ Tubagem duodenal.' ,

n. . ,

11veira, 1 J
" ,

OI 40. "
Telefone: 2.692. FONE - 3.165. /'. --:0:-' *' ,- _',' _'

d"
mações). ·C.··· 'I�"

6. � Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, maisPrêmio "Victor do Amaral' de Cliriica Obstiteca ,a Policia (Sala flm..-

.' moderno, em 3' ou 15 dias.Faculdaqe de Medicina .'

sário)

l'OSSITécnica única,
no mundo para o tratamento do Heman-Policia (Gab. Dele-

, gioma (manchas de vinho) no rosto ou no corpo, comCom estágio na Clínica Cirú�gica da Faculdade Eado),.......... 2.594 ' ", 100% de cura. '

te Medicina da Universidade de Sao Paulo. 'COMPANHIAS D. �eceita de' ócúlos _ Tratamento e operação das doençasViàgens de aperfeiçoamento aos hospitais .
de TRANSPORT. rIos olhos: '�TIRIGIO, CATARATAS,,' ESTRA�ISMO,vlontevidéo e Buenos Aires.

I
AtREO .' "

ETC. .
_

,CIRURGIA GERAL -

PARTOS,
- DOENÇAS�.DE 'TAC ........ -.... .700 .t\TENDÉ A QUALQUER HORA DO DIA E' DASENHORAS , Cruzeiro do�S�l ,', 2.500 NOITE

'

Operações de: Aparelho. dige.s�ivo - �stômago,
I
PaDair � lI.5ãS Consutóri�: Rua I)eodoro, 35 _ Tel: 2784:ntestinos, reto, anus etc., VIas �Ihares (v�s�cula) .-._. VariE ,....

2.lI25 Residência: Rua Bocaiúva, 210 _ f

\parelho gênito-urinário masculmo e _femlll!n�, . rm:Sj Lóide A'reo
,

2.402· '_ ,_, _ __ ___

lexiga, próstata útero, ovários, operaç�es pl.astIcas. A Real 2.S38 Havl·o-M'olor «Ca-r'l Doe"DPke).,�Cirurgião da glandula tireoide. CIrurgia do can- Scandinava. •...... 2.500
"

,

::er. Traumatologia.
'.,

. ,

H0':l':&lSAtende das 8 às 10 e das' 16 ;as 18 hora,s na Ca- Lux ••..•...•

'

.•••.

;a de Saúde São Sebastião, das 10 as 12, e. 14 as 16 .ho. MaEutic .•••.••.••

l'as, a rua Fernando ,Machado nr. 6. (P:�dlO do InstItl.!- Metropol ,
...•.•..•

to Diagnostico Dr. Djalma Moellmann). La Forta ...•...•.

,

Cacique .....•.•. �_ •

Central ...•.•..•..

CLINICA MEDICA
CONSULTAS das 10 - .13 horas

. Rua Tiradente 9 - Fone 3415 '

,

o.

RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇAViagens entre FLORIANOPOLlS e RIO DE JANElR0
Escalas intermediári�s em Itajaí, Santos, São Se

hastião, Ilha Bel�, Ubatuba, sendo nestes quatro últi
nós apenas para movimento de passageiros.

.As escalas em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatubá não
prejudicarão o horário de chegada no RIO (Ida) e

SANTOS (Volta)rflNERARIO DO SIM "CARL HOEPCKE" NO'" .
.

,NO M:e:S DE MAIO DE 1954 ,, <lYSOFORM E

Estrela ••••••.••..

Ideal •.... _ ..••..•

ESTREITO,
DlaQue ••••.••••••

,2,021
2.276
1.147
S.121
1.«9
1_6'4
a.S71
�.659

Durvalino' B,�'isia Ve'iGa
IDA VOLTA

PIorianópolis�,' ltajaí Rio de Janeiro

26/6
Santos
27/6'

Pdraná e ·Sta. Caiàrina·

. 1/7
OBS,: - O Itinerário ;upra está sujeito a alt��

"'ação sem prévio aviso.
'

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

.

do Rio de JanE;!iro às 16,00 horas
Para maIS 'informaçÕés dirijam-se à '

'EMPRESA NAcIONAL DE NAVEGAÇAO,HOEPCKE
Rua: Deodnro - Caixa Postal n. 92 - Tel�fone: 2;�12

,

,

- Distr'ibuidor Exclusivo'-

FONE 3.164,

Rua Benjamin Constant 138

CtTRITIB,A

, ,

BAR E' SORVETERIALavando· com S�bão. ,'., AMERIC,:NA
Vende-se o Bar e Sorve

teria Americana sito à Rua

Saldanha Marinho n. 13,
)

Edifício Machado. Tratar

:_lO local corri o sr. Umberto

I \1achago, o qual explicará"

"o

, ':iZ8 ...Se".je' , O,�: d�ID�b:.:,e=l::r�o:....:.,--:.:..___::::::_:__----: ...;;;..._
c mot�vo da vençl,a�, '

'-' .'�-�

�- '----,
_._---------

�----����--�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o lISTADO 3

,'·'·t'·"�•

t- •

,

, "�.

NO LAR E N� ·SOCIED4DE

��l
. I
I

FEST'IVIDADES'
"

.

de São. J..âo Batista

DIA 24 ÀS 19,00 HORAS - Recepção ao Festeiro.
- Batismo' da IMAGEM DKSÃO JOÃO BATIS-

I
'.rf>. com

I
a assistência. .dos . senhores paraninfos.

RIO, 21 (V.A.) -:- DU-1
raz de Almeid� e secreta- AS 22,30 HORA� .: Grande queima de 'fogos de

rante areuniâo semanal da dada pelo sr. José Casiano .1rtifícios., '. '.

jo, travaram os primeiros' diretoria da FARESP, co- Gomes dos Reis, que o go- '"
'

,-combates com as t�opas ho- municou-se o' r��ebi�ento I vêrno decidiu, agir com DIA 25 ÀS 19,00 HORAS - Ladainha em louvor
'Iandezas do Coronel Hans; do .seguínte telegrama �nvi-I presteza,' em atenção às rei- a São João Batis,ta. - Barraquínhas, etc.

-

,em 1865, no �io de ado à referida enti�ade no í teradas ., solicitações da la-I DIA 26 ÀS 19 00 HORAS _ Ladainha em louvor
.Ianeiro e nos Estaleiros do di 16 'lt' Io ar O· " t - - .' .

1
. .

la U uno pe o SI. s-' VOUl a, pDlS, enquan o se re-; ;1 São Joao Batista, '-' Barraquin las, etc.
Arsenal da Marinha,

,

foi
I waldo Aranha, mi�istro da alizava a referida reunião, I .

"

.'

� '..

lançado ao mar o Coroçado Fazenda: recebeu a FARESP um t-.; DIA 27 AS 8,30 HORAS - Recepção a Sua Exeía

.

"Tamandaré", ali

construi-I' "Respondendo ao s�u te- legrama do sr. Geraldo de I
R�vmà. Sr. Arc�bi�po Metropolitano, D:'Joaquim Do-

d
.

t 'nt t
"

. mmguees de Oliveira ' .
'

x
o jun amen e com ou ros legrama referente ao finan- Melo Peixoto, presidente da '

,

,sr. João :Zenon Bandeira, navios; I ciamento do cáfé, tenho a Associação Comercial d e. ÀS 900 HORAS' _.:_ Bencão e Primeira Missa na

,I comerciário; ,- em 1866, em Pisa, na satisfação de informar que Santos, informando ter ofí- Capela er� construção, celebr�da pela Revmo, Pe. Eva
'.

- sr. João Carlos- de 'I' Itália,
.contando 56 anos de

I o assunto continúa mere-I cialmente chegado ao seu risto Poelmann, c�m sermão ao, Evangelho pel? Exmo.

SR LAURO CALDEIRA, C· t d daP
. idade, faleceu o Barão de d l'h 'd t h

A Revmo. Sr. Arcebispo Metropolitano D. Joaqmm. Do-
.

,.' _ ampos, con a OI' a re-" .

cen o a me OI' as a en- con ecimento, que o ,gover-, dOI"DE M·IRANDA " ",
' I
Q

,

P d R d
' mingues e iveira,

feitura de Criciuma;. I uaramr.. e 1'0 o rrgues ções por parte do govêrno no federal acaba de ordenar
Aniversaria-se hoje, o - sr. João Batista 5a- Fernandes Chaves, natural federal, prosseguindo os es-' a execução do financiamen- ÀS 19,00 HORAS _ Ladainha em louvor a São

nosso presado conterrâneo !�inó; j
do' Rio Grande do Sul, on- tudos com o objetivo de' to do café, na base de, ..... João Batista. - Barraquínhas, etc.

'161'. Lauro Caldeira de An- - sr. Artur Luz; í de éra chefe do Partido bem assegurar a defesa do Cr$ 2.000,00 por saca, a par- .' "

:ctrll�" alto funcioná,rio do _ SI'. Manoel da su Conservador: d " It' d
" rund f"� DURANTE AS FESTIVIDADES HAVERA: -

"".
1 va �, pro uto Ir a proxima -segun a- e1-

B
.

h 'B eh S' d 1 f 1
..

I.P.A:S,E, e pessoa muito I \/1'0'raes; - em 1870 na.J;l,ahia, "

.

id
.

lui d f'
arraqum as, ar, .urrascos e ervrço e a to a an-

o
VJ. '" 'FrIsou-se em segui a, na ra, me um o t�nto os ca es tes e bem assim Banda de Música ..

relacionada nesta Capital. sta. Alda E. Preis, filha Ialeceu o bravo Marechal mesma reunião, presidida
I
da safrâ nova corno da 'V\',

\
.

"
. '.�.

i

, O distinto aniversariante, :10' sr. Prefeito Paulo Preis, .le Campo Alexandre Go- pelo sr, Manuel Carlos Fer- [lha. OBSERVAÇÃO '�

em sendo descendente de .le Criciúma; •
mes de Argolo Ferrão, vis- ""''''.:

f I d d I', .

----------..,....-.-------�---.' Solicita-se a.os fieis que acompan�tlrem a Pil'oc,'Jssa-otradicional, amí ia catari- _ sta. Adelaide Silva', con e e taparica, nasci- ... t,'" .

venham munidos de velas ou lanternas
'

II.

nense, tem sabido se impor .:: jovem Van, filho, do do na' mesma cidade em

, d
- d" T b Ih d

.

t,
ao conceito de seus conter- 31'. Te�, José Valério Gou- 3 de Agôsto de 1821,; 8 eraçao OS r8 a a 0:r81 Das A COMISSÃO ,

râneos pelas -elevadas qua- vêa e de sua exma. esposa -.em 1946, nesta cidade Induslrlas do Bstado�d8 S. Catarina'
lidades de cidadão � fun-· d. Orlandina Jacques Gou- e nó Hospital de Caridade, ...

. C O MUNI C A' ç Ao·
- _'-_ -_.�-_-----_....

cionário zeloso, sendo mui- vêa.
I faleceu Oscar Horácio Ca-

,
Procurando ampliar e aprimorar os beneJícios pres- .

".0

'to 'estimado ru� sociedade -x- misão, um dos poucos de- tados a,os ,$eus,...�f.mad6s?· dRndó cumpriment"o, assim, as PartI·01-po\:ç'a-'Q'( local,: ". '. . NASCIM;ENTO:: .'. J cendeutes do glorioso Coro- "uas,.r�leva:Iltes,4{�nal,ida.des., .a.FEDERAÇÃO DOS TRA- ,

"

.

.

.

(.'AI .,

,
,

. - -, 7' ... � , '·H;5LJ{AmA��,�S:JNDUs.rRIAS D0 ESJ'ADO DE
, '. .,', ':

.

_ .L�
A_-O �ESTADO visitando-o """ ne1 Cmlos de Mor"ll�. C?;::..'.,',â,m.".,�'(.{-:\;A." .• f"'A''''''�;-''''' .

