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escola com capacidade pa

ra 650 alunos e 16. salas to

da de mat�rial.plástico. As
paredes consistir�o de plás
.ticos celulares com um es

p'ess�l'a .: �1ãQ. -.;�laio�,..,.�' q�e
� E� JUNH'O, O PLA�-'
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turais que' a representam;
uma minoria que fiscaliza,
que controla e, muitas ve

zes, modifica ou altera os

danos da politica parla
nentàr e de administração
do Govêrno.
Observa-se no

j trabalho
das 'comissõ:es e nos debates
do plenário, que há dire

�ãÜ', ordem, disciplina; que
SI.. acentua cada vez mais,

Por isso, estou à vontade quando em jôgo os interês-

para prestar aqui as minhas
ses do País, um sentimento

homenagens ao Congresso e
de unidade que funde ma=
Ioria e minoria em um cor

ao deputado Nerêu Ramos,
-

b f I>U só, com uma. vontade só,que tao em o personi ícar
nesta hora em que o País _e a autodeterminação de

já não tem para quem ape-
manter intangível a Intégri

lar diante da avalanche' de dade constitucional de um

" d
. 'órgão do .Poder, 'que [urís-escan alas, da corrupção 01'-

ganízada e ostensiva, que
publicistas até consideram

cresce, que se alastra, de mais-soberano que os outros

dia para dia, pelo estimulo (lois, porque, na engrenagem
da impunidade, .enlameandc do Estado, é o que dá for-
,'.

' .'

i1)a1 c6nsistência.'., perdura-
-{'!:__n�;;p? .... n0f9�,

. foranie o ..,..
�

münqq, ,"como se' -fôssemos bilidade de estrutura e de
.

:...
d "1" d' d _,itmo a êsse. patrimônio,uma naçao e a rões, e

ei-incipal riqueza de uma
contr�d9, do outro. traidores, de - salafrários,

-

'1 11 (U P)
.

h d '

D d Ih com ficha nos arquivos in- '\Jação, que é a, sua sobera-
1 �a ia, .. a marc a o ver- epois ,e reco er como

f
. t

.'. "nia,' a -ua .ordem jurídica e,
'solitária estância 'culo e dispersou os ani- troféu o lôbo morto, pros-

e anatísmo. ernaclOnals;. sem governo

S'HINGTON 11 (U
' ibi .. cem esta, o principio de au-WA, ,'. ninas, lobos famintos ata- mais, matando um e ferin- seguiu viagem. para 'COl Ir e punir tais es-

P,) _ A "National Geogra- caram, ontem, um ônibus
;- cândalos, senão acusados-os tor ldaue, de equilibrio e

h S
. t" dos E t d F f '. E

.

'g" d d 1 b d d
. 'prertigio das instituições.

p ic ocre s, os s a os lotado de esquiadores; mas ao a.DI n'c8_'rre a' o ,o
seus co a ora ores e cum-

Unidos anunciou, hoje, que
CANDIDATOS A plicidade nessa obra sinis- Bem andou o Congresso

I,) o motorista conseguiu afu- .. '

participará das observações 1
, No V",O Gevêrno �ENADOR PELO tra e perigosa de degrada- em fixa: em _Nerêu Ral�ws,

gentá- os. ." PARA' ça-o. moral, que e'sta' arras- com') Uma ima,gem ou sinte-
élstrohômícas que- serão fei- O ônIbus transportava os

tas, em junho vindo_!lro, no esquiadores de Roccaráso ROMA, 11 (U.P.) - O� Einaudi encarregue da for- tando o Brasil a ,uma situa- se' de si mesmo, o que t.ên-:

b 'd BI f 'i BELEM 11 (V A)
- di. .

d d
,_

sido, )la Câm,�ra, o mod') de
(I Eervatorio·· e oem on-

'I N�poles, quando os lobos observadOl�es politic?s d.is- mação do novo govêrnci o' , ..
- çao e mqUletu e, e an-

-

tdn, a Africa do Sul, por :nve�tJ.ram. Carla canale'j
seram hOJe, q\le e mUlto cristão Amintore Fanfan1, A União Democrática Na- gústia', de desespêro, de re- agir do seu Presidente,

um grupo intern�cional de
.j

_.

m,oforista, não se ame- provável que o presidente o qual é, não obst'ànte, de- cional, o Partido Social volta,
.
primeiras' nuvens enérgico, sereno,' inflex:vel

P
,.

t P t'd "'d "t"b 1 d d em elevar, acinía de diver-
dentistas. masiado esquerdista para o rogressls a e o ar 1 o que'l na VI a a 1'1 u a a

.
os

N
.- I t

,- T b' Ih' t B '1"-;' d gências, de competié.,ões, o'",
essa ocaSlao, o pane a gôsto

.

do presidente. ra a IS. a raSl elro, se'- povos., se a eusam e pre- -'

• lVlarte passará a 'cêrcá de 65 gundo apuramo�, lançarão nunciâm as grandes borras- interêsses partidários, &

Illilhões de'quilometros da

G
-

Jd' Ot
· , ·

I
(1 nome do jornalista �au- cas sociais. ll)ajestade do Parlamento e.

termo H� ,treze a�os que
"

' :ra 'n e ,I·e Ia lo Maranhão como .candi- Essa homenagem coletiva com esta, a honrabilidade

Marte nao passa tao perto
_ Incêudlo em nato â

.senatoria pel� Esta� I
ao Congresso, sem côr par-

do pôsto que lhe' confiar,�1.1
de l1ÓS� Verdade é que, den-

. do do Pará. Consta que o· tidária ou ideológica, estou .os seus pares, e o confir,::Ht�

��os!::�:�: a:o::t:ma��!: d.a' LeU -I a-o'" de Ho-o ra Oslo �::::;:;a:aO�!:a�:.: ::�:' ::::�ã:e !ue�:,n'=�:a:� ;::,:.�:�::, r:::.:�:;. qu,
l1'to é, a 56 milhões/de qui- OSLO, (Norueg�.)', 11 :1ato à senatoria,. mas ain-Ileh'os que andam em busca (D,"1 PANFLETO);

J' 1
'()._.O._.O._.".......()._.O-

lometros, apenas. Depois (U. P.) - Um dos maiores (ta não e certo o_apôio à de uma luz, nem que seja O TEMPO
ciisso, os astrônomos terão PAFdS" 11 (U.P.) - Foi

I
de "Ciênêias, professor d:;l incêndios que aquela capi-I sua candidatura pelo PSP,

r
de vela de carnaúba, que 'Previsão do tempo até às

que esperar milênios antes '.:levado à, dignidade de
I
Faculdade de Ciêncías ;e tál já conheceu, desde o f'TB e UDN. clareie a noite dêste cami- 14 horas do dia' 12.

de que tal fato se repita, a :-:;rande Oficial da Legião

I
Pm_:is., fi,n da guerra', declarou-se,' 'nho que se perde" comd na Tempo' Perturbado

'inenos que, daqui lá, os ho- 1ç Honra, o sr. Louis de_ clnte-çintem,
/

num velho
ESTÁ

�

VIVA. A
Divinà Comédia, pela .f10- com chuvas e trovoadas.

�,ens ]'á -ten.ha�_ co.nseguido Broglie, Prêmio Nobel de bairro. da cidade, perto -d� re;.ta 'escurà dos .fi,OSSOS des- T
"

ESPOSA E N S eniperatúra \- Estável.
\'iajal' àté Marte. !."ísica 1929, m�qlbro da A-

ATÉ NA PRISÃO F .

porto, destruindo completa- � D BE E tinos. À luz' poderá vir dos Ventos:_ De Norte a

0,s a.strônomos de todos cad�mia Francesa, secretá- I mente úma série de entre- homel)s 'de bem, que alí se LAGREDIDO este, com rajadas frescas.
os países pretendem pl'oC�- lio perpétuo da Academia jJostos e faz.endo ,danos no 'ME'XICO, 11 (U. P.) reunem e dev.em cônstl'tul'r

c Temperaturas - Extre-
d,er, no próximo verãó, a'

•

I
valor de varios milh,ões de "EI Universal" informa, ho- a quase. ,una"nim, l'dade do dI.

-

mas e ontem: Máxima
numerosas observações, mas VIENA,l1 (U. P.) - A ceroas. je, ,que Jacques Mornard, Parlamento, porque dé(ou- 30,6. Mínima 21,9.
(·5tas serão dificeis no' he- N!\ INDO.CHINA legacão da Tchecoslová:" '

/
._-- assassino do líder Qolche- tro modo não se compreen-

misfério boreal; em Bloem-
r guia' nesta capital desmen-

I OS GUERREIROS vista Leon Trotsky, foi ata� deria a escolha, do. nom-e -de
{'entein, pelo contrário, seu .

tiu forf!1alment� a 'noticia DESCANÇAM· �, .c-ado por outrO- detento, que Nerêu Ramos para lhes ser-

azimuth será plUito eleva- HANOI, Indo-China, 11 publicada pelo jornal ale-
-

.
".

:/
se achava armado com um vir de paradigma e de sím-

do durante todo o mês de ('U. P.) _:_ Empenhando-se mão dos súditqs emigrados. TOQUIO, 11 (U. P.) p�daço de m�deira; porém bolo da representação na-

.

junho. Blo�mbontein pos- em "um dos maiores bom- "Reiche!lberger Zeitung", ,O Primeiro-Ministro Shigo-� saiu ileso.
-

cional.
wi um observatório moder- bardeios de tôda a guerra segundo a qual a sra. Ha- i'u Yoshida salientou hoje, Os g�das desarmaram Essa previsão ou e.spe

no, dotado- de um telescópio . �la Indo-China" (conforme I
�a Benes, viúva do ex-pre- em declarações à imprensa, (>' ataóafl'te-

!
Jósé- Medina rança, podemos ou devemos

dê cêrca de 70 cms. de diâ- o classificaram as auto.ri- sidente da República Tche- que e.xistia uma trégua' .na· Chave'z, após .1I,ma' batalha alimentá-la, porque o Con

metro e o céu é, ali, parti- dades militàres), numero-' coslovaca', Equárdo Benes, situação_internacional co- br\ltãl, e o -�11cerral'am em grçsso não é mais aquêle
cularmente claro. sos aviões franceses arre-

�
teria morrido recentemente I mo resultado; sobretudo; urria cel� •

�o1i�{Íria,. onde, que nós, homens de idade,
A "National Geographic messm:am to�ladas e to-

I
em consequência de Ul;11a li dó cançaso geral da' guerra: segundo disse, inic.iará 'Unia conhece�os, e111 décadas

Society" se interessará; l1elada� de explosivos sô- I crise carc!iacà. A. sra. Hàna I O. Prin1.eirp-I\Únistro japo- greve de fome.
.

