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Representação Federal,lo Ministr.o·da Agricultura
,

Par� a re�ntaçã... federal' decidiu a

'

S'olicitou demissãtJ
'

Convenção mdicar os seguintes nomes:

SENADO'FEDERAL

RIO, 29 (V. A) - O sr.: de e mais demoradamente. ontem, verificou nossa' re

João Cleophas, ministro- da Não se sabe a resposta dadal portagem que o sr. João

Agricultura, foi recebido pelo presidente ao ministro' Cleophas determinara aos

ontem à noite em .audíên- demissionário o que se .es- seus auxiliares de gabinete
cia especial, pelo presidente pera na t-erça-feira p;róxi-' o apressamento' de todo 'o
da República, a quem fez ma, por ocasião do, despa- expediente da Pasta, bem Ientrega de uma carta pe- cho habitual do . titular da corno o clássico, arrumação
dindo demissão. AgricultJ.lra! No entanto, já das gavetas.

Dr. Nerêu Ramos

Suplente: Dr. Francisco Benjamin
lotti.

Gal-

I •. i-�"', .

CÂMARA FEDERAL
Segundo apurou nossa re

portagem junto .ao Catete,
o ministro palestrou rápida- .

. mente com o presidente,
voltando no entanto a com

êle conferenciar mais tar-

Oraçües para a Paz .

, WASHINGTON, �9 (U. Vo2l1:0S conservar a nossa fé IP.) -, Por uma proclama- -rn nossos mortos heróicos

ção presidencial, tornada -·t:d:nd; devotada e humil

púhlica,' Eisenhower consa- demente ao Todo Poderoso

grou o próx-imo 'domingo - oara nos guiar em nossos .

Dia da Recordação nos Es- .storços para -r'estabelecer

Dr. Nerêu Ramos
. Atilio Fontana

1

Dr. Paulo Carneiro
Dr. Aderbal Ramos da Silva
Prof. Orlando Brasil
Dr� Joaquim Fiuza Ramos Não conduz

:_, Dr. Ivo d'Aquine armas
'.

Dr. Leoberto Leal WASHING�O.N, 29 (U,
Dr. Serafim' Enos Bertoso P.) -- o Departamento de

Dr. Arquimedes, Dantas 'Edado anunciou que o .na-

...__._ vio francês "Wyeming", de-

(,OS coronéis estão' DOS tido no canal do .Panarná,
não' leva em seus porões

quartéis ...» carregamento de armas de
nenhum tipo que possa vio-

RIO, 29 (V. A) - "Os I guiu
o ministro Zenóbio da .

, , lar as regulamentacões a-
coroneis estão nos quartéis, Costa �'e torno a 'repetir: .

J

, luaneiras.
tratando de suas obrigações I

"Só há um desejo dentro do
�

d
. ". f

. Exércítt d t b Ih V·" d b
A tência àl'S dois sistemas de

e everes", m ormou o mi- ercuo: o e r aa ,ar '«' ISlla e 08 BERLIM, 29 (U.P.,,) - O d",

Zenób d C 'I d
.

d
. vi a , existente no momen-

nistro eno io a osta a

I pe
o engran ecimento o '

, ot d
'Conselho Mundial da Paz'"

to, () comunismo e o capita-reportagem credenciada em país e não é fazendo reu- O a I» f.:on erIu a Charlie Chaplin: lista. '

seu gabinete, a propósito d-e niões, e sim nas casernas WASHINGTON, 29 U. o I;r.ên:io Mundial da Paz.
uma nota ontem publicada que se· trabalha pelo Bra- P) - O comando da Fôr- Esse premio fui igualmente
na imprensa vespertina, a- sil". ca Aérea norte.-americana Ierid D eh

'

_
.con el', 1 o a imitri 05-1nunciando mais, uma relJ-

_, -

ar úncíou que' três bombar- t.1ov;tch.
nião. daqueles militares pa- Aêusado d'e deíros "B-36" farão uma CharIie Chacl.n declarou.
ra exami�ar�m a, .��tuação., �.ft.'"

.

"visita de boa. vont�de:"
-à que � dedica t • ia () montant

do naís,' ';:
.. ,e,� " � aaau..... .....",.r "" - • �O<--r::":.�-' .�.:'; �� .

- -"

1� 1"'1iêara'g,·uã, �oje, POl',mouvo do prêr- io H-d:hlS de "'!}€ne-
.: "Já disse urna vez que ,10, 29 ,(V·4·) � Apre-, da. celebração do D!�, Na�'" (kên:(.;'i","i:>f)l l�t.'dim e em

este assunto esta' inteira- sentou-se ante-ontem: .O ca- . , ' .

v. iOl!�1 dessa nação. Viena.
mente superado _ prosse- pitão-tenente Durval Au-

gusto Catharino, no Corpo "" lei-lo.Cordeiro d,e .'2rla de
..
Fuzileiros,. convocado _I:.

. . 'por 'edital. a comparecer à-

8100eradó "

"

� :qlfela corporação até o. dia
.

Ria,"29 (V.'A) - O pte- 29 do mês corr,ente..

sid�nte. da- República assi-
.

Segu'ndo apurou a' 'nossa
nou de�retó' exonerando o reportagem, há um ambien

genel�al de' Exérdto 'Qs.val- te favorável do Superior
do Cordeiro de Farias das Tribunal MÚitar, com rela-

tados Unidos ..:... às orações
para urna paz duradoura.
A prcclamação presíden

cial dec'ara notadamente

II.!C P( r 1 espeito ii memória
Ios mortos da guerra, "cle-

',UH mundo pacifico".

uDois . sistemas
de· vida)'

,

BUGARESTE, 29 (U.P.)
--- o marechal Vorochilov

: eafirmou 'pe�'ante o tercei

'0 congresso do Partido dos

I'rabalhadores da Hungria,
1 "possibilidade da coexis-

Cbaplln com O
Prêmio Mundial
ia Paz·

Dt1Fffg Hld�t' fi
;,Ip :'� ç�ú

.

NOVA IORQUE, 29 (U.

p"� - O navio sueco que

t1'al�spõi:"tóti ;à').rt\as-";'aa çpr
tiflét de ferro para a Guate
mala',

'

chegou aos Estados
Unidos e as autoridades mi
litares estão interrogando
ieUS tripulantes a respeito
:lo misterioso carregamento.