'd' ,... .. _'. .de -.� Smo·Jose' Alves'e Wanda Albam Alves, tem o pra-
• _ , . .". .. .:l:"�-.1,,,.zq,c�tr:n:' . ",��'lHHca q!-le: _ �êPq� agora �

,. '

,', < ._ :' .' • A • _" " .' ,

formula os melhores votO!; O' lar 90 dr. Rafael Da- n1lS'l1O co�andante da 'forç� ,um' eQWs�l., ... 3-í€fiJ� ii.e;;n'ápente, que "atenaerá 'aos z:r de ;p'lU;��<;Ip,ar aos,"'i�aren�es e 'pess�as��e , s�;;t,�c 1'€'la-
de feliaidades pelo ,trans- ,vid dos Santos, EngeFlhei-, il}q;)f�dicionária que � 'escre- " itJ.M�§li1:'â�á:iil�nte\ft"éfus 9 às 11\.30 ã' R"tiâ"Têfle'iíte'dçoes de. amIzade' o naS€ll11'ento -de .. sua-hlha-YA'RA- NEY,

A
-

Ch f d ,. 1 ';R" '811'1""'0 ':E"d'�f"" , .....
" ·····'<'·20·A d .' "1 2·0" 'ocorrido a 15 do corrente, na Maternidade da Casa de

curos de seu aniversário l'O grononio .•�e e .o veu a empo gante � etlra-" 1 velr.a,,, 1.lClo,-'\;,ar;te��I).;. _

n ai, sa a . "�lo S. úd "'São S 'b,
,- "

'

natalício. Posto do Serviço de Defe- da da Laguna'" ". I Fpolis., 19 de maio de 1954
.

a Fel ' ,e
I' a�t116aod' J h d 1954.'

.. Carlos Bicocchi _ Presidente . onanopo IS, e un o e .

za Vegetal, e de sua exma. - em 1948, na. LOJa Ma-'

esposa d. � Marília Santos,' çqpica "Ordem eu.' T�aba
foi enriquecido com o nas- [11,0", nesta Oapital, foi
cimento de um robusto e inaugurado o retrato' de

sr. João' Alcino de �alante menino que rece- Oscar Hqrácio Camis'ão.
do heu' o nome de R�fael Da- 4ndl'é Nilo Tadasco ;,:ACID6

�;'iIR:I(OIPA'S ,E }}:' ,:} :i:: )\\" ".

te'rá que pagar Diezes dos
Pede-se 'o comparecimen- ;1:: ::::::j i' '\, \\ Anjos Gaia, o popular "Rari-,

. �����uJ���:�!�,", �O�R���g� �O��� ��.��t.li}t �:�E��:�I�i:�:�t�
�:aa��:f:a�le,S���:i;:, Sã���:�s' ti��e:st�n�a�;;��!tr�� I Eatendim-eD Io acumule e p;�;t;� ;;;j:J.�'i.r. 't t

b�ição q: pinhao, amendom} e qnellnada - Traje Cal-I. '. -:::�::,oior!:�c;::Ji��t�:a;e ��:1 :����::lo:n e;:o:Ô:�::
plra.'RÉS�R.VA d� Mesas "n'a Joalheria Müller _ Cr)$," lQte,ra.aCl.Onal alojam na. artic��ç.��;J'�4�do OI Te,rá "Ranchinho" que dan"

cruciante. 'dorei{�, )'f,ui';�jÍlmo e exatamente 190 mil cruzei-,
100,00 ,..- ESTOCOLMO, 21 (U.P.) outro� mole. dO\�i�t.�ci,��inário,

ros e uma ensão de 1.5001Dia 27 de junho - dorpingo - Grandiosa Matinée
- Iniciou-se nesta capital A. P,lula. De Witt atua", diretamente p

Infantil de São Pedro - Pesfile de crianças com pre-'
..

.obre:. rin., ;J.'�.o·:.I:.".�,"ri',.d.·.·"·�,:.lhe. a,cruzeiros' mensa�s a su SA NA CIDADE, DE PREFER�NCIA NOVA, COM
I LIm encontro de personali-' " , •

ARAGE 3 QUARTOS E Dmios -Inicio ás 16,30 horas 'sua ação natu��fWfHfr�. dCllcompanheira e ao filho do G
_ � .

EMAIS PEÇAS. OCUPA-
NOTA.-'- Ensaios para as danças da quadrilha dades· de numerosos países impureza. do H�,d';,�..�; 1 : ÇAO IMEDIATA. _'

,

prqxima quinta-feira e segunda-f�ira.
'

COln o obJetivo de conseguir O tratamento op':��JQ�� ��ve Ia.
casa ,

OFERTA� PELO TEliEFONE 3717, DAS 9 AS
LIma tregua internaçional. ler voltar o. ri�••••jJ; ••tado 12 HS. E 14 AS 17 HORAS.

�e:s:�::::t��:, :: ::��:i� nf�;r::!�I:�:I�i�1;����:;�t ;:;. ',,' .' I
'

cado pUblicado ontem, es- i'::n�U:��;;:i�U�:'rP:'I�::;V'e,nelé ·se V'e"n'd:e s'e"
.

:�:��::i�ia�:: r:un��:�n�::
nOI mail rebelde. caiai,

Urgenfe
"

, .'

'

,

'

...
� 1... �. _

.'

quqis seriam estudados os Pilulàs' ;�.", Por �otivo, de l11uda�çal . VENDE�S� 'UM TERRENO' SITO NO
I meios de melhorar as rela- vende-Se por preço baratis-, '.

.

I ções entre .as naçõ�s por D.,E.'WITT simo uma escrivaninha c'omt INICIb. DA' RUA "CÉL. LOPES VIEIRA" .

.

meio de I1egociaçõ�s e o de- 5 gavetas e em bom estado . TRATAR COM DAN'.DE BONE'fTI À
senvolvimento das trocas

e-I p��aYi:':S��n:o :'1:o8p�:!�a ,dev��nle��:{aãro'a rua 'Alva- RUA JOSÉ CANDI�O DA SILVA (FIM
conômicas e culturais.

J ......OIi!_ra...n_de_é_ma_IS_e_(o_n...6·...ml_(O_'_ 1'0 de Carvaiho �. 20 altos. DA :RUA), NO ESTREITO.

�Soneto
\

DOMINGOS MARTINS

Meus ternos pensamentos, que sagrados
'Me foste quasi a par ola liberdade!
Em vós não tem poder a iniquidade:
Eia! à esposa voai, narrai meus fados! ..:.:

Dizei-lhe que nos transes apertados,
Ao passar desta vida à eternidade,
Ela da alma reinava na metade
E com a pátria partia-lhe os cu idades

A pátria foi o meu Nume primeiro,
Ar esposa depois o mais querido·
Objeto do desvêlo verdadeiro.

,/ \

E na' morte, entre ambas repartido,
Será de uma o suspiro derradeiro,
Será da outra o último gemido.

x

x
.

ANIVERSA'RIOS:'
-x-'

,

�

(
;";"'x-

vid dos Santos Filho, ocor�

FAZEM ANOS, HOJE:

Oliveira, funcionário
Ministério da Marinha;
_:_ Sr. José Vieira Dutra, cido a 21 do corrente, na,

funcionário da Alfandega cidade de Tl!barão, onde

desta, Capit�l; residem.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO C.OMER
CIO ARMAZENADOR DE' FLOiuANO'POUS

E D l T A' ]j:'

Afim de' que sejam cumpridas as de�ign,a:ções legais.
dos Estatutos, ficam convocados, todos os associados
deste Sindicato para a Assembl�ia Çer�l Ordinária, em :
la convocação, será realizada no proximo dia', 25 ,do ICOl'l'€nte com início ás 9 horas, e, caso não haja nume

ro legal em 2a convocaçí!.:> na mesma data ás 10 horas,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: '.

,

Julgamento e aprovação da PROPOSTA ORÇ2\
cMEN'rÁRIA para o .e,.x:ex:cício de. 1955.

Florianópolis, 22 de Junho de 1�54.
'

, ,AN'J;'ONIO DE OLIVEIRA _; Presidente

CLASSIC
'1iRUBIS

,�
"

P R O G'R A'MA
\

.

Para. as festividades em louvor a S. João
'à realizar-se nà rua Delminda Silveira," Bairro

,

nitenciária do Estado

\
'

Batista
da Pe-

'Hoje no

Passado

- em 1645 os insurgen
tes de Pernambuco, chefia
dos por Amad�r de Araú-

- Recitação do Terço.

E.... TODAS
AS JOALHERIAS

"

VOIIO Publicidade
DIA 23· Às 19 00 HORAS - Procissão com a IMA�

GEM DE SÃo. JOÃO BATISTA, saindo da residencia
do doador Sr, 'Alfredo Richter, a rua Ruy Barbosa de
.ronte ao Abrigo de Menores.Dez mil cruzeiros; por

saca de café.
,

23 DE JUNllO

� A data de hoje recorda-

nos que:

"Rallcbiobo» . le" CAMPANHA 00 Cr$ 1 ,00
, GANHE 'UMA PASAGEM DE IDA E VOLTA A

rá qne custear· PORTO ALEGRE TOMANDO PAR.TE DA GR.ANDE
CAMPANHA DO CRUZEIRO DO GR:E:MIO llEDR.O

RIO, 21 (V.A.) .:__ Cerca JORpE FRASSATI.
_--------------

de duzentos mí! cruzeiros

.

Parti'Qipaçã,o'
-·p"'Ó Dr. Rafaél David dos Santos e "sua tisposa parti

cipam aoS parentes e pessôas 'amigas' o nascimento de
seu' filho Rafaél David dos Santos Filho, ocorrido nes-

ta cidade.'
-

,

Tubarão, 21 de Junho de 1954.

Procura-se casa
CA13AU SEM' FILHOS' DESEJA ALUGÁR. CA-

,
.

AVE.NT'URAS 00 ZE�MUT·RETA

, )�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

:

I

Florianópolis, Quarta-f eira 23 Junho de 1954

COaaSz,A X3A Foco_saA
, .

,
..

' /.

VIBRARA' O POVO FLORIANOPOLITANO NA NOITE DE, QUINTA-FEIRA, COM O DESFECHO DA MAIS, FAMoSA PROVA
,

., I

RU'STICA DE SANTA CATARINA, A CORRIDA DA FOGUEIRA, REALIZADA, TOnOS OS' ANOS SOB O PATROCINO DA
NÃO PERCAM!

o ESTADO

-.0_,�__ 0 ••0-0-0_I0Il- _

OPEROSA ,FEDERAÇÃO ATLE'TICA CA TARINENSE.

-E s P O rt ivo"
......�.n..� � � �� �... •• •

"O
'Sábado: Atlético X Guarani;

. ,Dom·l·n·ao·; A·,a'·I; X Bo'c"a' I·U·"'a \ C�ahnuando. a' serre de

li ,... I partidas
em disputa de 10

�, .�
,.

'Dqmingo �assado tive-I s�� as condi�ões atm�sfé� t'��1i �arcado para aquele na próxima sabatina, á t:;-, medalhas = 1 traféu oférta

mos um domingo em bran- ricas, com muito sol. .lia deíxou.de, ser efetuado, I de. Para domingo, de acor- elo snr. Joao Cardenuto, ,es

.co, -embóra magnificas fos-I' O prélio Atlético' x Gua- �egundo a F.e.F. por moti- . I tiveram em luta, Sabado
do com a tabela, teremos ,.

