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Na H.O.N. �e Pernam�uco lo,
BUENOS AIRES, 2 (U. alienação da soberania na-

, Q
. .

p s e poo' pés P.) -- Manuel Galich de- cional, a entrega aos agres-.

':::'OCOS" sqpa O '. 8-,
nitiu-se, hoje, do cargo de sores norte-americanos e a

RECIFE, 2, (V. A) -- A, Sôcos é pontapés entre par- que os trabalhos passarão zmbetxador da Guatemala, traição aos princípios da
convenc

..
ão udenista trans- tídários' de uma e outra fac- a ser sigilosos, ficando ain- .

d b- .ia Argentina. Em entrevia- revolução e outu ro ....

correu num clima de gran- ção. Finalmente decidiu-se da sujeita a deliberação a
,a aos jornalistas, declarou' (1944)". Galich ainda ex-

de exalta.ç.ão. Quando um suspender a sessão_, mar- entrada dos jornalistas. h' d
-.

1 I di "di d- lue tin a envia o um te e-
j pe

lU uma nota izen o

convenc. ionallanc..
ou o nome cando-sê outra para hóje,' Na sessão da tarde de ho- d G 1 "E d- 5rama ao ministro, o Ex- que a uatema a oi es-:

do sr. João Cleofas, êste re- às 8 horas. [e falaram somente próçe- d' I d I d 1" .

terror a Guatema a izen-j trui a po itica, econormca e

RECIFE, 2 (V. A.) -- Os res "cleofistas", não ha�en- lo que' ;'as ultimas medidas materialmente pelas esqua-
trabalhos da Convenção, da do, por isso, talvez u�, só, ':mplica:� numa ofensa .à drilhas aéreas dos Estados
U.D.N. agitados. Quando que defendesse a' candida- l'

..

t lt UnI'dos".I "
. emocraCla gua ema eca, a

discursava-um "cleofista", o tura do general Cordeiro de
___...-_' ,...- _

estudante Sergio Murilo .0 _farias, a: não ser o proprio Candidafo ao Govêrno doaparteou, protestando con- sr. João Cleofas.

tra as' críticas feitas ao go- .... Espírito S�nfoo tumulo 'estabeleceu-se di O Tempovernador Etelvino Lins, i.,
,

.

VITORIA, 2 (V. A) mara Federal tendo exerci-
com a discussão, e a sessão d C

-

d 1 d Ed"zen o quê na onvençao Q foi ançada oficialmente na do a Secretaria a uca-
teve de ser suspensa quan- PSD f 1 P

-

d ',.

d 'd f'I não, se a ara contra o revisão o tempo. ate as converiçâo -preparatória do ção o seu Esta o e 01 tam-
do a exaltação. passou- das ,.

-

- sr. João Cleofas. O depu- 14 horas do dia 3.
'

PSI? a: candidatura do depu, Mm oficial de gabinete do
. palavras para a ação física. tado Antonio Heraclito, lea- Tempo -- Instável, com tado Euricõ Sales ao govêr- sr. Aristeu Aguiar' e advo-

der do "cleofismo", l;lVes- chuvas, melhorando no de- no do Estado. gado' do Banco Agrícola do
'tiu contra "cp estudante qua- .orrer+do período. O Diretório Regional de- Espírito Santo.
.e o agredindo, e dizendo Temperatura -- Em de- legou poderes ao senhor A decisão do PSD foi a

lue'exigia.; sua retirada do clinio, geadas possível e nas Carlos Linderiberg para fa- diada de ante-ontem para
-ecinto. Aiconfusão genera- próximas 36 horas. I zEfr o lançamento- da' candi- ontem porque o governador
lizou-se,

.

havendo' troca de Ventos -- Do quadrante I datura do deputado Eurico Santos Neves decidiu cha-
nurros e empurrões.' A, Me- Sul, .com r�j�das frescas. Sales. mar a Vitória o deputado
'la então decidiu suspender I Temperaturas - Extre- O candidato da coligação Francisco Aguiar para êste
a sessão"atê ás 8 horas de mas de ontem: Máxima ] capichaba é vice-líder da êle definice perante o par
amanhã. Adianta-se também 14,2. Mínima 12,8. bancada pessedista na C:· tido sôbre a posição. O sr,

I

do 'corrente,
guinte:
Segundo notícias de San-

ta Catarina e dos me'ios'�a- Diante da gravidade da deputado catarinense, uma • dato para aceitar a sua can-

deireiros desta capital, es- situação a nossa reporta- proposta interessante que

'Bt�DnI
dídatura pelas oposições co-

tão pràtícamente suspensas gem procurou ouvir o de- virá. atender a muitos inte- lidadas deixando o PSD
as exportações de pinho putado Leoberto Leal, que I rêsses e sobretudo à econo- "', "'Ontem na' Câmara

.

o

serrado, isso devido às re- confirmou as informações 1,';!ia_naCional, R?is ,não. deve
, t\ .. �I" 'c .'

•

�. J� �
_

_

. _� _

I

.' de�taq�' Francisco-Aguiar
contes chuvas J1CsSé Estado �pór nós .... ol'fi.Í'�*i-:e aérês-! ser esquecido 4�(?,,.Ó �ifl:Í1ho •

A.;,} 'j_.A cri-. Federal. J,ã, solicitei do emi: apoio: �fj reserva, apenas,
explicou gue na� poderia a-

e no Paraná que vieram di- centou
, que os madeireiros I serrado é, o quarto produto

passa, a U.D.N. nepte colega, deputado Luiz de que ele ponha em prati-_ tend�r ao 'ConVIte. �orq.ueficultar o transporte rodo- cataninenses estavam dis-
I
de "exportação . do Brasil,

agravou-se com a renuncia. Garcia, qu� -assuma, desde, .ca, também, a determinacão um filho embarcana a noüe
diário daquele prodnuto das postos a comprar vagões de I produzindo 'divisas ern mer" 1', .,

I

h
.

'F'
'. 'd

"
"

.'

para a Europa e preferindo.. .

I :lo sr. Afonso Ari!lOs, �pre- oJe, o po,stb. aço sinceros a ultima Convenção' Na-
zonas de produção para os construção nacional e ré- cados fornecedores �e bem

,'entada
..
no's se'gUl'ntes .ter- t' .

l't
.

1
'

I permanecér nesta cidade.- vo os para que seJa e. el o ClOna, expressa nestas pa a_
embarque. vendê-los à Rêde

-

de Via- essencial,'s ao nos'so
.

consu- mos' .. "A declaraca-o do meu um leader' que represente vras: "Oposição ao Govêr-
TRANSPORTE PRE- ção Paraná-Santa Cata�ina. mo, tais como a Grã-Bre- .

'll'ezado �migo, ilustre' de- melhor do que pude. fazer ... no Federal".
CA'RIO· A emprêsa poderia

aumen-I·
tanha e Aleri1anha (bens de

putado Arthur Santos, pre- os. pensamentos do presi- (ass.) Afonso Arinos".
.

O transporte d.e pinh,o' tal' os fretes e desc�ntar o produçã.o) _e..Argentin� e

iÍdent.e 'd... a 'VDN (da qual lente de honra, do presi-
d f t d U (t) RIO, 2 (V. A.) -- Com aserra o sempre Dl preca- pagamen o os vagoes co� i rugUal ngo. só tive 'codhecÍmento de- lente efetivo, do Diretorio, RIO, 2 (V. A \

__ O sr
I

d 'd'
,.

.

I ."-'It\)!I,!-" � , presença do ministro dario eVI o as pesslmas con- . ,"'11:;';:;. ........ �)ois de distribuida), le:va- ::lo Conselho e das diversas Artur Santos Presidente da
d

-

d Rhd V'
-

P . Justiça, do diretor do SAM

r!�:��anata eC:tar�:��o q:� 'Se a Chi-na COI'i o',.0' -I'sta ..�.aedàorep-naul"tnl'cdioand' 'aa\ leCadaemr::� correntes-da bahucada. Darei U.D.N. está tentando de-
e do ,bispo Dom-José Távo-

�
a esse' çompan eiro· o meu mover o: sr. Afonso Arinos, ra fo"l' m'augurada ho]'e, so-serve a êsses Estados. Bas- .

lo
A

r/� a.dml·ll-d-a. Mandato cassado
mais firme e desinteressado da renúncia à liderança.

�:ne:en�'e:o�r��::a����:�
li .• • RIO, 2 (V. A) - O Tri_ ra". O novo estabelecimen-

/ . ,

cêrca de 5 anos! Quer dizer bunal" Superior Eleitoral ••V·,'
·

b'"
, •• to, com capacidade para'

que uma firma que 1,equeiool
WASHINGTON, 2 (U. gresso da China, deinitir-I :leu provimento ao recurso, I orla so 're o COmUDISmO trinta e cinco alunas, inicia-

ra hoje um vagão para o P.) -- O senador califor- me-ei do cargo de chefe da mterposto pélo Partido So- rá sua atividadé com meni-

transporte de madeira só . niano, William Knowland, maioria x:epublicana do Se- ,cial Progressista a fim. de WASHINGTON, 2 (U. nas do curso primário já
será atendida dentro dêsse declarou, hoje, que se as nado com o fim de que, sem' mandar cassar o diploma P.) -- O secretário de Es- em toda a pa�te". Nwn dis- conchüdo, que vão ali se

prazo.'As chuvas vieram a- Nações Unidas admitirem colocar meus colégas enl si- expedido ao sr. Francisco tado, sr. John Foster' Dul-
I
curso pronuncilldo pelo 'rá- preparar para os rnistéres

gravar a situação, pois difi- a China comunista, renun- tuação embaraçosa ou ao Carvalho Guimarães, eleito les, declarou que a derru-j dio, o .sr. Dull�s prometeu
da vida.

cultam o transporte rodo- �iará ao posto de' chefe da governo, possa dedicar senador pelo Maranhão, bada do govêrno prócomu- que os Estados Unidos não
viário que supri� em parte maioria republicana do Se� meus esforços plenos no tendo como adversário o sr. n�sta da Guátemala repre-. somente se opõem ao comu

as falhas do ferroviário. Os nado e se dedicará com to- Senado e ,no país para dar Henrique La Rocque AI- senta "nova e gloriosa" vi- nismo, como também pro
prejuízos têm sido cónside- das as energias para conse- por terminada a participa- meida, êste agora candidato. tória sôbre a intrusão ver- ·curarão auxiliar a Guate.
ráveis, sobr�tudo para a e- guir com que os Estados ção dós Estados Unidos na a deputado pela legenda a- melha no continente ameri- mala e outros países onde

. • hoje, para Recife, onde vai
cohomia de Santa Catarina, Unidos saiam da organiza- organiz�ção é nosso apoio demaristÇl, no Distrito Fe-

ca,no. Mas adovertiu "que o poderia ser' incrementada assumir o comando. da Zo-
de vez que a prioridade do lção internacional. "O dia financeiro a ela". dera!. Foi relator d0 feito o comunismo é uma ameaça essa ideologia ..- na Militar Norte em subs-
transporte da rodovia é pa-' 2m que se aprovar o in- ministro Afrânio Costa. • ��\.;i� '��""1i>;4I+w." 4;"" i�#"J��'i:�'I-�
� ++ ++ + +•••••�._ + � �

, .•"T+ 01 �
,,, ,. .. ,: , � ..

O que está oCOl'rendo na tradicionalmente brava e·
. .

1 seu govêrno,' obrigado a compatuar com transgressoreB
disciplinada Mili.cia bar1:i�a-verde; é muito mais do que

I
.

P I-"_ N ,d? Código El�it�ral e do próp;io Código' z:'er:al - vale
um simples. caso de Pohcla. Caso' de- o I'CI-a a-o dtzer, com crtmmosos elettorats e com crtmmosos co·

As prisões sucessivas, verificadas nos últimos dias, ." muns!
carreando anotações para a fé=de-ofício de um grupo de ..., ' • A indignação, pois, do grupo de oficiais que se estó.
oficiais, não podem ser. analisadas pelo se'lJ a�pecto de imoralissima: anulamm o ato do comando· e não julga- sacrificando pela dignidade da Corpomção, em defesa
superfície, co�o quer'em alguns deputados da situaçãCJ

Ir.am, � sindicância procedida contra a pra5a delinquente. �as suas secul.ares t�adições, é no?re, .é justa, ,é heróica,
e alguns anommOSl

. L,egtttmo golpe de, passa-moleque. O governo, chamando e daquelas que no dtzer de Ruy, llununam ate o tempo. tares ..

Cwmpr'e examiná-las em profundidade, para que a a si a competência. que chamou, não poderia, ato c'on. Que desejavam os oficiais? .Naaa além do que mano O--R-IS-O--D-A------
opinião pública se esclareça e se estarreça. tínuo, deixar de exclitir o sargento, cujas ações 'l'!-inguem ter a Corporação no nível do se'u passado. Para isso CIDADE...

Em resumo sucedett o seguinte: o govêrno 'determi" nega merecerem a .e:_!:clusão, Se fizesse isso, o governa•. retmiram-se, na sua associação, para um exame e uma

nou a reinclusão, nas fileiras da Policia Militar, de um' dor teria suscitado, com o 'seu despacho, ,apen!ls u.rrJ,(J, atitudel• Essa :reunião foi secreta, reservadíssim'a, porta.1
sargento que dela fora excluido por inca1'acidade .moral. questão Jurídica de cç'rnpetência. Esse niÍ.o foi' o caso! e janelas fechadas. O ato ilegal e imoraL co,!!-tudo, teve

Como o Estatuto da corporação, no § 7° do seu ari. infelizmente. A questão da competência foi grosseiro logo um eJ,efensor, que' na sua atitude subserviente viu
'9, disponha expressàme'lite que "a praça excluida por despistamento par'a anular um q,to certo, perfeito na s:ua oportunidade' para retirar das suas funções um sub que
incapacidade moral, ou expulsa, sob nenhum pretexto jurisdicidade, e"fazer tor'nar ao quartel um elemento de. tanto o·atormenta.
será reincluida na Policia -- o govêrno negou ao Co- le indigno.

.

E esse oficial, anuviado pela perspectiva do a

mando a mais que secular competência par'a a exclusão Por -sôbre o er'ro de direito, abriu o govêrn.o um cesso, praticou o ato falhado de se exasperar por uma

de praças, transfer'índo-a para o Chefe do Executivo, terrível pr'ocederlte, do qttal todos os excluidos da Po- palavra mais',r'igorosa de comentlÍrio ao ato monstruoso.
mediante um luminoso e abelhudo parecer' do Secre'tá- licia Militar se poderão v(ller para a reinclusão na tr·opa. Viu sómente' a crítica justa e compreens'ive(' e não
rio de Segurança. Ninguem nesta pequena Capital ignora mai� o in. viu o ,ato inju�to e incompreensivel .. Nã� tendo o 1>0-,

As faltas do excluido, graves, de receptação e pe" contestado motivõ do ato,. do sr. lrineu Bornhausen:. ( der da razão. apelou para à ra,zão do poder e tornou a
cu lato, haviam sido provadas em sindicância regula, sargento expulso conhecia, 'nas puas minúcias' e nos seus reunião pública, pelas suas consequências. Vislumb7'OtI.
mentar', presidida, por brioso oficial. pe1'sonagens, a fraude das urnas do Tur'vo, na qual, em insubordinaçq.o da' Miliciq. contra o 'governo, quando o,

Assim,' mesmo que porventur·a. houvesse procedên. societas sceleris, o juiz f!leitoral .e os seus parceiros da insubordinado era o govêrno contra a Milicia.
cia jurídica nó despacho com que o gove1'nador transfe- V.D.N. alteraram o voto popular'.

'

E o caso a� está, com anonimQs infer·iore·s insuUan.
riu, do Comando para si, a competência de excluir pm· A pr'açq, testemimha e quiçá parte nesse crime, do,' pelas ga,zetas, os stl.periores tolhidos out7'ct vez na.

cas incompat-íveis com a vida militar, era dever seti, de vendeu o seti. silencio pelo ato da ,reinclusão. pr·isão.
�hefe do exe�utivo; depois de anular o ato do Comando, I' Essa a ver'gonhosa realidade. o. sr', Bornhausen pa. Não é U1Jl,. ��mples casq de Polidª, ,E' wn:l, marco

;:ecl.t�ir' o sa1"!]entO' dissidioso, '0 que se fez' foi farsa gou pela ch[mtagem o p7'eço c1"twl da desnw'I'alização do ,somb1'io e ·doloroso ela desagregação moral do govê1'no,

A Mesa da Assembléia Legislativa do Es-
tado de Santa Catarina, ;'

Faz saber a todos os habitantes dêste Es-:

tado, que a Assembléia Legislativa decreta e

promulga a seguinte Lei Constitucional:
Artigo único - Passa a ter a seguinte re

dação o inciso II do artigo 52 da 'Constituição
do Estado-de Santa Catarina:

"Artigo 52 - Compete ao Governador
do. Estado:

II -,- nomear e demitir, livremente, os

Secretários de Estado e o.Procurador Geral do
Estado". I

Palácio da Assembléia Legislativa do Es
tado de Santa Catarina, em Florianópolis, aos
29 dias do mês de junho de 1954,' 1320 da, In':'

dependência e 650 da República·
(a) Oswaldo Rodrigues Cabral-·Presidente

Lenoir Vargas Ferreira - 10 Secretário

Elpídio Barbosa - 20 Secretário.

cusou a sua candidatura,
coerente com os compromís-
sos assumidos com 0- gover
nador Etelvino em tôrno da
candidatura Cordeiro de
Farias.