. ainda não mui distantes,
J;l'incipalmente, em �deter- bre os rebeldes comunistas Benes 'está viva e' se en-I nês regozijou-se rguaime�� , Me�1ina Cha,v!ez, conde- constituido; na sua grande
mina,r a medida exata do que cercaram'o baluarte contra na propriedade pes-

I
('om a ,re'lmião dos Quatro hado como làdfão dé auto- ,maioria ou quase totalida

diâmetro de Marte" que é, de Duen Bien Phu, na zo- H'al dó seu marido na Mo- tom Berlim e com as pTóxi-
.

nióveis e assaltante, decla'-

f'
de, de parlamentares sem

é.proximadamente, a metad na ocidental d� Indo-Chi- rávia e não em um hospi- n:ras atômicas rou que agre<Íiu Mornard vontade, sem iniciativa, sem �
dQ d_u T�.rra. na,

.�

tal de Praga.� ('por' mot!vos' pessoais". <independência; individu..al- 1"

Core �abot, sub-secretário
de Estado norte-americano,
encarregado dos assuntos

da: América Latina, decla-

.. ��.:�" ",."., NOVA YORK; l1(U.P.) ma revista afirma que o
.

d d G t
.

'a -- Segundo uma estatística ,�oiúumo-'- d,.e 1953 'superou o

apu :
'erar-se 'a ua ema '.

oublicada pela revista "Bu- .le 1!)52 em: 7 a 9 por cento.
SAN SALVADOR, 11 foi feita em entrevista ex- siness Week", foram censu

(U. P.) � O sr. John Mo- clusiva para a revista "Vi-. midos nos Estados Unidos,

sion", em idioma espanhol, durante o ano-de 1953, mais

que hoje foi distribuida I �t: :50.000.00�. de litros de

nesta capital, cebldas alcoólicas. A mes

_O....O.-.Cl_ ." �().-.()__O.-.(i__O._.(l__(O

,Vão Observar Eclip .es
po de agitadores, com o a-

'

S
' .

'

poio do .Kremlin, 'está teu- na uecta
tando apoderar-se da Gua-I LONDRES, 11 (U. P.) de quatro observatórios na

temala". Essa declaração _ Grupos de astronomos Grã-Bretanha irão á Suécia

__ .. para observar ó eclipse to-

V.amos Estudar na Escola tal do sol em 30 e 31 de

junho de 19M, e observa-

Plástica? ções especiais serão -tam

bem feitas de um avião vo-

Noticial� que será cons- iduas polegadas. A ser cons-
ando. a' grande altitude,

truida em Edinbugh uma' truido com um custo de
provávelmente ao norte

100.000 libras, será o maior
das Shetlands. Haverá tam-

A MAIOR ALTA 1)0
CAFÉ REGlSTRADA

NUM SÓ DIA

.

I que .me tivesse reservado o

ITÀLIA, 11 (D. P.) -, destino: ser um
:
homem

o professor BoBa,. presi-I c�ja única ��bição é a �e
dente do centro italiano' de nao ter ambições, com mais

pesquísa cientifica, decla-I.êste acréscimo, que êle -me
LOU que ó referido centro, deu, desde os dias de [uven
que dispõe hoje de um la- tude, de' sentir, de pensar e

'boratório de 1.300 metros de dizer (, que sínto e pen

'quadrados em Milão para so, sem outras restrições
as- experiências de- física além daquelas' que impõem
nuclear, estaria. brevemen- a verdade e o. decôro, que,

Santos registrou ontem, .a, te em condições de produ- aliás, é uma das formas- de
maior alta nos preços do' zir" isótopos sem depender que ela se veste.
café em um só dia, estabe- mais do estrangeiro.' O cen

Iecendo=se o preço de .... .fro efétúou trabalhos para
Cr$ 2.562,00 por, saca para' a realização de um reator
vendas ,atilais e Cr$ 2.700,00 'imclear e urânio natural e

para as entregas f�turas. água pesada,

�--------------------

própria
inerente

mandato, transformados em

autômatos do Executivo,
único poder que, na reali

dade, legislava; pois não

há exagero em afirmar que
tôda a obra legislativa da

n�pública era feita pelo fio
telefônico que ligava, no

Catete, o salão de despa
r-hos do Presidente e o ga-:
Hnet� dos líderes da maio

ria. Hoje, já não é mais as

sim; que ,o digam os' srs.

Gustàvo Capanema, na Câ

mara, e Álvaro Adolfo, no

Senado.
,

.Há no Congresso uma

mínoria que é quase maio

ria, senão pelo número, pe
los valores humanos e cul-

o Iremlím· Tenta
-----------------

rou que "um pequeno gru- S:' Paulo, 11 (V. A.)

de
_'_y

Matéria --------------�-�---------------------

História e da

o RISO DA CIDADE·..

Papai, o sr. sabe, que
dia foi ante-ontem?
Foi domingo.

OI, Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JUIZO DE DIREITO' DA rao independentemente de
C' , -

2 d M'COMAR'CA DE BIGUAÇU'
. -

F R b ristóvâo, rua 4 e aio,
EDITAL COM O ,PRA,'ZO justificação, mandando ei- citação: rancisco o erto, '

- '

, I no Estreito, precisa de um

I tar pessoalmente os coo: ...,. brasileiro; casado, comer- �h.'
, meio-oficial. 'll!l'U que. ser

frontantes, residentes n3.3 EDITAL DE CITAÇÃO ciante, residente em Bigua-
'. '"

.

COM O'PRAZO DE TRIN J
-

Ab h- S 1 competente, senão é favor
O Doutor, José Pedre -vízínhanças do imóvel, bera .

- çu; oao ra ao a um, -, ,
.

l' d'
nao apresentar-se, Tambem

Mendes de .Almeida, . Juiz como o Dr. Promotor Pú- TA: (30) DIAS brasileiro, natura iza o, ca-r . c ,

d. necessita um aprendiz
'

e
de Direito da Comarca de 'blico, o Diretor do Serviço sacfJ, cocerciante, resíden- ,

"

.
";,

,

.

O' DOUTOR OSMUNDO te e' dom'I;'c"I'II'ado em' Bigua-
14 a 16 anos.: Preferível

São José, Estado de Santa f?ú Património da União, apréndiz de tinia víuva ou

Catarina, na forma da lei, por ofício e, por editais, VfEIRA-DUTJl,A, JUIZ DE çu, e João Pereira, brasi- de uma senhora só.
'

,

etc. I
com o' prazo de trinta dias, DIR�ITO DÁ COMARCA leiro, casado, lavrador, re-

,
. Precisa uma empregada

Faço sabei aos que o pre- os interessados ir.certos, pa DE BIGUAÇU, ESTADO sídente em Alto Bíguaçu, '

_ "
" para tornar conta de, uma,

sente edital virem, que por ra, no prazo legal, se o qui- DE SAN.TA.' CATARINA, Mun, e Comarca de Bígua-
, menina, sem importância

parte de Maria Sacarela, Lerem, contestarem à pre- NA FORMA DA LEI, çú, 4° - Requerem, outros:'
, de côr.

por seu bastante procura- sente ação de usucapião na ETC. . sim, depois de feita a [ustí-
dor, o dr. Roberto Lacerda, qual se pede seja declara- ficação, a citação pessoal
me foi apresentada a peti- -do o domínio da peticioná, Faz saber aos que o pre- dos confrontantes, bem ca-

ção do teor seguinte: Peti- da, sôbre o aludido imô- sente edital virem ou dele mo do representante do Mi

cão: "Maria Sacarela, bra�' -el, prosseguindo-se como conhecimento tiverem que, nisté�io Público e do 'Servi
fileira, viúva, doméstica, re- .le direito. até final senten- por parte de JOÃO FRAN- ço do Patrimonio da União,
sidente e domiciliàda no lu- r;a. Para os efeitos legai" CISCO DE SOUZA, por por edital os interessados

gar Serraria, Município de dá a presente o' valor d•.' seu advogado, Dr. Walter incertos e desconhecidos,
São José, por seu advogado, Cr$ 3.000,00. Pede Deferi- Jorge José, lhe foi dirigida todos para acompanharem
vem pela presente, à eleva- menta, São José, 13 de No- a petição do teôr seguinte: os termos da presente ação
da autoridade de Vossa EiK- vembro de 1953. (as.) Ro- - Exmo. Sr. Dr. Juiz de d eusocapião por meio da

celência, Promover uma berto Lacerda. Na petição
I
Direito da Comarca de Bí- qual deverá ser' reconheci-

ação de usocapião; com foi exarado a sentença se- guacu. João Francisco de do e declarado o dominio

fundamento nas seguintes 'glJinte: Vistos, etc., Julgo Souza.Tbrasílelro, lavrador, do Suplicante sobre o alu-�.'
razões: 1. 'A suplicante, há por sentença a justificação casado com D. Cecilia Am- dido terreno, ficando citado
mais de trinta anos, inin- de fls. e' fls. p�ra, que a brosina de Souza, ambos ainda, para no prazo legal
terruptamente, sem oposi- mesma produza os seus de- residentes e domicíliados apresentarem contestação e

ção de quem quer que seja, \ idos e legais eleitos. Cite- em Alto Bíguaçu, Munici- para seguirem a causa até

.� possuidora de um terreno ::;e o Orgão do Ministério pio e Comarca de Bíguaçu, final sentença sob as penas
com .uma área de 1.0�5 m2, Público e-os atuais confron- por seu advogado e procu- da lei, Da-se a presente o

mais ou menos, situado no tantes do imóvel, e suas radar abaixo assinado, ins- valor de-_Cr$ 2.100,00, 'para
lugar Serraria, Município mulheres, se casados forem, crito na O.A.B: Secção de efeitos fiscais. Protesta-se
de São José, com as seguín- Cite-se os Interessados in- Santa Catarina, sob o n? por todos os generos de pro
tes confrontações: ao norte certos 'e não sabidos por e- 579, e com escritório a 'rua va admitidos em direito.

Iímíta com terras de Apo- ditais a serem publicados Trajano n? 1 Ed. Montepio Termos em que pede deferi
lcnio Teófilo Bouret, ao sul nos jornais "Diário Ofíci- 4° andar, vem mui respeito-: mento. Bíguaçu, 17 de a-

• com Pedro Machado, à fren- al", "Estado" da cidade de samente, expor e requerer gosto de 1953. (Assinado)
te com Jacinta do Amaral Florlanôpolís. Prazo do e, a V. Exa. o seguinte: -:- 1° Walter Jorge José. Estava
e aos fundos com terras de dítal, 30 dias. Por Ofící», - Os requerentes ha mais selado com estampilhas es

marinha. 2. Com a supli- científinue-se o Domínio de 30 anos, sem interrupção taduais no valor de Cl'�
cante possua como seu alu- da União, na pessoa de seu ou oposiç�o de quem quer 3,50, devidamente inutili
d'do terreno, tal como se a- i epresentante também ns que seja, estão na posse zadas. Em a dita petição fui

cha .descríto acima, há mais cidade de Florianópolis, pa- mansa e pacifica de uma exarado o seguinte l��pa
de trinta anos, mansa e pa- ra, nu.prazo de dez dias área de terra de fórma ir- cho: - R. hoje A. Designe,
cificamente, .sem

• pposiçªo .R�:mte�tar a inicial, queren- )::egular, sito nnIogaf Alto o �r: Escrivâ:o., dia e, h�ra "',.