Pr�sidente da A.C.F
Oswaldo' Machadoo sr•.

Foi ontem eleito' Presi- nece�E:áJ:';:" p::ll'que o nome o. «ao�O da 018-0' ','
dente da Associação Co;- do sr. Osvaldo Machado é II

nO'cial de FlorianópoÚs, 3(Jhejamelite conhecido em 8180 bu»·
..

"elos r'esTlectlv�s deputados, todo.o nr,s�o 'Estado, proje- HANOI, 29 (tI. P.)
. M\SSO ·prczf.'.;.to conterrâ- tando-.se, ainda, em outros' .

/ G�neviéve de Gqllard, "an-H�6 '!' Osvaldo dos Passos Ia Fed·n;wão.
, . -" jo de' Dien Bien Phu", dej-

/Iach'ldo, do alto comercio
'

.
<. ,

xará Hanoi hoje, de manhã,
C,abe-nos, SImplesmente, .'

d t' dJ._ S
'

d
D·

,,'
d t" • " I

COln es m�A:I algon, on e
izer d�)s n�eritos e a ca- fOl'rnul�r ao .llustre conter-

.

,

48 h A. permanecera oras.
iucídade C(I pleito, no laco- rârleo, as melhores felicida-

'

heróica enfermeira partirá
na próxima segunda�feira,

funções de comandante da ção ao recurso -de -revisão
Zona Militar do Noret.

.

interposto pelo advogado
o decreto datado de' on- Evandro Lins, patrono' do

tem, somente. foi divulgado capitão-tenent-e Durval Ca-'

no "Diário Oficial" que cir-
.

Lharino. Esse oficial é acu-

clllou à noite. 'sado de peculato. ÜSrr,o de uma .:1otícia, é des- des administrat!vas.
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Dr. Ivo Silveira
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CeI. Joãó �Ioi Mendes
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Dr. Adalberto Tolentino de Carvalho
Prof. Flá;io Ferral·j

.

Dr. Wilmar Dias
Torquato Tasso
Joaquim Rigo
Arlindo Ferrari
Dr. Ylmar Corrêa
Tiago José da Silva
Dr. Renato Ramos da Silva

�

Ao estudar focalizar e comentar um assunto, o ho-I R
·

�... 'C'�. �
agredidos, pública e fís_icamente maltratados, como se o

meliI. de .impre�sa dará córda ao seu mecanismo ccre-

,I·,.'n· I. .

I.
.

ora'n .' o. '.
sistema do castigo corporal se sobrepusesse ao dos meios

bral cUJ'a atividade regula os ponteiros giratórios da ex- legais.
,

f
A

pressão e do. pensan]-ento, coordenados para a e emera Entendo que OCODrem, por vêzes, excessos de, lingua-
cronometria no m0strado!' da publicid�de, gem falada e escrita, transbordantes de malícia,ferina e

Essa imagem, inspirada por um relógio di:! pulso, aí ; . p1enos consentânea à dignidade dos homens públicos.
vai gongórica' e m'ais' desfigu'ra do que figura tudo quán- .

É humano' o desfôrço - pessoal - nessas lamentá-
to se queria dizer.

.

dós os vendilhões do Templo. veis, conjunturas. Nenhum inocente é obrigado a levar

Calma. E adian,\�! E nada há, por igual, como assinalar a benemerên- desaforos para casa... A tílnica dos magistrados exe-

Talvez melhor se (:n�enda o potencial intelectivo do cia, dar o seu a cujo é, �pedecer a chefe ilustre, aclamá- cutivos se quér imácula, virginal e cândida. E nel� se

'jornalista, se. comparado a um dína,mo que lhe i�arrega lo no pôsto aonde subiu' e onde se .mantém porque é verificam os retraimentos das sensitivas morais.

de eletricidade 'os eentros nervosos, de' modo a fazê-los grande, sem enchimentos postiços de propaganda. MàS, em primeiro lugar, o cidadão investido de po-
acend�r circuitos chispantes no papel que vai a. impri- No altar, o santo' deres públicos deve sáber que �ão se' destroem acusa�

miro O diabo"no pó do chão. ções, injúrias e calúnias mediante os revides selvagens
.

Isso me parece pal'O�li.geln de -eletricista _'.�' ..
,

.

Sim, õ diabo, 'por exemplo, perde'" o jeito e sente-se do espancament9, por procuração a terceiros. E em pri-
Enfim; compreendo, e bem, q ,dura e perseverante mal, se lhe pusermos uma cru.z nas unhas e um halo de .meiríssimo lugar, saberá outrossim que paisanos 'ou far

gente dos jornais. Como eu, ela é dotada .de .uma fome luz na' cabeça. d.ados, desde que desçam ao papel de capangas, não o

de escreve1' (scribendi sacra fames)__, escrever aquilo de
.

Seja, portanto, retra�ado segundo ós moldes da tra- desafrontam, antes mais o afrontam como instrumentos

que necessita para mimosear rião' o paladar alheio" mas dição: capribarbudó -e cornípede, embora o anexim o de víndita à honra porventura ofendida.

o �,I:!U' pessoal e imperativo em' repa&tos onde, há con� conceitue nunca tão feio como se pinta. Ele não é, de fa- Quem aplica a lei" quem a executa, a ela lhe cum

vivas'de cara feiá, pois nem todos apreciam os pratos to, tão feio quando tenta; é muito mais feio, porém, na pre'recorrer nas piores hipóteses. Mesmo porque os efei-
, temperados com a malagueta da' verdade.

, ,

intimidade horrenda das suas façanhas, de ex-anjo, das tos ·da vi01ência, são' con1l:aproducentes. Não' compen-
E isso, então, cheira a conselhos de coZinha. diete- suas arremetidas traiçoeiras, dos seus assassínios e tru- sam..Não·Javan)� �ão' reparam. E sujam de ilegaÜdade e

tica _ . .

cidações sob ,a ca�a do su'hôrno à bôca do cofre, e das crime a cambulhada de mandantes e mandatários.