PINHO SERRADO

o Diár'io

Suspensa a sua exportação. Decla
ções do deputado Leeberte Leal
Carioca, de 2 ra os cereais do Norte do êsse aumento.

publica o se- Paraná.
I
PRODUTO ESSENCIAL

O DEPUTADO LEOBER- DE EXPORTAÇÃO'
TO LEAL CONFIRMA Sem dúvida, continuou o

ta ver que as requisições de

vagões pOl; parte dos inte

ressados estão atrasadas em

EIn

Francisco Aguiar foi candl-

(Casa da melor
rrabalbadora-

Novo comando
d2 Z.I.I.
RIO, 2 (V. A) - Seguiu

tituição ao general Osvaldo
Cordeiro de Farias, o gene
ral Aristoteles de Souza
Dantas. Ao seu embarque
compareceraU1 o represen
tante do ministro da Guer
ra e altas autoridÇldes nüli-

Qlh_a, Udenilda,
êss,e Bebê-Chorão

se

es-

nos jor
nais, etV'dou o fora, ..

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLINICA DE ,OLHOS � OUVID_QS - NARIZ E
'.

, "

'I'
.

I 'GARGANTA'"ec;·,}'6dlcador Pí-O" lssínna ... ;,i.l)iR• GUERREIRO.

-' 0.-

'I Dr faost' "8118S,-1 r o E S T A D o <,••;, Chefe do Serviço d� ,Ôuvidos\'_;_, Nariz 'e GargantaM En I C O 5 . . r -
.

'J lO .

do Hospital de Florianópolis..1 .., 'LíII, ·,0.
'. ; ESPECIALISTA' EM DO-! ADMINISTRAÇAO ' A clínica está montada com os mais modernosMÁRIO DE LARMO" DR> ALFREDO. , ,DRA.-WLADySLAVA ENÇAS DE CREANÇAS.

I Redação e.Oficil1as, à ru� Aparelhos para tratamento das doeriças da especiálid�deCANTIÇÃO , CHEREM I \V; MUSSI· CLINICA GERAL'
.

Conselheím Mafra, D. 160. ULTRASON (Tratamento 'das Sinusites sem operação), - MÉDICO - ..!
., CONSULTAS: Das 10 às Te!. 3022 - Cx, Postal, 139 NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar das, sinusites e

'

I CURSO NACIONAL DE .' '.'. e
Diretor: RUBENS A. inflaiBações do Nariz e Garganta) ,

CLtNICA DE CRIANÇAS DOENÇAS MENTAIS 'DR. ANTÔNIO DIB 12 horas.
RAMQS.. 'lONISAÇÃO MEDICAMENTO,SA (Moderno aparelho

A D U L TOS
Ex-diretor do Hospital I , MUSSI Gerente: DOMINGOS F. DE

para Ionisar Medicamentas (Tratamento de dores decORtc°1�Ç� I�;��a�o �
Colônia Sant'Ana. I -"-" MÉDICOS - , ICons. e Residência; 7 de AQUINO. Cabeça e Inflamações' da Garganta edOlbAos. E':nd. lmuitO'lRINS - INTESTINOS

' Doenças .nervosas. e men-, CIRURGIA-CLíNICA Setembro n. 13. Representante",:.. casos são evitadas' as operaçoes as mig a astais.
"'EF...··L-PARTOS Representações A. S. La- ULTRA VIOLETA FRiO (Tratamento das Faringites

. Tratamento moderno. da u ._�

d O id )
Impotência Sexual.

Servico completo e espe- . ra, Ltr'a. e Inflamações os' UVJ os
SIFILIS

Rua 'I'Iradentes n. 9. .

D'OENÇAS DE I Rua Senador Dantas, 40 RAIOS X (Radicgrafias da Cabeça)
Consultório - Rua Tira- , cia lizado das .

t

Consultas das 15 às 19
SENHORAS, com modernos .A D V O H A;D O S - fia andar. REFRATOR (Moderno. Aparelho para RECEITA de-

Ien tes, 9.
ORARIO horas.. jmétodos de diagnósticos e

'.
TeI.: 22-5924 -, Rio de .

(OCULOS)
.

. H .ro :
FONE: 3415.

. tratamento. "
_

Janeiro.'
JLAMPADA de FENDA (Verificação e diagnostico de

Das 13 às·16horas..
.

Res.: Rua Santos Saraiva, SUVPOSGOPIA _ HISTE- DR. J()SE. MEDEI- '. Reprejor Ltda. '. lesões dos Olhos)Tel.: Cóns. -,3.415 - Res.
54,� Estreito. .

P.O _, SÂLPIN(jOGRAFIA ROS VIEIRA Rua Felipe de Oliveira, n"1
. , "

INFRA VERMELHO '

. - 2.276 - Florianópolis. IEL. - 6245.
.

-;- METABOLISMO BASAL I' ,-,'. A'DV'OGADO _

21 � 60

andat.._ I'
Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de---

d rt TeI.: 32-9873 - Sao Paulo \ Pulmão e EsófagoDR. ROMEU BAsTOS DR,- MÁRIO WEN- I, Radioterapiap or _on as
Caixa Postal 1'50 - Itajaí ASSINATURAS Consultóno: Visconde de Ouro Preto 2 (Alt d C

' Icurtas-EJetroCOagulaçao -I' :_ Santa 'Catarina-' . os a asa. PIRES DHAUSEN Raios Ultra Violeta e l..fra
.

.

.

.

.

'Na Capital I '

.
Belo Horizonte

'.

_

- MÉDICO - CLíNICA MÉDICA ,DE Ivermel�o. . DR. MÁRIO LAU- Ano 'Cr$ 170,00
i Residência _ Felipe Schmidt, 113. Telefone 2.365Com prática no Hospital ADULTOS E CRIANÇAS Consultório : Rua Trajano, I ... RINDO

Semestre Cr$ 90,00 Consultas _ pela manhã. nó Hospital ._ A tardeSão Francisco de Assis e na Consultório - Rua João

ln.]
lo.r�mdar - Edifício do ,

-a-r r-

. No Interior "das 2 horas em diante no ConsultórioSanta Casa do Rio de Pinto, 10 - Te!. M. 769� Moí;tep·io.· "'7'"":;
.

. Ano Cr$ 20'0'OOl-6oE-NCAS DO' APÃRELHO DIGES'FIVO _

D 4' 6 h h .

I Semestre .. .. Cr$ 110,00 � .

_

'
.

Janeir:o Consu ltas : as as ·0- Horá+.o: D�s 9 às 12 0-
DR CLAUDIO A'- i mediante con- ULCERAS DO ESTOMAGO � DUODENO; ALERGIA-CL.INICA MÉDICA' raso

'

ras - Dr. MUSSI.
, B''ORG"ES' .

nunc os I DERMATOLOGICA E CLINICA GERALCARDIOLOGIA 'F.ésidência·: Rua Esteves

l\KUD;SsI15 às 18 horas --

Dra., ' tr��. originais, mesmo não Dr MI·uoel Nunes' Ferre-IraR V't Júnior, 45. Te!. 2.812. r.t .... . ADVOGA:QOS I

I ,

Consultório.. ua
.

1. ar

I H,esidê.�cia: Avenida Trom-
í Fôro em' geral, Re�ursos P?blicados, não serão devo -

•Meireles, 22 Tel. 2675. .> OLHOS - OUVIDOS powsky, ::'4. I perante o Supremo 'I'ribunal vído-
.. '_ _.

_ RECEM-CHEGADO DO RIO DE JANEIRO,Horários:
.

Segundas, Quar-·; NARIZ E GARGANTA Federal e Tribunal Federal 1\ direção nao se. respo� ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES N0 18, 10tas e. Sext,a feiras:
. I. JÚLIO' DOIN 1

---

de Recursos. s�bI!lza pelos conceIt?s emi-
ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS _ DIARIAMENTE.:

. DR� ESCRITÓRIOS tidos nos art.igos assinados.
CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OUDas.1� a� 18 horas.,.- I VIEIRA t' DR. NEWTON . Elorfanõpolis ,-..'Edifício' -:......._ ............ _.._ ............... DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FELIP

Hesidência: Hua Febpe
D'ÁVILA ' S.ãO Jorge, ru� 'l'rajanó, 12,.i' in-formações I SCHMIDT.Schruidt, 2::1' ....: 20 andar,' . Especialista em: Olhos - RURmA GERAL

_._ 10· andar,-, sal�·.l. . I . �
.

.

apr, 1 -, Tel. 3.002.
Ouvidos - 'Nariz e' .Gar- ,CI. ,

:', 'R�� g�Já'ri.ei.ro°."·'.Edifício;. utets Dr•. Ylm'ar r.'or're-aDoenças de Senho�a� - B�rba' Gato, Aven'rda Antõ-, •. t
...,.DR. WAL�OR ZO° - ganta. Proctologia - Elet.rJcldade ,.' Carlos 207 - sala"1008. CLINICA MEDICA

.

:Médiêa ', mo. .
,. .

� .

C N ULTAS d 10 13 h
Receita de óculos.

O leitor eneontrarã, nes- OS· as _ oras,;MER. GARCIA In ira-Vermelho. Con"'��ltóri;: .'.R;\ �itoJ' 'QR�: ,.C:tJ,\R�Q...,�º. í' ta coíuna, informações que Rua. Tiradente 9 _ Fone 3415mplomlldo pela Fa�uldadde Ultra-Sonoterapia' - Ne- �e()�lreles n., 8 -:-'." � e on,e:, ,.:', GALLETTl· necessita, ,diàriamente e de

·'Dr. Car.l-o-s--F-.-'-·E-o"'U-.e-I·-s-'I.�n-u""_-
Nacional vde Medicína a

.h) •
.

_ ADVOGADO. ._. imediato:Uníversídade do Brasil I_'u)i'iacões. Consultas:
, ºas,.1� horas <

_Ex-interno por concurso da' Equipo de 'Oto-Rino em diante.' ,'o; ,,"'. ,', '

.

::RJl'f·VFlot.oNl:E·:�e2�i4e6lJ8el'l!,(i0. 'ORNAIS' Telefon. Me1dI'.co. dos Hospitais A
.. mericanos e da Forca

Maternídada-Eseula '

tte:Slôencia: RU'a "Tidal :. .' J ."

.
_.(Serv'l'co do Pr'o'f. Octa'vl'o (único no Estado) .'

T I f 3422 . � _:_ Flofianõ,pol,is :-.. . O Estado '. . . . . . . ..• 1.022 Expedicionária Brasileira
.

'

M' I ;�ilmos _,__ e � one. .

2.651.. MÉDICO _ OPERADO!� _ PARTEIRO
,Rodrigues Mma) Rua -:- Vitor. eue es - . _.__. -

.
. A' Gazeta .. •..... .•.

I-DR. . Dia :ql(E�JM
.,

": �\I)iârio da' Tarde ..• S.5.79. Doenças de Senho�as e Crianças � Partos _ Operações
Ex·internO- do' S�rvh;o de n. 22.

AD�VO'G"A'D'O_" .
.

��.jD·· iári� da ManhA... 2.463 O Mais Moderno e' eficiente Tratamento e Operações
C', rg' do TTospi<al , ,Hora'r1'0 _!.., 9. a's 12horas.n

, .

'"

• ,I 11 la o •

� " _

•

'" ,
•

•
'� '.

-l' . l{ 'V .61 d 2.01,(1 das doenças ,4e' Se.Qhoras , I

I i\ P E' T C d 'Ri de h
.; .. Causas cív,.eis,,;c.Qm�rciais,.�, :1\' ,e�t:.a�,:,. '!l',,�'" , ,

. .. . "Jan'e' l'r'o: o"
.
- '10 ·á, 18 or...

- ,

:J:,I.JJilntoPsT!ÍlI·T8�A'IOS'f.i.dal ; =. 2.688 Có,licas, flôres brancas, irregularidades mentruaes, ton-
. FONE - 2.675 crimini;lis e trabalhistas. ,!�

, 1-". turas, zumbid?s de o)-lvido, neurast'enia, irritabilidade,
Médicc. 'dó ,llo:spJflll.1tle

',p. 'd' .
'. ··'Tr.av:essa· 'Consultas popu,lares 'I'.' ';. D� Cnidade: '

insô�ia, impotência e, frigidez se,xual. em ambos os se-
Caridade .1, '

.

,eSl tmCl�. '.

-14 '

' •.
'"

-..Tfr'r 'S·· -Uru<s-sanga- 2.,>- , Rua' :Nunes Machado. "(PTovedor,) , •..
_

....
,

%;0 'xos _ Tratamento pré-nupcial e pré-natal.
nOENCAS L>E SEr,nORA '1'02 ' '.' '_ ,'o ..' .. '

'p' t .)' 2.03'6 O
- .

l' d' d 'do 'n r' garganta
-.- PAlho.S.,-OP1<;RAÇ.ÚES .. ,Apt.. '., : (esq. Tiraqe�t�s) .:-:-; ��b,r�-·. .

( or ar la . ..•.... peraçoes espeCla lZ as· o OUVI " a lZ, .

,

'

, "

I' Ntorêu Ram6a '.' 3.831' sinusites, poUpos, desvios do septo (nariz) labió partido
('ons: 'R�a j;)�O Pi�io':�'8'106ô, .-� ... iDR." �VIDAL !i" ..• do - salai3. ' ,

' .

,

, �fÚitar' ..... : : : : :. 1.157 _ Operações de hernias, apendicites; ovário, utero,d'lis" f6,OO ss . :CGíNICA DE CR.IA'NCÀS São SebastiAo (Cala .' hemorroides, adenóides, hidrocé1es, varicoee1es e
horas.

" .

.

ÓRio F li'
-- -.-'---.

-

de Saúde) 3.151_
,. varizes, elefantiazes.

Pela manhã atende CONSUL1' - '8"
'o li Maternidade Doutor C I R U R G I A EM G E R A L

diàriamente no Hos� 'pe Schmidt, �38.. ·

D H' !14;flOO' Kec'h'e'le Carlos Corrêà •.. S.121 Tratamento garantido de varizes, ú10eras varicosàs,
'

. '!.ita� de Caridade. CON$ULTAS OU 4
. r. � ans .1.Jt, I

. ,. "

CHA'MAD�S UR- hemorroides com () injenções, sem dôrRes1dencla:. qS 6 horas,.
. ICIRURGIÃO DA .CASA DI: SAUOE SÃO SEBASTIÃO. GENTES OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIRO,IDE (Papo),

Rua: GeneralBIttencourt Residência: Tenente.Sll-,. Lau.te.ado com a �edalha de ouro,pela Faculdade Corpo de Bombeiros

s.3131Tl.atam�nto
e Operações do estôr_nago, f.ígago, vesicu1a e,101 130 d M d d P ana Serviço Luz (Recla.. intestino _ Tubagem duodenal. .

n.
,. ,I veira, ..... . e e lCma o ar

--'-'0'-'_ ..T 1· f 2692 .. mações) %.404 Tratamento da Sífilis pelo processo Americano, mais
e e one: . ,. FONE - 3.165.

..'
..

. ..
Ob t't d' (S I C I

-
.

I
I Prêmio "Victor do Amaral de Chmca s 1 eca a Policia a a úm I·

. moderno, em 3 ou 15 dias.DR..ARMANDO VA-IDR- ANTÔNIO MO- Fa�uldade de Med�cina
'

.,

sário) . . . . . . • . .. %.018 Técnica' úJ;lica no mundo para o tratamento do Heman-o

• Polícia (Gab. Dele- gioma (manchas de vinho)- no rosto ou no corpo, com
LÉRIO DE ASSIS NIZ DE ARAGÃO Com estágio na, Clínka Cirúrgica' d'a Faculdade ,ado)., ... ; . . . . •. 2.554 100% de cura.

_,. MtDICO �
Je Medicina da·Universidade de São Paulo., " II COMPANHIAS DI: Receita de óculos _ Tratamento e operação das doenças

Dos Serviças de Clínica In- CIRURGIA TIlEUMATO-
. Viagens de aperfeiçqamento ,aos . hospItaIS de TRANSPORT� dos olhos: PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,

fantil da Assistência Muni- LOGIA· .Moritevidéo e Buenos Air�s. , •

.
,AtREO

•

.

ETC.cipal e Hospital de Caridade! Ortopedia .

CIRURGIA GERAL - PARTOS - DOENÇAS DE TAC· ....••••.
i'"

3.700 t\TENDE Á QUALQUER HORA' DO DIA.E DA
CUNICA MÉDICA DE ri Consultório: João Pinto, ' -

SENHORAS ". Cruzeiro do Sul .... 2.500 NOITE'CR�ANÇAS E ADULTOS 1118. .

_.
.. .operações de: Ap�n:elho. dige.s�ivo "" �st�mago, I

Panair • '. . . . . •• . • •• 1.55� Consutório:' Rua Deodoro" 35 . _ Tel: 2784
.

- Alergia _.
, Das 15 às 17 d'àriamente ..

'ntestinos, l:eto, anus etc.,' VIas �Ihares (v�s�cula) .- Vari, 2.32;) i Residêllcia: Rua Bocaiúva, 210Consultório: Rua Nunes ,Menos aos Sábados
Aparelho- gênito-�rinário �ill�scu1mo e._fe1nm!n�, rms Lói�e A.reo.i 2.402Machado, 7 - Consultas dasi Re-s.: Bocaiuva lS6.
:) � xiga, próstata utero, ovano.s, operaço_es p1.astIcas. �

_

Real ••..•..•..•... ,2.33815 às 18 horas.
.

! Fone: - 2�714.
Cirurgião da glandula tireOIde. CIrurgIa do cano Scandinava......... �.500Residência: Rua Marechal .....- -

'cer. Traumatologia.
'.

HOT*lS rGuilhfl.rm·e, 5 ""7,Fone:. 3783·1 DR. H KN R IQUE" Atende das 8 às 10 e das 16 ,as 18- hora,s na Ca- Lux • • . . • • . . • . . . .• 2.021.._-'-,--..,--.. -

. PRISCO PARAISO ':;a de Saúde'São Sebastião,' das 10 as 12,e:14'as 16.ho- Má,eatlc< %.276DR- I. LOBATO
- MÉDICO ['as a rua Fernandt? Machado nr. 6. (PredlO do InstItu- Metropol ••••..•.• 1.147

, FILHO Operações - I)oepças to Diag�ostico Dr., Djalm� ,Moellman�). .. �c�:a ... : : : : : : : :.: ::!!�Dlle�ças do aparelho respi·
de Senhoras � Clínica d,e ..;::

Central •••.'.. . . • •• %."'"ratório
TUBERCULOSE Adultos.