�...-!� ou embargos, de espécie al- -do São j\>sé; ? �l{' dezembro B(guaçu, MtlQicipio �e Di-: paJlôà��audJEtnCfa de ._jtH,t\Ü .....
i
= fi '1. ,y"�

" ", -,

1
f
iti 'd 195) (' ) J '

P d
' .' { , ", . 'm�' � ........ ., n r.; .. _,1.., ..;�, ", • '�fEGADA '

fuma, quer egI lIQar sua e .; as; .... c;;_,' e r'é' guaçu, com a segumte c�- caç r'cler·e-q_�'J!m :J_-il'crr}O- :.'{
"

.. '. -

.::... {:: :. _"

,

'd
• f d d AI 'd J' - I t fi' bl" '0'- Pre sa- e cre·' uma boa

posse, nos termos o 'art.' J';len �s e mt.' a; UI':' frontacoes: - Ao Su ...
ar u ICO-. D'lguaçu, ....

5!)Ô, do Código Civil. 3. Nes- -de Direit.o. Em �irhide dt. 356,25
�

mts. 'com 'terràs de 124�8.,j)3. '(�ss.) O. �Dutra f
.?mpregada, ��e saiba co:_i

sas conpições, requer ':a que mandei eXlêedlr pre· Francisco Roberto da $il- Pr�cedida a justificacão' fpi nha'p. Tratar fi\. RJ,l� Bulcao

Vossa Excelência que, na !"ente edital que será afixa·, va; do ponto 'Sul, lado leste esta julgada por se�tenca I V.ianá (Praça dá 'Bandeira)
forma do art. 455 e seguin- d.o no lugar de costum.:: e segue uma linha em dire- 1 do teôr seguinte:' - Vist�s, ' 49.

'

--------

tes do Código 'de Processo �ublicado, por bê:. veze, ção Norte, com 273�90 me- etc .. Julgo por-sentença a

Civil, se proceda, em daí no "Diárie Oficial do Esta tros, confrontando com ter- presente justificação, em

A
RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇA

hora e, lugar, designados, .do" e por três ve::l"� no jO!" ras de imigrantes, seguindo que é requertene
/ João' tenf!a""O,/' ,

" h
' 7 Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO. DE JANEIRO

com ciência prévia do Mi- r.aI "O Estado, U,:ira con i> 'daí, J'á na porte Norte, para Franéisco de Souza, para .. d f 1 1Casa e ami ia, a uga-se ' Escalas intermediárias em Itaj'aí e Santos sendo
nistério Público e, do Dó- cimento dos interessados. oeste, uma linha co,m 17,25 que produza os seus juridi- I t 'lt' .

d
'

quarto com café pe a

ma-,
nes e u Imo apenas para o mOVImento e passageiros.

clínio da União a justifica- Dado e passado npsta, cid� me�os, e subindo novamen- cos e legais, efeitos. Façam- nhã a rua Conselheiro Ma- -. '

_

ção "initio litis" com o de- (,ie de São José, a.', dezesete te uma linha em dir(,'!ção se as citações - requerIdas f 93
ITINERARIO DO NM. "CARL HOEPCKE"

ra n.

1,. '!_)oimento das testemunhas: dias do mês de dezembi.·', Norte 82,25 metros, que na inicial:' a dos confinan-
_ _ o _.0_� Tabela de saídas prevista para JANEIRO e FEVE-PATRICIO CAMILO DA de mil novecentos e cin, confronta com a Estrada de tes do imóvel e Dr. Promo-

C.....
o
.... sa para �IREIRO de 1954:.

f'LVA. orasileiro, casado, quenta e três. Eu, Arnold.) Biguaçu. Ao' Norte com 439 tor Público, por mandado;

Iresidente e domiciliado em Souza, Escrivão a fiz dacH metros, confrontando com a do Delegado do Serviço I' IDA

Serraria, Município de São !c.grafa" e subscrevo. São terras de João Batista, Jo- do Patrimonio da União, a ugar Fpolis
�losé; JOÃO BENTO DOS, .J,osé, 17 de de-:>:c.nbro de sé André e Pedro Junk. Do por precátória, que deverá Aluga-se uma, rasa de

SANTOS, brasileiro, viúvô, 1953. (éif,) José Pt'dro Mell- ponto Norte, desce uma li- ser expedida ao Juizo de material (Nova) sita à rua
H�sidente e domiciliado em deR de ,AJmeida, Juiz d� nha, lado oeste com 159, Direito da 4a Comarca da Pedro Demôro 1612, (Can
Serraria, São José; SEVE- Direit', Confére ('om o <_>ri- metros, que confronta com Capital; a dos interessados to - Estreito).
nINO DE AQUINES, br2- �inal. Eu Arnu1rlo So�za terras de viúva Nau; deste incertos, na fórma do art. Tratar na Rua Saldanho
sileiro, casado, residente e Escrivão a fiz extrair a pre- p<?nto segue uma peque.na 455, paragrafo 1°, do CÓ- Marinho 123.
domiciliado em Serraria, �mte cllpia. SãJ �)v'é, 17 d� linha, Oeste leste, com 33 digo de Processo· Civil.

Município de São! José; to- �ezembro de 1953. José PP.' metros, bubindo para Nor- Custas áfinal, Biguaçu, ", .

c)QS lavradores; após o que (_1rp Me,:",ces de Almeida _:._
te um,a linha 92,60 até en- 15-9-53. (Ass.) O. Dutra.

júgem Vóssa· Excelência a '.Iuiz di.! Direito, contrar outra linha oriz6n- j
E p�ra que cheg�e ao co-

,

, " tal Oeste leste, que tem a nheclmento dos mteressa-,' Vendê-se uma cadeira de

LI-ra lem's P,lídte . distanci,a ,de 67 metros e dos passa o presente edital dentista, com 2 pistões, mo-,

. 'III ·".,U confronta-se""com terras, de com o pr-azo de trinta dias, toro etc.

O MÊS herdeiros �e A�dré de Tal. p�blicado e afixado na fór- Tratar com Amaurí Bot-

O referido t�rreno tem 'iria da lei. Dada' e passado
uma uma área total de ...

nesta Cidade de Biguaçu,
135.189,50 mts. quadrado. aos dezessete dias do mês Participação
20 _ Como o suplicante de setembro do ano de mil

por si e seus antecessores novecentos e cinquentá e

possuem o aludido 'terreno tres. Eu OrIando 'Romão de

há mais de t�inta' anos,' Faria, E;c'rivão, a fiz dati-
mansa e pacificamente, se� lografar e subscreví. participam às pessoas de

"

oposição ou embargo de es- Biguaçu, 17 de dê seteII!- suas relações o nascimento

pecie algumà, querem ago- bro de 1953, de seu filho MAURO, ocor-

ra legitimar sua posse, nos (Assinado) OSMUNDO rido dia 3 do corrente.

termos do art. 550 do Códi- VIEIRA DUTRA, - Juiz 'Floriânópolis, janeiro de

go Civil, para que 3° - Re- de Birei{o.
' 11954.

'

querem digne-se V. Exa.
ordenar a designação de
dia e iJor'á e local afim-de

Despede-se dos seus clientes e amigos e comunica que ten�a lugar a justifica-
que tendo seguido para o Rio de Janeiro onde pe:rma- ção preliminar exigida pelo,
necerá durante o ano de 1954, fatendo Cursos de Es- art. 455' do Código de Pro
p�cialização, está ao inteiro dispôr no que ,permitam os

seus limitados prestimoso
" ' cesso Civil, em a qual' 'pe-

__-""""''''''''''' El1dereco: Rua Anchieta, 16.,_. apart."1104.
-

verão ser in'çuiridas as tes-
_ Rio - Tel. 37-0528, temunhas, qu� comparec!;!-

DE TRINTA DIAS

Terreno
tocai de Futuro

Vende-se um lote nas

proximidades da Vila do
5° Distrito Naval "Pedra
Grande" medindo 10x26.

Informações: Rua Bo-

caíuva, 225.

Negócio á

Cr$ 28.000,00.
vista. Preço

slo PAULO
RIO?

� g.:,.'c��

/

Vende-se

PROGRAMA D'E FESTÁS PARA
DE'JANEIRO

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

Dia 16'- Sábado'-'
'

SOIRÉE - início
'

22 horas, SOLON VIEIRA E

SENHORADi� 24 - Domingo - SOntEE - início
21 horas.

Pia- 30 -'Sábado -- SOIRÉE -, ,PRÉ
CARNAVALESCA - início
22 horas,'

Dr. Alvaro de Carvalho,
;lotes a venda

/

Últimos lotes, na praia da Saudade, em Coqueiros,
ao lado do grupo escolar "Presidente Roosevelt", com

15 metros de frente, 8l'ea de 400 metros quadrados, ser
vidos de agua encanada e luz.

Infor:il1ações o local' com 'o sr, Silblerto Gheur.
".:<t'!'

, 'CURSO BOSCO
"

.......

';'.'
'.

(Reg. no Departa,,;:tento' d�_Educação)
MATiUCULÃ: 'Durãnte ti mês -de "janeiI:Q,' na

vraria Líder - Rua Tenente Silveira.
. INFORMh,ÇÓE$: Telefone: 3,661.,

;.

;� ,

.;. ,:/' "� ,{.: i �,
<'� ,,,.<j,."'''';. �:>'t. . -; �'

"

�'.

Li-
,

.:Partícípacao >ii
-:

"
•

'�,,' ',.... s (

ELP!DIO. BARBOSA �' ,ALCíDES:i-ROLlM
I

e" \'
" �

, BORBA
ELADIA MAIA

BARBOSA
e

IZABEL G. BORBA

têm o prazer de participar aos parentes e pessôas
de suas relações o contrato de casamento de seus

.

fi
lhos IREN� ELC! BARBOSA e BRASIL BORBA.

Florianópolis, 31 de dezen�bro de 1953
Ponta Grossa, 31 de dezembro de 1953.

Partícípaçao
HERMELINO PALMA VVA. LUIZA D'AMBROS

FAORO·e

ELZA BATHKE,_PALMA

Participam o contrato de Participa o contrato de
casamento de \ sua filha casamento de seu filho
MALBA, com o sr. Louren- LqURENÇO, com a srta.

co "Faoro, Málba B. Palma.
-'

MALBA e LOURENCO
'Confirmam

�

São Joaquim, 20 de setembro de 1953

V�. CARMELIA SA�' JO_ÃO ARCENO ALVES
,', €Y" NOEMIA :ARCÉNÓ

'

" ALVES
participam aos parentes e pessôas de suas

'

relações
,() contrato de casamento de seus filhos Srta. MARIA
DA GLORIA' SALOMÉ PEREIRA com o Sr. JOÃO
I,ARÇENO ALYES FILHO. '

),

, . 1
I

"
Maria é;.;Toão"

1 ' noi'l'l'(j§ Ji-'
Trindade, 24 de ô'ezembro de ,1953

LOMÉ PEREIRA

-< '

)
i

,
.