Seja lá como fôr, o pessoal de redação me é"sobre- :>ugestões secretás à concha da orelha, O ,diabo, aí, se Tal é o caso de Nestor Moreira, cuja pena suponho
maneira' simpático, quando indigita e irrita figurões de, identifica com o homem-;

.

não andasse a 'melindrar brios de pessoa alguma. Sím-

emergência, quando desmancha catedrais de papelão, Pois, nesta R�pública, na Capital do Brasil, teorica- bolo ensangu'entado e fúnebre da Imprensa Democrática,
prazeres de manda-chuvas, aInbições descabidas, chefias mente vigilante das prerrogativas da liberdade, chacina-. sua morte"revolta a oplr:ião em geral, e enluta, a classe.
'unitárias -e autocráticas, políticas russas contraban�is� se, a pata�a, bofetão e murraça, um jornàlista em mis- de, quantos se dão ao 1abor Joliculário.

tas, furtivamente insinuadas fronteiras a dentro do 're- são pacífica de ·reportagem. Colhido no exercício profis- Quem subscreve -estas colunas, não costumando açu

gimen democrático.
.

3ional, Ne�tor Moreira expiou o crime de tom·ar notas de carar seus artigos':>com o néctar da louvaminha alugada,
Conheço e estimo .os "caneteiros desaforados", entre rep�·rter. E foi martir.izado às mãos de aimorés aindayi- ergue, mais uma \';êz, e seja contra quéin couber, um pro

'os quais. me: classificou, se bem. �é .lémbro, _o venerável gentes e sobreviventes no Distrito Federal, lugar onde! testo formal e ve'€Ínente. Protesto de nojo físico e moral,

d�pu'�ado Ent.d�ri.p. Ribei�o, �mh lahêe :épic? de e,��lta- esplende a flor da .cultura e da civilização brasilei.r:as. lançado à cara dos responsáveis pela eliminação assas

coes parlamébtar. Respelto esse me\! tlpo mesqu-eclvel. . Santa Catarina também já conheceu, ainda con�ece sina de um 'homem de imprensa. Nem por ser de Um pro
•

Adoro a gente escrevedeira que, 'à maneira de Ber- e identifica as pegadas da antropofagia bruta: e botocuda, vinciano, pequeni�o e frágil, valerá menos o protesto.

gerac, gosta de desgostar e se apraz em desprazer. '
, que ameaça devorar uma das. faculd'ades ma.is típfcas do No mínimo, soará como voz umida ao côro da indigna-

Para mim, com, e·feito, nada há -como desarmar uma :r�gill1en, -::- o direito de ctiticar ,e di\'u.lg�l':I'atôs adminis- Gão, ressoant'e di:! angústià, .que se alteou ern cada Órgão
arapuca reivindicar um direito, amparar uma vítima, ti'ativos de governos bon� e maus. digno do jornalismo brasileiro.

.

. derrubai, estátua? com pés ·de arg.ila, expulsar um e to-
I

,

.Jornalista�, em' Flori�nópolis, não há muito, foram, I BA_RREIROS FILHO

.........

•

._---,

Iclma de Q.II�
qu,er· d_vl'.
WASHINGTON, 29 (U.

P.) - A Çomissão de In-
,

qu�rito '

'Governamental A

mericana, perant� 'a qual
compareceu o sr. R�lph
Bunêhe, diretor do Vepar
,Lamento- de Tutela da ONU
;: ��'emio Nobel da ,Paz, de
,iaróu, por· un�midade,
((UE "a lealdade do sr. Bun

:he, ,€m relação .�o govêrno
dús';'Estados' tinidos estava

.)(')ma de qualquer d-ilvida.
,. .

O RISO DA CIDAD,E ...

UDENILDA Não sei
porque, mas ando com

a imp'ressão de t�r a

cabeça cheia- de teias

de' �ranha!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"Â MAIÓR ENCHENTE Assistência Médica' Domi-
' Neitzke,' orientador e diri- ELEITO VICE-ERESI-

;' <:;PO'5 'UL'fIMOS 40 ANOS ciliar e de: .Urgência) .

•
I gente das ,Casas Jaraguâ I DENTE DA C�A. SIDE-

'>
"',

' • "l'
,

,Está localisado à rua Rui I Iliest� Estado. I RURGICA., NACIONAL
, "Verdadeiras 'avalanches Barbosa, _no 241. I Causou vivo contenta-

de agua invandiram o mu- ESCOLHIDOS OS DEPU- mento, em todo mumcrpro

nicipio, no final do mês de. O MAR QUASI TRAGOU rTADOS DA,U.I?N. de Tubarão e no sul do Es-

Abril p.p., As aguas do Rio TEZZ PADRES DO ,GINA- tado;' a eleição do eng, Oe-

Capívarí . subiram tanto, S,IO LÇ>CAL. Na' recente c�mven�ão da raldo Fonseca, para Vice-

que inundaram todo logra- UDN, na Capital do Esta- Presidente da Cia. Siderur-

douro publico 'de Piratuõa, Dia de, I? Maio, os pa- do, foram escolhidos, ,para gica Nacional, O eng. 'Fon-
Fazenda Revoredo, vindo dres do' G!uasio Sagrado a deputação estadual pelo seca, que durante cerca de
a subir, pela 'Margem Es- município, o dr. Arnaldo oito a n o Iii r e si d i u

querda do Rio' Tubarão, do, HERCILIO 'üjz EMPA- Bittencourt. e o sr. Frede- n e s t a cidade, desempe-
outro lado da Av�ni'âa Aca, EMPATOU COM O 'rico Kürten. nhou as funções de Chefe

cio Moreira,
"

CARLOS RENAUX O dr. Arnaldo, atual do Setor de Sta, €atarina
Um gru'po 'de casas, re- prefeito, disputará, tarn- da.mesma Cia., onde gran-

centemente construídas, em Jogando na cidade de .bern, a chapa federal. geou símpatíase vasto cír-

terrenos adquiridos do sr. Brusque, .o Hercilio Luz, ESCOLA PROFISSIO_ culo de amizades.
Alberto .Knabben e Manoel F. C" desta cidade" càm- NAL FEMININA ., Foram inumeros os tele-

Jerémías, 'Fernandes, ficou peão da Liga 'I'ubaronense Pór decreto do sr. Gover- 'gramas _enviados daqui, ao i' \ �.
invadido- pelas aguas. Estas de 19�, empatou com 'Q nador, foi creada nesta ci- Rio, para o novo Více-Pre- r

casas,'"na .grandé maioria, Carlos Renaux 'F� C., cam- dade, a Escola Profissiona�·· _sjd((nte, sendo' que; em Ca

pertencem, 'a', empregados peão do Estado de 1953. Feminina "MARIA ,KON:; 'plvarí, os operarios, entu.
da cr�:.' Siderurgica Nacíe- Estâ programado para o DER BORNHAUSEN' (no- 'siasmado com a eleição de

nal, q�tl.:? reéem termina- dia 6 'de Junho a outra par- me da esposa do sr.tGover- seu . ex-chefe, chegaram a

ram a c�Jífs;t:(hção, com em- tida, nesta ci�ade:' nàdor) .