10 de "estado" improtícá- I
(19), a noite, nas canchas

Ava! x Bocaiuva.
/el" da cancha. da A. A. Barriga Verde, os

Acaba de ser marcada a Aguardem as duas pug- Grupos CHEVROLET e

lata para J) ericont�o. Será' nas que muito prometem. JOSÉ LISBôA, levando nó,

vamente a melhor o Gru

po CHEVROLET nas duas I

F�'d""e'r'a'ça-O', A' tle'tíe'a' fartidas, vencendo pelas
• � 'contagens de 552 a 161 a

"_ . Biche, 21 � (\t.A.) - Os bora persistisse na prorno-
·

'

C J
• 210 pontos, aumentando

Jornais suíços são unani- gação, garantiu ao Brasil e "

a arínense .I portanto, a diferença para
mes, em:' elogiar, a partida à Iugoslávia a classificação. Lista de Contribuições n, 7 (Guara-

90 pontos".
_ �1'asil � Iugoslavia, que ' .

mirim), a cargo do Ten. José Felix Vieira

.classiffcam como muito boa, Rodrigues, fez muitdlf RESpLUÇAO DA DI- , 6). - Norberto S. 'Souza" Os elementos mais desta- Lista de 'Contribuições n .. 64 (Brus-
• . I, . RETORIA' I "/) L d Vila in cados em 10. bólas foram: que), a. cargo do Sgt, Osny Silveira .. '.

disputadissima .. e terminan- falta
'

.

.
- eonar o

, I
. � .

P
.

di
._

d té
.

J
_ Henrique com 48 pontos - Lista de Contribuições n. 44 (Nova

.;'. ,1.0 .'p'01' afirmar qúe o em-: .

,

..

'

'. 0,1' m.I,c,a,ça,o
. o ecmco I, oao

V) d
·

ti E' D t 80! eneza a cargo
.

o Sgt.:Nery a Emerin

pat ,pI��rlficlU iS ,duas e-
'

;: Biene, zi (V.A} -:- Após Rubens Langé, ficam con-I 8) . Antônio Rosa UrlCO e uar � com .

Lista 'd� Contríbuíções n. 39 (Pira-

qui á "})artida de sábado contra vocados p�ra a Seleção Jti-'I 9). - Luiz Machado pontos - Henrique e Os- beíraba) , a cargo do' Sgt. Manoel Thomé
'1

'

C rn t B' alO) Gilbert Pereira nildo com 79 pontos e Pereira
'

.

os Iuguslavos, conversamos vem ao., a peona o r -
.
- I ...... o

MELHOR O JOGO INDI- com o técnico Zezé Morei- .ileiro do corrente ano, ii se 111).
- José Luiz Boabaid Vado com 77 pontos.

.

.

li F t 1 12) L' H thal .

Nas 20 bólas foram os

VIDUAL DOS BRASI- ra, sobre o que achou da �ca l�ar em o:" a. eza, no .'
-

�lZ .e�.
LEIROS .... '.. conduta dos brasileiros. O , eara, os seguintes atletas

"
/13). -LUlZ Eugênio Ama-. ma3iores:

- Henrique com

I C it 1 ral 16 pontos - Eurico com

preparador nacional, assim a apl a :
.'

.

,
\ I

Y' 1) M" Ab 14) Mauri Silva 146 pontos - Geni com 145 IVO SELVA - Contador
Destacam os críticos sui-. falou:

- arlO .reu� .
- 1 I

2). - Rui Vianna .Ir. Ftlorianópolis 17 de Junho pontos -'Vado com

143J
MAURICIO SPALillNG

..

DE

3). � Luiz M. 20�reia de 1954 'pontós e Egon com 141 p�n- pec��tá�'iO,-:�so:eiro , V{STO' J >� �
4). - José Morais "Ass. Osma?:· Cttnha.iPrEl.... , tos. �,: ( .,.,

'
'

•

' .

ANTONIO DE LÁRA 'RIBAS
5). '- Osvaldo Vieira sidente. dente da Campanha Finançeira

Q�Wd1:0S e marcadoress

la com o centro-médio tue-

to Liebrich,' f�i atingido to e Indio estão bastante
j,

.

dei- :!redenciados para retorna-

Todavi�', teria 'que ser rea-', -REHABILITAÇÃO A impressão que. tivemos Próximos Jogos A's 8 horas

lizada, por. Uma' exigencia HAVERA" F,ATALMEtfTE da equipe húngara, na tar- Ror� CALHOUN - Ge-

do regulamento, sendo que, MODIFICAÇÕES NA BIENE, 21 (V: A.) - A- de de domingo,. é a de que Hoje. - No Pacaembu, I
ne TIERNEY

-:
em -

no caso de deirota'-de uma EQUIPE DO BRASIL pós o empate de sábado possue muito bom ataque, á tarde: Corinthians x POT- O GAU CHO

delas, teriamos fqrçosame�- diante da Iugoslávia, os jo- mas a defesa nos pareceu I tuguesa de Desportos. No - Technicolor -

te um outro prélio, e o per-
.

BIENE, 21 (V. A.) gadores brasileiros se en- m�ito vulneravel. Os ale- Maracanã, á noit�: Flumi- No Programa:
.1

dedor jogaria eOIl} a �ran- Zezé Moreira não ficou sa- cQntrain;: ..?ast.an.te desora- mães poderiam ter marca-I nense X Flamengo.

ça, que, em Genebra, eli- tisfeito com o rendimento dos e tristes. Contudo, o do muito mais.gols, mas fa- SABADO __:. Nó Pacaem

minara o México.: Houve da equipe na partida de técnico Zezé Moreira, pro- lhararn nos aremmates fi-· bu, . á tarde:' Portuguesa
naturalmente muitos· equi- sábado. E hoje teve ocasião I curou por t�d�s os meios riais, perde�do grandes '0- d� Desportos: x americ.a., No

.

vocos e chegou-se a anun- de adiantar à reportagem consolar. os, '�eus pupilos;' port'unidades�"O' i'esirÍtado Maracanã, á .tard�: B�ta
ciar, através varias emis- que fatalmente haverá' mo- que �es'mo assim estavam 'de 3 � 1, POl;, exemplo do fogo x São Paulo:
soras brasileiras, que teria- dificação no "onze", prin- bastantes inconformados. prirriêiro tempo, reputa�o- DOMINGO"':'" 'NO Pa-

mos forçosamente um se- ::ipalmente com relação ae. Todavi,a, todos os ,craques lo injusto para os teutos, caerribu, á tarde: ,Palmeiras I
gundo confronto. Entretan- ttaque, que não correspon- fonam 'unanimes em afir':' que predominar�m lpais x Vasco. No Maracanã, à I
to tudo ficou esélarecido leI,.! contra os Iuguslavo!>. m�r que, nessa fase. 4liás, impr!'lssio- ,tar�:' Flamengo x. Corin-,mtlÍs t::Jrde, O empate, em-' . Ao qno se saoe; Huml:Je'r-, thians.

_.__ •._---........--'----

'N�
..

ttciarie do C'ampeonalo
, ';"

. Mundial' de Futebol
, �

�os que oS'brasil�iros se .re- /� "Realmente, não joga

.. � ",v�lam s�periores n? j��9 in-li mos,
'bem. Pelo

c.ontrario,
o

dividual, .ae passo que a .Iu- ataque jogou mal, e
. isto,

, goslavia. apresentou melhor i p��"que,' a '. cont�sã� lie, Ro
conjunto. E realmente as- drigues fOI a principal cau
sim sucedeu, e tivesse o' sa desse fracasso. O pontei
Brasil tambem acertado em 'ro esquerdo,. como todos sa-

I .

conjunto, obteria inquestio- bem, é o jogador "chave"

nav�lmente, o triunfo, o que
I
do nosso ataque, pois é o

'seI'ia espetacular.
.

elemento encarregado de

MAS FALTOU SORTE
lançar os demaiS' atacantes.

Com a sua pouca produção.
. AO BRASIL

I
devido ter ficado inutiliza

do durante \quasi todo o jo
Todavia, é preciso' ressal- go, ai nossa ofensiva sentiu

· tal' que aos brasileiros fal- bastante, razão pela qual
tou muita sorte, pois. uma ° seu rendimento foi fraco".

meia duz:ia de bolas chuta-

das pelos 'nossos avantes PUSKAS GRAVEMENTE
, foramter ter ás traves. ,Foi, ,CONTUNDIDO
incrivel a falta de sorte dos

�10SS0S jogadores, enquan- Basiléia 21 (V. A.) L

to que todas as "chances" O meia pJskas, da Hun

estavam com o goleiro Bea- gria foi gravemente contun

ra, que,' afinal, provou que dido no ptelio que dispu
a s�'a' ,"leiteria" pode muito tou ôntem com a Alema

mais que a de... Castilho:.. nha Ocidental. Aos 13 mi-

nutos da segunda fase,
, Pro1"Togação por exigência quando disputava uma bo

.

do regula1J1.ento .. ..

Biene, 21 (V.A.) - A ,1l1m dos tornozelos,
muita gente deve ter cau- mndo Ci gramado.
sado especie o fato de ter. ' Socorrido,

.. verificou-se

sido disputada prorrogação lue não poderia mais re-

·
do p�elio Bra:sil x I�gosla- tornar ao gramad� adian

via, uma vez que o 'simples I tando-se 'que Pu�kas, pos

empate já garantira ,a clas-
i
�iveIl11ente, 'terá engessa-

, .

'
�

sificação dos dois
'

países. da a parte atingida.

Derrotado º "Avaí em ��d�x;���M�I::��:: ���:
, ·Genil 145, Mário 126, Os-

Ja,raquõ Bó. $�l. ��!�,�3:�iEgOn 141 e-Wal-

\r
' A's 5 horas

.
.

. �
,". .', JOSÉ i,.ISBÔA - Eurico

Em sua, excurçãó a Jara- nas 10 mínutos dimínuir a 146 Duarte 136 Moacir 121 Jean Simons - Katiiui

�uá do Sul, domingo últi- contagem, empat�r e desem- Ra�l 123, Dôa Í33, Cantidi�. Paxinou
mo, o pelotão do Avaí foi pat�r.Um.tento legitimo de 126, Môa 13Ó e Braúlio 131.1

A CATIVA DO

:l�rrotado' pelo' Baependi, Bola0, obtIdo no 2° tempo., .' CASTELLO

�ampeão local, pelo escorre' Na fase inicial funcioJ;1ou Censura até 10 anos.

:le 3 a 2. no apito o sr. João Sebas-' I No Programa: .

Segundo apurou a,nossa tião da Silva, com bôa con- Torn810 «Roberto, Filme Jornal Nac.

'eportagem, .até o 80° mi- duta. P d
Preçes: 7,60 - 3,50

:1UtOS de jogo o Av�í vencia I Para o campeão,da Càpi- ,e rosa�)
.

A's 8 horas

por 2 a O e graças a arbitra- tal marcou Amorim. Esti-: Passou a ser a segumte a Na Tela:

"em facciosa e incrivelmoo- ! veram ausentes Bráulio 'classificação dos cpncorren- Jean' Simons - Katina

�e decepcionante de um ar-! Herrtira e Rodrigues.
: '

'

"tes ao Torneio "Roberto Paxinou

oitro da. Liga Jaragunense,
I '

De todos ôs modos a ex i- I P.edrosa", por pontos per- A CATIVA DO

lue atuou nà 2° tempo, os I biçãô
do' .Avaí agradou aos i dldos. CASTELLO

locais conseguiram 'em ape- Jaragunenses.,
.

11.0 --:- CORINTIANS... O No Palco:
.'

.

.' 2.° - PALMEIRAS. .. 1 Nova apresentação no

___ �
3. ° - FLUMIN�NSE .. 3 palco
4.° - SÃO PAULO... 5 DR. INFEZULINO
5.° - ·FLAMENGO e

Bolão'

oe;

,
t

ASSOCIAÇÃO ATLE'TICA BARRIGA
. \

VERDE...

CAMPANHA FINANCEIRA' PRO'-CONSTRUÇÃO
DO GINA'SIO ESPORTIVO, SALA D'ARMAS E

NOVA SE'DE SOCIAL

COMUNICAÇÃO N. 3

Contribuições recebidas até a 'presente data:
Importância já publicada Cr$ 14.348,50

José Felix Vieira 50,00
Dr. Vitor Antonio Peluso Junior .. 100,00
Lourival Almeida . . . . . . 150,00
Nery Clito Vieira 100,00
Iracy Francisco da Silva .. I • • • • • • •

'

100,00
Benito Nàppi ,......... 200,00
Piraguahy Tavares ..