NaviB-Mllor «Carl Hoepcke»

VOLTA

'Itajaí IRio Santos

t 16/1
, 27/1
7/2
18/2

14/1
25/1
5/2
16/2
27/2

21/1
1/2
12/2
23/2

22/1
2/2
13/2
24/2

Horário de saída: de Fpolis" às 24 horas
do Rio, às 7 horas .

"

,"', Para mais- informaçijes dirijam-se. à
'

EMPRtSA NACIONAL'DE NAVEGAÇAO HOEPCKE
H�,�:, Deodoro - Caixa Postal n. 92 - Telefone: 2.212

•
•

Com ist. va.lo� V. S.
Abri.... um.. ContA que

;':l��-ii."!::"
lhe ..endllri jut'O com·

.... pllnsc.dOf'
II

IIMI,"" pArA SUA residin-

,
ciA um lindo e útil prtse!'lte:

umBEUSSIMO eqFREde J4CO eROMADO.

A·p,.ocure hoje o NOVO

NCO GRiCOLA '

,.�c7�,16
.

______ FI.ORIANOPOLIS -' SANT" I:ATARlNA "n,

B

Coslúr'eiras e Auxilíares
Costura

de

Precisam-se Costureiras e auxiliares de costura
COln bastante prática em confeccões de crianças.

Serviço permanente,
� �

1:rat.Qr à. ruª .s�lda!l4a JVJal'�nho! 127. """",� """,,".,' .. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Terça-feira, 12 ele J-aneiro de 1954 o IISTAOO

".�..{)..
r:

,.' '.

,I

-, '

. �
"'-E.r

..
,

" \.

.\

,,''',' .'"

d
'

t '

"I :;".

S'" "a",

.

;� .

-

.'
O,

I

rI,
, �,-.

.-<��"__Oflel'l.. __·IItJllI!II•••I••"'._.,�'__�·".I!",.....
.

;_lIImll'.-.l1li,"_ . .
por ti

••••••
• - - __ _ I

r O empa_, classificou OS Capichabas'
BllmllÍlà� 'ilt .·tena.�,al' ot ,c,atc�. d,a Slotà' &a,tariol. - T",de iol"liz para o:s bilrrigé!" vfi,rdes. � Brilhou a

d8f8ll�: '1I1t_tt. '� Lell, PéQafDlía, Tellolrlobll (ll8oa:Jty-) e Ralael� os
.

marcadores pela ordem.- Ivo,
lilofa).,AII1Ba. - t. ftllttras. � Arbltrag,eBt. � Figueirense 3 x 80areni O, oa preJimlo8,r.

Um público' nu�eros<>:'1 rante. na conquista do em-I barriga-verde. .Os visitan- tal c Petruski, a rnáqüina minutos verifica-se uma a Teixeirinha que estava cursos técnicos e físicos, os

compareceu, na tarde de fl',.ate. que eliminou o. "onze" j tes agigantaram-se no :r�- de fazer gols do Carlos Re- falta próximo a .áreâ peri- prep��ado para um
. "p�-l capichabas conseguem. o

ante-ontem, ao estádio d,� local. I mado
: defendendo leôní- naux apenas fez número gosa dos capichabas. Tei- tardo que bem poderia gol do empate e consequen

rua Bocaíuva, lotando to- Em Vitória todos admí- n a m e n t' e seu redu- no gramado. � Gaivota, o. xeirinha bate com grande ter resultado em -gols .
_

temente o da eliminação
das as suas dependências, -tíram a superioridade do l te até o' instante final, en-. perigo americano, não pas- violenela, mas' Adail sem- Alguns segundos faltam dós barriga-verdes. Anto

Era o joga que iria decidir scratch bareíga-verde, em- quanto que os das linha de sou de esforçado, talvez, 'pre vigilante realiza' um para ao término do perío- ninho e Rafael lutam pela
qual dos dois Estados seria hora derrotado por 3 x 2.. 1 frente, dotados de' m�ita t c'ell:do á fraca produçã.i da

I
vôo espeüicular cónseguin- do suplementar, Péquinha posse do balão. Falha, o za

eliminado. �s�i�, as praba�ilidades �e "fibra e coragem, souberam I
v.m��arda: E not:-se I'

que
I d� extraordinária íntsrven- recebe a pelota, avança al- �ueiro, dando ocasião a

E, assim, catarínenses, vitória dos pupilos de Hé-] no momento oportuno cons-Í aos dianteiros nao Ialtou cao. guns passos e desfere vio- que o atacante no instante
de um Iado, e capíchabas, lio Olínger no segundo en- truir o placard igual com I apr,:; algum dos nédios I

Aos �6 minutos, Fontana lento shoot rasteiro conse- oportuno enviasse a pelota
de outro, se empenharam eontro eram as .melhores. O que se classificaram para que conservaram a pelota

I
chuta �lto para o extrema guindo vencer' a perícia de ao fundo' das . redes. Nos

numa luta renhida e equí- "entraíneur" acertadamen- enfrentar os.

paranaenseSj
quasí sempre na área ad- Esquerda que mesmo acos- Adail. Primeiro. tempo: restantes minutos .nada de

librada, que ofereéeu mo- te fez duas alterações na vencedores dos baianos. versária, sado por Gerson, num' es- Espfrito Santo 1 x Santa sensacional sucedeu. Os
mentos de verdadeiro "sus- equipe. Bráulio no lugar O scratch de Santa Ca- 10 TEMPO: 1 x 1 forço desesperado' realiza Catarina 1. nossos, apresentando ex-

pense", principalmente nas' de Valério e Gerson na farina,. verdade seja . dita, ?:i �atarine�ses foram os

I sensacional,?abeçatla, man- 2 x 2, O ESCORE FINAL gotamento físico não tive-
investidas dos locais. Não aza, média direita, já que o teve diversos fautores que prnnerros a pisar no gra- dando a esfera para o fun- . Vem: o segundo tempo e ram forças para t,Ima rea

foi uma grande luta, pois, centro-médio do Paula Ra- influiram na sua' elimina- filado, abaixo de estrondo- do das redes e decretando os nossos se esforçam no ção, fulminante. E assim, a

técnicamente a m b o s os mós e o médio Tesoura re- ção do certame. Nos�:I de� �a r-clamação da assistência:
'

c' ponto inaugural do cote- máximo pelo' tento de de- partida chegou ao seu fi
selecionados deixaram a velaeam-se- falhos no en- Iesa atuou bem, mas as Logo depois entraram os 50. Mossiman, abandonan- sempate, o' que' surgiu aos nal, com o escore de 2x2.

con .. í��t*�'�io';""crqí1ê r'fí'ifãs "ül';�"�.i�1f!':�:'_�.- _visil�nte.s qu_e_:J"tambem fo� I do o_ à�co desnecessaria- 12 minutos. Saul, frente a

.

As duas of�nsivas,. con- se VIU: o trí-médío conven- ram fatais.' O ataque com- ;dm lC,v���m ,�s 1
mente fOI o causador do frente ao �rco capichaba _se OS QUADROS

SIderadas pe:_lgosas, foram ceu cem-��r-cento, ta��o posto. pelo que 'de
. me�hor jogacores formados, ,e I��tO." _. ;. "",'. .' �reparava para � a�remate E�PIRIT.? S���O

em todos os momentos so-
I
na marcaçao como no apoio possuímos e� artilheiros, presença das autorídades.' 'PrõS's� .o Jogo c�m os final quando foi violenta- Adail, �ece e Heho, Fon-

'brepujadas pelas duas
.

re-' aos dianteiros. :laudicou "qo_ princípio ao f(li hasteado o Pavil�ão Na-I ,catarinenses no
_

ataque.�:' ��derr�bado.. O juiz,
I tan.a,_ J. Pe�ro e Hélio; Zé

taguardas, mormente a d�s Contavamos com o triun- tj�,',�p.enas,' se, �:,salva?do (.�nal" ao som do Hmo Na-I �el por pouco n_ao consegue atent? �o1'ãi1<':e,�. �al:.LLu�z: JandUl� R�fael, Tom

'iisitantes que esteve nota- fo, mas uma surpreza esta- TelXelrlnha, que e o cere- ClOna] executado peh ban- Igualar o marcador, çhu- ta maXlma contra os v� e�vel e foi fautor preponde- va res�rvada ao "onze" [,ro d,� selecio��d� � o :ve- da_ de músicá do 14° Bata- !a�do alto. Bráulio �hufa tantes, sendo _en�arre�ad.o I -'
.

�
.

'

•••••
' ._-._......_... tuario" Saul, que' fOI arclo� Jhao de Cacadores. forte obrigando Ad:ul a da cobrança o mela Telxel- SANTA C/\TARrN'h�

.........................----- -1 ,."
-'

".- ;t'" .�' .

,-,
.. �,' • , • '. -.' • • -<:._

"

.
,

,roso, em ,todas _!s Jogada.s: . Mmut�s. apos .' teve
m1- nova

_

e se�saclOnal inter- nnha que o fez mara�llho- .Mosslman, Ant�l11�ho e

U. R.U 8 �U S E R V A N D O I [snel sofrlVel, nao pareCIa elO o preho. DOls
.

ataques
1
�ençao. Gal�ota �erde uma samente, desempatan�o a Ivo; Gerson, Brau.110 e Pe

.

'

-,'
- -

. '.. ' -, o co�strutor de
..

ataques ro�erosos dos lOCaIS foram
I
coa oportumdade _arremes-, luta. guinha; Pet:us.k�" Isnel,

Ze �o� Meng�.. ,1
TelXelrlnha mete� a bola

I fulmmante�
que ':lm(�S co�;_ 'llUltO bem .r:chaçados pe�, �and� no trav:ssao � logo Aos 27 minutos, lutando Gaivota, Telxelrmha e

-:- Mengo; tu es o' maW1. nas redes, o memsco d•. t)<a o seleclOnadp 'da, çapi: la defesa VIsItante. Aos 4 ·aepOlS Petruskl atrap�ha com o máximo ele seus re- Saul.

:��ai��:::�i.�:,��d:��?���� .�'.(o-al=(Oj tá� .•�;, {9 .• ;,:��.',_�."
� tendo nela gloriosas, pala-' Que �rtistà o esporte I'.ADnUI·Q.•.·ad'o, pel'o, rub"o-oeg.ro O 'j'ulo.. mÁx·lmo· , -do' loo'-b�11v_ras �UPER�� CAMPEÃO, perd�1'! '-iv_'.... �I • .... I u

xxx çarioca de 1951, ao 'golear o Vasco por 4xt,Isso é para quem pode, não .;_ A desculpa dos trico- O Maracanã apanhou,I.
'.