I'
tocar foguetes:

prestimo' nó' IAPL.,

�o: 10gra��uros'____ii�bÜcos I,NASCIMENTOS: "

'1
Para dirigi-la, ,foi nome'�-, NOV,A, D,'I,H,�TORIA DA

de EIra e, �;E:tuba" ,calcu,la- , .' da �" prof, :paula Huls� ,ASSOC!J\ÇAO COMERJ

,��,�que. ,; te�?a,m\ �'m�rridos. \
..Está em festas, ,Q lar do Schmidt,· diretora do Curso C�AL E ,I�DUSTRIAL

cerca' 'de quatrocent-os' ca- sr. Francisco Corbetta, ge- ,"Tout-Mode". Como auxí- DE TUBARÃO
valo e ';Üm:elevado numero rente da filial do Banco Úares as. senhor;s W�lda

'

de potra;�os,;'·ternei�as,. e Inco, ern_Cresci:uma, com Maria .Gelosa e Maria Co-' Foi eleita 'a nova "direto-
. bovinos: ';�háios: o nascimento da primogêni- laço Gelosa. A primeira

I
ria da Assoe. Comere. e In�

O i:pr,etçüzo, � na 'lavoura ta, ocorrido dia 28 de Abril irmão do sr. Heriberto HuI..
' dust. ele Tubarão, no dia

foi t�ta,L",�ó da fa�enda' Re- p.p., que na pia batismal se, e as restantes, sobri- 16 'de Maio, ,ficalldp assim
' •

t,}
=vorendó, perdeu cerca de receberá o.'nome de Maria nhas. Dizem, até, que o sr. constituida: ( ,';

10.000, sacas, de 'arroz, que de Fátima: Heriberto é quem manda
\ lio. "Luz F.C., o torneio 'I' Koeriíng, Moacir Gomes' de Carvalho, Manoel Domín-

t nadurose h I
Presidente: José Virgo- m:i�io da L.T".D" com os se- gos Freitas, Nilton J. da Silva, Silvio Carlos Lima, Val-

es avarn-rna uros e tin am na po itica udenísta de Tu-
'

. , lino dos Santos,' V' .

t' 10 B deli Felisbino.
iniciado a colheit�, quando. "', "barão.

' Ice- gum es jogos: - ar-

C'ASAS' JA'<R'AGUA l\1,'anoél Alyes dos Santos. riga Verde F C X E C
a, agua inundou tudo. A EDIFICIO ELIZABETH 'p'

'
•• ••

,
elos estatutos, lestes no-. Guatá;- 2° E C F .,

grande colheita de feijão, Está em vias de conclu- '. .
. -r" errovla-

�earão,' "os secretariós 'e te-
.

X Fi F C 3° V d id
' I' 'F d d d

esperada na seg'undà safra, Será instalada, com sole- são, o 'Edificio Elizabeth -

" no,' ,; amengo ".;':_ em e ser promovI o_ a c asse
'

,,' o qua ro e

"
"

• Jourell'OS '

Jogo Gremio D.! Cidade fU1:1cionários do Banco do Brasil, o sr. José Gaspar de
, foi toda agua abaixo. )li�ade, nesta cidade, dia 23 nosso primeiro arranha-geu,

,

.;" � ..' ,

'A' I I H 'T 'LJ FC .

I

Olive,i:J;a, ,deligente, 'gerente da filial, nesta ciqade do
,

A K Fr�ereza Cristina, 'df
I,

c�rrel1te, a',fmal ,�as df Ip�o�ri��a�e dos IrrJãp� ,'fQRN�rb�NICIO �DA'� '� ,�zu , �fc� �o: .,:uz '," 'n6sso prinCipal e�tàbeli��mento ban<jarió. - ',J /,

estev1e 'com seus tre�s p�_ Ç�SA,?" JARAGUA, q�e" MU�Sl �
'( r

GÂ TU&A- O
' �I 5 �,.C. Cer,amlça R. La- Funcionário. zeloso,' e compenetrado das funções

ra)izados, sendo que, 'no. ra- ficará instalada rio Edificio O Delo predio está des.ti-� 'j�E' ,D"',,,;,�S"p', 'RTNOENSE ge X Henrique �age F,C., que desempenhà, 'o I sr. Gaspar ,trnasfórmou, çompleta-

I
4.11" S 6° - Vencedor do 10 X m�nt�, as feições da' agência d.o Banco nesta: cidade, ti-

ma de Lauro Müller, le- Elza, recentemente cons-, nado a servir de hotel, dis- "'" '"

and I

__ Vencedor do 20 _ ,70 Ven-
r o-a d9 l!larasmo em que ,outros gerentes a del,'xa-

vou quinze dias, Jazendo truido" ao' lado do' Banco pondo de ótimas aparta-, I
I ram

b ld
Teve ugar, dia 16 de cedor do 3° X Vencedor

.

a eação. Fica�os ,qez dias, do Comércio. mentos, sendo seu acaba- M
,Acarteira agricola, por incrível q'ue pareça, estava,

sem
-

nenhuma' ,com�nica- Para tànto, já se encon- mento, todo ele, de esmera-
aio, no Estadio _do Rerci- dO,4° _.:. 8° - Vencedor do antes de assumir a gerencia, pr�t�camen,te paralizada.

-

d"" "1 d d
5° X Vencedor do 6° - 9° '- Ven:cedor do 7° X, Foi ele,e que ,deu grande impulso, 'que vem d'esenvol-

\ çao 1'0 OVlanif 'com, o su e tra nesta ci ade o sr. Erwin a constr}lção. V
,

,encedor do 8°. vendo de maneir,a auspiciosa a ágricu ltura e a pecuaria
'

o norte. S,ó o aviãó, nos li- S 'd 'r I
�

.