Estrela ••••.• _ • • •• 3.171RADIOGRAFIA ELRMAÕDEIOSS.! Curso de Especial�sdaÇ�o
.

LYSO'FO'IBM'" ,.'OB·\0'",.·D. ��e;kJ:iTO';' ",.. ',1'
.

�.65'
C9P1A DOS PU 1 no Hospital elos Servl (jr.s ., �.

.

..

'.. '. ..
\

....E .

Disque • . • • .. • • • • • O.Cirurg·ia ,do Torax j do Estado
.Fo.rmado peJa. �acul�a.d�. (Servico ']1) Prof. Ml!:"la- .-- '

FlorianópolisNa.c:onal de ;MedlCma, 1'IS10- �,

Mf
.

V; i
.

,

logista e Tisio-cirurgião do I
no �p. ,Andrade� .

.

Durvalino Bajis a . e ga
.

.
'HospitaJ Nerêu Ramos Consultas _:_ .. Pela'�anbi "

.

D�cola pJllmnrl8L...·ur·s" de' dsp'ecíaliza'�ãópela: [10 H.0spital de Caridâd.. .

l' ",< lia.·.. I Q
OBS.: _ O Itinérário suopra está sujeito a alte-

V'<;".
;_ ,Distribuidor E�c USIVO -:r i�'

"

Ad",e'o't-IS' t'a _

S. N. 7. Ex-interno e E.x-as- A tarde das 15,30hs.. .. .. ,
'. 1 {o " , "ação sem prévio aviso.���enl�i!h�ii;�rg�u��::ãoe�� em dianNte 'DO Mconhaslldlt6l"li07' tP'a"rao·s··' ·.e Sta.... CatiÍ'r,fa8 I �atrículpas. Aárb�ortlU. Aa. Horári�ede Fi���:�ópolis �s 2146,000° hhoras

'I >

(Rio). á Rua unes ac o .. ,
".

I Cilrsos: run 1 -

.

. do Rio de Janeiro as , orasCons: Felipe Schmidt, 38 Esqi ..�a de Th·ad�ntes. 'l!e:.
138

. : missão. Para mais informações dirijam-se à_:_ Fone 3801.. ,2.76.6. . Rua Benjamin Constant
_

! 'Rua Visconde de Ouro EMPR:€SA NACIONAL DE NAVEGâÇAO HOEPCKEAtende/em �Ol'a marcada.
Resit1ência -;- La Porta I FONE 3.164

.
,CURITI1(A i Preto, 75. ( Rua: Deodoro -,Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212Reg: Rua Sa9 Jo,rge 30 -

,
•

/

__ .......�_�.< ••.
Fone 2395.,' � Hotel.

.. _.
--_,. __�.

:�_,;----
.

.

� .

BAR E SORVETERIA-Te:avando com Sabã'o ., AMERICANA:t.J

I ti d Vefide-se o Bar e' Sorve-

;�::\?'iv:gem� ,B:S13'ecla",f, c?l: e. ���Ã?yl�tAt. ���::�e�::����:!E
'da . t�;

,

'WlTZIL, :IND.0STRIAL::-:-JoIDlillé. (fII_ar� �glstr8illl) .

15���r;� : I ';;a!�c;;.�o;;, :u:�' �:1�:!:
,

\ . ecoD8�lza.se .e�,�__� tlln,tiel��_�_.__ ... . __;__----.
(, Motivp da venda.

.

-,--�·....<�o �, i

Florianópolis, Sábado? 3·._��_.J_ul�_de 1954
.__.�

..

_

O ESTAD(i)

Hav·io-Motor «Car,' HoeockeJ>I

RAPIDEZ _. CONFORTO _ SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIRJ

Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se.
bastlãb, Ilha Bela, Ubatuba, sendo· nestes quatro últii
mos apenas para movim�nto de pass�geiros,

As esc«las em S. Sebastião, Ilha Bela, Ubatuba nãp
prejudicarão o horário de chegada no

,
RIO. (Ida) e

. . SAN,T'OS (Volta)'
ITINERARIO DO SIM "CARL'HOEPCKE" NO

NO M:€S DE MAIO DE 1954

VOLTAIDA

Ita3aí Rio de Janeiro Santus

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



:."{t'�,

I

,
�,

i NO' LAR: E NA' SOCIED�DE

NOI�E CRUEL
AUTA DE SOUZA

,

..

Morrer. . . morrer ...
'

morrer ... Fechar na terra os olhos

A tudo o que se ama, a tudo o que se. adóra;
E nunca mais ouvir a música sonóra '

Da ríusão a cantar da vida nos refólhos ...

Sentir o coração feriu-se nos escólhos '

De tormentoso mar, - pobre vaga 'que chóra;
E no arranco final da derradeira hora,
Soluçando morrer num oceano de abrólhos.

Nem ao menos beijar - ó supremo desgôsto!
A mão dôce e fiel que nos enxuga o .rosto
Mostrando-nos o Céu suspenso de uma Cruz ...

E- perguntar a Deus� na agonia e nas trevas:
:( Onde fica, Senhor, a terra a que .nos levas,

Com as mãos postas no seio e os 'dois olhos ?em luz?!

---x---

que lhe serão tributadas pe,

la sua data natalícia, os de

O ESTADO se associam.
Experimente' boje

marante; .
'

- sr. Osní Bonfim:
-,. sr. Eugênio Bruno Ne-

TORRADA COM CREME

DE CARNE FAZEM ANOS, HOJE:

No domingo você tem

sempre muita visita para o

almoço. A maioria delas a

caba ficando até de noite e

no entanto você não costu

ma fazer jantar nesse dia.

Faça portanto alguma cousa

mais consistente
\

para a

ceia, seguindo a receita de .

- 01;

- exma. sra. d. Alice:
Costa Lamarque, esposa do

sr. Osmar Lamarque;
- exma. sra. d. Adélia

Gama de Melo, esposa do

sr. João Ferreira de Melo,'
telegrafista;

sr. Altamiro Bíanchi-

hoje: sr, Odilon Ribeiro A-

Ing1'ediente's '

1/2 quilo de carne assada
desfiada.

� to;
4 colheres 'de sopa de

_ sta, Zilda Sartorato;
manteiga. • _ sr. Romero de Carva-

1 garrafinha de creme a- lho Lima.'
zedo.
1 xícara de palmito de Ia-

.
'FALECIMEN'TOS:

ta, picadinho.
L' pitada de sal;

D. CATARINA D.

.)

anos, exerceu, o magistério.misture sempre até adqui-
úr uma consistência cremo-'

Dotada de nobr�s virtu-

sa.
_ Ides

e sempre, voltada para

_4 - Sirva sôbre fatias. de a pratica, do bem; deixa, a

pao torrado com manteIga. extinta um largo circulo de
E Ih . .. I '

spa e por, CIma queIJo afeicões. ,

parmesão. (APLA)., S' d
.

d' . ,

'

ua escen enCla e grari-

ANIVERSÁRIOS de; tendo deixado vivos, 10

filhos, 55 netos, mais de 79
VIEIRA bisnetos e 1 tataraneta.DR. ROGÉRIO

"O ESTADO" lÍpl'esenta
No Rio de Janeiro, onde lá família enlutada, e parti

desempenha elevadas fun- .cularmente a D. 'Lebcadia
ções no Ministério da Edu- 'T 1 t',

o en mo de Souza, aquicação, vê transcorrer nesta

data o seu aniversário' na-
residente e ao sr. José

talício o nosso distinto con- St�ffen; industrial em La

terrâneo dr. Rogério Vieira, ges, os seus sentimentos

ex-deputado federal pelo pela dolorosa perda.
PSD e ex-Prefeito d�sta Ca

pital.
Outros cargos relevantes

desempenhou C? aniversari
ante nesta capital, honran
do-os pelas elevadàs' quali
dades de caráter e de ho
mem cumpridor de seus de

veres, tornando-se credor

da estima de seus concida-

Vidtaça.ria
H'f)''_'�rifl

Srhíada a rua Trajano
n. 51, a�is$l a seus fregueses.
ele que mantem grande es-

toque de vidros,2m/m, que

I';erá vendido em ,caixa, ou

muitas homenagens' a varejo. '

'Cíne São José
,
Visitamos, ontem, as ins

talações do Cine São, José,
que será inaugurado no pró,
ximo dia' 14.

Vai, assim, ser cumprida,
a promessa dos Estabeleci

mentos José Daux S. A.

Comercial, segundo a qual,
I teriamos um cinema moder- I
no, ,confortável e que pu-'

desse equiparar a -nossa ci-I
dade, às outras capitais do

I'Brasil.
'

,

O Cine São José, pelo que I
Pudemos observar, será um .

'

, ,

dos mais bonitos do sul do

país.
Com sua ospléndida apa

relhagem ultra moderna,
"Gaumont Kalee" - o no

vo cinema oferecerá sôm e

imagens perfeitas.
As ricas e confortáveis

poltrônas estofadas "Brá

for", recuáveis, iguais às do

'Cine Marrocos", de São

Paulo, hão de possibilitar o

-náximo de comodidade' aos

expectadores.
Os salões receberam de

coração moderna, com mol-'

duras de gêsso.
A iluminação indireta" e

técnicamente estudada, dá

10 ambiente um aspecto
discreto e encantado!>.
As salas de espera estão

colocadas, uma no sub-solo

e outra no andar interme

diá-;'iq,. vivamente ornamen-'
tadas e iluminadas e que

promessa que se cumpre!
�

A. C. T.

no Passad.o

1 pitada de pimenta em

pó. STEFFEN grandes renovadores de ar,
1 xícara de vinho branco. Amparada pelo carinho na primeira platéia e qua- NOS SALÕES DO CLUBE LIRA-TENIS EM BENE-
Fatias de pão torrado. de seus filhos, netos e bis-

I
tro -possantes exaustores na

I
.' netos e confortada pela Re-' I segunda, mantendo-se as-

l1anetm de fazer 11' .- d f I sim, agradável temperaturaigiao, vem e a ecer no

di 30 d J h f' d
• na sala de projeção.

1 C I la e un o ln o em . _
- o oq�e a carne nu-

1 ' • •

'

I O projeto e construção do
ma panela com água e deixe Lajes, onde residia, D. Ca- "Cine São José" foram con-

'

ferver.
\

tarina Des�hamps SteHen" I f' d
.'

.

tAn'a apu-l _

I'
la os a compe e CI e A seguir brilhante aclamaçao da rainha 'escolhida,

2 - Numa frigideira co-
.

'd ',t P d d b
A

t d f'vlUva o negoclan e e 1'0 ra o om ,gos o a Irma
D' S

., b 'lh d I O t d
I 4 Ih d· .

,

I
epOlS. .. Olree a l'l anta a pe arques ra o

oque co eres e manteI- Steffen e professora publi- Moellmann & Rau Ltda�,
ga. Leve ao fogo e adicione, desta prac,a.

:::lube.
ca aposentada. -

aos poucos, uma garrafinha Ao fim de nossa visita O prêmio especial a rainha será um lindo "Sweter"
A veneranda senhora,

' ,

de creme azedo. Mexa bas- saimos convencidos de que' )ferecido pela conceituada Casa A MODEI;..AR.
t t d·

.

1 't que iria dentro de algunsan e e a IClOne o pa mIo, Florianópolis está, realmen- Esta 'cintilante reunião elegante se realizará ná noi-
o sai e a pimenta. dias completar seu nona- •

'

dte, as vesperas e um gran- ,e de 17 de julho.
3' - Junte tudo isso à gessimo àniversário, nasce- de acontecimento social,

carne' que já deve' ter fer- 1'a em São Pedro d� A.lcan- ; com a próxima inauguração
'd b'

.

'

I nomento!; de ale!1ria e alg'um confo'rto.
VI o astante. Fina mente .

do "Cl'ne Sa-o Jose'" - uma
� -

tara, onde por 33 profícuos
adicione o vinho' branco �

Parll�do- : "ra'ba'lhJ·s-ta 'B�ArBSS l'Ie,·ro' preç�:�i���m�i ��j���;õ�Sadi�i�����,a �1�a��tser:ç:âiÇ:�
II do imposto proporcional, que obrigaram ao salto de cate-

�

.

, \ l ' .n' , , - gOÇi���r:r:��;� 1!!f�: ��mtôr�:�r�sa n��!fi��:r�a� apre-

PARA DEPUTADA; ES'TADUAL
.

sentação dós produtos - e os fumantes 'saberão que as
V-' novas condicões de venda são resultantes da constante

-' ;-.';'� '. �' ',. ............. \ elevacâo de "custo dos elementos que compõem os produ-

TELMQ VIEIRA J RIB·EIRO tos �ô�a�fb ��bgs���o��e já arrecada através da índústría'
,

ti· 'o\., 'i, .... de fumo, perto de QUATRO BILliÓE$ DE CRUZEIROS
DE IMPOSTOS, passará a arrecadar mais UM BILHAO DE
CR '. ZEIROS por ano, logrando' assim rque ao fumo caiba

prover UM DÉCIMO DA ARltECADAÇAO FISCAL D2

TO'DO O' PAiS. ,

.

Expusemos, assim, com tôda . a singeleza e r�alidade,
as contingências que nos levam' a adotar d1sposlçoes para

as, quaís contamos com a compreensão, de todos.

3 DE JULHO

A data ,de hoje recorda-nos que:

em i818, na cidade de São José, Estado de San
ta Catarina, nasceu o Marechal Guilherme Xa
vier de Souza, herói da guerra do Paraguai, na
qual comandou, em substituição a 'Caxias e su

bstituido pelo Conde d'Eu, o E�ército aliado.
Faleceu em 21 de Dezembro de lS70, na antiga
Desterro, hoje 'Florianópolis;

,

em 1842, a .bordo da Fragata "Paraguassú" par
tiram do Rio. para Lisboa os presos políticos en,
volvidos nos movimentos liberais, ª� São Paulo
e Minas Gerais;
em +849, em Maceió, Alag03s, nasceu o Almi
rante Francisco Calheiros da Graça, morrendo
na explosão do "Aquidaban";
em 1850, foi nomeado presidente da então Pro
víncia da Paraíba o coronel .dr, Agostinho da
Silva Neves. O ilustre político e ínilitar presi
diu por três vezes a provincia. Era oficial supe
rior -do corpo de saúde e esteve em disponibili
dade. Destacadamente, suas nobres qualidades '

intelectuais e morais muito o recomendavam;
em 1868, o Tenente-coronel Tibúrciô de Souza
'travou pequeno combate com os paraguaios por
ocasião do reconhecimento do Reduto do Guaí
curú, no Chaco;
em 1882, iniciou o Miuistério liberal do Viscon
de de Paranaguá, sucedendo ao de Martinho

.

Campos, que vinha desde 21 de Janeiro de 1882
e foi sucedido no Govêrno pelo do Conselheiro
Lafayete Rodrigues Pereira em 24 de Maio de
1883;

.

em 1908, no Rio de Janeiro, faleceu o Conse
lheiro Tristão de Alencar Araripe.
::. •• ,. ; .. s 4ncW� Nilo TaClasco

FICIO 'DA ,FILANTRóPICA SOCIEDADE DE
,

'

, AMPARO A VELHICE

Gmnde'ilHJ1'eSentação das 10 candidatas ao título de

"RAINHA DO SWEATER"

Contribua para que os velhos desamparados tenham

Daremos novos informes a seguir.
"'"

,-Clube,12 de ,Aígosto
A partir, de 15 de Julho, só será permitida a

entrada, às sessões de cinema, de menores de 14
anos aoS que' apresentarem cartão ele ingresso com

o nome, dàta de nascimento, do interessado e l'\ome,
. -l'l,ssiriatura dos- pais ou tutores. tii sJj}! I'!l r'J Os cartões' poaer�o ser conseg(lld<)s na Secre-

� J taria do elube, diariamente, das 8 ás 11 horas.
.A DIRETORIA

Agê'Dcia' �

de.

riU blic·idade
Cain Postal. 45

}-')ol'ianópolis
Santa ('.tum. '

CAMPANHA DO' Cr$ 1,00
GANHE lIMA PASAGEM DE IDA ·E VOLTA A

PORTO M!rÉGRE�T'-{)MANDÓ PAIlTE DA 9RÁNDECAMPANHA 'DO CRUZEIRO DO tUttMIO 'PEDRO
JORGE FRl\S$ATI.

3
......-

MELHORES CONDIçõES PA.RA. Â LA�OURÂ.
CRESCENTES RECURSOS AO TESOURO

,fRANQUEZA·COM
OS FUMANTES

A Indústria do Fumo criou o hábito ãe não aaot�r
medidas de importância sem estabelecer, com a com1fm
dade fumante do Brasil, um contato direto, e r=: sobre
problemas que tanto a afetam, como ao ,pubhco, cU1a va-

.ziosa preferência tem procurado, atender. .

Nos últimos meses foi concedido um rea1ustamento

aos plantadores de [umo, �enef�ciados por um vreço 30":
maior, estímulo ituiispensánel a lavoura. de tumo e va

liosa contribuição em tavor dos reaueaâores rte �ma cul

tura em pleno desenvolvimento., Essa metoracao, a que

se somam tantas outras. de elementos complementares d,a
produção. como papel. cartolina, c�lofane, etc; determ�
nará um aumento de custo iruiustruü numa nova e I'qllZ-

valente percentagem. . •

O' sistema de taxação. segundo o qual o %mpo�to �e
fixa' na escala de 'perto de 60%' flo val�r �a, fabracaçao
não vermite alterações de preços que nao mc'!�am numa

cl(t�s'iftcacão da categoria imediatamente _superwr àquela
em que se enconirani atualmente nossas marcas.

Ex�mplificando, tom�mos por base a; situaç';'» d. 1UIl1l
_

marca cujo 'preço atual e de Cr$ 3,20 no 'farejo.

sõbre o preço de ,
,

.•..... "". Cr$ 1,20
paga-se de sêlo

,
.