.

. ,
No jogo realizado sába-

é para quem quer! ,lores, vascaÍ-nos e botafo- anfe-onte�, a mai9r assis- do Campeonato de 53 os ceildo pela contagem de 4 carioca de 53, embora ain- do,· entre ,América e Bota-
XX}!!, . I. guenses (dr. Aderbal. titio tência j� vista' nu� _

jogo ('ünhmtos representati�os : a 1, golos conquistad�s por f dá tenha que enfrentar' o Jogo, a vitória sorriu. ao
- D-O,.U-T-O-R M-I-L- fEvaldo, João Linhares, Ivo do Campeonato Carioca de do' Clube de Regatas Fla-

\
Indio (2), Benitez e Jorge Botafogo. primeiro pela contagem

T-O-N, então o sr. annou de' Montenegro) e �uito des- Futebol, ultrapassando a .::nengo e o Vasco da Gama,
.

(contra) para o vencédor. O novo conjunto cam-
. mínÍma.

automóvel pela .cidade;· a�i- peitosa, como dida o IN- renda a. casa dos dois mi- Hder e 'vice-líder, respecti- t. Com a �itória
.

de ante- peão: Garcia, Marinho e São os seguintes os pré-
rando foguete e não convi- VICTO: - Há 10·· anos lhões de cruzeiros, o que vamente. 0_ prélio' trans-

I
ontem, considerada a mais I Pavão; Servilio, Dequinha ,lio! fiJ:�ais do certame: Fla-

.

. dou aqui o Zé?,E que, que o Mengo não era cam-'representa um novo recor- correu sempre" com'o ru-Iretumbante dos últimos

I
e Jordan; Joel, Rubens,.'men,goxBotafogo, Flúmi-

h'
_ , _" A ' t AI

- ,

Ic \lrrascao o sr. pa_gar. peao. _ con ece que e�! de de bilheteria. Defronta-' hro-negro no comando' das. tempos, o club� da Gávea Indio, Benitez e, Esquerdi- nense x' Vasco e América
De acordo com o score, esta vez..é SUPER .... 1°

'.ram-se,
.

de�idindo a sorte ações, para terminar ven- foi proclamado campeão nh�. .1 x Bang�.
não é? Vou até comprar Campeão de verdade; I .

__- .....--.,.----------- __� _

bicarbonato para. ir preve- 211 - De.fesa menos vasada; i·
. nido. 3° - Ataque mais positi-·

xxx vo; Vencedor da TaÇ!, Efi-
I

_ Santa Catarina empa- ciência; 4° - Idem-idem .

.

tou e perdeu. A nossa sele-' da Invictus; 5° - Maior

ção, como disse o -INVIC-! artilheiro do campeonato;
TO, estava muito falhoSa!!,. 6°'

- Maior renda; 70
xxx lV,Iaior torcida; 8° - Entre

Futibol é sangue, é o� maiorais, maior dos

perIla, é coração, é alma. maiores ...

Não tivemos nada disso. I
'.

Os nosso�, uns chupavam o
I Nazarelo Coellto

sangue dos outros (não 'é, '-.

.

Bráulio?) e de coração da- Aniversariou-se ontem o

va� 'o balão para os visi-
.

nosso bom coleg� e amigo
1antes (não é, Antoninho?). jornalista Nazareno Coe
Fomos _os pernas-de-paú l�, diretor-fund�dor do
mais gentís do mundó! . valente semanário esporti-

xxx vá,. "O "luvicto", que se

O Saul, depoiS do jo- edita nesta Capital.
go, foi abo�dado por um Inteligente e esforçado,
olheiro do Rio, que lhe o jovem c9nfrade vem se

acenou com um .vantajoso revelando um dos grandes
contrato para integrar o propugnadores do progres

grupo dramático' do Tea� so dos esportes de
I
Santa

trinho JardeI. Catarina, através -QS seus

isso é -privilégio do Mengo.

comentários sempre escri�
tos com elegancia e -impar
cialidade, a porito de mere- I

cer a admiração dos espor
tistas de nossa terra.
Pelo tránscutso, de tão

grata data, Nazareno teve

ensejo de receber manifes

tações de simpatia e apreço
de seus inúmeros amigos e

aqmiradores.
,"O. �ES'l:APO", embol'a

I
c_om atrazo felicita-o.

xxx

O :juiz Mister Jesus,
(Adelino Ribeiro) ficou ra

diante com o resultado. Um

empate, . entre ,o Espírito.
Santo e Santa· Catarina

era -mesmo o
. resultado

ideal para Jesus ... ·

xxx

Tivemos a impressão
de que Saul, no lance do

ilena1ty, 'perderá no míni
mo o menisco. Depois que

.

ECONOMI'A absoluta
Grande CONFORTO

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

1

'\ '-"����·7t
/"*':

.
�'-'

AQUECEO'OR, ELt:TRICO' CENTRAL

Capacidade:
100 a 1,000 litros.

AQu.eCEDOR
/

ELÉTRICO

��'4-
,IMERSÃQ e CHUVEIRO�_....__

CapacidJde 30 liTROS

." Construido inteiramente de

cobre.

• ACjuec;imento ultra �ápido.

• Hto' abundante na tempe
ratura desejada.

F,abricados nos tipos
'horizonto! e vertical•. �.�_-• !:r-�"- .�'.,.'.'.

-'
',.

:'.! .. ,.. ;o..,

o MISTURADOR DÁKO, de regu

lagem; Instantaneo, permite o

..i. (T1aior eieala d. graduações de

TfMPERATURA�
-

• Construção sólida, s�ndo a.'caixa interna de COBRE ,e
revestida de materiai altâmente ISOLANTE (lã de vidro),

'

• Resistência. do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de temperatura pOr: llRMOSTATO•

que proporciona grande ECONOM,IA.
.1/-"'_._-----

.�

GARANTç O QUE FABRí�A
'-.

,,_ C. IAMOS S/'·...ComêrçjO.-8 'alDeias
'Rua J�ão Pinto, '.••Fpoli,••5ta. Ca••tina����'""""""'"
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Q ESTADO Florianópolis, . Terça-feira, 12 de Janeiro de 1954 3

ULTIMA MODA
I(�()�()""()�()",,,(),

F Piá, ,va;" enio' 'vai
,- -

ADIL REBELO ,I ��Q
NO 'LAR E NA SOCIE·DADE

BBTAB.
Walter Santos

.
,

e

ELLY -GARcIA REBELO
têm o pra�e,l,' de comuni

car a seus parentes e ami

gos o nascimento do seu fi
lho ADIL R�BELO JÚ

NIOR,':Õcofridb .em 10
..
do

corrente, na Maternídade]
"Dr. Cárlos Corrêa".

"",;ô'

'� I T Z
,,0

Nasci, cresci, vi, lamentei busca os empreendimentos,
e continuo vendo .e lamen- busca a cadeira das facili
tando o indolente desenvol- dades.
vimento de Florianópolis, Um bigode na cara, gra
em tantos anos nunca tão váta no pescoço, sapato
pouco se fez de beneficio' .Iutroso -e parada" diurna e

efetivo ,e� uma cidade, noturna no café' Nacional
Localidades há que estão e �Ponto Chie," eis o instan- Fpolis., janeiro dê 1954.

As 5 - 7,15 -'8,45hs.
. Sessão das Moças

Gloria SWANSON
James wARREN em:

TRES�' DEMAIS
No Programa:
Comp. Nac.

Preços: 3,50 - 2,óo - 1,50
·Livre.

1.2 'DE JANEIRO,
_.

As 8hs.
Sessão das Moças

Gloria SWANSON

James WARREN em:

TRES E' DEMAIS
_.

Complemento Nac.

Preços: 3,50 - 2,00 - 1,50
Imp. .até' 14 anos.

As 8hs.
Ultima Exibição

Jané· Wyman - Charles
LAUGHTON - Richard

-... CARI,.�N em: .

: I AINDA HÃSOL�
-----------1 MINHA VIDA

No programa:

Complemento Nacional

.

"
.

_

Preços: 7,60 - 3150
Imp. até 14 anos

uni vestido de seda estampada, bem simples com

um casaquinho por cima. De um dos lados _tem uma casa

que deixa passar -Ui11 laço de côr lisa, mais escura.' Os

punhos do casaco também são da mesma dôr laço .

. -

(APLA)

\
\

jfP

A QUE MAIS AMEI:

.

LXV

A um meu amigo déste o teu retrato
com a dedicatória mais mimosa ...
no entanto, eu Luso-Brás - teu "Ruy Barbosa" -

jamais logrei o gôsto de tal ato.,

Minhas irmãs possuem-no de fato,
ofertado em linguagem carinhosa;
e então mirava-o qual divina rosa,
pertencendo-me ape�� pelo tato ..

Analizando bem ·as circunstâncias
que provoca�:am:. n1l.phas relutâncias
neste planeta nunca removíveis

. - .

NE� UM b�m julgador da nossa causa

teriá-.moral de conquistar a pausa
d�::mêussofridos golpes indizíveis! ...

LUSO-BRAS

Rosa A'VENTURAS DO ZE-M-UTRETA ...

Gel. Paulo W. G. Vieim da

o nosso presado amigo e ni Lenke, esposa do Sr A

distinto. conterrâneo Gene- fonso Lenke, industrial;
ral Paulo Weber Gonçalves - exma. Snra. d. Car

Viei�a da Rosa aniversari- mem Lúcia Toletino de

ou ôntem. Souza, esposa do sr. Euri

Personalidade destacada co Tolentino de Souza, do

nos nossos meios militares, alto comercio local;
sociais e esportivos, ° ilus- - Sr. Rorando Périco,
tre aniversariante, figura de comerciário;
'projeção e muitissimo rela- - Menina Rosemari, fi-

I

cionado, toi. alvo de justas 'Ilhinha
do -

_ sr., Aducio Vo.
r

_e significativas homenagens Lopes, comerciante; I

UM sre /kC'AVALO.
/.