'

'," . 100,00�Hamilton Ary 'de �raújo 500,00

t. '

------��------------------------------�,---

Cr$ ,1.300,00

610,00

2:120,00

350,00

L500,00

c-s 4.580,00

"M.

Soma Total . Cr$ 20.228,50

CHEVROLET

.

PORTUGUESA DE

DElSPOR,TOS ....
6.° - VASCO DA GA-

.MA .

SOUZA

Presi-

Cinemas
I

�ein à equipe, seI1do .certo,.
�ambem, a substituiçáo de

�odrigués por
. Maurinho,

:endo em vista a contusão

:lo ponteiro palmeirense no

prelio de sábado. '

'

rehabilitação, éonquistandl;'
assim U1:na vitória de gala,
para satisfação· da imen!lll

torcida
. bra�neira:

1
Noticias da Semana Nac.

Preço�: 7,60 e 3,50
Imp. até 14 anos

VULNERA'VEL A' DEFE- 7.° - AMERICA e San-
.

to�. . .•... 10

8.° - BOTAFOGO.... 11
SA HU'NGARA

6

f3Lt)�IÂ
EstreUo .

. BIENE, 21 (V .. A.)

5a. FEIRA

O LANCEIRO

INVENCIVEL

�t;t, I,i�a !I]
A's 8 horas

Ramon Armêngeed
Amalia Guiu numa 'pro
tentQsá produção de cine

ma mexicana.

MORENA SENSUA.L
-

Imp. até 14 anos

,No Programa:
Espo;te Na T�la N�c.
Preços Cr$ 7,60.- 3,50M A RI O N

.

ZE;' LUIZ
Imp. âté 14 anos

Preço 15,00 e 7,508

A's 8 horas
Mark Stevens.,.- Ange

la Lansbury
MONTIM SANGRENTO
No Progratrlà:
Atualidades A,tlantida

Nacional

Imp. até 14 anos

Preços Cr$ 6,20 - 3,50

, VENDE"BE� UM TERRENO SITO NO
INICIO DA RUA "CÉL. LOPES VIEIRA".

j
• r-

rRATAR COM DANTE BONETII À
RUA JOSÉ CANDIDO DA SILVA (FIM
DA, RUA), NO ESTR�ITb.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

I _

NAO CHEGA
. iE t'.

·

oh 1-

��_/.� "c ,�, I .
'.

" .' I par� ,I um· ·cong·resso
�'

'�:t:....
.

'I
<

QUXI'!TlC0;Vilginia, 2í; ;Ú.áee, ªpoi,� "gtl,�nçà I' , ,

<em "[; indr.n (}
"

)'��r�€:I=IL 'I
(U, P,) - "O' põderio atp- 'I militar", solicitou o almi- i

c::_:;. _ __ mico não é suficiente, sõzi- .rante Radford, presidente .

PERFEiç/lõ S[/'1 /G'UflL nho, para atender às neces-I do "comité" dos chefes de (SNA) - Em ambiente
i
DA ORTODOXIA DOU-

____

"

"t d', d'
de franco entusiasmo e I TRINA'RIA", "O CRIS-

j ÇS a o-maior, em iscurso r
'

, " .f. ,'d" de.' h- vibracão, vem a mocidade I TÃO REAL E A SUA
..

,_, ,

"

,'"
'. e, .. J '

[Jro..;ep ,O, e, ,man a peran-
'

,
" ,;

, '; "".

I'
, t ltos f

. ,. f
batista paranaense ultiman- CONDUTA EM FACE DE

'C':',' H"EGA',

,

'RA:" ',M'\, ,

"',

.

II ��ai: s�pe,�����n;��o:�:vi�:i do, os seus preparativos pa- ; PROB�EMAS
'

INDIVIDU-

O,", "da Defesa, reunidos na' sua�1 ra
o 30 Congresso Estadual AIS E SOCIAIS", "A

conferênci� secreta .. em ,que terá ,lugar na ,cidad� I RESPqSTA DO CRISTÃO

Quantico.
' i de Londrll1�, ,nos dias 13 �EAL A08.APELOS DA

,

a 18 de julho próximo vin- CRUZ".

�r1ÂrAJ rrs ��' Frlquezls em ge'rlí douro. Para tema do' Con-

i/� (FI C; ,V I � 4
"

V· b C
'

't d gresso foi escolhido o se- Segundo os dirigentes do

.
,', '.' . In o reolo a o guinte: "SENHo'R, QUE-', Congresso, grande

'

serviço

M��';'ll'tlJ��$
(Silveira)' ,I RO ��R UM CRISTÃO I de c�lportagem vem' send�

\' ,

,.,'
'

" ",,' '.' "

'

,

,

"

•. REAL. Dentre as partes programado, o qual se de-

TRATAMENTO DAS principais da 'programaçâe, I senrolará simultâneamente

An'elm I-s',s"
destàcam�se as três' teses com o conclave, e,' através

que serão estudadas no pe- d� n'H�súlO, espera-se que

dodo matinal e que sao a palavra' de, Deus venha

-PILULAS E XARO,PE as seguintes: ,"O CRISTÃO ser ampla e seguramente

; i8Iancard : REAL E o IMPERATIVO I divulgada.�a .ida,de,
1 TRATAMENTO. DAS t Vidraçaria
Anemias 11 ,Rosario
PILULAJ E, XAR�P� 41" Sit�ada a rua, Traj ano

,81ancard n. 51" avisa a seus fteguese�
, ,de que mantem gr�nde es-

,

toque de viçlros 2m/m. que
,

'
"

'

será vendi/do �m caixa, ou

Credor�s 'do '«Filip�la)�
�

•• J !
�

, "

•

RIO, 21 (V. A)' - A'J, cebe, em média, por ano,

contrário do que foi .noti- l.GOO processos.

.ciado, o número de "felii:lt�-' -Dos 1.400 habilitandos,
'tos" que. se habilitaram na cerca de 900 tiveram seus

m�:SS3 falida do.' tenente; créditos impugnados pelo
L�iz Felipe de Albuquerque síndico e Q .Curador de Mas

Júnior, elevou-se a cerca
sas, - principalmente em

de 1.400 e não 1.200. Esta questões de juros" impugna

foi a informacão que a re-: ções que tiveram que sel'

portagem ' coiheu na Var:.l,
.examinados individualmen,- .1iII�liIíílillilliilliM�Ii�i

Civil por 'onde transita 'o
te e julgadas pelo juiz. �

, 'As exclusões de créditos V' d" Pre'cei-to d'o OI-arumoroso processo dos "f.:!- en e se
' ,

I

lipetos", que,
I

atualmente
foram 101�cas. Agora, está i

, ,', '
",'" -ÓÓ.

- -1' .'

,
sendo organizado o quadro Um tereno com casa, si.'

,', '

'

conta com mais de 900 volu ..

!
com, a relação dos credores to à rua 14 deJulho n. 259, ELOGiOS pREJUDICIAIS

d
.' . 'Estreito (""oli'to da Flores- • 'k,ji ,

,

mos, scn o, assl,'m, a falên- I habilitados, a fim de se, .es-
I" ' ,

I
{ tal), medindo 25 metros de 'Hâ pessoas que.. mesrÍlo: #\.j

ci.a ,de ma,i,o,'�'.trabalh,o já h. a-o t,a.,belecer ex,atamen,te o pas- f' t' '500 t d I

,

ren e por me ros e 13 presença da 'criança fa-
VIda na .Iustiça local, quica sivo e calcular a percenta- fundo. Tratar à rua Vidal r " '

do Brasil. Resta dizer que gem de pagamento que a Ramos n. 28, em Flo'dane; ze�-lh'e grandes elogios á

I d I'
/ polis.

'

' ',belez�' ou à inteligên,cia, as-
o titu ar, a_quela Vara, ..: cada credor :tocará em fac»
Marcelo Santiago Costa, ró- ,do ativo apurado.

sim lhe dando yrazer e

a-','

gradecendo. Nao pensam,

porém que a estão tornan-
'

1!!���PI"IIiI!'!"'''''' "do ,presunçosa, fútil e cheia Ide si, porque, com tais lou-

v:ores, também lhe -insu

flam orgulho" e vaidade 'e
incutem excessivo amor de

si própria, Acertado seria

estímular-se '.3 honestidade, .

a operosidade e o rtltruís-'
"I

�

v;g, :€a�ç��do a:, i�iciativ�s !e açoes dignas ut81S e : ge-
, '

VIVER!!! MORRER!!!
, Depende 'd� sangue, o sangue é a vida!

SANGUENQL. - 'I'ô'nico d�::; �onvalescentes,
'

tônico
I

dos, desnutridos. Contem excelentes elementos Itônicos: - Fosfato, Cá�cio,

I:�rseniato e Vanadato de Só-
dIO, '

,

OS PALIDOS - DEPAUPE
RADOS - ESGOTADCIS .

MÃES, QUE CRIAM - MA
GROS - CRIANÇAS RA
QUíTICAS receberão a toni-

, ficação geral,' do organismo
aerosas.

O'

Em, vez de, louvar os

dotes físicos das crianças,

Igabe"lhes os bons atos

I de trabalho, o
i
a�or do

I' ]J?'óximo e ,a honradez. - i
rSNES,

--+------------- --------'�--

PARA �QUELES QUE

'DESEJAM O MAXIMO

EM CORTESIA
E EFICIENCIA

PERDE,U·SE
Uma Carteira, COll1 a importancia de seiscentos e

sessenta 'cruzeiros (Cr$ 6GO,00), contendo 'ainda docu-!
mentes, certificado de' reservista', carteira de identida-

de, titulo de eleitor.
'

Quem entregar nesta redação será gratificado. "

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

�...

Aprenda dac.filógrafia·
, .Escola Profissional "Pedro Bosco" - Reconhe

.cida pelo-GovêrnoEstadual em 19 de' setembro de
1921 pela Lei n. 1.376.

Rua Vidal Ra1YJos, 80 :_ Florianópolis..

i"

, .

I

ORGAHISAD(
é,...:.

, \ 'EDITADO,
pon

-

I
:!)(JllÁLie/(Jffy,g(J4�
gE/XAg NfTT(}

.. {'/ FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA

Par.,cipação \ '

RI;I MAlj\. e Am'LIAIVende '">,e
AREAO MAIA

I
Por motivo de' mudança

vende-se por preço baratis-

participa�1 aos seus

.paren-I
simo uma escrivaninha com

• tes e amIgos O naSCImento 5 gave�as e e_:n bo� estado
_1

-

f'lh K"
. de conservacao.

:..te sua '1 ',a atIa ocorrI- V t t' AIler e ra ar a rua va-

:10 em E;)ão Joaquim, no dia. ro d_e Carvalho n. 20 altos.
U do corrente. I' �

__.."
-"i"

CASA MISC�LANIA distri. IPA,SE,
bl"dor,a dos Rádios R.C.A. Pede�se o comparecimen-

to na delegacia do IPASE,
do sr, WIltSON., CORREI
DOS REIS.

VENDE-SE' a varejo.
Vende-se uma casa' de ma

deira, de bôa construção,
sita a rua Antônio Matos

,\rE�as n. �91, Estreito.

• PLACAS
'

SD'ILlTICA8. �'Elilirlde Nogueira �,/
IIMle" :nu. •• tr..

,

"

...te' UIU..

,yi;tol' •. JTalVllla� e Q�s,ÇQs_.
Mafra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a Cr$ 50,00

••• �:.
.t. .�.
.t. .t•
•t. "

.t•
•t. .t•
•t. ._:.
•t. ' .t.
.t. .t.
.�. .t.
.t. .t•
•t• ;.
•t. ..�. '

.�. .t
i· ;.