, agraram-se vence ores o E. C: Ceramica R. La- no su do Estado, não falando nos emprestimos indus-

,./ gavá éoin, 6 \esto do país, ge e- o 'Hercilio Luz F.C�, recebendb cada um, lima ar� triais

{ graças ao nosso bom cam- ,tista taça.' �usta, pois, a s�a promoção,

po de pouso, que ,pelos 'i'
bons métos de construção,

NOVO D1RETORIO MUNICIPAL DO P.S.P.,·'
não sofreu a ação da trom

ba: dagua.
Nos ultimos quarenta a-

,

Pelos� Municipios'
.

. �----

'De Tubarão
, , '

. . , ..

": ,li r: _ " .

nos, não se viu

igual.
enchente

MANO�L AG1.JIAR
.I. �\ ,:' \ ...

,l\1pdou: :sua 'res�dencia
pa�a Curitiba, o jo�nalis�a
Manoel Aguiar, que fundou
ha ,24 anos aftaz; o semana

rio ",A JMPRENSA" e du-

rante t_Ç>do este tempo o

.
"

dirigiu.
Ao �usentar.,se, de -Tuba-'

!ão! arrendou as suas Ofi�
"cinas 'Tipograficas, aos seus

ope!arios" com 'preçp i-rri

�orio e tambem arrendqu o

'jornal, ao sr. Mélnoel Bri
, !iid� C�sta, Oficiar do Re

I

,gist:ro d� Imóveis e Vice-
, ,Presidente do P.S.D ..

, O jórmílista Manoel A-

guiar, que-- está dil"igin�o a

Editora'Guaíra, em Curi
,

, tiba, v�lt�;rá a Tllbarão, pa-
.•

.'.r; "". I
,

':'" }'a: ouscar ,sua fàmilia, oca-
" -�i�o' em qUe, lhé. será pres

,

�:�àdo' uma, homenagem.
'0

..
.

':..;
,

. �. .'
.

Ü�S:rAJ"AÇ'ÃO DO
sANDu', "

; "EÍ:it're' ;à�-' comemorações
-do Dia do Trabalho' nesta

cidade, constou a inaugura,.
�ão dd SANDU' (Serviço de I
; ,

Realizou-se no dia 16 do corrente
Numa linda colinà,' na Màr�m E�querda, perto do

às 10 horas no Cine Vl'torl'a "pra ree'stUrmutaurrae�mado, Humaytá, está sendo constrUido, pelo governo do Esta-
, , cao o d G E "H' F "s b

"

-

Partido Socail Progressista, presidida pelo CeI. "Ló s
� o� .o .. en;lque ontes

"
uas oras estao bem

, Vieira. "

- ' pe adIantadas e sera um grande ,me,lhoramel)to para a cida-

Ao áto, 'compareceram cerca de t ' ,

A de" mormente para a zona da Margem Esqu«}rdâ, onde
sesen a pessoas d" d

".'.,
'

tendo alguns obs-erv'adores a'fl'rm'ado, -

' o, numero e cnancas e ca a vez ma10r I

, que, nao passol,1
•

"

de 40. ,', I'A ' f I ,.'

d
-,

"

ARRECADAÇÃO "FEDERAL
pos a a�em varlOS ora, ores" foi, eleita a seguin- �

te ,mesa: PresIdente" Vereador Gustavo Rocha; Vice- A CoI. Fed�ral arrecado� em 1953", Cr$.' 4.472.231,10'.Vitor Alberton;, 2° _ Vice-Adelson Lon�o; ,3° Vice- pau-Ilo Rosa; 40 _ Nels.on Ghisi. '

"

Tubarão, em 21-5-54. I

Secretario Geral, 'Pel'y Camisão; ,T'esoureiro (}'e-,
O ÇORRESPONDENTE.

ral Antonio Corrêa Larroyd, ex delegado de policia.

'.'.

,I

ESCOLA TUBARONE�SE

,

.

I
"

S DE 1 DIA

NÉW ItAMP$HIII
LEGHOIN .RANCA·

"Proced.nt4!s dos 5el.:
cionados. pra n téls da

GUN.lA llA,.CA

, 'di�:\�., '

: �� ,

I .. f�.

Por .strad". -" ferro ou O,NDI C,OMI!R.• I':
.

avião, lar.antimos a s�a '
'

,

.....acla viva ,ao, local, 1�'
, '_.,

,', I ,,.,, ' ,...;
,

fmi••ne» .11. anúncio'. r,�f�,�á: ,':y ! __
" ,,�,: Dt••li. ".1'., " ::'

9,614, WA Mind. ,d. ��uj�lr�3sse\'
"

'f Re�a:o, ���g�'o .-:,Diretor� :dcí S�Al.RIO-,
"

' ',>;'''' . ES,t. 5tci: Mafia, 511, Ca!"po Grande ",D. F�d.,.al
·

SCf". RJ,Ô, SiA
i..

0.0

',Rio: Avenida Mqre.chal Floriá 'O, 96-A Esq, de Andrada5 Tel. 23,5029
S. Paulo,: Ccmpqnhlc 'Aviéola .Sõo Paulo '- Rua 25 de ,:kmeiro, 233

Voga pub leido'de

JOSÉ GASPARI DE OLIVEIRA

GRUPO ESCOLAR "HENRIQUE" FONTES"

EDIFICIO DO FORUM

Tendo o sr. Governador destinado uma bôa ver

bã, para a construção do Edificio dó Forum, estiveram
em Fpolis, o dr. Arnaldo Bittepcourt. Prefeito Muni
'�ipal, dr. Euclides C�queira Cintra, Juiz de ,Direito e

11'. Ataliba Cabral Neves, Promotor .Publico tratan-
, ,

to junto ao sr. governador, da escolha do, local.