APLA - );'2.8'
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o ESTADO

Palhaç
Florianópolis, Terça-feira, 12 ge Janeiro de 1954

... ,

o que comer. Tendo apen,as co, há 25 anos, fôra.elimína

cem francos no bolso diri- I do por estarem eles 'muito
(

gíu-se a um bar modesto velhos .. Entre os seis vete-

das imediações e bebeu um ranos do circo que foram,
copo de cerveja. Deix�u o ontem, para dar sepultura /
troco para a moça que' o, a Joseph, Gogo chorava in-l
serviu. De volta, ao quarto, consolavelmente. 1

I; teCaeO�bOs'e�rs.vt�a·Sçda_eo q.e�aenes,ox!peeernnl'-_ ���e ;'c� a u���a�a�
_

e quando êste encontrava-se
ência conduzem ao saber, à altura desejada, deixava
E divulgar o saber dos mais se a linha cair nágua. Prá
práticos é um dever' que se tico e maravilhoso.
nos impõe. Prático, porque não mais

Não faz muito, propala- necessitamos de fazer um

mos aos quatro ventos e esforço tremendo e, êste
mui especialmente aos pro- quando não bem controla-

UI�lho" eh. -11e' n' 'O iD,.ar:a � !I ' sélitos de Netuno, a valiosa do, a linha cairá ao mar sem

�" I: '. U experiência da adaptação a isca ou então sem o pan-

': ,,;_� '�tortiDà ;de;, .ferro", ::. guizos nas varas de pes- dU;:;:r��h:::�ep:::::o'ao
" Com prazer, vimos que içarmos o papagaio, senti-

VALPARAiso, Chile, 9 O carregamento, no total' nossa notícia' teve repercus- mo-nos retroceder àqueles
(U.P.) - O primeiro carre- de 1.200,00 litros de vinho, são nos meios internacio- tempos de garotos que todos

. h hil
será embàrcado a bordo do I,nais. Uma firma de Chica- nós desejariamos voltar, sem

gamento de vm o c 1 eno .

"B d tai '" té di
.

id'

, d
navio ran es am a e- go, em carta mgi a ao pes- cairmos no ridiculo, nós ho-

" a rumo aos países a
d d

" I.

�
. I

Hamburgo, e on e se:a Ile: cad,or qu_e nos fornecera a m_ens sazonados que hOje,. 'I
- ,.tA Um !

c �a�� cortm� ,de f�rro embar�do_ cf_ll1� desbQ.o'"a. ?1?�,�r-:r�a�,., 'oferec�u, e� nao m.�is alçamos papagaios ml,p 8880 �1j
no próximo- domingo, Hungria. r: •

"

, I SUbs�ltUIçao aos gUIZOS de ao ventoçporérri os"amarra': Ilet80fO"'Sobr8�
metal, chocalhos de casca- .

mos nos bancos. J DI- -

I'vel' dizendo das vantagens Além do mais, será uma ' a,a8 O Sindicato dos Empregados no Comércio de Flo-
'

dêstes últimos.
,

' resta para os olhos. A Ilha DIEPPE, França, 9 (U. 'rianópolis avisa aos seus associados, que desta data em

Ante o sucesso da primei- do Campeche, séde do Ca- P.) - Astrônomos france- diante, somente terão direito aos benefícios concedidos,
os associados que se acharem munidos da· respectiva

ra noticia, pelo telefone, foi- ça e Pesca, sobrevoada por ses disseram hoje acreditar carteira de identidade.
nos comunicado mais um uma legião de pandorgas..E que um meteoro, chocando- O associado poderá procurar a referida carteh-a-na

novo ,engenho. de pesca. na ponta' das linhas, nós, o se na atmosfera terrestre, secretaria- dêste Sindicato à Rua TENENTE SILVEIRA

Pandórgas. CeI. Lara, o -Amím, o Gene- foi a causa da explosão que 15 (Edifício Parthenon) .

Disseram-nos que. foi' eX-li ral, o Machado, o dr. Vitor ontem abalou' Dieppe.
. , Amâncio Pereira Filho - Presidente.

pe�imentad� Já pel� Banda o D�campora, o Capitão Ro- A explosão, . que partiu Gerson De Maria - SecI!'etário.
Oriental por Um 'nuestro manz e toda aquela pleíade janelas e portas desta cida-

/

hermano", hoje no nosso de pescadores, _ segurando de, nas primeiras horas da .

convivio e como falamos e_m ôs papágaios. i manhã, foi precedida de in-

telefone, claro está que to- Lureremirim. tenso clarão, a principio
dos pensarão no gentleman .

branco e depois alaranjado.
da Telefónica, o nosso par-

" Uma testemunha ocular dis-

ticular aniig9 J. C. Gan�o. O Precelto: �o dia' se que "durante uns dois

Talvez, outra méra coinci-
,

'segundos a noite foi trans- ,AI Diretoria agradece de publico a todos aqueles
dência. BOA VONTADE NO TRA- 'formada em dia". A explo- que com ela cooperaram durante o ano de 1953. Es-

S
.

f A ,

d BALHO são' foi ouvida quatro ou
pecialmente ao Sr. Prefeito Municipal. à Inspetoria de

eja como 01', e nosso e- Transito, aos srs. gerentes de bancos, às casas' de Pe-
ver divulgar o novo metodo Todo trabalho deve ser cinco segundo depois do

ças e acessoríos, aos seus clientes, e em particular a,

de pescaria.
"

feito com disposição, ale- choque. O solo tremeu e os cada um de seus empregados. .

�a praia do Carrasco ou gria e bom humor. Fora moradores da área do cáis Espera contar com o mesmo apoio e cooperação, no
nos costões da ex-Província �dessas condições, até a mais vieram às pressas para a rua

I
ano de .1954, para o bem do Transporte Coletivo em

. nossa cidade.
Cisplatina, encontrou-se, co- leve' ocupação pode tornar- em roupas de dormir. O

,

mo aquí, a dlfículdade de se insuportável, causar mal- clarão foi visto a 60 milhas Florianópolis, Dezembro de 1954.

varejar bem longe a linha estar e preguiça.
.

de ,dist�ncia de Dieppe. O ALDO ROCHA _:_ Diretor Presidente
de pesca. Procure ter boa von- capitão .de um barco de pes-

J lhas d
--.,-----------__:.._--'------,----

Surgiu então a idéia de tade para trabalhar, I ca, a 25 milhas da costa, re-

recorrer-:se às: pandorgas. encar'ando suas ocupa� l�tou que viu uma enorme

Por meio de uma laçada fal- ções com alegria e bom "bola de fogo" riscar o céu

sa ligava-se a linha, devida- humor. - SNES. na direção do_pôrto, deixan-
do atrás �ma esteira de fá

gulhas. Segundo os astrono

mos tudo indicava que o

lJ1eteoro atravessara a at
mosfera em linha reta cêr
ca de quarenta milhas.

PARIS,9 (U.P.), - Esta

é a tragédia de um anãozi
nho que fez rir' á r9ilha�es
de pessoas, quando atuava

como palhaço em um cireo.

Media apenas um metro e

sete centímetros e meio de

altura e era extremamente, enforcou-se com a correia

engraçado.Esta semana, ten- de uma velha maleta, que

'do completado ,1i�', anos de- prendeu ao armário, Quan
idade, 'encontrou-se sem, do a polícia encontrou o ca

trabalho ne� perspeetívas. :p�ver, há três dias, encon

Diante de tão cruel :--,Situa- 'tr�Hi ;tamb�m, uma carta

ção, .Ioseph Papp; tal o no- que Joseph havia recebido

me do anão., resolveu suici- ,por .outro palhaço, anão co-
,

-

dar-se. Seu pequeno quar- mo êle, de nome Gogo. Ne-
.to, num hotel de última la o companheiro lhe comu

classe, era demasiadamente I nicava que o número que
"

frio, e o ocupante não tinha ambos executavam no cír-

origem.
Inofensivo ao organismo, arradável' como 11·

cor.

FI,o r:ian,õpelis'
de

ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

'

Com viagens direta!' e permanentes
Matriz: - FLORIANÓPOLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135

Fone: 2534 -- Caixa Postal, 435
End. Telegl'.: SANDRADE

Agência: - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320,'24

Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

Agência: .- SÃO PAULO
Rua Rio Bonito n. 1247

-o-

Fone: 9-3L-96 -'Atende Ráptdo RIOMAR

End. T,�legr.: SANDRADE

(Agências no Rio de Jeneiro e em Belo Horizonte C001

t'/'áfego miuu o nt2 São Paulo com a Emprêsa de Trans
pm·t;?s Minas Gerais SIk)

Terrenos na Vila Fforida
(Estreito)

MAGNIFICOS LOTES, COM FINANCIAMENTO A
LONGO PRAZO SEM JUROS

Oportunidade especial para aquisição, com grande
facilidade, de um esplendido lote na VILA FLÓRIDA.
Lugar alto e saudável, e toda facilidade de conducão.
Priviligiada localização, nas PROXIMIDADES DO ES
rÁDIO DO FIGUEIRENSE, assegur�ndo valorização
imediata.

OS TERRENOS- EM ZONAS MAIS DISTANTES
NÃO PODEM OFERECER _ AS, MESMAS VANTA
GENS.

Peça hojé mesmo informacões a

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA SUL BRASILEIRA
LT�A. (SUBRAL)

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

A Casa Crediolar, de FARIA & Cia. LTDA., estabe-
lecida à rua Deodoro, esq. Vidal Ramos, avisa à sua dis-, • PlaCAS 8IP1LITIC.tt8. O G ac

·

tinta freguesia, que o Sr. Hamilton Espezim, deixou __I �lI' II I" 5ny ama I'asuas funções de cobrador da, mesma, não estando m�is (011.1 r 81,OaD8 18 _' "
-.

ppl'Íal)to, 'autorizado a receber qualquer importância � �1ISIUar •• t...
em nome da firma. t....t. i., .Ifll.l••

- PULMOSBRUM -
• T6nico Re.piratório, fi
-OPO.8YL-

l(eado - Pri.ao de Ventre

- RRlllaMIDB -
,

Sinu.it•• �Coriza
Os lAIOlATÓ1I01 "••"IUT. eomunl_ 1101 ln••"'1_ e FarmllC,.,lkOl
IIH• .,..., du diflclllded,. ., Imperla,". eNflnuam Mm alter"," e
rll_ ....rleee" e pronto e.lrega de lual ..pecialidad.. - 'edldol
.. " Ir.. ' •
IAMAR S. Ao • Rua Mal. Deodoro, 528 • CURITIBA

flORIANÓPOliS

Pescarlae

,.

•

Hamilton .Espezim

,

Avisa ainda que não se responsabiliza por paga- r

m€ntos que venh.am a ser feitos ao mesmo a partir, des
ta data, bem como por qualquer ato praticado �elo ci
dadão, em que entre em jogo o nome da firma.
, Outrossim convida o referido cidadão a comparecer
nos escritórios da firma, afim de prestar contas de sua

divida, que monta aproximadamente, 'em Cr$ 12.000,00
(doze mil cruzeiros).

' I

Florianópolis, 9 de Janeiro de 1954

FARIA & CIA. LTDA. 1.,.

5
-�----------------\----�

Vamos, à festa, Ruericla ...
cozinha tem comicla I '

�09D EM.

em armários, em, baixo da' - pia _.

[unto das paredes ... e aêãtlt'lc�.
baratas 1

NEOÇID EM PÓ nõo tem cheiro.
»:

NEOCIDrtlI
, em ILIIJ

lo

tom b é m c o.n t r a f o r m i 9 as, pu 19 º s e t r a ç a s

'Empresa Florianopolis 'S. A.
Admluistração 8 Transporte

TIJOLOS PRENSl\tJOS, TELHAS, LADRl�
LHOS, RODAPÉS E MATERIAL, RF.FRA

'TARJO
PJ10NTA ENTREGA

Cerâmica . São Caetano

JERONIMO COELHO. 14 Caixa
239 - Florianópolis

, DIsTRmumoRES

Postal,,
ATENÇAO

Em virtude da grande
fal�a de NIQUEL, a EM
PRF)ZA soli�ita, encareci

damente, a cooperação de
seus distintos frequêntado
res, trazen,do o DINHEIRO

TROCADO, pelo que agra

decem, ante�ipadamente.