.t.
'

�:� x�:.+ .t. \

.:.+ .t.�:.+
..t••:.+ .�.�:.+, .t...+ �

e Agosto
D1A 2,6 DE JUNijO, SÁBADO ÁS 21,30· HORAS
RANCHINflOS DE' rALHA, BAND'ÉIRINHAS MULTICORES, COQUEIlUNHOS, BANANEI�AS, BALÕES, FOGUEIRA, TRE
PADEI,RAS, �Ut>Ó CpMO' NOS ANOS ANTERIORES, .QUANDO A BiüNCADEIRA IRÁ ArÉ O RAIAR ,DA AURORA

. Cerq[_rn\has pln'1aBas de branco e cancelas em derredor do Salão, desafios, cantorias, Iarri nhas.ao som das 3 ou 4 Sanfonas dos gaiteiros,
dandÓJ'Vlda às melodias r'oceíras, emboladas, toadas. Nas mesas, pinhão, amendoin, laranj as, bolinhos,' e a clássica 'queimada. '

'QUE' V*E ESTAR BOA Á FESTA, VAE 'MESMO!
10. ,11 '

.

DEN'l'RO DO RESTAURANTE, A BODEGA DE NHÔ ANASTÁCIO, SERVINDO COISAS DE LAMBER, OS DEDOS E DE

QUANDO EM VE'Z O CARRINHO DA PIPOCA P�RCORRENDO 'OS SALÕES
A meia' noite haverá uma arrancada de cantorias pelas nossas garotas.
AMBIENTE pE ARRAIAL, PROFUZAMENTE ENGALANADO

., :_ I
Mêsas ao venda na Secretaria do Clube, dia 21, 2a. feira, das 8 àsl l horas diàriamente

, I ' -

�.' .

----------�------�-.�------------------------

Far���!�E��op.lantãO 'Terrenos na VDa Florida
I .' (Estreiío..,)·"', ':'.' .

26 SábadoItnrde) r=: .Farmácla da'Fé'- Rua Fc- ,
,

lípe Schmidt. ':,
,

. VIAGNIFICOS LOTES, COM F1NANCIAMEN'l'0 A

27 Dómingo- --r-:- Farmácia da Fé _' Rua Felipe . LONGO PRAZO SEM JUROS'
' ,

Schmidt. 'Oportunidade especial para àquisição, com grande'
O serviço noturno será efetuado pelas farmácias facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.

xloderna Santo Antônio e Noturna situadas às ruas' Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução.
João 'Pinto e Trajano. '_ ' Prtviligiada localização, nRS PR0:X;TMIDJ\D:B;S DO ES-

A presente tabela não poderá' sér alterada sêm
' TAD!O DO FIGUEIRENSE, assegurando valorízação

nrévia autorização dêste Departamento. . imediata.
.

.

..

'

.
OS TERRENOS EM ZONAS MAIS' DISTANTES

.\J'ÃO PODEM OF.8RECER AS i\1ESMAS' VANTA-
. Peça hoje mesmo informações a

SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
_

LTDA. (SUBRAL)
"

,

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

Edital de Fornecimento
De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade 1

do Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, des
ta Capital, previno aos interessados que, até o dia 26
deste mês, às 12 horas, receberá esta Irmandade e Hos-

. pital, na sua Secretária, proposta, em cartas fechadas,
'para o fornecimento de todos os artigos necessários. ao
seu consumo, durante o semestre de Julho a dezenbro
do corrente ano,

Florianópolis, ] O de Junho de 1954.
José Tole1iWw de Scncz« - Secretário

- ---------

���;.:.;.::;:...:.�5"ac·I .. '·oE..... �.. . . .....-

.Ô ._ t-·· '/,
'

.

- ,
"

I
i

Para os devidos fins e efeitos, cumpre-me deçlarar,'à Praça que, a partir do dia 9 do mês eUJ curso, deixou
• de prestar colaboração � minha firma o senhor .J;OSE
LAUREANO D� SILVE�RA, motivo por que cessará
qualquer interferência do mesmo junto aos negócios da
firma, sendo nulas de pleno direito quaisquer assuntos

que porventura venha o mesmo a trata.' em nome do es- I
tabelecimento, uma vez envolvam responsabilidade de
qualquer natureza. \

Florianópolis, 9 de jl.-llho de 1954.
,
Restaurante "RÚSél".

Agência
de

Publicidade Necessitamos admitir vendedores, com à idade
máxima de 26 anos, e já quite com o serviço Militar.
Não exigimos prática, mas atividade e vontade de pro
gredir,' Carta do próprio punho, informando estado ci
vil e gráu de instrução, acompanhada de uma fotogra
fia, à Caixa Postal 42 -+ Nesta.

Caixa Postal. 45

},-'lorianópolis
Santa Catarina

Saul Depizzolatti
Gerente

--�--------------�� .�------_------------------__ r�--------

\

CONFORTO absolute
. Grande ECONOMIA

. "

..

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO

',_

"';�"
:,,����'''-

.. ,-�._._._.-

..

AQUECEDOR EUTRICO CENT..RAL
," ,,-'.

Capacidade:
100 a'" I ,QOO litros

t . ....�"AQUECEDOR

ELÉTRICO

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de

cobre,

• Aquecimento otrra 'riÍpido, "

• Járo abundante na ,tempe'
'

ratura desejada.

Fobricodo� nos tipos
horizontal e venico·1. ',;t" '''''!'';;',"�Â

r.,:, �; .

\'. Construção. sólida;. s�nd� I caixa interna de CO,BRE ...
i revestida-d�:'mateiial altamente ISOLANTE (lã de vidro).
• Resistência do tiPO' tub'ular. i�teiramente blindada. '

•. Controle au�omâtiêo dê temperatura por. T�RMOSTi\rO.
'('

""fI') :.,j_: 'l'
que propo":;on'�.'':''' ECONOM.IA•. t

. 'Vt6KO ( GARAN�E p QUE FABRICA ..

o MISTURADOR OÁK,O, de regu:.' _ \$���
togem instantoneo, permite a

moia; escalo de groduQ'<;õe� di
TEMPERATUR",

1 _,

.
.

'\

VIAJt: CONTO"QTAV€LMt:NTt .

-E�'CONtltCA O �,UL 1)OW�'L

'PtLO� 1)���LA� 1>A !1?
, .

'.

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

EMPREGADA
,

Precisa-se de uma, que saiba co�inhar. Tratar à rua
Bulcão Viana (Praça da Bandeira)', n. 49. Não precisa
ir às filas .

IC�r�ias e qrampos
I para fransmissAo

OS MELHORES PREÇOS DA PRAÇA NA ,ELE

I TRO-TECNICA INDÚSTRIA E COMERCIO SIA., à

I rua ,?-,enente Silveira, 24. - Florianópolis - Santa
[Catarina. I

'ATENDE PEDIDOS PARA O INTERIOR DO ESTADO

:.� .
.

......,........ "...,,.Ul. "-· ••l.. "'" fONLa.a;ua ta» c:.tIU,......... .,.
� "�';>i>""'. I I'UC'oMIIoW'aOlUUlt "-'�, .....

-

•

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

AGENCIA DE DETETIVE PARTICULAR

Executa-se todo e qualquer trabalho de Investi-
, \ o

ti�ões, comerciais, civis, criminais etc. Dentro ou

fór�' do Estado.

Avenida Mauro Ramos 192 - Fone 2.343

Florianópolls Santa Catarina

Escritório de Represeataçêes
'f Vende-se um Escritório de Representações, bem no

cedro da cidade .

Tratar à rua Trajano, 33,1° andar - sala 4.
.

E DE-SE�
Vende-se uma sito a Rua Lauro Linh�res 6

". ,

ver e trfltar no bo.C::9-1.,
. .

','�M"
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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P rtido Dcial
Democratic:'o

Representação Federal.
Para a representação federal, decidiu a

Convenção indicar os seguintes nomes:

SENADO FtEDERAL

Dr. Nerêu Ramos
,

, I

Suplente: Dr. Francisco Benjamin Gal-
lotti.

CÂMARA ijEDERAL

Dr. Nerêu Ramos
Atilio Fontana -r

Dr. Paulo Carneiro
Dr. .Aderbal Ramos da Silva
Prof. Orlando Brasil
Dr. Joaquim Fiuza Ramos
Dr. Ivo d'Aquino
Dr. Leoberto Leal

- .
. .

Dr. .SerafimEnos ..Bertoso
,

Dr. Arquimedes Dantas

Representa io Estadual
Candidatos indicados pela Convenção, à

Assembléia Legislativa do Estado:

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

I

Miguel Daux
-

Dr. EdmundnRibeiro Rodrigues
D�., Walter r,.enórioj Cavalcante
D��,:JQrge'n:q,rroso Filho., �

'.'

Ó"f�ElpÍ(li�·Barbósa "

CeI. João Eloi Mendes ��,,':
,D�i"'Jlirmino-ci.pdéito..--���.",.:,-"'�-:':, "�T.

. , '

Prof. Lauro Locks '

Hilário .Zortéa
Protógenes Vieira
Dr. José Bahia Spindola Bittencourt
Epitácio Bittencourt
Francisco de Souza Neves
João Gomes de Campos
Carlós Spalding de Souza
Valério Teodoro. Gomes
Dr. Alfredo Cherem
Hélio Peixoto'
Dr. Osmar Cunha
Frederico PoY Filho .

Dr. João Estívalet Pires
Paulo Preis

Mário Tavares da Cmiha Mello
,

CeI. Antônio (le Lara Ribas
Oscar Rodrigues ·da Nova
Dr. Armando Calil Bulos
Dr. Lecian Slowinski
Pedro Kuss
ManoelSiqueira Bello
I�o'Müller

'

,

Hugo Roepke
Ermelindo. Largura /

Dr.' Orlando Bertolli
�

João'Santos., (,' ..
Dl'. Heitor Guimarães '

Alfredo Campos
Ricardo Witte
Dr· Fernando Oliveira
José Paglioli
Olívio Nóbrega'
Dr. OsnÍ de Medeiros Régis

'

Benjamim Bittencourt Barreto
Dl'. José Boabaid

Dr. Adalbert� Tole\ntino de Carv�lhú
Prot Flávio Ferrari
Dr. Wil�a�Dias
Torquato Tasso

Joaquim Rigo
Arlindo Ferrari
Dr. Ylmar Corrêa
Tiago José'dà'Si�va

,

Dr. Renato Ramos da Silva
\

-�
,

'

.'

� ---i;i�'
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GRANDE FESTA CAIPIRA DE "SÃO JOÃO"

O ARRAIAL de POÇO FUNDO vai ter seus dias

gloriosos. Os "Cabra" vão� voltàr com gana de se díver
cirem na festança. .. O ARRAIAL está sendo preparado
para a grande noite:

.

,Ranchinhos de Palha, em 'derredor do salão, bandeí
tinhas multicores, eoqueir-inhos, bananeiras, balões, fo

gueira, trepadeiras, tudo como nos anos anteriores, a

brincadeira vai até o raiar da aurora, ..
Em volta da pista de danças, quando os "cabra" com

O Doutor Manoel Bar- 1S meninas do sertão, esquentarão a festança _:_ haverá
bosa de Lacerda, Juiz de .ima original e muito interessante cerquinha, píntadinha

.
Direito dá '4a: Vara, em le branco, com as respectivas cancelas, para a passagem
exercício do cargo de, los da:ncador�s:.: '

'

.

'

.
,

.Juíz de 'Direito da la Va- 'D'es�fios, cantorias, farrinhas de todo geito ...
ra da Comarca de Flo- Três ou mais gaiteiros especiais, corn suas melodias>
rianópolis, Estado de San- .óçeiras, emboladas, todas, darão calor e vida ao ambi
ta Catarina, na fórma da �nte... À entrada, a clássica meia-água, com coisinhas
lei, etc. orós moços, como chapéus, comes; etc ...