A Escola Tubaronense de DatilograJia, cl,'eada e

'1iriglda pela habil professora Maria Corrêa, formou
mais uma grande turma de datilografos, em fins do mês
passado,

,

O áto que foi solene, realizado. no auditório da Ra
dio Tübá e por ésta irradiado. Contou com a compa
'ência do dr. Euclides de Cerque'ira Cintra, dignissiin.o
Tuiz de Direito da Comarca, Ver.eador Manoel Brigido
Cost;;, João Antunes Corrêa e o advogado, dr. Francis"
�Ó Cm'lo� Hegis, que foi o para,ninf.o" os qu�is tO�llaram
1ssento U mesa. O al)ditól'io 'estava repleto, como nunca

'oe viu, '
. "

Os diplomados; são os' seguintes: Almerinda Ma:'
i�hado Mendes, Helia Viana, Rilda' Medeiros Maria
1zaquir M. 'Fermindes, Jacy Uliano, Leonezis Gene Vi�
cente, Leci Mota, Nté-lchiades M. M. Medeirps;'Maria

'

J

Nelma Antunes, Hilda n. FéÍ'reir�:-JrHa Gonçalves" ,Te:- " E'M�RE'G'ADA,rezinha Medeiros" Valdeli Med��ós1,Arleu Gonç>alves ,',: " :r?;. I"
" �,

,

'Edgar Ld,ttin,.Garibaldi J0Sé' 'Pac�e�Q, Hilario Perei.ra:' " p,recisa-se de uma, <itie s�iba' cozinl)ar. Tratar à rua

I
h·oni. Sotiza ,�essôa,. Iv�m Faria� ,Tavilres, Iosmar José ,'Bulcã..Ó', Vlaha (Pré}ça da Ba�deira)! J,l. 49. Não pl'ecisada SIlva, , Joao AVlla Barreiro�" João Men'des Xavier, .,' ,

.

José Pra,�ad_l€s' Freitas, JUi'and�'r ,J.osé da Silva, Levi' 1:( as fIlas.

:.t "

",
,

'.

DE DATILOGRAFIA

TEODOLI'TOS
, DA AFAMADA FABRICA
NIPPON KOGAKU JAPAÓ

E TODO O MATERIAL DE SUA LI
NHA,' NIVEIS, ETC. EM ESTOQUE
PARA 'ENTREGA'IMEDIATA. .PrTEN
DE-SE PELO REEMBOLSO PQSTAL.

F:UNDÁ.DA EM 1930
'

A,,'GUZMAN
AV. IPIRANGA, 1058, TEL.: 34-3871

SÂÓ PAULO

Basta saber: te" 'e escre'ver
, PARA'

.
.

,aspirar a um tutmo brilhãnte, diplomando-s� POR
CORRESPONDENCIA no CURSO GINASIAL (Art-
, 91 d.o :)I�C, .l ..ei n. 4.244)

Pecam. infol"uaeões ao· 1. N. C. A.
Praia de Bf)tl'ifogo; 526 - RIO.'

i'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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·;·�o
NO ,LAR ,E 'NA SOCIEDADE

FE�
,

B�p:erIDl8Dte boje

da assistência aos menores,
culturais tributarão ao ilus- terrâneo Capitão Ari Oli- tos de muitas

fel,icidades. I' Perderam'_ 8/'lall,'o ilustre nataliciarite vem se
'd E

' .

N' 1 F AZEM ANOS HOJE'tore e benquisto aniversari- veIra, o xército aClOna
'

,

'

, :conduzindo com critério e '

o C M Y' M' de em" "aoante, às quais, prazerosa- e 'em, serviço .no 14 B. ., ':--, enina ara- anã, V,,'abnegação, honrando a ma-
mente os de Ó ESTADO,·s� �qlÍi�,s�9:i!lqo.), ," _' filhin.ha ' do sr. ,Gualbe,rto I' HOLLYWOOD, 29 (U.gístratura barriga-verde na " , ,J. -

Iassociam,
.

formulando à' s:', "0fi,<}i-â,;I·b.,rHhante,, possui- Santos-Sena Agente posta -" P.) _ O advõgado do casalconservação de nobres mis- , '

, ,� excia. os melhores e, mais' dor .de uma W·alentadaJ9� telegráfico no Estreito; Dick Haymes e Rita Hay-sões.
sinceros votos de felicida-, .Iha -derélevantés serviços à '

:- Sra. ,Ana Célia de Car- worth declarou que as lá-Muitas, e significativas" des, extensivos' à exma. fa-: ii�iÍ'i�,.'�, il�stre aniversari- ',valho Uriarte, esposa do sr. grimas saltaram dos olhosserão as homenagens que a "

1 i de i
, J'- E A. U" 'tmília.

_ <í,nte sera a- vo ,e mequivo- oao ugenío riar e, co- dos dois; numa irreprimivelsociedade local e os .meíos l
"

d" . ,Sra. Nene Perjeito da Si va cas provas e apreço e SIm- merciário; reação de alegria, quando
-

.....--------------------1----- -- Vê ,transcorrer, amanhã, a 'patia, não só por parte de - Menino Alínor, filho receberam a noticia de quer
r »

,

� �:.'.�""""
'

,�/i.+' --

r:;;;:.... sua data natalícia, a exma. seus colegas, como pelo do sr. Agenor Vieira; havia sido suspensa a or-L, _ Proteja, sua cútis e . ."

�'
. '\ ,-":1

�

�Ç!.h.o
,�',,:!;"j1 _'

'

, sr�. d. Nenê Perfeito da su. !';undo civil o�de o natali- - Sta. Miriam Mussi, fi- dem de deportação contra o

f" f
' "':':'1

va, genitQr.� do nosso c6I�- ciante.é muito relacionado. lha do sr. Mussi Dib M\lssi, ramoso "crooner", marido

\
aça triun ar sua beleza t.. '"

r. ""

ga-de-ímprensa Jom. Zedar Às muitas homenagens comerciante em Laguna; da rião menos famosa es-

,

/L � }��

.�
<

� )irt:p.
,

f\, ."",- , '-, Perfeito .da Silva e do sr, que lhe serão tributadas os - Sta. Maria de Lourdes trela cinematográfica.
,,'�,VVU,

-

'

,

,,,:" \\'r -br, '> ,ii-
Acary Silva,capitalista.: de O-ESTADO se associam Schmidt;. David Marfus, o advoga-'"

r

/
A veneranda aniversari- formulando os melhores \TO- :._ Sta. Maria da Glória do, acrescentou que ambosBUE�OS AIRES '�

"1

J' '+ 'ante gozando de grande tos de felicidades� Pereira, filha do sr. Amân- ficaram em estado de quase'" '� '., �»'.estigio na ,sociedade lecal Ten. Ramon Marques de (:io Pereira.
/' 'não poder falar.,- tem ó p�azer d� le'ía�' ao seu conheCImento � I pelas virtudes de seu cora- Souza AZEM ANOS, AMANHÃ: A ju�ta de Apelações de

que, uma de ��las Asslstentes--ueqlOn�tradúra\Sj ,.-' 'ção cristão ver-se-á c�rcada Amanhã transcorre a dà'_, , ,-: Sra. Yolanda ,d'Alás- Imigra,ção em Washington,

,�man''''á .Jt ':�>1
,�. ,:.' ;',_--L ,.