" :
; .. .. • • .. . Cr$' 1,'71

,

ficanIJo um saldo dli!!pomvel, de ;'..... Cr$ 1,'9

Deve êste saldo disponível suprir o éusto d� fumo, pa

pe) para cigârros, material de embalagem, ma� d! obra,
trr sporte, despesa de varejista, sem f.alar no Imposto de

ver, as e consignações, [mpôsto de renda, etc.
.

Passando esta marca para a categoria imedlatamente

superior, de CI'S 4,20, a situação será a seru1nte:

Sôbre o preço de ,...... Cr$ ',28
paga-se de sêlo ,

,. . . Cr' 2,32
restando, portanto, o saldo disponível de Cr$ 1,11

011 seja, o consumidor pagará um adicional de �r$ 1,08 'PO!
maco de cigarros; do qual o fabricante 50 recebera

Cr!f 0,39. cabendo aos cofres públicos o saldo de 'Cr$ '.111.

-SINDICATO DA INDÚSTRIA,DO FU�O
DO RIO DE JANEIRO'

4SINDICATO, DA INDÚ�TRI!\ .QO' FU O
'.

o;, �' ,,;_. no ,ESTAllO UE, SAO l"A!lJ.O ,

,COI a Biblia:'�nà'�lâo
i'

(,No CenácuJó,), .

'

SABADO, 3 DE JULHO . qual dêles desejaria deixar

I o tr�mo. Sua resposta foi la-,
Escolhe pois 'a vida ... para cônica e constituiu o seu

que vivas. (peut. 30: 19) .

:

discurso de despedida. Foi

Ler -Deut. 30: 15-20 ou Cal.
I
\1ma só palavra: - ,Kratis-

" 3: 1-4, I to, que quer dizer, "ao mais

Um dos ma,is

impressio-I
forte". ,

nantes discursos de despe� Como foi diferente o dis

:lida que a História registra, curso d,e despedida de Moi-·

.

foi o' de Alexandre, o Gran-l sés! "Deixo a !iderança a

de. Em seu leito de morte· qualquer de vos que vos

no an� 323 A. C., cercaval�-I mo�trardes forte no 'Se�
no seus oficiais, um grupo .

nhor";, '

de homens �udes, qe esPí-1 Para Moi��s, ser forte no

rito belicoso, os quais êle' Senhor é descartar�se de tô

mesmo havia instruído na das as coisas que, em nossa

a;rt� de:'matar. Anciosamen- vida" interferem nos cami-
,

te aguardavam o momento nhos do Senl:�or. Uma vez

de sua morte, cada qual por I feito isto, torna-se necessá

"�azões de interêsse pessoal, ri�· s�bstit;uí-Ias por outras

egoistas. coisas' boas tais como o a-

Um 40s oficiais debru- moi, de· Deus, obediência à

çou-se berh junto' a êle e, sua vonta�e e intimidade

,I receioso, perguntou�lh� a" coÍn êle. (I t.t',J •• � c

A 'Comissão encerregada da éonstrução da Capela
de São João,' no bairro da P'enitenciá:ria do Estado, pe

.nhol�da agtâdece as Exmas .t}utoridades e a todas as

pessôas que compareceram a9s 'festejos ou concorreram

,de qualquer-�oc4> para o seu 'maior brilhantismb.·

AVENT'URAS-�OSr ZE-MUTRETA

li• •
223 ,.APL,.A
.=-:-:o:��,�,�.-=-==---<

.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-ÓOIS BONS PRELIOS DARAO "'CONTINUACÃO 'AO CÁMPEONATâ DE PROFISSIONAIS,' DOMINGO PRO'XIMO. NES1'A
CAPITAL LUTARÃO BOCAIUVA E PAULA �RAMOS E EM HENRIqUE LAGE-O IMBITUBA�RECEBÉRÀ.' A VISITA DO

.
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uara'DI e' OI'OVI ,e, ampe,ao' s a ua' e a,s e a " RIO, 2 (V. A.) _ ESTA modificar a falha. organiza-

....
'

medirá forças 'com o Clube Doze e Caravana, do
.

Ar �::otade'��a"�;:���o, m�: :!�::::e.exi"ente naquela

, . Copa do Mundo faz com I
'II" O' :,J ',E'/, G�araDÍ- X' Clube Deze: .domingo�'Guaraní x Caravana do Ar q�e passemos,a'esp�rar o j - o SISTEMA DE

HOJE '�om início as, 20 Catarinense; .Tambem ve-1Conrado" outros basket- cionais partidas, são os do Estado, e as 'equipes do l'dIa d�s. eleições na Confe-' E�EI,ÇÕES
'horas, apresentar-se-á

.

em remos, Platt e Borba, outras bal1ers que, mais de urna mais acessíveis: Clube Doze e Caravana do I deração Brasileira de Foot- I

nossa, .Capital o poderoso!expressões da nova geração I vez, foram integrantes das Cadeiras '_:_ Cr$ 151°0. ! Ar",res�ectivamente, cola- bano I As eleições serão em ja-

quinteto do Guara�i de Jo- do'nosso Basquetebol .e que !nossas Seleções citadinas e Arquibancadas _ 10,00 'borando ass�m para que o A, eli�inaç�o ,d� nosso Ineiro, a partir da segunda

ínville, que,' com' méritos, :tambem 'integraram a nossa- Estaduaíss Menores, Estudantes cO,m' : nosso basquetebol 'coptimie selecionado na V CO_PIf, . do quinzena daquele mês. As

'levantou o Campeonato Es- última Seleção no -Brasileí- apresentação da,' cardeneta 'a sua marcha progressista Mundo, ainda que pese à Federações elegerão o pre-

tadual de Basquete do a�o
I

roo
� Temos inteira certeza de e �ilitares não graduados � e tambem, para que os clu- I responsabilidade do t'écni-:sidente e o vice-presidente

. passado", �qui m�smo,' no: Tambe� .o Caravana. do :u� a',temp?rada/, basketbo- '- 5,.00.. ' _,' " II bes promovedores. ,d:� tem-,' co co� se� siste�.a de tra-
1 caben�o; aind�, ,� cada Fe-

Estádio da FAC" sobrepu- ,Ar, agora com seu qumte� hS!I�:� �� Guaram ,em nO,ssa l /' ,pora,das basketbolísticas de Ibalho InteIrament.e deficí- ,deraçao especializada (em
jando cat�góriCamente. o! t� remodelado, apl'e�en,ta-, CapJ.,�al;

,
�,a�e�ar�; . �fena-.

"

�om,l?areç�rr� tod:s �o Es- I reno�ados quintetos de ou- Iente, de��-s� mais a tetal rem�, foot-ball, natação,
extint€l qumteto do UbIra- ra excelentes expresso�s do ,mente e 'que; ,p Estad'lO, da I tádio, da FAC hOJ� as 20 ,tras CIdades emno�sa Ca- desorganízaçãn e .desoríen- atletismo, etc.}, eleger os

, tan . E,. C .. Desde então, nã� Ino�so B,a�quet�bol, tais, Cf,J- {AC_,_ t����,( •.'_49j�:.<',·di'f ,.�:; horas e a�a��ã às 10 h�l'�s ;pital; não tenha� pnejui- tação dos dir.igentas da C'I�embros dos seus' respec
mais tivemos, oportunidade mo: Chma, o mco�paravel iCorp� aman�a,. �lll•.}/\ acg.: da ma?ha, a, f;m. �e" aS�I�ti- Izos/e p�ssa�, animados pe- B: D. �omens .?" dirigem ItIvos C�nselhos Teenicos.

de rever p quinteto.do Gua-1basketbaner de maior do- lhera uma,,�asslstê�e-I.a' ent,º,- rem os sensaclolloaIS prélios .los prll?eIr�S, resultados, lha mais de trinta. anos os lOs demais postos na CBD,
raní �m ação. Mks, eis que :mínio no Estado; .Hélio Sal- IOsiasta e 'bastante numerosa. de basqut�bQl\ent�t:;/ Gua- .promõver-a vinda 'de' cam-

I
destinos dos nossos despor- são preenchidos por nomea-

convid�d? pelo Clube Doze, 'les, Meira, .Aldo Nunes e lOs, preç.os, para as sensa- t rani de- J0in,vi�lé, ciiuu'peão
I
peões de outros Estados. ! tos, sem que,' até agora, a-

I ção do presidente e vice-

para uma temporada em --lÍiS'fO'IÚli-j)A-TÀçA DOJYJUNDO
..

A IMPRENSA ITALIANA'E O JOGO
'

Ipresentassem algo de, util, presidentes eleitos. Cada,

nossa Capital,,�q -Çlubé de t. de proveItoso e de rendoso Federação terá direito a um
BRASIL X IlUNGn.IA

H�rnq�lç�c�itou,�já, hpip, III Disputa, em 19!J8 ,_
para o prestígio do nosso voto, ou melhor, .cada sport

diá',.3 tdóréOrl'ént�;';enfren:-1 País promotor: França. Romeu, Leônidas, Perácio ROMA, 1 (U. P.) _:: A brasileiros quer .hungaros nome esportivo, Homens terá um voto, As ,Federa-
tqi�tl�.ê.<1�iPe a'�ql7Ql�éi{Dõ/! Países concorrentes, 'em I

e Hércules, � . .. ,imprensa,t::'��t�}ia�" ��q;ica'r:1
ór;;m ihfEiJi,?res à eN.p�c,ta- que, seg).lindo 'em gr,upo, ções, de r.�tno, foot-bap, up-

,Zt;, t�I1.!1o pOJ;;,R.ª-l�o, o Está-I'número ,�e 15,."Çl,�a_!:>er,: I GOl.'. do .B,,,ill :i>eônid" lamplo�,,�p�e�I�,s ;;f:en-t t�v. e qU�',,,,o:',,�e"par�ce, numero,,, para a Europa, taçãó, ten'" atlét"mo, etc.,

:d�o, �S4NT�t1�TARINA" Brasil (únic.9: ,I �çpres,en" I BR�SIL, 2 x T�heí�Q��,,:, contr0..trav�do entre ar re';' o seleci9�ado magia� �"ini- cometeram grave e conde- votarão pelo presideate e

da Federação ,Atlética Ca- tante, do futebo'l sula��ri- vaqui�i" � ,'Ü�gQ
,

�"de,'�é!llpa- � l?resen�ações� ,c:o:, If'a,sil" � �� ciou a curva des�endente de návl:iL �:rro, delT\onstrando' vic'e,:pre�idenie. Apenas as

tarinense .. , ·�ªnl}�; dia 4; ��,no)', . Alemanha, SUlça, te)__, ",.

.

," .',
."

.. jHungna. O dl�-é:tQr.do .

Cor-- ign.orar, totalmente, a
.

re� Federações de basket-ball

às 10 hôras da manhã, en- França, Bélgica, Polônia,! QUADRO BR�SILE�RO riere deno Spótt", conheéi- ·A antigo comissario téc, gulamentação da V Copa 'e pugilismo, não participam
frentará o qui��eto do Ca- :Itália, Noruega, Cuba, Ru..- yálter; Jair e Nariz; Brito, Ido ,jornalista.Bru�o Ro_ghi, nico da representação italia- do Mundo. Então, s;bendo-l do pIeit� por peitencerem
ravana do Ar, tam:pem ,no mânül, H�ngria, Indias Ho- Brandão e Argentino; Ro-) defme a peleja de Berna co_ na Vittorio Pozzo" enviad0 se �ue, em breve, hàverá a outra 'entidade' (CBB' e

�stádio .ela f,AÇ. ,',;. Ilandes�s, . ,Hola!l�a�, Tche-, b�rto, Luizinho, Leônidas, mo. u,m� ','pa:rtid� epi�a','. ,do j?rnal "La Stampa", sa- eleição na CBD, só se pode CBP,j. Os presidentes, dos

I;lara _ q. � e., ��l tenhíl coslov�qUla e SuecIa.

ITIm
e Pat�sko. � I Rogh.l, que_ ,presencIOU o lienta que o unico, selecio- I

esperar un�a imedita reqçao, Conselhos Te,cnicos são es-'

:un:a, idéia do poderio do
.

Os resultados ,ª-os jo-
.

Gols dO Brasil: RobertÇ> embate de Ber�a acentua nado qU,e se encontrava em I das Federações filiadas, �lé- colhidÇ)s e indic,ados pelo
quinteto joinvilense, basta gos (os vencedores foram e Leônidas.' . ! que o encontro, foi caract�- condições de derrotar os ,gep.po desportistas com ca- presidente e vice-presidente
salientarmos 'que o mesmo classificados),: I Primeiro tempo: ,Empa-

I rizado pelos. "des���erados hungaros era o brasileiro. II pacidade suf�cierite �. para
I

eleitos.

se apresentará corp todos Alemanha, 1 ?< Suíça, L, te: 1 xL. lata�ues brasile�rjos 'contra a " "S� a vHoria não ,foi al- _'__
.

__..;;...
_

os seus
. tituJar�s; muitos Suíça, 4 x Alemanha, 2. Suécia, 8 x Cuba, O. ' 'solida defesa "h�,l�gara.' De cariçada desta vez _ . de-

reais expres�qes .do Bas- França;,o3 x Bélgica,' 5. lhmgria, 2 x Suiça, O. acordo ,:com o Íliuetor, do clara Pozz� - não ha du- AME'RICA'Fl1TEBOL C�UBE
quet,e,boI CatarineJlse, CQ-

: Brasil, 6 x, iPolop.ia, �. Itália, 3 x ,França, O. "Corrier,e dello Spdit", am- vi,da "de qúe,. pelo menos,
I

"
, Recebemos:

mo: Harnack, campeão bra- QUADRO BRASILEIRO SEMI-FINAIS: bos os quadros, apresenta- por enquanto, .os hungaros
· - . ,

f
'

l, "Florianópolis, 29 de
sileiro� de lancé livre

por.!
-

Bat.
atais;. 'D,omingO� o. e. ,Paí��s' clas�ifi�ados: ��a- .ram

falhas: e��uanto "os Inão se,rão derro�ado�. �ho de ).954.
correspondencia eIl'). 53 cpm Machado;. Z.eze ProcqplO; sll, Itaha, HungfIa e Suecla. mag�ares, depOIS de have-. O dIretor de L� Gazzet-.

, I
, , , Ilmo. Snr.'·

um total de, vinte' pontos;" "Martim e A�on,sinho, L,op"e.s, "

,

.. R"e,s..ultados: l. .'
,r,em' co.nq,u,is,tado' ',�s. d.ois ta ,del.lo Sport", ,G, ianni. Bre-� I' Diretor de :'0 Estado Es- bem con:o para a chúrras-

Bolha, excele:t;l,�e g\l.�rda '. e',nom.eu, Leomdas,_ PeracIO 'Itaha, 2 x BrasI.l, 1.
.

tentos I:l.lCIaIS, deram a Im- ra afIrma ��e ,a,sort� fa-
pOI.tI'VO"I-cada que será oferecida à

encestaçlor d� !l11JitQS méti- e. Hércules.
"

'

I Q��1?RQ� BRA.S,ILEIRO pr.essão. de, ,:qou� /'todos
.

os
. voore,.ceu. os_ h,.ung.a,ros'·'. '. O

I
_

o, '- _ crônica escrita e falada e'
tos; Faisca,' O' pr�vilegiado 'I Gol,s do Brasil: ,Leônida!> .,_ V.ál�.er; DOluingos e: Ma-' seus recuí;sos haviam sido Brasil foi prejudicádo pelo NESTA derríai� pessoas.

"c�s.tinha que, 'por' muitas: (3); Peracio (2) e Romeu c�ado; zezé. Procópio, Mar-I'e�gotados"; �s brasilejros a� 'jui�, e al�� dis�o, por duas I Prezado 'Senhor: Contando com'o_compare-
veze.s,'

. integrou as no,ssas • (1) .,.'
.

..,'
hm e Af�ns,inho; Lopés, gIram repetJ;das,: ,:e,zes,'� ..

com v(e��s segu
.. I.das, .os' remates I Comi o presente, vI'n')OS a'

,

, - cimento de V. S. apresenta-

seleç,êes.
. Primeiro tempo:

'

Brasil, ILuisinho; Romeu, ��l:��io l,preciPitação: eV,id�Qcia,ndo I
dOS

..,avan.,
tes �o. selecio.nado presença de V S�, a fi� de mos nossas cordiais, sauda-

'0 (r,(;;:J)-l��P-º�e gue, pri.. 3 x 1. e Patesko; . \:' . ao m;esmo tempo falti'l me
I
aun-ver?e foram encontrar cOlflUnicar que em data de ções

meirºJ."�n'f!L��i1t€lrá.,Q_campe-' .Firial:°;E!pp�t�, 4 x 4. . Gol �o BrasiJ:·!;tQÍneu,de lentro5:a,me�to' em,,�.uas va� o trave�são e ,o poste". 4 de Julho p: vindouro, em América Futebol Clube
_ão�"�p ���,�j>oll§ua 'vez, . Pr:orl'9_sação'de,30 �inu- cabeça, aproveitàndQ:-se.',.4e rias·Íinhas. Roghi a,centuou, B;era'7�lienta�no e�tan- Capoeiras _ Bairro Bu.tI'a'

'

I I ' . Luiz C, de Oliveira
está' Cern::,tlffia., poderosá e- ,tos: ·Brasil1-6. x 5. . ,. um ótimo centro, de. Pâtes- E'ntr�tav.to, que �mbos os to,. que aJinha .de frente ']'_ às 15'30 h ' "

I,', I""
'
.' �

'.
-,L �"

' ,

',.. .

, •. t , oras, sera mau- 1.0 Secretário.
quipe .na· guaJ..',despontavam

.