'

\
"'..,;p Lá dentro do restaurante, a bodega de Nhô Anastá-

Faz saber, aos que o pre- iio, servirá uma comedoriá de lember os dêdos -e de
.

sente edital de citação com [uando 'em vez o carrinho das pipocas cheírosas. corre
o prazo de trinta dias vi- ,�todos os êal1tos, distribuindo pipocadas a valer, ..
rem, ou,;dele conhecimento .-: Â meia noite, haverá uma "arrancada caipira, com

tiverem. que, por parte de nelodias das nossas garotas,. vestídínhas de sâía rodada,
Roberto lY1úller:.lhe foi '

di- ,le �áía de cÍüt'a/) lencinho vermelho, e faces pintadas ...
rigida :ii- p"é�iç_ão'

.

seguinte: �ue·.vai estar bom, vai estar mesmo.,. Virão os "Ca
- Exmo..51'. .Dr..•Juiz: de hra" de longe: o Nhô Merencio, a Nhã Custódia, as "fia
Direito+da " la Y,jl'ra:" Diz cada", o Doquinha, a Bélica, mas às sogras, sobrando
Robert6.�Muller, "brasíleíro, oanhas, sobrando sáias rodadas. ..'

'

'c�merciantê,":casado, 1 resí- . A Diretoria do Clube Doze está envidando esforces

I dente nesta .cidade; por .seu. )àra a reunião caipira dêste ano, isto é, na noite de J26
advogado ;abaixo. assinado" lá, corrente, sábado, seja realmente inesquecível e que

I
que estando em Juizo uma nada fique a dever as dos anos anteriores ...
acão ofdínáría contra Fran-

.. As mesas estarão a veneta na Secretaria do Clube; a

t cisco �ül1êr� e sua mulher, .. partir de 2a. feira, 21 do corrente, a 50 cruzeiros. ; .

I para' o·� fim : de ,lhe .ser fei"7l, " . Em cada mêsa, pin�ão, amendoim, rapadura, pipoca,
ta a adjudicação- .compulsô- láranja, balinhas e depois' a clássica queimada, pros mo-

ria de um terreno que cO,m�, ços, esquentar ...
prou

: a êstes, á rua
.

Almi-.
. cante Lamego, Íl/ 'cidade;
com 1�in,44 de frente �,.re':; ,"" __ o • >o_

I ferida rua e fundos ao mar, !'. lT'I d' Ctod'
,

confrontando por um lado o ,., ,Iafiem . COIIJ �� riloça/,

com Carlos Porto e .por .

',.. '�-_�
..

:,
outro con\�E��a' �üller,

.

e ,ra�'
l' 'fll, '

:
.

ou caso ccntrárío, para que' r'" !.' _. )"'.1
"

l. '4,
-:

lhe seja paga a·' competente SI) NOS CONFO�TAy IS kIGRQ"O,NIBUS

��d��!�!����,c����rain�eco�:;: ;.0 RAPIOO' o{(SD_�B:R'lSILIIRO))"
mforrhaç�es, .

que pr�ten-' Florianópolis -.-rt:t!a.\ J',JoinviUê::'" Curitibadem, os supl�cados,. aheI}ar, ,_ " �,�
,-

. ',\.' ".
'

esse . t'e.rtepó,
.

já, estando "Age'"ncía ..
'

<
nua Deodoro esquina da·� "

me�mo' enio en'ta:�?,l�ções pa-; ..'
.

.

,

.: - � R,u� l�_nente ..Sny,�i�:' . t .:')' '., OI
E

,<S
'

,

"FI' .' r
:

)"'" ra ISSO. Acresce, que, ,se,; ";. L. ' '

.. ,' . ,I) 'i' ;

xpress'o Orl800pO IS fôr negaj!á' 'a âdjudicação" ti'. ,-.. f;,'· ',;. '"

,.' compulsória, o unico bem.' ,- .

_.,,_._ , ...• ·_"ANDRAQ..E_, .&, - _K9E�J,�H • __ ,�.,. �.--, ��:����;���;�;el>:r4asde ,1.'1' "1"JA:-f:I,,,:,I'_iR·",
T' 1 d�nos e p�-;: todos os encàr-

'

, ".' _iii, R" 'ro','

ransporte. de cargas, ,em ger.al ,entre. Fl�ri:anópo is., ..

Curitiba e São Paulo. gos da ação supra referida,' '. '

. Com viagens diretas e permanentes será justamente esse, e LIVROS PARA CONCURSOS DO DASP" AUTAR-

Matriz: -; FLORIANO:POLIS com a alianação do qual se QUIAS E BANCO DO BRA�IL

Ih
.

f reduzirão os mesmos supli- VALDEMIRO R. VIDAU - Guia do Can-'
. Rua Conse elro Ma ra, 135

Fone:. 2534 ..,,- Caixa Postal, 435 cados á insolvencia. Face o didato, ao Concurso p/Oficial administrativo do

End. Telegr.: SANDRADE exposto, não pode Q supli- Servo Pub. Federal e Autarquias ,............. 150,00

Agência _ CURITIBA cante ficar indiferente, pe- ,JOÃO S. PIMENTA - Contabilidade 'PÚ-

Avenida 7 de Setembro 3320,/24 ' lo que, para a ressalva dos blica ; . . . . 20,00
.

Fone: 847 (Linh;l Paralela) -: , , seus· direitos, vem, pela IVETE CAMARGO - Direito Constitu-

End. Telegr,: SANl'lDRA
.

presente, interpor o compe. donal : � : . : .. �.' '. 20,ob

.Agência: _ SAO PAULO tente protesto judicial, dan- AMANDO ASSIS - Noções de Segurp
Avenida do Estado 16 66/1678 Fone: 37-30,..91 do-se dele ciencia a Fran- Social : .. . .. 20,00

E d T I SANDRADE cisco Müller e sua mulher TENORIO ALBUQUERQUE - Noçõesn. e egr.: .
.

' dE'
J \ '

. Agências no Rio de 'Ja.neiro e em Bel� Horizonte d. Axiris' Ligocki
.

Müller, e statIstica .

com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprê�a aos tabeliões do 1° e 2° 0- TENóRIO ALBUQUERQUE - Geografia
de Transportes Minas' Gerais SIA.) ficio desta Capital e a to- do Brasil .'.................. 40,00

dos a quem interessar pôs- TENóRIO DE ALBUQUERQUE - Testes ,25,00
'sa, publicando-se por isso, TENÓRIO ALBUQUERQUE - Correcão
para esse ultimo, efeito, os de Franses ' � ..
competentes editais, na fór- TENóRIO ALBUQUE�QUE - CÇlrreção
ma da lei. Nestes termos, de Cartas " : : .� '. '.' . .. . . . 30,00
pede mui respeitosamente

. !ENóRIO' ALBUQUE1RQUE'� F,edação
a V. Exa. ,seja servido as- OÍlclal "

:... .. . .. .. . .. 40,00
sim o ,deferir, com funda- TENÓRIO ALBUQUERQUE -.- Exercício
mento nos artigos 720 e de Português �. '. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,0'0
seguintes do Cod. de Proc. TENóEIO ALBUQUEiRQUE -' Lições

__;.- - e
Civil, entregando-se a final Práticas de Português ,..... 30,00

'-
_ _-'Pel' �-�-,- os autps ao suplicante, para

.

FÁBIO MELO - Correspon�ência Bancá-

(l',fe", 'M���'-1.ASI ��l!���ed�:������oC��De�
na

M:
.

'viiúiiX
.

·ô�·
.

'MELLO' -_:_. 'P�;tt;eu'ê�
50,00

, .� Ui" . ,.
'

.. ferimento (Sobre estampi- 'para o Banco do BraSIl , ,... 50,00

,Ag � • \ lhas estaduais nb valor de
�; � I",fi' /,-.',

' f tres cruzeiros e cincoenta OS, MAIORES SUCESSOS DO MOMENTO:

i7 "1 �: -:- (0") .' I'�

j
ce�tavos, inclusive � taxa

� '-
---- de S"P, Estadual): - Flo-· ,GIOVANNI GUARESCHI - Don Camilo

'-_':::__ "':--.::._ • ._-:;- =.-__ .;_ ,
_ .: Í'ianópolis, 21 de Maio de e seu pequeno mundo ,

' ..

.;.:'::'
-

I -:-:::;.:. -�...;.,.,C=� 1954. (Assinado) Clarno 'a. GIOVANNI GUARESCHI -.- O regresso
���:::4'111 Ci)iiõ��'tl\ -:;.. -

-, Galletti -.- advogado. Escri- de Dom Camilo .' � , . . . . . . . 65,00
" tório R. Vitor Meirelles, 60 GIOVANNI GUARESCHI -.- Dom Camilo

Fone 2�468 - Fpolis. Em a e seu rebanh'o ',.' : .. , . . . . . . 65,00
dita petição foi proferido o LIYRARIA LIDER - Rua Tenente Silveira, 35 -

.

seguinte despacho.: R. Hoje. FIor:ianópolis
_ A. Como requer. Fpolis, 24 'A:TEl.NDEMOS, TAMBE'M PELO SERVlÇO DE

,I' '�4P"-
" -� de Maio de '1954 (Assina- REEMBOLSO POSTAL

.... 'de��". -,- -. do) Manôel Barbosa de La-
�... tc\II

� da da-"'. tSJIia T," ,,1. cerda. E;- para que chegue

\wrC��.ck��, �;. �..::,. ao conhecimento de 'todos

epr " � dIfI" ' -�'f'�' mandou expedir o· presente
�es� 6'� c" .

�"'�
_

'�'
.
edital que será afix;ado. no

,
\sto "c ser

� ft'()tO'

ti 110gar
do costume e, pubhca-

� �\M) de um

SD
do na fórma da lei. Dado e·

0\4"
' passado nesta cidade de

J
'

I FI?ria?ópolis, �os, vinte. e .

I
. seIS dlas do mes de MalO

'H O IS' ..;
.

do ano' de mil novecentos e

S I A.. "'e' Oj � cincoen.ta e quatro. Eu, HY-

.,("-- ..._.�., ... � a 22 H.R GlNO LUIZ GONZAGA,
Escrivão, o subs.ereci. (As
sinado) MANOEL BAR
BOSA DE LACERDA -IJuiz de Direito da la Vara,
em exercicio. -.- Confére

. HYGINO LUIZ GONZA- .....
'

...... _-

SAl-:-::-"Escrivão da laVara. I '"_.",,,,,,,,,,-,,,,,,,,,,,,,

,

ria Metropolitana I
Instruções sôIJre. a polítíc�

.

Aproximando-se 'a época das eleições, e no in

tuito de bem colocar os RR. Sacerdotes ante as di
ficuldades que eventualmente venham a enfrentar,
e para seu govêrno e norma, entendo recordar �l
guns dispositivos e determinações de ordem canô
nica. ou diocesana, relativos à atitude do Clero para

'

com a política, e que são, 'na substância ou textual
mente como segue:

I -.- De acôrdo com o artigo 26 dó Concílio Ple
nário Brasileiro. que recomenda sejam QS Bispos
mais difíceis do que fáceis em conceder a autoriza

ção para que possam Sacerdotes díocesanos
'

desem

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

começo, invariàvelmente, deixou esta Arquidiocese
esta concessão reservada exclusivamente à Santa Sé.

II -.- -Como a política costuma dividir" e, sob
êsse ponto de vista, sem vantagem social, "procu
rem os Srs. Párocos e demais Sacerdotes congraçar,
pelos laços da verdadeira caridade, a família cristã
e estar em harmonia com as autoridades locais", se-

. jam quais forem as suas crenças políticas ou parti
dos, desde que não desaconselhados por quem de di

,I
reito, "sem, contudo, lhes, sacrificarem' a sua inde

pendência e dignidades pessoais" (4° Sínodo . de

Florianópolis, art. 20, § único, a) ..
III -.- Deem o seu voto, se o entenderem, a quem

.julgarem que o merece, MAS NÃO TRABALHEM
ATIVAMENTE, DE QUALQ1JE;R MODO, E MUI
TO MENOS DO PÚLPITO, EM FAVOR DE NE
NHUM GRUPO DE fEIÇÃO POLíTICA LOCAL"

(Id. Ih.).
IV -.- "E' possível que às vezes "ratione pecca

ti", se julguem os Srs. Sacerdotes obrigados a obs
tar ao triunfo eleitoral de candidatos hostís ou pre
judiciais à causa da Religião. ANTES DE O FAZE

REM, PORÉM, E COMO O ASSUNTO, SE INTE
RESSA À PARóQUIA MAIS INTERESSA,À AR
QUIDIOCESE, EXPONHAM O CASO � NOSSA

CÚRIA, QUE SE ,RESERVA O DIREITO A SU
GESTõES OU PETERMINAÇÕES À RESPEITO.