N" ��ª�:::::�::::��: i��������!��:;ifi� ;��ª:i��:!��'�:��:�� '��7��,;;:::����\;:1< �-

.','",.,�:S{�,'1."''''�!�. ... O ESTADO 'e .ssociando Jovem, ;nteligente e estu-
.

_ S" Am"o Coelho, [da, e dete'mmou novas�'r:::::�:�:,(';\o..�· ,

� ,L

!'._�
as homefna�enls, .

prazerosa- ddÍoso, o. aniVt�rSariantte goza funcio�ário dó Depàrtamen: audiências a serem realiza-'!�L ' _."

.... mente, ormu a a veneran- "e geraIS es ima: i:!n re os to dos Correios e Telégra- .las em Lqs Angelos,_;:;;t, .�, ;� �' '.. da senhqra as mais sinceras SPus coJegas como na socie- fos;
,

'
.

.... '.' "

\ felicitações. dade loqal, pelo que muitas _ Sra. Hilda Cat�eiro da
Cap. Arí Oliveira se�ão as �omenagens ,tribu- Cunha Ferro, esposa do sr. :-l'ASCIMENrr:OVê transcorrer, h�je, a' 'tadas pqr tão, significativa Ra\llino, lforo -:,Ferro, far- O lar do nosso çonterrâ-

data de se� ani�ersário na-,'"oata.,
�,,'

,

'

macêutico;- _' !!eo Tenente.Newton LemostaÚcio, ° noss� prezado con- O ESTÁDO. apres�nta vo- 'Sr�. 'Angela Duarte do Prado e de sua exma. es-

�����-��-�����--���-��������-�-'�������������������--�������-���- }�ri�,-�p6sad�s�'Juvend ,posa d. Léa Coutinho do

AV,ENTu'RA'S 00 ZE' M'UT'RETA '

Fal'Ía:'e·pessó�/m1_.lÍto rela- Prado foi enriquecido, no
. -

, �;.;..
ci_onada ne�ta ,Càpital; 2ia 26 ,do corrente, com o

'_:_ I Menino Alcides IB. nascimento de um robusto
"

.. ,
" I· �

,

·P.tieiss, fi1hinho do sr. Paulo} ê galante menino, ocorrido
, preiss;'PreféitO', Municipal ,r.a Maternidade "i:>r. C�r-•

�

, . 1,1 ,

;,' 4e,,.Criciuma; ,

'

," - M�nino' Edison, filhi
'ilho .do s�. Gecy Dor,vaI Ma
'cedo e de sua exma. esposa
d, Liége Gondin Macedo;

CLOVIS MONTEIRO
Fé! Prenda concedida às alma� puras!
Sem tí, luz fecundante, que era do homem,
Sujeito, nesta vida, às amarguras,
Que a própria seiva espiritual consomem?

SÔP1�O do céu! Nas regiões escuras

Da terra não há fôrças que te domem.
Salvas do lôdo as podres eruüuras,
Que as �ás idéias ante tí se somem..

I

Mas, ái! do pecador que te não sente!
Quem há, porém, que, mísero, se esquive
De tí, obra de um Deus justo 'e clemente?'

Todo bem, todo bem por ,tí ocorre; ..
:._ Alegria suprema de quem vive!

'

- Derradeiro consôlo de quem morrel ,

-0-

ÚLTIMA MODA

. ..._.__.

Um modelo de 'ciuipé». muito inteTessante, em fustão ou

faille, copa. pontuda e aba ondeada, arrematada por uma
cU1'1'eim de bolas muulas, (APLA).

-----x-----
,

BODAS DE PRATA DO CASAL
Ildefo:[l.so - Nilsa Linhares

A sociedade catarinense regosijada, tributará, no

dia de amanhã, as mais carinhosas homenagens ao ilus
tre casal Professor Ildefonso Linhares (alto funcionário

, dos _C.o:'rei�� �" !�;I>�?r!t�_sl .. cÇ?'!1}ó �l,��a,d�, .d?, Escola: �e"
t-Aperféçoamento, e Professor do Instituto de Educaçao
"Dias Velho") - Nilsa Nunes.Línhares, ao ensejo da co.
memoração das suas bodas de prata. -

,

O acontecime nto.festejado pela família, constitue
oportunidade para 'que o ilustre casal receba inequívo

- cas provas de estima, consideração e respeito por parte
da 'sociedade florianôpolítana. ii}

Etú comemoração a grata efeméride os filhos do ca

sal,.Mauro (acadêmico de Farmácia)' e Paulo (Ginasiano
do "pias VeJ.Po"), mandam -1'ezar, amanhã, às 8 horas,
no �ltar do Sagrado Coração de Jesús, na Catedral Me
tropolitana, míssa votiva eI? ação de graças.

'

Os de "O Estado", prazeirosamente registrando a

destacada nota social, formulam as melhores felicitações
ao sr. Prof. Ildefonso Linhares e sua exma. esposa d.
Nilza Nunes Linhares, bem como aos demais 'membros
das tradicionais famílias catarinenses.

RIO DE JANEIRO HEW YO�K

PUDIM. DE BANANAS
lNGREDIENTES
100 grs. de manteiga der-

retida

125 grs. de acúcar
3 ovos

150 grs. de farinha de mi-
lho penerada . I2 bananaos cortadas em'

rodelas bem finas I
MANEIRA DE FAZER
1. Bata a manteiga com o

acucar. Junte as gemas,
uma a uma. Misture.
2. Depois de' bem mistu

rado, acrescente a farinha J •

de' milho peneirada., Bata
tudo muito bem. Junte à
nata batida e as claras em

neve"
3. Corte duas, bananas em

rodelas bem finas e junte à
massa.

,,4., Despeje a massa numa

fôrma bem untada .de man

teiga e asse 'em ,fôrno bran-'
do, durante quarenta mínu

tos.

, 5. Sirva-o
'

com geleia de

abricô. (APLA).
ANIVERSARIOS
Dr. Mário de Carvalho.