--------------�--__,__- -7'--

)

Expresso São 'Jorge
- DIARIAMENTE -

FLORIANóPOLIS -- BLUMENAU
- AGENCIA-

0ACIQUE HOTEL -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I Ge�:�'������llt�epC!.����'.doUK��,���! Xavabtessa à esta capital "de sua viagem à Capital Federal, o sr, .

General Octacilio Terra Ururahy, Comandante da In- ------;;,-----...;...-...;...'"'---- ......,. _

��!��!� g!��:�r!%�n:�S�a�i��d��ãÓ deTnfantariav.com

Uma Embal·x'ada' Chefl-a'da- Por Uo ESTADO apresenta votos' de boas vindas e uma :
'

,

muito feliz estada em nossa terra.

lajeia O SESI' A Calplha' .

Catique ,- Deslumhrados
_

'
.

,

Aoll· Tuberculose Tes'les d'e Irm'ame"'nlo Quando se verificaram vidade para apurar os

a-I'
Meireles, falaram zn mier-.

�'- ':, . -:

. II.
\

na região do BrasilCentral,
,

contecimentos em seus 'por- Io-.a da J �E-3. "lô�re !: vi
W.(\SHINGGTàN,l1 (U. xímos testes de armas a se- recentemente, sucessivos menores.' Este. reporter era 'gern e seus ObJ.:.tI-l,)S f.nt

O serviço Social da 'In- pmha, recebemos oséguinte P.) - Soube-se que os pró-
'

rem realizados pela Comis- encontros sangrentos entre' c 110SS0 companheiro Geral- nós :interpret ')'1 I) ',[ens
dústria, em prosseguimento convite: -- _.. são de Energia Atômica de- .índíos, de um lado, e serin- de Farinha, que, para reali- 'mento de toda a tribo o
ao seu benemérito plano de Diretor .ro Estado. O URS.INHO NÃO verão compreender a deto- g�eirós e .castanheiros, de zar a tarefa, tendo que en- cacique Urubuenan
ação no Estado, inicia hoje "Em nome senhor diretor FOI COMIDO nação de novas bombas de' outro, e, em consequência, frentar os o'bstáculos natu- Não 'será nec�c,",�·i.a dize
vários serviços ligados à as-

.

êste Departamento 'Regional. hidrogênio "baratas", car- varies povoados se viram rais da região, permaneceu ��ue a j ecepção dos caneca
sistência médica aos operá- do SESI,- tenho satisfação ,

ROMA, 11 (U.P.) - Um, regadas' com "algo mais do ameaçados de invasão pelos nas selvas por 60 dias. O re- 'luS indígenas, t1.0 Galeão
rios da indústria.' Esses ser- convidar V. S. para inaug�- p�queno �rso, de a'p�nas 121 que hidrogênio". silvícolas, um reporter d'O' porter teve oportunidade de d�puls 1 o centro da, eidadviços são osseguintes: ,cen- . ração s�rviço d_e censo tora-, dlas de Idade,

. nascI�o _n� GLOBO encontrava-sê' na' recolher impressionantes foi das mais carinh. ': i-s, _

so torâxico, vacinação BCG .xico e vacina,ç�o B,�? da
I
Zoo .de Roma, mnd_anao f.�� IDESMENTIDO

região é, em companhia do depoimentos e observar a Na r e dação d' I:' GLOBO,
c campanha médico social campanha médico social do

I
comido por sua mae. Com.o OE TITO

'inspetor Francisco ,:Meire- 'tensa situação 'existente. mais tarde, muitos I,Opula',contra, a tuberculose. Dis- SESI catarinense contra tU-I ". sabe, as ur�as em catí-
les, do Serviço de Proteção

I

Numa série de reportagens, res os cercaram (,fÚij�endo-.oerculose. O ato inaugural veiro comem geralmente BELGRADO, 11 (U. P.)
de.

'

ti
I

G ld F
.

h ' lhes 'l)r'>�entes. 'JS índios,' _:_ O Presidente TI'to' decla- aos .In íós, .entrou. em a 1- era o arm a narrara a-.erá levado a efeito dia do- seus filhos logo apos seu
. , .'-

gora o que foi a sua aventu- sorridentes, abraçavam o
ze, a, " 16,30 horas, em frente nascimento. Com o ursinho rou à imprensa que vários I

.'

b
'

�

'ra entre os xavantes, sem seus irmãos ranc.-s, ·.· r;�an-'8 fábrica de Bordados

H�ep-I r:resente .parece �ue. � ins- países estão caluniando a. TERÁ ALTA, O EM-
. dúvida a maior Nação in- do sempi e.> Na SL�. Ju.nsa-ke. Cordiais saudações. tinto maternal fOI mars for- Iugoslávia, afirmando, que BAIXADOR LOU -

"dígena . do país, . somando g'�Q1 ses caríocas, o cr cíqueRenato Ramos da Silva, Su- te do que o desejo de "li- essa nação tem um acôrdo
RIVAL FONTES I de seís míl

.

di Urubuenan disse, entre ou-I b " filh secreto com a URSS
. cerca e seis nu m lOS.perintendente SESI". ertar os lOS.

..

.

RIO, 11 (V.A.) _ O sr. "DESEJAMOS VIVER tras coisas -:- que se pode-. I·,
Lourival Fontes, que foi EM PAZ E COLABORAR 'ia expressar em J:G:l: guês,

--'," "--
-� :operado, ';I)m� 'nõticiamos, I C�M OS BRANCOS"

.

com estas palavras:
na semana passada, na Ca- Os 8 xavantes viajaram -- 'Desejamos ";1"(''1:' em

-

sa de Saúde São Miguel, no
...
aviã� 2.020, da' FAB, paz E: colaborar cem os

em' Botafogo, continúa pas- pertencente 'ao 10 Grupo brancos, Sabemos .,(.'lU " en

sando bem. e tem sido mui- dos Transportes, e tripu1a-. tre nós existem os maus e

to visitado. Nos
.

últimos do pelos oficiais aviadores' Iernentos, os q1J.1' desrespeí
dias desta semana, como ir:- capitão Luiz Carlos Alian- tam as leis dos �el:.· capi
formou ontem 3---0 Globo a dro e tenente Raul de Sou- tães, mas tambsm e. tre os I

sra. Lourival Fontes, o Che- za Carvalho, da base de Be- brancos se verifica :1 mes

fe do Gabinete -Civil da lém"e sargentos Mário Gre- ma coh:a.
Presidência da Repúbliça ;,�orow.ski, mecâll:CO e Car- Temos certeza de que' as
deverá ter alta. los Prata, radio_ielegrafista. lutoridfões não êpn1.'�n a

Ontem, entre os visitan": Voaram diretamente de Xa- atit!Jde dos 1',,:V·:.t;:;: res de·
tes, encontrava-se o sr. Ge� vantina. em ple'l:)' B'rasil nossas h:.rras. S·). aH póde
túlio Vargas, que felicitóu o Central, para Goienia, onde mos vJVt r. Alí rre!;:((-mos,
sr. Lourival Fontes ,pelo pemóit:n'am. DaU viérã'm naseel':'l!!1 nOSS0S f1h(j� c ne
êxito da intervenção e ao para c Hio, d�sembarcandj . tos e dalí não po-1{jI11C"l sair .

mesmo tempo manHes�ôu .10 ;lCl.'Oporto interr..i.d.:mal- Contan1'JS com a,:; pl".»Íden
sua satisfação por .encon-I do Galeãe), onde já iJ.� eg-uar- -cias dé;;:· Autoridrtr!os ?ran�Às 14 horas de ontem com-. TIRA, BOTA, RASPA tr€s, responsável pela cons-

1 f b 1 I "C GLO
.

d ' 01--,"- ? S
-

o LONDRES, 11 (U.P.) t'rá- 'o em ranco resta e e� davam repórteres a.' '- ('as, pOIS e nos €s.,;.' quepareceu a.o gapinete do pre� . E DEIXA truçao. . e nao era para .

. ,r
r

TO r" ("BO
-

t· �_ hO pano desceu rápi,rlame�te cimento. BO e da RAD. ..xl ... �'" .' nao l"S ,a aqUém, Tlf.oy- .a-f''''I'to a Com'l'ssão Ex.ecutiva sr. Bornhausen' .. repousar, '.
,

..

'b d ',.
-

S _,�'
'.
",

.

"

no-Te'ai:ro Sadlers V.'ell, du- V
....

INTE SUECAS-VI- A em'·S:;('la car!.j·!3 �ç' a 0l'�era a:Jl'<,ssao; Io-'�tal,,'pú.lll�do P'DC, a'.'·,· fim' de. ç'omuni:,. . O sr, Irineu Bor,nhausen, porqu� já foi agquirida to- . ,

:
. dos ropm {.pna d'�' te a

'
.

'rante a representação de rr,esmo H, VOU a.)<: seu:.; ou-, '" ,_
_ : ""','

-

c·',,'r ao sr. Jânio Quadros a mandou ,dizer pelo seu jor- da a instalação, inclusive ta- RÃO AO BRASIL ] d t
'

"Carmen", quando a cã'ç'a ... intes �s prime� 'é!? l�úpres-.llJue es <,ue
. :St·€.l.] ,e, arem"l,CCI'sa-o da agremiação de nal, domingo último, uma· petes, lustres, linhos, cris- " ESTOCOLMO 11 '(U '

•
�

-

'. ,de Don José se rasgo'\lU am- ,.. sões dos indigera1s, C)ue, a- os seus .�uperw:��ij ..

'

.an l·nv'erdade. Nem mais nem' tais .e porcelanas? E as ri-
p:) O f ' •

(D
.

O Gl 'b" ., 11 d-lançar seu nome como c -

.

�Ilamente no momento em
.- -,-

.
pro esso� sueco, atré'.vés :'e um inlér;':\j ete, o. e

.

,o o,;. oe edI'da'to .ao· goveArno' do Esta- ·menos. Publicou a fôlha ofi- quíssimas alfaias e os carís-
(d g'

,

r a a) sr I
.

.

• • 1 1954. que se \aõaixou�para reco-
e mas IC suec, . pr'ópl;o inspebr Fr?nci�co )émelro 0e. ),"lo. ciosa que, quando S. Exa. simos quadros? Para que Ernst Idla, ,récebeu do Bra-'

!her a rosa que a . fasc�íüin-
Após falar o sr. Auzo Soa- man'dou construir os palá- tanta- antecedêl_1cia, gentes, "

, �il e da Argentina, vários ��.__;,..--te cig:irrdr,a lhe atirara.
l'es de Moura Andrade" dis- cios das Secretarias e da I:a aquisição de tant� coisa 'convites para �razer à A-.