Tempo de duração do jo- ko, no' segundo tempp, quadro� tiveram a seu fa- brasileira falhou' lamenta-,
.

ver�:�'�eir.�s!,:e�re�'�@es do Igo: 120 minutos. '." Iq,UandOO ,a �o�t�ge� fâ;o��- vor lances excelentes. Fi�
I

ve!,mM,e�ted'nàs, finalizações:
I

' '

.Basqtl�t�bol, ,��tflrinense, Autores dos gols do ad,- ;�I!'l," aos It�lIarl.QS. por 2 x O. nalizando, o ,j'ormllist;l ita- .,,,., .J�,l:!3 ..� uma 'vez _ de- TORNEIO, "ROBERTO PEDROSA"
comq':'.mman(o j��m pi- versário: \yillimpwsky (4) I c' Gols"d�: Úália: Piola

I

e Üano ressalta - q,I!�'
' quer clar� o jor�álista italiano"::" I

Em'. continuação ao' Tor- .tádio do Pacaembú, .em São
votO que brilho4:" n� d�tes� e St;m�oy�ç.i-J1)"�" -

, :'IM�azz��"��lH, ��.#��ália,�de ,,"
.

,'�'t'!; .:+ L ': r( :,Humherto e Indio perde- neio '�Roberto Gomes Pe- Paulo e Vasco x Portugue-
da S�lêção Cátarinen:se', no, .. rtália,�:2 x Noruega, '1..', lJJ.á.�imah"_;�·' "i,·I;, �----:.-:;;--- ;1 ram as magnificas oportu- drosa", serão' efetuadas 'sa, no Maracanã, no Rio. "

brii�ilei:: ,.�l'l}�&lq��Ori�bit� I>C'u�� � �', Rumâny:l: 3.,',. <Hu�g�ia, 5 x ,S'ué�i,à, 1. , Terceiro ,colocadp:. BRA- nidades que lhe loram ofe- 'rÍlais 'as seguirites pel�jas: I AMANHÃ:- Fluminen-
te; Helmho'l ren'9.maao en-' Cuba, 2?, Rumama, 1 Jogo .finaLcl,Q' Ca�p�onâ- SIL _ ,que vet:l.cl?�. a Sué-·Ir�eida..s pelo,' incÇlnsavel: HOJE _ São Paulo x se x Palmeiras,' no Maraca�
ces:ador -�;o ��c�:,�..t;,·, liltir,n'p (jóg� d�sempate). \

.

to Mundial de 1938 - Ma�.,. c�a por 4 'x �):.. " �randãoz�hÇ> €f pelo c�ass�- "Corintians Paulista, no Es-
I

nã, no Rio.

,CampeoUÍ;1!�: B�ã:�ei!o,( {?i. "

�ungria, ,6 x Indias Ho- c:dõr':�t . ',{ ',' ,Quarta, colocara: Suécia. co, .Didi:'., B�éra afirma I
..�' \ ,

.- Q "Gwitãoo -r9�,;equipé ·re- llandesas, O."
+

I
' ITALIA; 4.!X HUNGRIA. QUADIlC? BRA�ILEIRO I

em se,?uida, q�e os jogado- J:::-�--:-: �
..
'I -_t" '.

-

presentativ,ª' do nosso: E�,ta- Tchecoslováquia, 3 x Ho- 2.- ., o"

""_' .,',
- Batatais; Domingos e res bra�qeiros jógaram do- DISPUTA DO 3.o.POSTO ENTRE AUSTRIA

.do; outro que,"por si �6,�Se-:, l�nda, O.' ,.
, 0-' Campeã: �!f\Li�,; ç0111;' OI. Nariz; Z.ezé Proc�pio, 'Mar- minados pela emoção, e que

"
E URUGUAI, HOJE,JEM BERNA

:,r_á um� atração, é. Q ba:s1{�t-', B.RASIL,.l x Tchecoslo- seguinté, °q�d�o:
'

Ql��i�t:�; tim e Afo,�sinhqil�?pes,.Ro- a chuva, tor?ando pa�ticu-: Austríi:lCos', e uru�uaios, I� prAélio vem .desperta�do·
bane'\-' Edinn6, ,ex�integra.ht� vaquia, 1. . �. Foni e � �a.va;, .��t7,�r.��oni;:, meu, Li:!ônidas,' ��rá.cio ,e Ihirmente escorregadlO o perdedores dos alemaes e mteresse desusado na Ca-

,

",

'QUj\'DRÕ. ����,I:r..��,RO And,re�lo.e b����11i;,,j �i1'" Patesko. gramado dificultou de 'for- do� h.únga�os n�s semi:'fi-ll1?ital Sl,liça.
. ,

e que" rio Brasil'�iro e,pl Be- _, Batat,a�;;,' I>,oWip,gôs ''':,8, vat�l, M.e�za, ,:Pio��;, ��X;f�- Gols do' Brasil: Romeu ma determinante ,as tramas naIS, Jogarao" hOJe, em Ber� Am;lnhã haverá a disputa
lo Horizonte, foi o mais: Macha,do;-; Z�zé ":,,' 'Pr?CdPJ.2í 'rá é 2b,ulàU'8!�i. 'i

•

'. ;\�\�jo" (2), Perácio e Leônidas, da linha dI" frente auri- na, disputando o tercei'l'O
1
do título ,ent�e a Al�manha ,

destacado v;lior da Seleção" Ma�}i�,� .Àlbnsin�o; I;..ó�es" .,' Vice��;:imp�;'.,Uu�_g:ria': .·,u:m cada.
"

verde, lugar do certame mundiál. ,e a Hungria.

gurado o materia esportivo ,

Ju- Idêste Clube.

'I ASSi� sendo" convidamos

V. S. para esta solenidade,

,�.-.. "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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GUATEMALA, .1 (U ..

tainda .que. Peurif�y assísti:- :
ximo, para

.. exam.inar
o caso veh�ente am��ha �a.ra, tO-I.passarIa pelo

RlO. � sr. Ja

'P.) - O embaixador . dos se às
_ �onversaçoes. Pe�n- da Gua�emala.' ,Il�ar. ,uma decisão nesse sen- cobo A:�enz. O :x-chefe

Estados Unidos John Peu- foy nao atendeu ao pedido, O Conselho da OEA, o tido. ' ,do governo C,C!�ylllsta da

,1'ifQY, desempenhou impor- dizendo que os Estados U- organismo'.qualificado \ que ARBENZ PASSARIA Guatemala, se dirigiria a
,

tante papel parli} conter a nidos não queriam envol- tinha votado em; favor' da MOJE P�LO RIO , :' 'Buen�s Aires, o�de, perma-'infi�ên:cia
.

comunista
.

�a ver-se no .caso. Sugeriu em convocação, segunda-íeíra Segundo informa�ões _de I n.eceri�
até

q.
ue se ,aclare a

Guatemala. O embaixador, vez disso, se convidasse o próxima, se reunirá prova-"ontern,' sem <;onfll'maçao, slÍuaçao: en� seu pars.

qL�� conta. 46 anos de ida- embaixador salvadorenho

I
.

d' 'd N' S d P I E D I T A L
.de, foi o eixo das'rapidas' c�l.. Alberto Funes. M,ais rmand'a' e e

.

'. :" o' ar' o
. .,',"', .

,
,

,

'
. ,L

•

'

•

'

...�. R: -' No p:resel.nteneoo·oci�c.. ões' diplomaticas
,

tarde .ta
..

rde, 'M�.nzon,;' en--

'

." "'

p" d Edital, de prímeirá pnaça,
que culi11üiaram com a for- viou uma nota ao embaixa- Fesre de São

.

e
.

ro,./ publicadó em.as nossas edi-
macão de· uma segunda dor pedindo , auxílio díplo- Estão se': reaÍizándb· "

na I maritimo' �. 'de'sem15�rc�ndo' ções. de 29 de .Junho findoju�taGo��th�tiv� '�"db co- 'niati�o para ;"dar fim' ás Igreja M:atr\�: de N�ssa se:,-;'lno trapiche :d� �apitania i 10 do corrente por U:�nmeço das negociações de, hostilidades". Pedido seme-
nhor� dQ,�arto as /noven:;ts I

dos j)�r:bs. AJ??7} ch�g�?a lamentá��1Iap!,6 de revisão
,tregua c.om o chefe insur- lhante foi enviado ao 'nun-

preparatortas da Festa de c na Igreja havera 9 encerra- saiu com a data de 20 de
t ti omunista ceI cio apostólico em Guatema- 'p d

. I t" SS S
" , .rec o an l-C ,. - São e 1'0. men o com � '.' '. acra�l Julho p. vindouro, ao envésCarlos Castillo Armas. la, monsenhor Gennaro Ve- .

Dia 1° a 4; d� julho 'ha-I mentp, Ah,oÚe continuarão de 26 de Julho p>vindb�tro,'

Em conversações, poste- rolíno, e ao representante verá ba.rraquin,'has 'CO�l ker- I, as' bdtfa,'qú,inhas. , .

'na 21a. linha.
h f '1' di 1 âti d EI S 1 d

, \s. 4,30, - 7,�O e 9,15hs. ..riOl'es com os c e es mi lta-' ip orna lCO e a va 01'.
messe etc.. I

.

Obs. Se o, tempo conti- .

, As 5 e Bhs,li .r
:

i' d d I � •• PLACAS. 81J'lL1T1,. CA8.', James CRAIG - Barba-t: \ res, o embaixador norte-a- Todos, aceitaram o pe i o. Dia 4 d'e' julho ás � ho-
.

miar bom' prósseguitémos Lex BAXTER em:
mericano se Inteirou .pelo Peurifoy, membro do parti- ras haverá miss� festiva I

com as barra�asl..
.

. BUxir de Nogueira" ra PA)iT9�.:
,:_ GUYj MA.. ,

TARZAN E A MULHER
chefe do, estado maior do do democrata, foi embaíxa- em louvor a São

. Pedro,! ,As fessívidadds serã� a_o lIe41feat1. amUar •• tra.
DISON em. ' I,.

DO DIABOExército, ceI. CarI"os Diaz do,r na Grécia, antes' que o I COIU assistencias e praticas brilhantadas com as bam- t...t••• ilUDia. '. OS TAMBQR�S RUFAM
I t' 10

.

h I AO ÁMANHECER " mp.. a e anos,de ,que o moral do Exérci- presidente Eisen ower o de Sua Excia. Revmá. Snr. I das de musicas do Abrigo No programa:to est&va enbaquecido, es: destacasse 'para a Guatema- Arcebisp� o qual, logo a-
i
de Menores, Policia Mili- super-cinecolor

.
'-,1 ; Atual. AtlantidaI I No Programa!pecialmen{� pelos for:tes la. Antes, fora vice-subse- pós a Santa Missa adminis-

I
tal', e Penitenciária do Es- ) 'Precos: 7,00 _ 3,5ób b d·

.

b ld

I
t' de Estado d 1 d'd Espol'te na, Tela. Nac,'(om ar elOS re e .�s, n.as cre ano

.', ), trará a santa crismas, po- ta o ge�ti mente ce 1. as.zonas de combate. Dlaz dlS- OS COMUNISTAS
" dendo os cartões serem Convida-se 1 pois a' todos Preços: 7.60 -;:-: 3,50

se estar em condiçõeb de TENTAM REAÇÃO procurados na sacristia. os irmãos e aos fiéis em

organizar uma Junta gover-I GUATEM��A, '1 �U. No mesmo dia ás 3 hó- geral para tomarem parte
nativa a Peurifoy se ele po- P.) - Em fontes bem lll-

['as da tarde sairá a pro- e pede-se enviarem pren
deria garantir qu� Gastillo I formadas se dizia. �ntem, ::lSSaO maritima rumando I das para as barraquinhas,
Armas reconhecena o go- que o chefe proletano

I

co-
ao trapiche, Hoepch, para, e s�rem entregues, na sa-

verno. O embaixador res- munista., Carlos

'Manuel, a� embarcacões gentilmente cristia.' ;

pondeu que convinhq ex- Palh,;cer, está' plan�jando cedidas faz�ndo' o pe�curso
"

.

O SECRETA'RIO I,
pIorar o pensamento do cQ,e- .1m levante dos agnçulto-

" '. '

fe. rebeld�. Diaz proFet�� res em Escuin:tla para JSa� VENOEOO'RE5'que, em caso de serem fru- Jpor ao· novo regime.'
.

.

.

:

tife;as suas gestõ,es, poria fotam enviadas tropas para ,.NecessÚamos admi!iT ve.ndedores,' com. a '. ��ade.

. maXlma de 26 an9s, e Ja qUIte com 0.' servIç.o. "MIlItar.fora da lei o Partido comu- a localidade e hOJe salramll Não exigimos prática, rilas atividade e'vontade de pro-nista. Entretanto, o embai- forças adicionais com esta gredir. Cartà do p.róprio' .pJ..lnho, infgrmando esta,dO ci
xador norte-ameriQan.o in- mesma direção. Escuintla é I v� e, grá�l dé instruç�o, ac�mpanha.da de. uma fotogra·
sistiu em medidas : aind'lf um dos focos do comun,is-I .fra. a.CaIxa Postal 42

� Nes,ta.. ,

'

,

mais f�rtes._:�? co"�unismo._:�o..
�a.Guat�m�l�. 1an?bem 1- '_" � .�, ,

__ ..,:" " ....

M�I�iS�'A'deve ser elnumado - de- se l.n:ormou �ue o chefe de I, "�" ��
.. •

. clarou Perurifoy. Arbenz Pqhcla, Rgeho ��uz Wer e; . " ,.. �. / :� :.',� ,

" t.... ""-'.' __
", ..... "

r ( ::��:��·�o::::��:'�: �à���eR�:e��:�;, ::::�:�:'.. '

.

de sétimo aíàPoder. Seus membI:os visi- .ram da embaixada da Ar-I .

FLOR�NCIO' TIAGO DA qbSTAtaram a Peurifoy às ,(4 ,

da gentina e que o Exército 0S
"

Filhos, irmãos,' genros, nora; 'c�nÀpdos e' �etos, a�, tarde de segunda�feira para está procurando. �" gradecem as manifestações de :pesá): r'e-eebidas por oca-.
.

lhe pedir que estabeleces-I São duas das p�ssoas mais
, sião?o falecimento, de seu pai, irmão, sôgro, .c.up.�ado

se o contato com Castillo procuradas pelos anticomu- é avo FL<?R�NCIO TIAG? DA COS�� e. c.o,nvl�am CASA'MISCELANIA distri'

, � . i d t seus demaIS parentes' e amigos para assistIrem a mIssa

r
'Armas a fim de neg�ciar a m�tas pari! :Jus e e con as

de 70 dia, que mandarão celebrar por sua boníssima al- b�'�dora dos Rádios R.Ç.A, lVIASCARAOqcessação do fogo. Peurifoy com eles. Sao acusados de
ma, segunâa-feira, dia 5 ·de julho corren�-e, às 8 horas, Vitor, Valvulas, 'e Discos.

.

Imp. até 14 anos.
disse que os Estados Uni- ter levado, a efeito "dépura- no altar mór: da Igreja 'de São Franci.�co, antecipando

'

Rua (;onSf>lheiro M.afra.
dos não. tinham contato di- ções", assas,sinios e 101'tu- seus -agradecimentos aos que comparecerem a êsse áto
reto com os rebeldes, mas' raso Não se sabem os de ta- de piedade cristã. . í

em face do pedido fatiam o lhes da fuga da embaixada.

que pudl7ssem. (
Acl'edita-se que se verifica-

Esta noite, Peurifoy çop- rão alguns levant-�s dos a

seguiu estabelecer·r contato gricultores. Ontem, se deu
com Diaz e cOm o ceI. José o primeiro incidente em

Angel Sanchez, s�gundo Pinula, .onde foi morto a

membro da Junta integrada pedradas o chefe de folicià.
por tres militares para O cadaver foi trazido, hoje"
transmitir os resultados dos para a, capital. Tambem se

seus esforço;;. O terceiro informaram desordlms em

membro do governo, ceI. Concepcion.
Elfego Monzon, foi localiza- ENTREVISTA :DE
do às 4 horas· da madruga- 'CHEFES
da de ontem. AceitoM ir à SÃO SALVADOR, 1 (U.'
casa de Diaz, onde os ou- P.) -:- A's 15h30m, de on

tros se achavam reunidos I tem foram iniciadas as con-
.

com Peurifoy. Culminando \ versações de trégua'para a

as dramaticas negociações, luta civil na Guatenlala. o.s
Diaz anunciou que ele e homens que participam da i
Sanchez renunciavam pela conferência r�uniram-se no I
paz no país. Monzon' e pU7 �alácio pre�i�encil sal�ado-Itros chefes militares che- renho. Parti�lpam das con-

,

garam à reunião. A· situa-' versações o coronel Elfega ição era tensa. Segundo tes: Monzon, pela Junta do,Go
temunha o embaixador a- vêr�o ,da Guatemala; O' co- I

poiado no encosto d,e uma l'9i1el \Carlos CasÚllo. Ar

potrona, cruzou as: mãos, mas, ch,e�e do exércho re·

sobre o peito, onde .. tinha vohicionáriQ, e o presidente
um revolver, ocultO! pelo do Sa�vador, sr. Oscar .osó
casaco. 'Um ajudante norte- rio.

, am·ericano, 'que é do; .grupo ADIADA Á ÇONFE-
I

..

de 'fuzileiros dos Estados RENCIA D,OS CHAN-' Escritório dé Repr,esentaçõesUnidos, vestido à paisana, CELERES .
, Vende-se má :B;scritó't'io' de Representações, bem no

aproxinio,u-se do embaixa- WASHINGTON, 1 (U. centrp da cidade.
"

dor, temendo que alguéllL P.) - Os governos ameri-"
\ Tratar à rua Trajano. ,93, 1° andar __... sl;lla 4;

começasse a dispar,�r. canos: no decorrer âe tro-,I ,

Manzon anunciou a for- cas de vistas oficiais, teri-

am' ficado de acôrdo em.

..