,

.
V - Com °e,stas 'instruções, continuarão os nos

sos caros Cooperadores a verdadeira "polltica" pró
pria a seu estado, de que, aliás, [á-têm dado não pou
cas e excelentes provas.

-

Florianópolis, 31 de maio de 1954.
De Mandado de Sua Excia. Revma.

Mons. Frederico Hobolc1
"Vigário Geral

Floríanôpolís, Terça-feira 8 de Junho 1954

'"
l," '1

CON,T'ADOR,
Contador diplomado, com larga prática de contabi

'lidade mecanizada" conhecih1entos d� leis trabalhistas,
etc.; de passagem por, esta Capital, procura colocação.

Dá bôas referências.
Carta para esta redação, endereçada� a C. L.

,

m.trlbuldor

C. RAMOS S/A
"�r'

Comercio -.- Tr....'on..
&tua Jolo pmto•• i'polllf'

.

..._,...,
"

j
�-M..J

lu 11
, /

JUIZO DE DIREITO DA
1a VARA DA COMARCA
DE FLORIANO'POLIS

EDITAL DE. CITAÇÃO
COM O PRAZO DE 30

DiAS

.,

o j
, ,',

40,00

30,00

70,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Inaugura�o o serviço �e água
na praia de lIapema � Porto Belo
Teve lugar domingo últi- neira fez dorrar o 'líquido da Rádio Clube de Blurrre

mo na próspera e encanta-I precioso, dando assim por nau.

dora vila praiana de Itape- inaugurado o serviço de MESA DE DOCES

ma, a. inauguração do ser- água da próspera localidade. As 15 horas, foi oferecido
viço d'água,' obra exclusiva Após, foi servido um C'J· também a ilustre comitiva e

da Prefeitura Municipal de quetel regado a charnpagne, ao povo em geral uma lauta
Pôrto Bello, tendo a frente no Hotel Itapem» de pro- mesa de doces, preparada
o dinâmico e incansável priedade do s r. Joáo Fran- pelas exmas. senhoras Tar

prefeito Dr. Leopoldo José cisco Pio. Remava neste amo cila Pio,. Maria Cherem,
Guerreiro, biente, muita alegria e mui- professora Maria Linhares
Trata-se de uma' realiza- ta satisfação do �!J";TO de Ita- de Souza e mais outras se

ção de grande vulto, de vez pema, sendo o F�. Prefeito nhoras, cujo nome, não nos

que grandes. cidades catari- entusiásticamente cumpri foi possível anotar.
nenses ainda não possuem mentado por todos, DOMINGUEIRA E BAILE
êste serviço. A rêde se es- 'CHURRASCADA Às 16 horas teve início no'

tende por�uma distância, a- As 12 horas, teve lugar Salão do Hotel Bento Cam-

proximadamente de 3 qui- uma suculenta churrascada, pos, uma animada domin

lômetros, partindo da Ca- tomando parte mais de tre- gueira, prorrogando-se com

choeira do Sertãosinho zentás' pessoas. Falaram um grande baile, tornando
Môrro do Encano -:- estra- nesta oportunidade, a pro- parte .toda a comitiva e a

da Itajjf-Florianópolis,' "até fessora Maria Linhares de' população.
'

a Vila, Praia e arredores. Souza, o Capitão Jeferson e ( CONVIDADOS ESPE-
Itaperna, esta encantado- o Vereador da Câmara ;Mu.' l CIAIS

ra praia do litoral catari- .iicipal de Blumenau, espe- I Estiveram presentes as

nense, belíssima estação de ciplme�te convidados, sr. festividades, como convida
veraneio, ano a ano vem Fúlvio Emendolfer, haven- dos especiais as seguintes
conquistan-do o interêsse de do todos tecido referências pessoas:
veranistas de todo o Estado, elogiosas ao sr. Prefeito Mu- De Florianópolis: - Sr.
está fadada a ocupar lugar' nicipal, por tão' significativo Chaffi Cherem e sra., sra.

de destaque entre as de- smpreerrdimento. Por fim Maria Cherem Radzminski.
mais praias de Santa Cata- .alou em nome do sr.

Pre'l
De Blumenau: - Capitão

rina, principalmente agora 'eito, o Vereador da Câm.a- Teferson e sra., Vereador
com êste excelente melho- :a Municipal de Tijucas, sr, ?úlvio Emendolfer. '

ramento. Não fôsse a extra- José Chererrt, que agrade. De Tijucas: - Sr. Petro
ordinária capacidade admí- eeu' aquela manifestação di- nillo Ávila dos Santos e v«.
nistrativa, o desassombro, a zendo entre outras coisas reador José Cherem.
coragem e o dinamismo dês- que o sr. Leopoldo José De Camboriú: - Sr. Ma
te modelar Prefeito, sr. Leo- '}uerreiro, dígníssímo ,

Pre- noel Pereira dos Passos e

poldo José Guerreiro, que a eito de Pôrto Bello, vinha sr. Antônio Fádel e sra ..

par de um orçamento exí- cumprindo fielmente o seu De Pôrtô Bello: - Capí
guo, polide .realizar uma 0- mandato, correspondendo tão Gualberto Leal, Luiz
bra gigantesca e de tamanha issim, plenamente a confio Batista, Joaquim atias e se·

1envergadura, a população .nça do povo, que o condu. nhora, Nelson Leal, João
de .Itapema não teria tão ziu ao mais elevado pôsto Guerreiro, João Abrão,'
útil empreendimento. Leo- �lo município, nas eleições Maurílio Silva e senhora,
poldo ·José Guerreiro, ho- 1e 1950. Ainda durante o que formaram a comitiva do
mem simples, modesto,

_

tem hurrasco fez-'se ouvir um sr. Prefeito Municipal, a

a sua vida pública marcada mimado show sob a direção companhado de sua exm ...

por grandes realizações. A- 1e Tangará _e seus artistas espôsa.
feito inteiramente aos pro
blemas' administrativos de
sua terra, não tem outro ob
jetivo, sinão o de servir com
dignidade, honra e tirocínio
a sua gente. Seu nome já se

faz oDvir por todo ·0 litoral
catarinense, como exemplo
de operosidade administra.
tival e de espírito empreen
dedor. Santa Catarina dota-

-

da em tôdas as Stlas comu

nas com homens da estirpe
e da envergadura de Leo

poldo José Guerreiro, seria
dos estados'pequenos, o car_

tão de visita do Brasil.
AS SOLENIDADES

. A população da vila de
Itapema, tendo a frente uma

comissão formada pelas fi
guras mais representativas
da localidad�, srs. João
Francisco Pio, Jorge Che
rem,' Carlos Romeu dos
Santos, Vereador 'Manoel
Carlos dos Santos e Jesuino'
B. de Souza, com o apôio e

a cooperação de todos os

habitantes, nUma demons
tração' de reconhecimento e

gratidão ao seu PrefETito, 'or-
.
ganizaram uma recepção
magnificaI colhendo de to·
dos os que participaJ'ài.n os

mais expressivos elogios. O
povo da Vila -de Itapema
soube ser grato ao Prefeito
Leopoldo José Guerreiro,
nesta demonstração de sim·

patia e. apreço, que jámais
será esquecida por' todos
que lá estiveram. Foi des
sas manifestações, que. o

homenageado sente-se con.. mos com o nobre. coléga. �a de Andrada; "Uma pena
fortado e recompensado, re- Apresentando-se o volú- trocada pela Fuzil" de Nel
conhecido pelos seus esfor- me com 300 páginas de san de A. Coelho; "O Ci.
ços, ante os sacrifícios, e os

texto o novo Anuário
I

FI
. ,

l' h'
espinhos da vida pública.

se nema em onanopo IS a

A INAUGURAÇÃO torna um ótimo auxiliar 50 anos", de M. C.; "Ve-

Precisamente às 1030 ho- I dos amantes da terra bar� lho Tema", de Oswaldo
, I.

ras chega O sr. Prefeito com. riga-verdes e dos estudio- Mello; e tantos. outros bons
sua .comitiva, formada pelos S05" que nele encontrarão I trabalhos de primorosos
srs. Cap. Gualberto Leal, .

1 b d'A' t
A 'tA' P' t L' B

. matena em a un anCla e au ores.
n onlo eIXO 'O,' UIZ a-

tista; Joaquim Matias Filho, de primorosos autores.

Nelson Leal, Maurílio Sil- Não queremos, nesta no- Além disso o 7° Anuá

va, João Guerreiro. S. Exa. ticia, ,ressaltar o melhor rio publica muitas poesias
e comitiva,' foram .recebidos.

ou os melhores traba!hos 'e sonetos de autores ca-
com uma espoucante salva •

de foguetes; sendo após os
enfeixados 'no Sétimo A- tarinenses e nacionais, tor-

cumprimentqs" conduzido nuário C,atarinense) por ser nando então a sUa leitura
ao local; ond.e· termináva. a matéria de critica,' mas para qualqu�er gosto, por
lil:�ha condutôra. Nesta a- .queremos, para nossos a- mais axigente que seja,
portunidade. foi saudado pe-

'

maveis leitores, C1izer tão pois encontrarão de tudo.la srt�., .Sal'ete Souza, que
expreSi?ou a gratidão e ore. sómente do material que O ESTADO agradecendo o

conheçimento do povo de constitue o volume. exemplar remtido se con!.,
. "."·l;tapema, por tão auspicioso Além de um ótimo Ca-. gratula com a Editora .e

\iÔntecimento. A seguir S.
,

.. lendário, com anotações de com o seu dinâmico Dire-
Xiéia;'T''O sr. Prefeito .Muni·. .

c'i'pa( d�samarrando a fita fer.iados e efeméride' cata- tor, a quem· San�a
,.;simbóliéa, e abrindo a tor- I:i.nenses para,

Floria�6poHs, QU:arta-f�ira 23 Junho dê 1954
�,

Temos sobre a nossa me· noticiário sobre o 5° Dis·

sa de trab�lho o 7° Anuá- trito Naval, ressaltamos

rio 'Catarinense (1954), "O Irmão Joaquim e a

que nos foi gentilmente 0-' Congregação do Desagra-
ertado pela Emprêsa Edi.. vo", capitulo de uma bio-

ura '''Anuário Catarinen· grafia do Irmão Joaquim;
: ,0", desta Capital, sob a em preparação,. do. Des.

;<;lbia direção do nosso pre· Henrique Fontes;. "O Mi

:ado coléga-,de-imprem;a nistro João Antonio Hc·

orna lista Martinho C::>.11..... .:!rigues de Carvalho" e "E

lo Jr.. femérides Çatarinense pa-

Lo�o à primeira vista. o ra 1954", de '.Walter ,F.
:!xemplar despertou nossa Piazza; "Bumba - Meu

;ltenção pela sua ótima ét 80i", de Tito Carvallío;
:)resentação, acrescendQ ser "'Crônica Provinciana" de

'agoià no sétimo 'ano, a Egas Godinho; -"Primeiro

nais dura,doura publicação Baile", de .'�lmiro Caldei-

do gênero em terras de ra; "Dante em Música de

;anta Catarina", pois que, Wagner", de Arnaldo S.