Momentos depoi�, 'todavia, '

cursou. o sr.,Jânio Quadros, Agronômica, estava certo ;de valor,? Pra fic_ar mofan- _ -m.érica do Sul a sua eq,ui-continLoRva � representaçao,/

agradecendo e manifestanc;lo (seguro, mesmo) ,que
-

não, 90? Claro que nao. O que
aliâs com a casa ch(�la e em pe de 20 moças/ginasticas,

fua satisfação pela atitude. ida :Usufruí-los. Que não estragou, tudo, repetimos;
meio a sonoras garg'l:ludas. :') fim de realizarem uma

do PDC e frisando: "Este ficarial11 prontos na sua foi a tal história dó tira e
saudável e instrutiva "tour-

ato do PDC coroa alguns gestão. Que construira para bota e vice-e-versa. Ainda
née" por êsses países.

�mos que já me pesam de: o futuro as duas magnifi- agora, chegou de Curitiba (> sr. Ernst Edla, ao que
sacrificios e decepçQes mas' centes e suntuosas' obras. (ou S. Pualo) o técnico pa- UMA TESE DO BRA: tudo, indica, pa:.:..ece dispos-,
ue esperança nos des,tiriosl Qua�to �Q palácio das Se: 1'a a montágem de parquets. SIL NA CONFE;_RÊN-. to a aceitar õ 't!onvite, de
do nosso Estâdo e do nosso cretarias, tudo certo. E Chegou e meteu os peitos. .CIÁ DE CARACAS vendo realizar no Brasil
dmado Bra?il. ,Poderia mor- obra para muitos anos, ain- Tudo 'pronto; com lindos

Llm CUl'SO,' 'de ginástica de
re� neste instante que o fã- da. Mas o Shangri-Lá da arabescos serpeando pelo

RIO, 11 (V.A.) _ O pro� Lau mês, que começará em
ria em 'paz e sati�feito <:omi- Agronômica? Pois sim! No chão polido. Eis que che�

ble�a do comunismo, além 1<' de" junho do corrente I

go n1esmo". duro, lió duro era para es- gam os ·móveis '(especial-
d

-

d t anQ mostrando aos br;si-r
' as 'questoes' e �,a ureza, .

tal' pronto em dezembro úl�._ mente desenhados e cons- l�ü"o'.cs (pela primeira vez.),. econômica e de' outras, ,":tI'm'o. Mas o castelo encan- truídos) e brUcutú. Os ara- " tAntico corpo de sue-. constará da agenda dos tra� um au e :

ta·d.o emperrou. Com a tal bêscos d,os parquets não fa-

/[
n exercício da sua',balhQs da ,Conferência.,_ 1n- :�s',.o ".mania do bota e tira. Do ti- ziam pende'nt com o decór

teramericana de ,Caracas, �lllastlca naCIOnal. ,
b S' :., 'L dos móveis. E veio a ordemra"e ota. omente as RUer-

que se re�lizará nentro de

jp
..ODE·RIO' MILITAR,turas foram colocadas e re- sêca: arran.queM ·os par-,

, •

bl ' 1 O
três m,eses. A nele,gação do

DOS PAISES DOtiradas, nada menos q1,le _ quets! Ta" eau terrlve . s
,

,
-

�

r d '1 Br.a�Il ap.resent�ra, no e.n- I' OCO SOVIE�.-BONN, 11 (U. P.) - A três vezes! Portal:! e, iafi@}as, 'parquets sao Iga os 3,0 so o
t �b BL .�

seJo, uma, ese so re a crla-
Agencia D P A

,

anuncia for,am abertas e fechadas, por lIma camada de asfalto,
d f

i
, TICO. . "

- � h
.

't cão e um undo interame-d
.

t a eunI'a-o que d d r b-adas e re �o aVIa um gelo para o -

'.que uran e r
.. pare es e ru .

.

-

.. l,icano de ajuda social para .

se tealizou hoje, na sede construidas, pares de vezes. cumprImento da ordem: ar�J
b .

I VIENA, 11 (U. P.)
'I
/. , E

o com ate ao comunIsmo.
. .da Alta Comissão em lVIoh- Quando os azulejos foram 1'anca- os a pIcareta. as-

�

.

.

'. s�gundo, uma agencla vle-

len, perto de Bonn, os frês colocados, mándaram arran- sim foi feito. S@ não fôra "

nense especializada, a "In-
altos comissarios aliados caro e substituí-los por ou- esse tirà,!a�pa, deixa e bo- ALI KAN, NO ·RIO terreport Ost", as forças
deliberaram a respeito de tros (coloridos, chanfr�dos,

-

ta, como 1)0 joginho da piu�� .�

armad�s regu��res e as
.

um pedido do chanceler biseauiados) mais cond!zen-. 1'a Quadrangular, S. EXl;\., lá RIO, 11 (V.A.) - O forças' de' policia militariza-
Adenauer, no sentidc;> de tes com o luxo ambiente. já _estariarepousan<}Q, das Principe Ali Kan chegou, das nos países do bloco so

serem amenizadas -as penas Depois sentaram ,o mármore canseiras eleitot:'ai� E' as ao Rio, vindo diretamenté viético atingem os efetivos
i'1fligidas aos pnsIOn�iros (288 mil cruzeiro�) e torna- festas já estariam dan�o de Pluis em avião da ','Air ,seguintes: (o primeiro nu

de guerra internados na ram a tirá-lo, por causa dos muito, mas muito assunto France", confirmando-se o �ero é o de soldados, o se-

prisão de, Spandau, depois veios e das raias, que deve- para o
que ,adiantamos h� cerca gundo, de policiais milita-

que foram condenados pelo riam coincidir com os cen- BUM" de um mês. D�pois de uma rizados) Albania - �O.OOO
tribunal internacional de tros ,das salas. Ora" tudo permanência aqui, de duas _ 20.00-0; Bulgaria -

....

Nurembergue. Ísso le�a tempo e muito di- . ---
E.emanas, irá para ô interior 160.000 - 80.000; Hungria

Essa sugestão, diz a re- riheiro. Se não havia p�essa

"0 ,[STI"O.;....
d� São Paulo e, 'depois, vol- - 170.000 - 100.000; Po-

ferida ag�ncia, está' contida na conclusão da gigantêsca �[. II� ;: tará à capital paulista a;Íim lonia - 450.000 -.,- 110.000
l�u�a carta enviada ontem, obra" porque traballiavam, .". de estar presente a6 Fes.ti- Rumaria::__ 2�0.000 - ....

pelo chatiçeler aos três al- ininterruptamente, 64 ope- Em virtude ,rda fálta de vaI do Cinema. Ali Kan 100.000; Tchecoslovaquia
tos êomiss\a'riôs. Estes ulti- r4rios, recrutados nos qua- energia.,eféh;ç11, <mtem, pe- pre�ende passar o Carnaval - �00.00"o-- 100.000; Uni
mos transmitiram o pedido tI'O cantos do Estad�? Por- la manhã, ,""O ESTADO" no Rio e mandou reservar ão Soviética -;- 4.650.000
,iio dr. Adenauer a seus q\1e a clôr de. cabeça (pere- circula hoje.' com um bpartamento no Copa- 1.200.000; !otal._:_ 5.940.000
lespectivos governol) "ne) do ertgenheiro Oto' En- seis .(6) �inas. çabana.Palace. 1.710.00,0.

_--'-"

Florianópolis, Terça-feira, 12 de Janeiro _de 1954

Iho, às 16,30 horas, na Fá

brica de Bordados . Hoep-

pondo de modernissima am

bulância, na qual estão'

montados todos os 'apare
lhos para o �enso toráxico,
o SESI iniciará seu traba-

�IE��s��:����l[ment!�e Vencimentos
operários do Estado.

!MRtft-1,�__�.2:!ente CO�15iavel rea-'�-'-��1��, .,.

')izacao, Lera micio a vaci-

>

nação BCG, outra iniciati-

va de grande alcance, na

. luta contra a 'peste branca.

Para assistirmos'-ao lança
mento dessa grandiosa cam-

para os _funclanários do> Pará
BEL�'M, 11 (v. A.). - cão, acaba de enviar men-, cimentos ,ao funcIOnah�mo

O governador do Estado, 12�.gem ao Legislati�o, �on- I
estadual, na base de trmta

general Zacarias de Assun- cedendo aumento de

ven-11Jor
cento.

A CANDIDATURA
JANIO QUADROS

.

S. PAULO, 10 (V.A.) -

._. j $.tI

TIM-. •

PELA :PRIMEIRA
VEZ RASGARAM

SE AS CALÇAS :pE
DüM JOSÉ.�..

, {

ATENUADAS AS PE-
l NAS DOS CRIMINO

SOS DE GUERRA

no R-io

Uma vez ·por semana, o espaço aqui fica reser

�ado aos que nos escrevem sôbre assuntos vários.
xxx

"'"

De um viajante, qlJe por qqui passou, re�ebe- _

mos, de Paranaguá, o seguinte:
"Sua terra, 'sr. red'ator, é mesmo dos casos raros.

-Quando aí estive, há' dias, em contato com o povo
bom' e hospitaleiro, vi" certo dia, o Corpo de Bom
beiros atravessar a Praça fuzilando. .. Quís, depois:
ver os soldados do fogo n,a�ua luta heróica. Mas o

incêndio na Livraria Recorde, às 17,30 horas, foi
diferent�. Os' bombeiros, dessa vez, tiveram. por ini
migo o próprio inimigo do fogo: a ágya. Nada de
charnas e de fumaça. Inundaçã.o, apenas!'

.

Estive, depois, na Bôlsa de Valores. E, naq�ele
dia aconteceu por lá o que acontece, às .vezes, com
o'�elho anúncio de todos os dias da Hora ,do Brasil
- -Aviso. aos navegantes: - Não há aviso aos nave�

gantes! E por falar em Bôlsa, em dolares e em divi
sas, no carro que viajei para Curitiba, até os cata
rinenses estavam torcendo para que chegassem as

divisas do Paraná, por causa das estradás. Antes,
nos velhos tempos do dr. Nerêu (mel,! amigo do
Partido Lib�ral) tQdos suspiravam pelas divisas de
Santa Cataril}-a, porque as estradas \ram ótimas. O
sr. Bornhausen, em tã,o pouco, tempo, ,fez obra de
rnestre, às avessas. Como é quepode, hem? Se o go
vêrno Ílã<> fizer mais campos de aviação, Santa ,Ca
tarina acaba saindo do Plano Rodoviário. As divisas;
catarinenses estão ficando ruins até na Bôlsa!"

_

xxx

Resposta: Não há-de nada. Vamos, ao que pa
rece, abandonar o Plano Rodoviário. Em s'eu lug,�r.
o govêr-no adotará um Plano de Turismo!!! .

' '

.

GUILHERME

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