"

mação de nova JUrit�, a se

gunda no decurso 'dr dois

dias, a qual ia ser presidi-
.

da por ele. Pediu reunião

imediatamente en1 EI Sal-

adiar "sine die" a reunião
�onsultiva dos ministros das

Relações'Exteriores, que se

-leveria realizar no Rio de
faneiro dia, 7 de julho pró-'

t .'.Missa de selimo ..dia I
D� Catarina Descbamps· SteffeD .,
Leocádia Tolentino de Souza, Tito Tolentino de Sou

za, Paulo Vieira d�. Rosa e família, . Pedro Bfltista dos
Santos 'e senhora, agradecem as /TIanifestações de pezar
recebidas pelo fa'lecimento de sua querida :e saudo�a
Mãe, avó e bisavó CATARINA, e convidam ao;:; demais
parentes e amigos para a missa de 7° dia, que será cele
bràda na terça-feira, dia 6 de_julho, às 7,30' horas, na ca

pela do Asilo de Orfãs.
I Antecipadamente agradecem à todos que compare-
cerem a êsse ato de fé crIstã.

'

Expresso Flor,iaoópolis
ANDRADE & KOERICH

Transporte de carga$ em geral entr:e Florianópolis,
. Curitiba e: São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Mat.riz: - FLORIANO'POLIS

nua Conselheiro Mafra, 135
Fone: 2534 . .:___ Caixa Postal, 43�

T<:nd. Telegr,: SANDRADE
Agência .

-'- CURITIBA,
Averlida 7 de Setembro 3320/24

_ Pone: 847 (Linha Paralela)
EI1Q. Telegr.: 'SANTIDRA

Agência: - SÃO' Pi\ULO
Avenid.a dg Estado 1666/1678 Fone: 37-30-91

'

End. Telegr.: ,SANDRADE ,

Agências. no Rio de Janeiro e em Belo, Horizonte
com tráfego mútuo até São Paulá �om �

-

Emprêsa
de Transportes Minas�Gerais .SIA.)

..

MO.veia
Casal que se áusénta vende:

venda'
E;crivaninha - estantes - copa' - lustre. rustico

- Sofa - geladeira, de' madeira - mesa de cenü'o .

Barco com motor e ranchÇl _;_ 'ver e tratar em Itagu�lssu
n, 1140.

A' UlllversiU'ade dtl Es"toM'�loclaiS
,

cOlfd,êcni:a ·'0 ' Cb,efe' -tOa latão
RiO, 1 (v. A:) - o .rei- i o sr. Getúlio Varg�s re

tor e os professores da U-I. cebeu, ainda, um pe�gam,i
nivel'sidade.· Internaciol�al, ,·'nh�,. no .qual.est�o., e�postas
de Estudos Sociais' "Pro I

as razões da -outorga da
Deo", de Roma, .conferiram condecoração, e uma meH
ao presidente da República sagem do r�ftor, pa�.re Fé

a medalha de ouro daquela
.'

,

instituição. Efetuou a en- Iix A. Morlíon, que re�sl;llta
trega o' vice-presidente da .as consequências que tádvi
Universidade InternacionaT! rão de : um entendimento

1: Estudo�' �Sociais,.· padre ,e�tre' � B�asil e .aquela U-

Efren de Gênova,
,

niversidade:

fJL��I�
Estreito�1.1.4':

)J,'ll,:qUI
As 8hs.

- James CRAIG-� Bar:ba-
As 4,horas. .

,

p' AYTON 'G MA-.. " I ' f ,

• ra:.n ,- uy
Filme Jornal. Naclonalf.,,} "- '": ,:.,-, ,

DISON em:

I
Lex BAXTEHem: "

OS TAMBORES RUFAM,
,TARZAN E K MULHER

. AO AMANHECER
I DO DIABO I super-cirrecolor

.

I Roy Rogers, 'em: No programa:
.FOGUETE MISTERIOSO. Esporte na Teia. Nac.

I ....Final d,o.seriado: I 35. I Preços: 7,60"""_ ,o,I MARAVILHOSO lI M�:���Aio�nos. ,jihViiiiiii,_·�,.ltii,!!II'.'.í!'�!P:i�'b._TiI"d""�••..
Preços: 6,20 - 3,50 .1__�i�_J7IIIJiI'"

.

-' Á; 8 hs:
.'

PARA- AQUELE;S QUE'

DESEJ.AM-· O." MAXIM,O
EM CORTEZIA

'E EFrCIENCIA

'As 8hs.
'

._ ... _,._...,._,...... "-'� '".. ..

.

Noticias da -Semana
Filme J;rnal. Nacionat .

( ,': , ...
"_, .

Roy' RDGERS' em:
FOG\)ETE 'MISTERIôSO Nac;io:t;].al

JoaÍl CRAWFORD

TRAGEDIA DO MEU

DESTINO
.Ramon. ARMENGOOD

- Amalia GUIU em:

AMORES DE UMA

'VIUVA

Imp, até 18 anos.

\
Preços: 6,20 - 3,50

.tornaI na Téla. Nac. .

Rex ALLEN em:

O
. ULTIMO MOSQUE-,

TEIRO

Final' do seriado: '

O
.
MARAVILHOSO

•

Preços: ,6,20 - 3.50

,.",: :

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_tt_ +��. ' :'� .

" l'l�ri�ó!.���,�.áb�O� f.; ��f�\r;� de, 1;;4', - !:.!!....J
-,'"'!&;';:':""'::�-Í----=""_--

Soe: de Assis'teócia:aos"Là:=IGúriâ, Métfijulilai
'

�
,

revista p a o dia n
zares e Defesa Contra

Instra. lÔ� pllítita � a �sencla do Pres-ídente
..

'

".a._Lepra A
.

d
' d' lei

- ,. RIO, 1 (V. A.) - Todas Brasil-Bolivia. O pedido de demorada, caso o tenham
.

' prOX1man o-se a epoca as e elçqes, e no m-' I '

EDITAL DE CONVOCA-. a) Discussão e votação tuito de bem' colocar os RR. Sacerdotes ante as di- as in�icações são no senti- licença deverá. ser 'dado pe-.' de se' manifestar sobre � o

çxo - do Balanço e das Contas ficuldades que eventualmente venham a enfrentar, do de qu� � sr., Getúlio
i

lo Congresso �acional. Des� I �esmo,as ,Comissões de Di-

DO CONSELHO DELIBE- referentes ao primeiro se- e para seu govêrno e, norma, entendo 'recordar al- Vairgas Vai licenciar-se da se modo, o' pedido deverá plórnacia e Tratados e de

R:ATI'VO guns dispositivos e determinações de ordem, canô- d d I I
mestre de1954;' 'presí encia a República ser endereçado á Câmara Segurança Nacional que

, nica ou diocesana, relativos à atitude do Clero para, 'I'
' "

Pelo presente convída-] b) Parecer do Conselho com apolítica, e que são, na substância ou textual- 'antes do dia 11 de julho, dos Deputados dentro dos são os orgãos' tecnicos de-

mos os senhores membros Fiscal; mente corno segue: ) pois será nesse dia segun- proximos dias uma vez que; signados para se manifes-

do Conselho Deliberativo c) Leitura do Relatório I - De acôrdo com o artigo 26 do Concílio PIe.:. do os comunicados chega- deverá ter uma tramitação,[ tal' sôbre o assunto .

. - li d
.'.

t d' nário Brasileiro que recomenda sejam os 'Bispos 'dos 'de La ,Paz,' .que o pre- -----".-----para reumao que se rea 1- o primerro semes re e. --

•
' I mais difíceis do que fáceis em conceder a autoriza-

sidente Paz Estensoro o es-
�

zará no dia cinco de junho 1954, apresentado pela Pre- ( ção para que possam Sacerdotes diocesanos desem-
' r

---�--'e"e \.'
.

,

de 1954 (5-7-54) ,;_ segun- sidente da Sociedade; e, penhar cargo público, como Deputado, etc., desde o' .pel'ará em Sahta Cruz da

'R'-.:e)��";"P�'M��r;;����,,''5',.1da-feira - às vinte (20) d) Assuntos de intere'sse começo, ínvariàvelmente, deixou esta Arquidiocese La Sierra, par,a, in�ugura-' ,I " ".
horas; na séde social desta social. esta concessão reservada exclusivamente à Santa Sé. ção da Êstrada' dê Ferr.o

I
- II - Como a política costuma dividir, e" sob

5entidade, no 'edifício do Florianópolis, 2.8 de [u-
I êsse ponto de, vista, sem vantagem social, "proeu- ,r'recel-Io do' '0'1- 1" ...

\ 511,'A ',' /,-'�' I' t

• IPASE, 40. andar, e no ca- nho de 1954 I rem os Srs. Párocos' e demais Sacerdotes congraçar, 1"'''' � n

;:l�::�o ::::'d�:::,':�: _ �::'�:n�:n Wangenhe;n

I
. ���:a�a�:;: �:,,;;::�=::� ::��:o:�d:d!���:i,��i:�� ,�:. .

- (_
. .,

qualquer número, afim de I -' jam quais forem as suas crenças políticas ou parti- EXCESSIVO;E, DEFI- :�-:-.;-�:.�;:�;.�:':..�-�
, dos, desde que não desaconselhados por. quem de di- CIENTE ,�-;..=- .... -

- (.l;;iiõ��'.
deliberarem sôbre a seguín- I

Acácio G. de Paula F. S, reito, "sem, contudo, lhes sacrificarem a .sua inde- �-
.,

Muitas, pessoas acreditam
te ordem do dia: \.Thiago - Secretário.

'

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 merecel: MAS NÃO TRABALIlEM
ATIVAMENTE, DE QUALQUER MODO, E MUI
TO MENOS 'DO PÚLPITO, EM FAVOR DE NE
NHUM GRUPO DE FEICRO POLíTICA LOCAL"
(Id. Ih). I

'

J

"

'

IV - "E' possível que às vezes "ratione pecca
'ti", se julguem os 81'S. 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 CÂSO À NOSSA
CÚRIA, QUE SE RESERVA O DIREITO A SU
GESTõES OU DETERMINAÇÕES À RESPEITO.

V - Com estas instruções, continuarão os nós
sos caros Cooperadores a verdadeira ."po�í,tica" pt-ó
pria a seu estado, de que, aliás, já têm dado não 'pou-
cas e excelentes provas,

'

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

3 - Sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio -I
Mons. Frederico Hobold

Rua João Pinto.
' ,,'

.. _ �-

Vigário Geral
americana Comercio - Transporte.

4 _ Domingo _ Farmácia Santo Antônio _ Rua Florlanépolls, Terça-feira' 8 de Junho 1954 em São' Paulo
......a.!... ! I r, RUIl_.,JoAn Pipto. )1 Fp.olt.

:::�:::!ábado (tarde) - Farmácia CatadneFe -

S nh
- ',' Cfi� .1 �d-;"'d··

*
.

. ��·:�:n:'tic�'í;.1 Ierrenos�na .Vila florida
.11- Domingo - Farmácia Catarinense - Rua.. e' ,ores an talos 'pré-natal do sexo? '. �.' .1 •

Tra���o.:._ Sábado (tarde) -'- Fàrmácia �otur�a._:_ Ru�' a Deputado e Vereado, _. No. últimO 1'�,�e,;rA?'!,A7 (Est�llo).
'I'rajano.

"

.
"

.

.

,

' \' --, :' ,

"

,
.

'

"" à venda hctjef.do·r" - MAGNIlfICOS LOTES, COM FINANCIAMEN 10 A

18 - Domírrgo-v= Farmácia "Noturna'<c- Rua Tra-
,

-.', "c ; ,� ,',
're 'st ./ �f ad ,- I

.,

- 700'" LONGO PR.AZO SEM JUROS � � ,--

jano., ,', . I
. PARA ,SUA �PROPAGANDA . POLITICA EM' VI a IU;/ ..�� ,Cr$,'

. �portunid;'H:ie'-especia� para aquisição, com grande
24 -:- Sabado, (tal'de) - Farmacla -Esperança _

PAPEL OU SEDA NYLON. PROCU_RE. WA��DYCK faCIlidade, de um esplendldo laJe na VILA FLÓRIDA.
Rua Conselheir0.Mafra. I".

' T. DA SILVA, ALTOS DO RESTAURANTE �OS� ,

Lugar alto e saudável, e toda facilidade de condução.'
25::__- Domingo - Farmácia Esperança - Rua Con-

- PRAÇA 1�� DrE NOVEMBRO 22-2A._" , ti,)', ,
.

2'" "Privi}igiada localização, nas PROXTMIDAD�S DO ES-

selheiro Mafra. TADIO DO FIGUEIRENSE, :assegurando valorização
O serviço nottlrno -sel'á �fetuado pelas farmáci'as A

'

.

d' Ob
'

P)'
imediata.' ,

. ,
'

Moderna, Sánto Antônio e Noturna, ,situadas, às ruas uiretoria e' tas:"'�
,

t\.b itas. , OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
João Pinto e Trajano.

_ , ,�_, ' iNA:0 PODE:vr O�}�R�CER A� l\1ESMAS VANTA-
A presente tabela nao podera' ser alterada sem pre- ._-,�"",-, 00,'

A. V I S O Peça hOJe mesmo mformaçoes a
,

via autorização dêste Departamento.
' "

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA -SUL BRASILEIRA
D. S. P., em, Florianópolis, 1° de julho de1954.'·, . .

, I'
'

I
· ·

' LTDA. (SUBRAL)
,

Luiz Osvalêlõ1J'Acâmpora De ordem do senhor diretor, avis� aos interessados a 8ceu o a DIDIS- Escritório: Edifício São Jorge. Sala 14 - Fqne: 2-1-9-2.
,

'

que a Diretoria de Obras Públicas ,aceitá a inscrição ao -----'------------

In1fet�r. cl .. Farmácia exame de habilitação para concessão da licença de Ins- ta argentino
'

/,

.,...-.'�, ,....- ._i�·.........:\;;'!..._ talador do Serviço de Luz e Força. KATMANDU, Nepal, 2 V.-agem c'omt seiur'!.lo'ça" � ifl'.
_ ...

-

A inscrição .será feit� ,mediante r�querimentb diri- , g U

v,EN
__,.,.---

SE
- °dctidoD�O, Di:et?rRde °vb�daslPúblicas � ehtreg��,; à:",.po�taria o(UCt'�') F' O �lpinisltba: ar- e ra'ti'l·deJ., 'a lretona a ua 1 a Ramos n 76, 'ate as')17 floras g"en 1":0, FanC1SCo-

'

anez, t' Z
,

- '

Ida dia·7 de julho do conrente ano: ,:" t{ l�, '

' q�e di��igiu-um e�forço ma,-" sO NOS CONFORTÁVEIS �ICRO;.ONIBUS DO
•
..• :.

.

. O exame constará de prova escrità e oral versando Jogrado para escalar li mon-
CHEVROLET 1951 - Vende-se, '''power-glide''" sobre o'Regulamento das Normas Brásileiras com .rela- 'h

l, " , BA?IDO "SUL BRASILE'IBO"""- .

1
-

h
tan a" .de Dhaulagiri,' de ' � ..,

-

, ,',

4 portas, radío, faixa branca. &eçe Cr$ 220.000,00 Tra- çao a msta açoes e con ecimentos gerais de .'eletrici-
"

,'- ,

tal' com V. de Sant'Anna, telefône,6.263 _ Florianó- dade
"

8.172 metros de altura, no Florianópolis - .ltajaí - Joinville - Curitiba

polis.,' As provas serão realizadas em local a, ser oportuna- Himalaia, �orreu, ante-on- »
t -

•

': �;,.. .I�..... , i�e��:::.dic�do no dia 8 de j_�:�o' do cor're�te ano, às, ::'d�: ::��:�:�;::�pet Agência: ��: �:�����S�l����:: da

'"�,"e'"n':_'C)'e,''�.,�:,'',se"-/_"_ ,,�t
Todos e: quaisquer esclare,cimentos serão prestádos nistas da Améric'a, tinha 'sa- I

\

,
_

das 9 às 12 horas" pelo Chefe da Seccão Técnica, do
S�rviço de Luz e, Força, Edifício' OsV'aldo Machado,' bido somente que sua es-

.

'1° andàr:' posa havia dado à luz um Correias et graIDpos
I' _

,.

'Diretoria de Obras Públicas ,em Flor�anópolis, 22 mesmo no dia 16 do mês em .',
Vende-se umá e:erivani�\.;..��, iI?bÚia em, .ótimo de jOJ1ho de 1954.

'

,

ClJrso na Argentina. I par'B ,>tr�n'sm."s'sa-Oestado de conservaçao, a tratar com o Sr. Eram Alves, I U

no IAPe das 12' ás 18 horas. I 'I : IVE'l'TE MONTENEGRO _ Of. Adm. Informa.,.se que o ten. ,OS M�LHORES PREÇOS DA PR�ÇA NA 'ELE-
Ibanez esteve inconsciente TRO-TÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A., à

durante 5 horas antes da rua Tenente. Silveira,' 24. - Florianópolis' - Santa
Catarina.'

.'

I

morte, enquanto médicos ATENDE PEDIDOS PARA a
'

ri:::::!:":���:i:]:: I \-�e'n·..d ;=sR_nO_eES\T�DO,companheiros, contristados,1 V t� f �

com a morte do seu chefe.

�speravaln conduzir os seus

l
..

' S

Agradeoimen'to
MAURO SERGIO VACCARI

Viúva, Angela Ferrara Vaccari, filhas, genros e.

netos convidam aos' parentes, amigos, e ex-colegas da
Faculdade de Farmácia, e Odontologia, para assistirem
a missa ,de primeiro aniversário do falecimento de seu

inesquecível e saudoso filhos, irmão; cunhado e tio, que
será rezada dia 6 do corrente às 7 horas no Altar do
Sagrado ,Co1'lrçfilJ de--je:sm:"'na Cãtedral Me1:rQpolitân-a;:-'

Por mais ê�te!U5>p.1�:f.é \sjlstã, anteéípanr ag�ªec�-_
mentes,

/ ratmaaías de Plantão
.

. ., /

M�S DE JULHO

)
\O ESTADO

alimentar-se ótimamente,
,tendo às refeições peixe
com batata, carne coll_l ar�
roz, pão ou farofa, uma

garrafa de vinho ou' cerve-

ja, doce e café. Mas a ver

dade é que se alimentam

mal, pois 'não COmem nem
-". '\

frutas, nem verduras.
Organize rácionalmen-
te os seus cardápi?s, de
forma a não haver au-.
sêncui de vegetais fres-
cos, nem ex�esso de

carnes, g!! fa�inaceos e

de (/o1·d�rds. - SNES
, '. )
-'

VElA ... Arte latfnQ.