'.ntes, "outros tentaram o. Tiago; "Albu� de memó

�mpre�n'dimento e não pas· rias de Virgilio Varzea; "O
.;aram do segundo núme- Espirito Catarinensé de

ro", motivos pelos quais. Acy Coelho" "Invocação
.1e inicia, no� congxatula- a Bilac" de Laércio Caldei-

Saldos e'Dividas

Voc� 'sabia que o Decreto 5.779 de-7-VI-940 e Por
'é,ria n. 161' de. 12-III-954 do Exmo.. Snr. Ministro da
Cluerra, f�cultam ao reservista de qualquer categoria,
obter Carteira de Identidade por intermédio dos Gabi.
n�tes de Identificação Regionais e que essa carteiFa goza
de Fé Pública em todo o território Nacional (Decreto n.

34.155 de 12-X-953)?
,Se você está interessado em possuir sua Carteira de

Identidade, dirija-se:
.a) .

Ao Quartel General da 5a. Região Militar, se

'. residente em Curitiba;
b) A 16a. C. R. (P.I./10� se residente eín Floria-

nópolis;
.

c) .Ao Quartel General' da 5a. D. I., (P.I.j19) se,

r_esidente em Ponta Grpssa; ,

d) As Unidad.es, .mais próximas ou. nas sédes.
Til'os de quel'ra, se residente nos demais

com a seguinte redação.cionáríos- Civis de União.
LEI N· . 1.074

Art. 79 - Aos que já te-
diversões.

"
.

mham sido contribuintes do
Não partilhamos e não - Dispõe sôbre a ... t

." .

h dei•

• _, A
' .VJ.on eplO e. que ten am el-

somos pela fôrça, mas pe-I instalação da Câmaras Mu-.
d

.

d
. :. Ibuí f'.

"
.:•. xa o e -contrí Ulr, lca

lo ,direito �::l, {çrça, já que' ()....()�)�P�()._.(. • .'. _.
,j ,,"., .: f 'O Temp"u' :�anhda a mscnçao" desde

. ceE}os mOClrll.�. a2'en1
'. �"d d.

_ , . _. , , Ilue
seJa req,uerl a entro

ques�ao de demonstrar Previsao do tempo ate as :l d t' t d'
•. _

.

'. ,

'

o prazo e rm a las, a Walter Tenó1'io Cavalcan-
em pulLco nao a equca- 14 horas do (..� 23. "t: d d t d

.

bl' t';.

•
"n ar a. a a a pu lca- •

ção q:ue, estamos certos, 'Tempo - Instavel, com

I
-

d t· 1'<'
"

.

.

ao es a elo Ribas Ramos.
receber _.1 no lar mate!'- chuvas. \ .

no, mas o 'qwe julgam t.. Temperat�ra '- Estável.
-----------------------..;..,;_---

,

Ta�to na sua mensagerr. ao Legislativo, co-· .

mo em discursos postel:iores, o sr. governador a·
.

firm<;>u enfaticamente que as contas do Estado
estão rigorosamente em dia.

Já assinalamos que essa assertiva não cor

l'esponde à realidade.' O fornecimento de luz à
Capital não está pago. A dívida, segundo infor
mações ao Legislativo, se 'eleva a cerca: de 8 mi
·lhões. Assinalamos, ainda, que bolsas escolares
se acham em atraso de vários mes�s, submeten
do os bolsistas 'a vexames, inclusive o de serem

despejados' das pensões onde moram e em algu
mas/ das quais já lhes foi cortada a refeicão.

Mas, por sôbre isso, o govêrno. mesrri'o vem

provar que· as afirmações do governador sôbre o

rigorismo do pa'gamento das contas são levianas:
o Diário Oficial de ante-ontem publicou um de
creto que, pOl' conta do excesso de arreçadação

. do corrente ano, abriu um crédito' de 830 mil
cruzeiros para pagamento de dívidas dos exer

cícios findos - dívidas essas quase todas de
]953 e 1952. Diversos outros créditos para êsse
mesmo fim deverão ainda ser abertos, que o nú
mero de credores não é pequeno.

Vemos, pelo exposto, que as contas atrasa
das até agora conhecidas já ultrapassam a casa
dos 9 milhões.

Emluanto isso, o sr. governador' alega ao po
vo que no ano último verificou-se um saldo de
18 milhões! Será que a política restauradora
consiste em mostrar dinheiro e esconder as dí
vidas? Fazer economia com calotes?

Reservista!

* "Quando amamos a

cidade em que habi-

�

Na . Assembléia Leuislatí'va
Rejeifados oi'o . vetos do Execô.ivo·

ASSEMBLEIA LEQIS-.' guna, a ser utilizado no abastecimento de ,energia
LATIVA nicipais e regula a substí- elétrica,
SESSÃO EXTRAORDINA- tuiçào dos Prefeitos. LEI N. 1.084-

* *

tamos compreendemos
lhe as necessidades, .sofre
mos com ela os seus a

margores. Ouvimos-lhe
'os' suspiros. Sentimos-
lhe os ais, pressentimos
lhe a sístole e diástole de

que se humani-coração
za".
Essa a razão .de nosso

pezar ao assistirmos a dê

gradante .cena desenrola
.da na platéia do Cine Ho

xi, ante-ontem, a, noite..

E não nos f�i possível
deixar de recordar que a

POLICIA. é o reflexo do

POVÔ... sim, porque

naquela ocasião. se fazia

muito
: necessário uma

- Autoriza aRIA DE 22-6-54. LEI N. 1.078 abertu-

POLICIA ,DE ,CHOQUE
para dar O' devido e tão

necessário corretivo a

três ��çõs, de boa apa

rência, mas verdadeira
mente mal educados,
que, se aproveitaram de

um "imprevisto" para ri

rem desbragadamente por
muito tempo, perturban
do assim a atenção da. pla
téia ao filme que rodava
e 'que. n�da de cômico a

presentava.
Temos notado a defiei

. ência policial nesta cida

de, mormente nos cine

mas,
.

onde se faz muito

necessária a sua presen

ça para impôr o respeito
e o decoro nessas casas de

Presideneia: Oswaldo - Autoriza a aber- ra de crédito 'especial para'
Cabral- tura do crédito especial pa- construção do prédio esco-

- Secretaria: Lenoir Var- ra auxílio ao município de lar de Curitibanos.
gas e Elpidio Barbosa. . .Jaguaruna, a ser utilizado LEI N. 1.085

-

.Realizou ontem pela ma- na construção da rede de - Reorganiza o Qua-
nhã, a Assembléia Legisla- energia elétrica. 'dro dos .funcionários da
.tiva uma sesão extraordiná- 'LEI N. 1.079 Secretaria e. do Cartório
ria, afim de apreciar di- - Autoriza a abertu- do Tribunal de Justiça, e

versos vétos
.

do Senhor:a de cré?ito especial pa- dá outras providências.
Governador 00 Estado; a- :a auxília ao município de LEI N. 1.087
postos a leis votadas pelo Imaruí, a ser· utilizado na ....J. Autoriza doação
Poder Legislativo. construção ;)&a rede de e- de terra, para patrimônio
A sessão Jeve 'início às nergia. elétrica,

.

do Hospital Bom Pastor de
.iito horas" prolongando-se -, Araranguá.
ité ás onze. LEI N. 1.080 Os vetos opostos às duas

., Foram apreciados por -' Abre crédito es- primeiras, leis foram re-

.scrutinio secreto oito, ve-. oecial para auxílio finan- jeitados por 21 votos e os

�os, tendo sido tôdos re- �eiro ao. mumc�plO da La- demais por 20 votos.

ei�:�o:�sim, mais u�na vez, I Montepio dos Fuacíenárles
lerrotado o Chefe do Po- \

der Executivo, que não 'Públicos Civís do E�tado
idmite nenhuma iniciativa

PROJETO DE LEI N
partida do Poder Legisla-

.

pensam.
\

E ind
..:.gamos: A noss�.

Polícia ê deficiente? 0-_.

há falta de educàção po:

parte d:) nossa Mocidadt'�

Parágrafo único - A ma-

tivo e do Judiciário nutenção da inscrição de

Dispõe sôbre o M01;t- pende do pagamento das
Foram' as seguintes as

leis vetadas, pelo Governa
dor Irineu Bornhausen:
LEI NR. 1067 - Estende

tepio dos Funcionários "mensalidades atrazadas".
Públicos Civis do Esta- Art. 2ú - Esta Lei entra

. do de. Santa Catarina.,
'

em vigor na data da sua pu

blicação, revogadas as dis-
aos funcionários públicos

. Art. 1° - E' revigorado o
civis do .Estado de Santa-

artigo 79 da lei n. 369, de
15 de dezembro de. '1949,

posições em contrário..
. Sala das Sessões, 22· de

junho de 1954.
. Francisco de Souza Neves
Manoel Siqueira Bello
José Spinola Bahia Bit

tencourt

Elp�dio Barbosa
Antônio Gomes

meida

Catarina, disposição e nor

.rías do Estatuto dos Fun-

de Al·

Ventos - Variáveis, m07
derados.

Tetnper;turas - Extre
mas de ontem: Máxima

18,4. Mínima 14,4.

,.,.
....

O veto do sr. governador à lei de reorganização
do quadro da Secretária e" do Cartório do Tribunal
de Justiça foi ontem, entre outros,' rejeitado pela
Assembléia.

.

.

SÔbre êle pedira�-me um estudo e alguns ar

tIgos. Recusei-me, terminantemente, à tarefa. Tanto
um estudo como alguns artigos, seriam assunto sé
rio. E o veto é despregadamente anedótico. Na: im
'prensa só cabe em dois lugares: neste cantinho hu
morístico e nas páginas do Diário Oficial do Estado.
,

A nossa Cons�ituiç'ão - art. 63, n. II - atribui
a comP:tência do Ttibunal: ,- "elaborar seu regi-'
mento mterno e organizar os serviços auxiliares,
provendo-lhe,s os cargos na forma da lei' e bem as
sim; p::opor à Assembléia Legislativa a driação ou a

extmçao de cargos e a fixacão dos respectivos ven-
cimentos". -

�

_' P�ara' quem não desconhe�a toda e qualquer no
«ao sobre o que sejam independência e harmonia
c;Ios podelres, o assunto está morto!

Admitir o veto, no caso, quando a lei se ori�i
n�u de uma proposta do Judiciário ao Legislativo,feIta n� c�nformidade da Çonstit�.lÍção" é aceitar a
dependencla desses dois poderes ao Executivo. É
r.dmitir ao sr. Bornhausen o direito de vetar o regi
mento que � Tribunal. elaborasse! E o da Assem-=
bléia também!

�bu�a�'do extensiva�ente de uma interpreta
ção restnüva, sustentam' os vetos bornhausearios
que "quem não tem o direito da iniciativa não tem
o direito de emenda". Mas os juristas �alacianos
acham,' como se vê desse veto, que quem não tem o
direito,de iniciativa tem o de vetar!!!

A Observa��e, assim, que o veto, visto por todos.
os angulos, da em anedota

.. Aliás, os seus fundarpen
tos não s�o confessadamente' jurídicos de. direito'
são físicos, de fato! O sr. Bornhausen' trocado e�
miúdos, ��gun:enta assim: "Só o Execu'tivo pôde ai'
recadar dmhelro. E eu não dou!"

_

S. Exa. ainda não se penetrou da pacífica obri.,
gaç.ao de o Executivo prover as exigências dos de
�aIs Poderes, sem o direito de sôbre elas dar pal-
pItes errados. .

. ,

.

Imagine-se o sr. Bornhausen, com as suas' teo
rIas, mr chefia do Legislativo ou do JudiciÁrio! Fa
talmente teriamos acórdãos",;otados pelos srs. depu
tados e leis prolatadas pelos' srs. desembargadores!
A sede do govêrno' seria a Colônia Sant'Ana e o
Secretário da Fazenda - indigitado autor dos ve
tos - continuaria sendo o sr.. Professor Bay�r Fi-
lho,

.

'GUIlHERME TA,L
...�..V!... .'

,

dos
mu- 1

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