VENDE-SE UM TERRENO SITO NO
INICIO DA RUA "CÉL. LOPES VIEIRA".

, TRATAR COM DANTE BONETTI À
RUA JOSÉ CANDIDO PA SILVA (FIM

so a Buenos ,Aires. O em� DA RUA), NO ESTREITO.
haixador René Lawson en- ..._�

v�ou, �ma mensage� at9 Mi- ·Pedera"ão d·os Trabalbad-ores DásmsterlO do Extenor, em

I
'! ;'

Buenos'Aires, pedindo ins- ndUSlrlas ,do Estado,;de S. Catarina
truções s\)bre o que fazer C O MUNI C A ç Ã O

.

com os restos mdrtais do Procurando ampliar e aprimorar os benefícios pres-

alp"
.

t A t d Ib' tados aos seus filiados, dando cúmprimento assim as
lnlS a. mor e e a- , , _"
,'. , .

3uas relevantes fmahdades, a FEDERAÇAO DOS TRA-
n�z � a qumta tragedla que BAl:HADORES NAS INDUSTRIAS,DO ESTADO DE
ocorre nesta, temporada,· SANTA CATARINA, comunic'é! que dispõe agora, de
com mais de 12 expedições um Consultor Jurídico ,permanente, que atenderá' aos
no HimalÍüa. Três ital'anos interessados, diàriamente, das 9 às 11,30, à Rua Tenente

1 .

Silveira, Edifício Partenon, 2° Andar, sala 203.
e um austriaêo são as ou- Fpolis" 19 de maio de 1954
tras vitimas: Canos B2'cocclL'i _ Presidente

resto;; mortais, ontem, para
Nova ,Delhi, na primeira
etapa da viagem de. regres-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O' ES'tADO

Partido: SDcial, 'E ,'� ,

, '_,I:E;t: ,1? I, ..... A Lo Id
, "

" JUIZO DE DIREITO DA

I
Paulo no valor de oitenta, ;JUIZO DE DIREITO DA:' ternos para- crianças; calça" :, "

I'e '111oc·r ...' PIÜMEIRA VARA DA C'?- cruzeiros. 4 --:- �r:ês sÕ.inbri- PRIMÊIRA'VARA DA C�- curtas, c�nfc. Pi�rruccini JlJIZO DE DIREITO' DA
., MARCA DE FLORIANO- ( nhas de seda ora�m,48, com 'MA'RCA DE FL,ORIANO-' Ltda. Caxias do SeI, oito 1� VÁRA DA COMARCA

pOLIS cabo de c�uró, d� Casa Mi- LIS. '

' ,

.ternos para criança, calça DE FLORIANóPOLIS

'Representação Jeder:al Ed::! od�:.';:'�: r:;a, r:':{�:��:��;:�;E� �{��J�p�I=� E;:,c::'�:�:i��F::�: ����Ti��:f::!�
blusa, ordem 1.015 da -Ma- O DOUTOR MANO- curta, Confec, Pierruocini, O Doutor : Manoel

O Doutor Manoel Barbo- lharia Artiga Ltda. S. Pau- EL BARBOSA DE Caxias do Sul no valor de Barbo.sa , de 'Laee-rda,
sa de Lacerda, Juiz de Di- lo no valor de sessenta cru- \LACERDA," Juiz 'de treis mil cruzeiros, 13) Ses- Juiz de Direito. .da 4a'.

reito,da 4a. Vara, em exer- zeiros. 6 - Um vestido Direito da 4a. Vara, em senta e sete metros de cor- Vara, f em 'exeercicio

cício no cargo de Juiz de Charm modêlo 203, ordem exercicio :11:0. _cargo. de, tina, ordem 2.022, :recela- no cargo. de J.uiz de Di-

Di�eito da la. Vara da CO-I 500 'de confecção Charm, Juiz de Direito da la. :(em Parthenon - São Pau- reito da la'. Va1"U da

I marca de Florianópolis, Es- Pôrto Alegre no valor de oi- Va1'a da Comarca de lo; no valor de um .mil cru- Comarca de Florianó-Ga, '

tado de Santa Catarina, na tenta cruzeiros. 7, - 'Um Florian6polis� Estado seiros. 14) Um costume polis Estado de Santa

forma da lei, etc. I vestido .modêlo Albertína, de Santa 'Catarina, na nodelo 1, cor marinho, Catarina, na forma da

Faz. saber aos que o pre-] ordem 500, de' confecção [orma da lei. etc. ionfec. Charm - Porto lei, etc.

! sente edital de primeira) Charm, 'Pôrto Alegre...
no FAZ saber aos que opre- \legre, dois costumes mo" Faz saber aos que o pre-

,

praça, virem ou dêle conhe-j valor .de oitenta cruzeiros, sente . edital de primeira Ielo 26,. linho, e o n f e c. sente edital de primeira
cimento tiverem, que no 8 -c Duas saias modêlo praça, virem, ou dele conhe- -:::hai'm - Porto Alegre, um praça, virem ou dele co

dia 12 de julho p. vindouro, Noemia, ord�m 750, e): mo- cimento tiverem, que no -ostume -mo d � 1 o Edit, nhecimento tiverem, que,

às 14 horas, a frente do Pa) dêlo Sára, ordem 500, Iatu- lia 8 de-Julho p. vindouro, .onfec. Char111- porto A- no dia 26 de Julho. p. vín
lácio da Justiça, sito a Pra-. .ra 74Q de confecção Charm, ás 15 horas; á Praça, digo a ,eg�e, 1'\0 valor de -um mil e douro, ,ás 14 horas, á fren

::a Pereira e Oliveira, o por, Pôrto Alegre no valor' de [rente do Palacío 'da Justi- .Iuzentos cruze ir o s. 15) te do Edificio 1
do Palacio

teiro dos auditórios do Juí-f trezentos cruzeiros. 9 - ça, sIto á Praça P-ereira e Quarenta e oito metros' de de Justiça, situado á Pra
/.

�o, trará público pregão de, .Um casaco referência 972, Olivei�a, o porteiro dos au- rlanela Georgina 4.442' - ça Pereira e Oliveira, o por-
I

'

,

venda e arrematação, a! fatura, 11.142/3/4 de con- ditórios do Juiz" trará ao �odolfo Kander - Blume- teiro dos auditorios do J\lÍ-

lUem mais der. ou

niai�o.r�"'fecção
Sul Brasileira Ltda. publico pregão de venda e' nau, no valor de setece!ltos zo, trará' ao público pregão

"'!'i,v;"litiii( 'anço oferécer", sôbre a res Caxias do Sul, no valor de arrematação,_a quem mais e vint� cruzeiros. , 16) Dez de venda ; arrematação, à'

R'e,pres""enlaça-O' ,(,S', tadu·1'�·'·a-,'·�'(I" rectiva avaliação 'de: 1 duzentos cruzeiros. 10 - 5 der ou maior lanço ofere- metros de organza Volgaia, quem mais der' ou maior
.Jm cofre de aço marcá Fiel Guardas �pós, referência cer, .sobre a respectiva ava- Casa Amoroso Costa -Rio, lanço Qferecer, sobre a res-

'1.. 15.976, com segredo m�-ti 203, fatura 180, de Confec- liação de, dois " manteaux I�O valor de cento e, quaren- pectiva avaliação, de uma

I lindo 1,20 metros de altu-
I ção .Pienuccini.: Ltda. C�- modelo 13-4, tec. a art. Fís- ta cruzeiros. 17) Onze �e- casa situada nesta cidade á

Candidatos in(lica'do�' pela Convençao, � ra, pbr quarenta e cinco xias do Sul, no valor de tre- cher S/A; treze manteaux
I
tros e vinte centímetros, de rua

.
Presidente Coutinho

Assembléia Legislativa do Estado: ��ntimetros de largurf' com :zento,s cruzeiros, 11 - Cin- modelo 135, tec. e art. Fi- popeline Muriaé, Casa A- nO 104, construída ,de tijo-

Dr; Antônio Gomes de Almeida �aveta interna para -dínhei- co, capas colegiais, referên- scheer: S.A.; seis rnanteaux moroso Costa - Rio no va- los, coberta de telhas Jorra-

Dr. Lenoir 'Vargas Ferreira
:' ro e divisões, para documen,

I
cia 2.405, fatura 7.435 de modelo 170, Tec. Art. Fi- lar de cento e setenta cru- da asspalhada,' e envidra-

tos '(parte interna) a parte
I
confecção,

�

Sul B,'rasíleíra, seheer S/A;, ,no valor de
I zeiros. 18) Treis bl6sas de çada, com diversos compar-

Dr. Ivo Silveira I,' • , ' ,

de baixo ,é óca para livros; I Ltda. no valor .�e 'quinhen- quatro mil e duzentos! cru- lã, .confec. Sul Brasileira- timentos, em. pessimo _esta-
Miguel Daux acompanhada de 4 chaves tos cruzeiros. Dita merca- zeiros, 2)' treis cobertores Caxias do Sul, no valor de do de conservação e seu

Dr. Edmundo Ribeiro Rodrigues em bom estado de conserv3-:-ldorias, foram penhoradas da eskinió para casal, Casa; trezentos cruzeiros. 19) respectivo ,terreno, com a

Dr. Walter ,Tenório Cavalcante ção e funci'onamento, no va- !'Firma Faria & Cia. Ltda., Amoroso C?sta.,Rio, no vai I
Trez-e metros e setenta e area de ?304,96m2, medin-

Di. Jorge Barroso Filho ' 101' de três mil cruzeiros. 2 na ação executiva, que lhe lor de quinhentos cruzeiros,! cinco centimetros de tecido do 22,65 metros de frente a

Dr. Elpídio Barbos� - Uma pequena mesa para I m!ove MaluI & Filho. E para, digo quinhento.� e quarentJ Roxi - Casa Amorosa dita rua, nos fundos mede

C�L. João Eloi,Mendes escritório com 4 gavetas; ,que chegue ao conhecimén- cruzeiros. 3) Uma bolsa de Custa-Rio, no valer de cen- 9,5 metros e extrema com

Dr. FillÍl1ino Cordeiro digo, 4' pés com' um metro: t� d� todosmand,óti é-?,petli:r couro de cro�odilo, marc� to e quarentél cruzeiros. 20� tehas da fazenda' do Esta�
,

E;! seten,ta e .oito .centlmetros 'o. cOn;tpete�te, '��2.I,�" cQe,�zº" :,J�9tt!!l�rp'l :;-:,,·I19rtcf Qual'en1a metros:, ,de _V:oile do, de-um lado Oest.e, mede
Cc

�rnf:, Lâ»ro-,LQ��S�� ""r.� ", ' .:
r

.. ;,,\. �:� ,de�altura�p,ór si§S-;ii��tló':'l rá lll,'���'f�F�dQ:' cos- 'À1�gre, 1'-�'!'ãs '"tólta, l'd�
-

;e1�, Jiinbo�_'Casa Amorosa CÕ,s- 146,25 'metrôs e
. 'e�tr'ema

Hilário 'Zórtéa�-- .. ' ",.>.. �

I

'

,ve centímetros de largura ,e" tume e l?ubM�ado ,na .f9rma niz, Xagr�,c�da de Bolsas I t37!\io, no valor de quatro- com herdeiros de Eduard.o"

Protógenes Vieira I nóve�ta � tr�s centíme.tros d.aJei. Dacf�'e'fas�ad'� �esta rpan'AiÚ:ericân'à�..:.JsãO'i>au�; ,:�e�tos � oit�nta, cr�zeiros. Moel�mann,,; ac.hando-se a

Dr. José Bahia Spindola Bitten€1ourt :le cumpnmentq, col1} cmco I,cIdade
de florF,unopohs, Ca_ lo no valoI' ,de trez-entos e 21) Qumze metros de or- refenda proprIedade' r�-

Epitácio Bittencourt �a�etas; sç)ndÇ> �uas:�;:n c,f'" RifaI �o Esta�o de .Santa, q�arenta c�uz�ii'os. �) (3! ganza V.ari, Ç�sa Amorosa ',�is�:ad� no' Ca�t�r�o d� Ta-

Francisco 'de Souza Neves -:la lado eU\11a nomelO com Cat,ar.ma, aos 25 dIas do treis casacoes de pura la;' Costa�RlO, no! valor de cen- behao do 1° OflCIÓ desta
.

'l, r�spectlv�, chave, Jsâda, 'mês de junho do ano de mil Conf. Pi-er rucini Ltda.;, to e oitenta cruzeiros. 22) Comarca, Sr. João Macha�
. João Gomes de Campos " ,

2m. bom estado de"conSer- novecentos e êincoenta e" dois casacoS, de casemira· Dois slJeteres sem maga do Pacheco Junior, regi8-
Carlos$palding de Souza vação' no valo):': de duz..entos quatro. _Elu\; H�gino Luíz Comp. Casa America -:- (.ord�m,232) tamanho oito tI"; de imo.veis livro nO 3/b
Valério Teodoro Gomes cruzei�os.•3 -: Seis camisas _Gonzaga, E�crÍ\:ão' o subs- São Paulo, no valor de um ,(in, Malharia confiança as fls. 285; n0285, nO de or-

Dr. AUredo Cherem de alg�,dão oF'dem 123 Ma�'- creví. (Ass.) Manoel Bar- mil e, trezento,s' c�uzeiros. Ltda. Rio de Janeiro, no clem 2309", data 23-10-1940,
Hélio P�ixoto lharia. Dalva, São Paulo, no!

bosa de Lacerda, Juiz de 5) Cin�o cobertores pin- valor de cento e vinte cru- .desta Comarca, está trans-

Dr. Osmar Cunha valor de tr�'lentos cruzei-
I
Direito da Pri�eira Vara guin para crianças, Casa zieéros. 23) Seis sueferes crito sob il0677 e 2441 de

Frederico PoY Filho ,l'Os .. 4 --;- Um guarda chuva
I
em exercício. ,Confere. Hy- Amo�osa Costa-Rio, dois "em manga, para criança, 23-10-194t1 no 2° Oficiodes�

Dr. João Estivalet' Pires para rapaz fatura 24.298 C::j.:- gino. Luiz Gonzaga, ,Escri-' cobertores' "Caçula", para ordem 232, tamanho ,10/12, ta "cidade Dito imovel foi

I sa Miguel F"orte & Filhos S. v�ó da Primêir,a Vara. crianças, Casa Amoroso Malharia Confiança Ltda, p e n h o r à d o a Egberto,
Paulo Preis ' \

'

,

,

Costa�Rio, 'um cobertor, ,Rio de Janeiro, no valo�" ele Moellmann & Cia. na ação
Mário Tavares da Cunha.Meno' I _�,.,I',',V,.1,'A

- ,<.:

�R I,�,' ',' 'L:I.D,rrR" Branca de Neve, Casa' A- trezentos cruzeiro�. Ditas eX�êutiva;, :que dh� move

CeI. Antônio de Lara Ribas ..' fII\ ... . 'Iii. '110roso Costa-Rio, no valor mercadorias forl;1m
' penho-' Carl�s Boabail E,

.

pa�a
Oscar Rodrigues daNova'

.

• le duzentos'e quarenta cru- .'rados a firma, Faria & Cia� que :chegu: ao conheGimen-

Dr. A.rmartdo Calil Bú]os, I LIVROS PARA CONCURSOS DO DASP,
\

AUTAR- ,:eiJ;Os. 6) Quatorze 'metros Ltda, na ,ação executiva, to de �odos mandou '�xpe-
Dr. Lecian S]owinski

I
QUIAS E BANCO DO, BR���L ,,' e se�senta centirq.etrQs de movida por L. Grun. E, pa- dir" o presente edital que

Pedro Ku...... [ustão CoteIe - côr mar- ra que chegue . ao conheci- será afixado no lugar de
13'" VALDEMIRO R. VIDAL - Guia do Can- . ,.

'

Llidato ao Concurso p/Oficial administrativo do ,'on, tecidos "Buri" S/A mentos de todos,mandou ex- costume e publicado na for_
Manoel Siqueira. Ilello d 1 d d'
I I

Servo Puh. Federal e Autarquias 150,00 - São Paulo, no valor de pedir 'o ,presente e ita ,que ma da lei. Da o e passa o.
vo �ül er JOÃO S. PIMENTA - Contabilidade PÚ- cento e quaren,ta e seis cru- será 'afixado no lugar do 'nesta cidade de Florianópo!"
Hugo Roepke blica j •••••••••••••••••••••••••••• : • • • • • • • • • 20,0.0 z�iros. 7) Dezesseis metros costume e publiçado ná for: lis, Capital ,do Estado,' de
Ermelindo Largura .

IVETE CAMARGO - ,Direi!o Constitu- nov,enta' cintimetros de ma da lei. Dado e·passadc· Sànta Çatàrina,' aos ,26/dias
Dr. Orlando Bertolli ,.

J CiO��MANDO 'A_i:;sis .;. N;�õ�s" 'd�' 'S�g���
. 2�,oo cambraia-côr vermelha':_ nesta cidade de Florianópo- do mes" de Júnho do ano de

João Santos '1 SOCial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. .. ... 20,00 Casa AmoroSo Costa-Rio, Hs, Capital do Estado de mil novecento.s' e cincoen-

I TENORIO ALBUQUERQUE � Noções," no valor, de trezentos trin- Santa Catàrina, aos '24 dias ta e quatro. Eu, Hyginio.

,I' (�e Estatística ...

'

.•....
'

... " ......•..... :. . . . 40,00 ta e oito �ruzeir�s. 8) Quin-. do mês de Junho do ano de Luiz, Gonzaga. Escrivão, o.

TENóRIO ALBUQUERQUE .;;;_ Geografia
ze metros e trinta centime- mil novecentos e cincdenta subscr�vi. assinado, Manoel.Jb ���gRIO 'D�É "ÁiÊÜQÜERQ'UE'�' T�s�'�� ��:�� tros de cambra�a 'vina, côr e 'quatro. ElJ, Hyginio Luiz Barbosa de Lacerda, Juiz

I TENóRIO ALBUQUERQUE _:_ Correção marron casa Amoroso. Cos:", Gonzaga, Escrivão, o subs- de Direito da la. Vara:
'de Franses " : : ..

'

..............•.. � '30,0"', ta Rio, �o vàlo� de �treZ:en: crevi (assinado) Manoel Confe.re Hygi1íio Luiz
TENÓRIO' ALBUQUERQUE -:- Correção

30 'tos e seis cruzei:cos. 9) treis Barbosa de 'Lacerda, Juiz Gonzaga . .,.

de Cartas !...................... ,00
'

.

dl� Direito. da la dó Çivil da la,.TENóRlO ALBUQUERQUE - Redação metros e'9iricoenta centime-

Oficial ,...................... 40,00 :1'08 de fustão coto.1,o côr exercicio.

TENóR!O ' ALBUQUERQUE - Exercício, verde Tecídos "Buri" S/A , 'CONFÉRE
de Português , � . . . . . . . . . ..' 30,00.

_ São Paulo, no vaio/' de '�Hygi�io Luiz 'Gonzdf:!à i
TENóRIQ ALBUQUERQUE - L,ições ,,' !.

"

, ai
Práticas de Português .;'; ;:: \ 30;'00" ,trinta e cinc_? crúzeiros�. Escrivão do Civel da 1

FABIO ,MELO _:_ Correspondência Bancá- _ lO) Seis m�nte:àl1x'·fmodelo Vara.
ria ,.'.. .. . 50,00 ...130, Tecidos e Art. Fischer

M., VIEIHA DE MELLO - Portug\.Íês S/A. _, São Paulo, no va-

parà 'o Banco do Brasil �
. . . . . . . . . . . . . .

, 50,00 ,lor de um, mil' e duzentos
, cruzeiros. 11) cinquoel1ta· e,

un� metros ,.d'e atoalhl;ldos

Para a representação federal, decidiu a

Convenção, indicar os seguintes,nQmes:
c

'

SENADO· FEDERAL
Dr. Nerêu Ramos

,

Suplente: Dr. Francisco Benjamin
lotti.

CAJ.YIARA
.

f.EDERAL
Dr.Nerêu Ramos'

Atilio Fontana
. Dr: Paulo .Carneiro
Dr. Aderbal Ramos da Silva
Prof. Orlando Brasil.
Dr. �JoaquimFiuzaRamos
Dr. Ivo d'Aquino ;

Dr. Leuberio' Leal'
/

.

Dr. 'Serafim Enos Bertaso .

Dr. Arquimedes Dantas.

)

'Dr. Heitor Guimarães
Alfredo Campos
Ricardo Witte
Dr' Fernando Oliveira

. José Paglioli
Olívio Nóbrega·

\ J. ,

Dr'. OsnÍ de Med�iros Régis
Benjamin} Bittencourt Barretf)
Di-, José Boabaid
Dr. Adalberto Tolentino de Car\{�n}L
Prof. Flávio Fernl':-i
Dr� \Vilmar Di�,s

Torqualo Tasso'
,

Joaquim Rigo
Arlindo Ferrari
Dr. Ylmar Corrêa
Tiago José da Silva
Dr. Ren�lÍo Ramos da Silva

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

Aprenda 'dac"ilografia
Escola, Profissional "Pedro Bosco" - .,Reconhe

pidn, pelo Govêrno EE;thdllal eni 1.9 a� setembro de
1921 pela t.ei n, 1,:17fi,

Rua Vidal Ramos, 80 - Florianópo.li�.

\ )

Florianópolis, Sábado, 3 de Julho de 1954

ÕS MAIORES SUCESSOS DO . MOM�NTO:"
, ,

. GIOVANNI, GUARESCHI - Don Camilo, torino xlldrez, cl?res amare-

e seu· pequeno mundo
, � .. '. 70,9°' la, azul e verde" 'Casa Ar

GIOVANNI GUARESCHI - O regresso .
,

"

de Dom Camilo
,

'

.. : . : , '. � 65,o�', mo'r:osa Costa-Rio, no,valor
. .,...... ....,:....___0I..-....,....--'-.....

GI9VANNI GUARESCHr...,... Dom <Camilo ", de qm m:l duze�tos' setenta yrENJ)f�SE·�, .:.'
e seu rebanho ....

'

....

'

... : . . . . . . . . • . . . . . . . . . 65,00 r cinco cruzeiros.' 12) 'Onze , ", ,

.. LIVRAR!A LIDER - ,Rua· 'Fenente Silveira, 35 --
' , ." 1 Vende-se uma casa de ma ..

.

, ternos para crIancas, ca ça,
d' ..:I. bA

-"

t
-'

FlorlaD-ópolis ,

.
'

. .'.: '. '. eIra; <te o,a. 'cons ruçao,
.

I ATENDEMOS, TAMBE�U( PELO SERVIÇO DE pu-ta,· c?nfc., .,�le�rUCCml siÍ'�,� 'rua,.'].\mJônio Mato1l
,

. REEMBOLSO � OS'J'AL
'1' -"Ltda, Caxias d� Sul, doze Areas,n.,2.9,1, 'Estreito.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Aliança ,So,cial-��r:abalhista
e,

Constitu'lda a Comissão Interpartidária
<>f.: As direções do Partido, dia '30 de junho último, a- com oCó�ligo Eleitoral; �e'7 "putarern jUl1tOS�QS cargos da j\ Comissão Exe��tiva do

I
os srs. drs. Rubens de Ar- missão' Interpartidaria, no

" .Socíal Democrático e, do fip1' de escolherem os 'seus presentará a Aliança Socia.l representação federal, no P.T.E. escolheu, para a' ruda Ramos, secretario do colendo Tribunal Regional
"Partid� Trabalhi�ta Brasi- delegados na Comissão In- Trabalhista, formada por próximo pleito de 3 de ou- missão de seus -tepresentan-I Partido e Wilmar Dias, de- Eleitoral.
leiro estiveram reunidos,' no t�rpart�d�ria que, de acôrdo ambos os partidos �ara dis- t�bro. tes, .os srs. dr. 'Acácio S. , putado estadual. 'Tão logo êsse registro se

Thiago, secretário e Cristal- As direções de ambos os verifique, a Comissão In-
" . .

ai� uml V!l' r!�II� .I� u 1[lal� i:g�:2��::�;::;[:;!:: :��;�i:2�:f!:�re�:� ���:d::�c:��:�::á d:

caso de T",�o, ma, por ha-,d�ira, e jogatinas com 0' Não poderá concorrer
ver, macomunado com .o mesmos. E porque a is�o se

S do à C""
.

d·d IDelegado de Polícia, se a-I opõem, os treze, sob puerís ao eoa e amara um Imesmo cao I a o
propriado' de valores e dos I pre,textos estão sendo mas- RIO, 2 (V. A) -. O Tri- foi ouvido pelos jornais, e I ral, pois tratando-se dum

dinheiros dos seus .Comarrda sacrados na sua liberdade bunal." Jtegicinal Eleitoral acentuou não saber ainaa caso mais' político do que
dos e por não ter: 'compus- de" ir e vi�,� enquanto ere- respondeu negativamente à 'se haverá recursos para o jurídico, a direção nacional

tura decomando já que em cem eles e fazem crescer a consulta d� PTB sôbre, a Tribunal Superior Eleito- do PTB poderá decidir.
.

ld d solda- C
-

it 'do possibilidade duma pessoapromISCUI a e com orporaçao no -concei o

dos e presos 'vivia em bebe- povo em geral.
.

.....

Parte dos Treze oficiais inacreditável inclusão do

que haviam recebido penas sargento dela expulso por

menores, já se achavam em

liberdade, quando, agora
com dose igual para todos,

incapacidade moral.
Caótica é a situação cria

da dentro da Polícia Mili-

candidatar-se' simultânea
'mente a deputado por um

Estado e a senador por ou-,

tro, como era o caso do sr.

Ioão Goulart.

nhausen, s e r v i n do-se

do o r g ã o de comando

tenta, a todo custe, fazer

calar, a digna f! nobre

reação daqueles trez� 'ofi
ciais, impossibilitado de fa-

Proposta. a sua' extinção
bro de 1837, Tenente em 20

corpos existentes em nosso

de Agosto de 1838, Capi-
v i imenso Brasil., ., Foi apresentado à, As-

60 'em 2 de Dezembro de '

O bombeiro, hoje em dia, sembléia o seguinte PRO-
1839" Major graduado em 'recebe contantemente as JETO DE LEI N.
14 de' Março de 1844, Te-

" ,
. 'melhores demonstração de Extingue QS Postos r»:

nente Corónél, por mere- do 10 Corpo de Exército, carinho, e estima da parte cais cl'iados pelo /De-
cimento, em 2 de Dezem- .ainda em campanha. do povo que se acostumou a creto 221,' de 12 de
bro de 1854, Coronél, tam- Em 1870 regressou, vindo ver em cada um dêsses he-' março de 1952.
bem por merecimento, . em para a sua Provincia natal, roicos e bravos policiais o Art. 1.0 - Ficam extin-
2 de Dezembro de 1861, onde, faleceu aos 21 de De, verdadeiro espírito de ab- tos os -"Postos Fiscais" e

Brigadeiro em 22 de Janei-, zembro do mesmo ano. negação e altruismo, a par abolidos quaisquer barrei
ro de 1864 e a Marechal de

I
O culto de nossos -heróis de um elevado e nobre sen- ras, excepto .nas fronteiras

Campo em 1° de Junho de constitue i�stintQ de contl timento de bem servir � so- com países estrangeiros,1867. ' nuidade, mesmo porque a ciedade a que pertence. desde que situados. uns e

Gomo Oficial de Infanta- História de nossa Pátria e Por outro lado, nesta se-, outras nas embocaduras,
ria, a Rainha das Armas, as Biografias de seus vul- mana em que o "Dia do cruzamentos e à'margem
fez' as campanhas contra os tos proeminentes não são Bombeiro" está compreen- das estradas .do Estado de
Farrapos e a do Uruguai. fictícias ou tiradas de len- dido, tivemos a oportunida- l.3anta C�tarina:
Seguiu para a Guerra do das. São fátos e verdades de de assistir programas, e Art. 2�0 ;__, Fica revogado.
'Paraguai, onde comandou incontestes! palestras em que os

. bom-lo decreto r- 221,'de �� de
as 11a e 5" Brigada de In- Eis porque os Sub-tenen- beiros dos diversos Estados março de 1952) que, regulafantaria e a 4a Divisão de tes e Sargentos da' Guarní- da União, procur_aram ensi- menta o f!ilncionainento dos
Infantaria. ção Militar desta Capital nar ao povo a prática de "Posto �i�cais".
Regressou ao· Brasil, por tomaram a vida de tão ilus- medidas preventivas capa- Art. 3.0 - A fiscalização RIO, 2 (V. A) - Infor-

ter sido nomeado Coman- tre catarinense para Patro- zes de evitar a ocorrência e arrecadação .dos tributos mam de Curitiba que o de
dante das Armas da Pro- no da Associação .que fun- de sinistros tão comuns em estaduais' somente poderá putado Candido ,Oliveira
vincia do Rio Grande do daram em 6 de Agosto de tôda parte.

'

ser feita pelos funcionários Neto denunciou à Assem
Sul, tendo pedido e obtido 1946, homenageando assim, �nviamos, portanto, as do quadro permanente e bléia Legislativa o assassi
exoneração, voltando ao são sómente aquela impo- nossas congratulações a to� nas repartições criadas por- nato' de dois destacados
teatro de operl!ções no Pa- nente figura de militar, co- dos os valorosos e denoda- lei desta Assembléia.. , I próceres pes��dis:as e ve

raguai. mo ao próprio povo barri-I dós bombeiros 'de nossa Art. .4.0 - Os funcioná- readores municipais em Pa-
Em 18 de, 'Janeiro de ga-verde. terra, nas pessôas de seus rios efetivos, que estiverem to Branco por soldados do

1869, assumiu O· Comando E dizer que, enquanto ilustres comandante 'I'en. lotados nesses �'Postos

FiS-jl
destacamento da policia.

em Chefe do ExérciÍo Bra- ms procuram enaltec�r os Elvídio Petters e sub,-co- cais" retornarão às' suas Insinuou que o assassina

si:l�;ro,
'

,e� .. , 0pe�açãé,s de vultos da Históri� Pá.tria, mandante Ten. Ar�ando funções na última rep�iti- to fôra planejado pelo pre
gue'l!:rà .;contia Q. ditador do mtros existem transviados Fermino Cardoso, com os ção a que estiverem' lota-j feito' municipal, em virtude
Par�g�ai, receben,do-t;> do 1e seus deveres civicos... nossos sinceros votos de dos. das vítimas terem recusado

iM��echal Duque de Caxias Honras, pois, neste dia, progresso e .maior eficiên- § Único -' Os contrata-: a aprovação das contas dó
.

q\Je regressava à Pátria. à memória do Marechal da (lo nosso quéido Corpo dos �pós a vigência do de-; pre'feito;r A acusaçao foi
····"·/Passou o Comando ao Guilherme Xavier de Sou- de Bombeiros cU! Florianó; creto n. 221, de 12 de mar- contestada pelo deputado.
Conde d'Eu e assumiu o za!' polis: ço de 1952, lotados nesses' Antonio Annibell.

postos fiscais ou que nêles

tiveram -exercício, ficam

dispensados, cabendo-lhes o

direito a uma indenização
na forma da Consolidação
das Leis do Trabalho, con-

I
soante o artigo 223 da

cons-Irítuíção do'Estado,
.

Art. 5.0 - Esta lei entra

em vigor na data de sua

publicação, revogadas as

disposições em contrário.
Sala das Sessões, As

sembléia Legislativa, .....
1-7-54.

Francisco Neves

Deputado, do P.S.D.

Assilsslnatos
polltlcos

Florianópolis, Sábado, 3 de Julho de 1954

O choramingão' sr. Paulinho Bornhausen vol
tou ontem a encharcar as colunas da Gazeta, nas

quais se despejou em pranto debulhado,. saudoso
das fraldas que ainda recentemente lhe faltaram,
em pleno elevador do Ipase, obrigando-o a alagá-lo
niagarescamel1te.·

,

O choramíngueiro, prematuramente escapo à
cautela das calcinhas de borracha, entendeu de con

testar o que aí está; aos olhos do povo, aqui e no

Brasil inteiro: o desmilinguimento da V.D.N.
O choramingas foi mal inspiradc, ao tentar' ilí-

,

dir fatos públicos. O caso Collin, verbi qratia. Que
o engrazéu houve, nem o

_

Secretário da Viação o

nega. Confirma-o antes, não escondendo que dele
saíra vitorioso em toda a Iinhál.

'o bebê-chorão ahide ainda aos srs. Brasilio Ce
lestino de Oliveira, Amoldo Luz e Gustavo Schos
sland. O primeiro, logo seguido do dr. Rogério Fa-.
gundes, deixou 'o diretório da V.D.NN de Joaçaba,
que presidia. E, agora, .acaba de deixar a direção do
jornal udenista daquela cidade! Da dissidencia jo
invilense se sabe que está convencionando um acôr-
do corn a oposição,

.

O choricas cita, para mal seu, o caso do sr.

Emilio Engel, de São Bento, acusando-o de querer
negociar o seu apoio em troca de uma estrada: A
promessa de. essa estrada passar por Rio Vermelho
era d'o sr. Governador,

-

feita quando precisava de
votos: Confiando nela, o sr. Engel prometeu-a tam
bém ao povo. O governador falhou, depois de eleito.
O sr. Engel, com sua atitude, lançou o seu' protes
to, dando com êle contas ao povo. Negociar uma es

trada - convenhamos -. para uma· distrito é muito
mais melhor do que negociar a reinclusâo de um

sargento expulso da Policia por incapacidade moral!
,

O choroso mocinho, na corrida de 3 de outu
bro, sendo filho do Comissário, tem por !!er;.to o

páreo.' Tem-no porque invade as zonas alheias, co

mo o fez em Araquarí e Mafra. Além disso procu
ra, deslealmente, afastar os concorrentes, comei no

caso do dr. Heitor Guimarães, do qual saiu com a
.Ór: merecida lição e o repousador vermelho de palma

das. A sua defesa da V.D.N., pôsto pnLdencial, não
convence. Basta abrir-se um jornal da oposição e

'. de pronto surgem declaracões e mais declarações
de elementos que abandona'm a grei udenista, Nos
que ontem apanhei ao correio, estão as que seguem:

"Distrito de' Palmeu:a, 31 de maio de 1954
Exmo. Sr, Presidente do Diretorio Municipal

da União Democratica Nacional.
Venhó a presença de V. Excia. pedir a minha

exoneração, pedido irrevogavel, de membro e pre
sidente do Diretorio Distrital de Palmeira do Mu
nicípio de Lajes, do Partido da U.D.N.

Valho-me do ensejo para apresentar a 'V. Excia.
os prot.e·stos de minha mais alta estima e mui dis
tinta consideração.

(a.) PEDRO B�RTONCELLO
Firma reconhecida'"

(Do Jornal da Serra)
"Declaro que na qualidade de membro do Di

retório Distrital da União Democ�ática Nacional
(UDN), do distrito de Gravatal, do Município de
Tubarão, que desta data em diante me desligo defi
nitivamente do Diretório da União Democrática Na
cional, passando a pertencer .ao Pm·tido Social D�
mocrático

Gmvatal (Tubarão r, em 17 de maio de 1954.
EMILIO VICENTE ALVES

(Firma reconhecida).
(D'A Imprensa)

Se o chora-chora não chorasse tanto, eu divul
garia outras, de arromba! Para que liquescê-Io ou

l,�q:}iiiazê-Io, se um picolé lhe cura a manhã?
,

GUILHERtAE TA
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