'

Rocha
','

Na data d� amanhã, trans
corre à do aniversário nata

lício .' do sr: dr. Mário de
Carvalho "Rodia, íntegro"'.

. -"1'
Juiz de Direita Prlvatívo de
Menores da Comarca' desta

Capital .� figura respeitável
da ma��strátüÍ'a" cãtarinen-
,se; ,�, .. '"

,

Dotado de elevado espíri
to público no exercício de
uma das mais delicadas va

ras 'da Capital, qual seja a

,
,

d4rante ,os dias 7, e 12, de Junho, nes�il' cidade,
DAS CLIPER, a rua Traj ano, 4, onde at�nderá e

·e fará maquilage' gratis do! afamados produtos de

/

na acreditada casa MO-
dará conselhos e consultas
beleza Artez Westerley.

, ,

,. •

.Capital e reservas superiores··.

I

garantem a

estabilidade di

seu dinheirl
_" r .......
....

C.UITIi' 5UISCt,rO e ItAlIZAOO, cu 1.HQ.�GO
$.d. '.'''iol:. iÃO 'AUlO

C�ÇÁO 'AIA SOlteM)

P'OiLe o. (QIJ'IQI,u"ie, ]IJ "'

MENSAlIDADI, c..., 100.00
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A Prudencia Ca pitalização lhe oferece
outras sólidas garantias:

• 23 anos de fecunda atividade
•

, Equipe de economistas experimentados
• Elevados bens patrim.oniais

'

• Mais de um milhão de títulos em vigor

)

"

SOLICITE INFORMAÇOES
PROSPECTOS OU PEÇA, POR TELEFONE, A
VISITA DE ÚM DOS NOSSOS REPRESENTANTES,

Consagrando 4 .......
de pro9re.lo • �vetvflt
econômica

Sede em Sõo Paulo: Rua José Bonifácio, 278 - '1.0 andar - fone 3-5-3181

Sucursal em Florion�polÍ!: Prç. 15 de Novembro, 9 o 3,0 ando - Tel: 10637· ex. Postol 197

COMP�NHIA NACIONAL PARA FAVORECER A ECO�OMIA
•

los Cor�êa", nesta Capital,'
e que, na pia batismal rece
berá o nome' de Ricardo.
O ESTADO formula 'as

- Sr. Pery Desterrense, lante Ricardo, votos êstes
da Silveira, motorista do' Extensivos aos dignos geni-

�;lelhores felicidades ao ga-

_I _,

I Húspital "Netêu Hamos". Il'l',es,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Domingo, .30 de Maio de 19.54'
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o ESTADO4

li-

.Hom·e,nageol.· do' 'Doze> aos Campe
.

'. 'SIGNIFICATIVA HOMENAGEM SERA' PRESTADA HOJE PELO VETERANO E ·QUERIDO CLUBE 12 DE AGOSTO' AOS

'11'. I CAMPEÕES �lJL�ÁMERI�ANOS DE R.EM O' PERTENCEN�ES.- AOS CLUBE ALDO. LUZ E lVIARTINELLI, EM REGOSIJO- ES

.

'. • t TUPENDO F�I:rO QUE TAO ALTO ELEVOU O NOME ESPORTIVO'DE SANTA CATAIUNA. CONSTARA' A HOMENAGEM DA
•. 'I ... a, .. ENTREGA AOS REMADORES DE RICOS PREMIOS NOS INTERVALOS DAS DANSAS. GRATOS PELO CONVITE.

�,,>t.·- ,
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VO'

,
, .Todo florianopolita-

, Avaí e Figueirense' travarão o maior du�l� ni�as' para lutar pela
no, aficionado do

'

po- pebolístico do ano ---Ansiedade crescente na vitória.. "

pular- esporte que qua- � cidade pela sensacional podia -- QUàdros prol o: Figueirense, por

Figueirense, anuncia- si nos .deu um Cam-
.

váveis -- Biguá 1;10 apito -- Preliminar sua vez- está animado

peonato do Mundo, es- .

e eoníiante, após" seu

')era ansioso o instan- nuto, Será uma peleja derança e grandemen- sucesso frente ao Atlé
te da'grande batalha que se caracterizará te capacitado. para ler., tico, quando' venceu
Iutebolística que reu-Ipelo empenho, técnica vant�r o tetra-campe] por � x r A eqúipe é
nirá na liça os rivais'I'� , onate. Desta vez o aI.� exçelente ese encontra
�e tradição' d(i, ��}}Ssó:-�'I : - Y�"�elestejogará comi- muito. bem dispqsta,
ciation" ilhéü/' < ' .' •

-. '

•

• ,� ., '<o tendo- rendido, : bastan-

Ninguém, p�v,.�el"to; 8 ' té iÍo�, ;poteil��s" sob as
.

ruererá perder o'imo.;. ,�
. oi�lls)lo;coadi.' Bagê.

(. cio,na�te ,:'Clás�ie� dos:' " te. ,As' �p�iJíilidades de
Clássicos e n,t r e... o :. : vitóí-1a_do pelotão alvi-
"Leão da Ilha'! 'e 'e 'o)

,

..•.. inegfo sã�(bôàs'i Vere-
,.' '�uracão Negro",\' .

nio-' '�i ' -ího'� :St{·nri ,tlr�kini� :do-
'. �tivp porque a· velha' mingo haverá- em vez

,; 'praça futebolísticaida I de um, nada menos de
" ..... <.;. .,' ",' ,'" ,.. f,

:: Praia.de. Fôra deverá '�: seis-líderes. Quer dizer
I, )!)a�hàr urna assist�n,�.:J· que' a��Jll, d.� .sua, "o-Fi-
':. :k",��pterosa que :;:,�ú ...

, ..
� ,',\. �!J.ei��s�,c:�ont�l�h�je

• J, ',��J�ará todas a�L.sil.a.'s,_ 'l'
. côm' as �'torcid·às'f:. do

,

'.dependências. <:;;�:.) .

o

•

'.
"

,', _ !locaiuva, Imbituha,
'.� Levando-se em cdn..:

. -Ó;

GlÍu�alÍí ê Paula Ra-

[sideração a grande ri- mos.para incentivar os
1", .

validade existente' e PACHECO pleto, com Valdir 1)-a seus. craques á vitória. \
�j�/-f"'�:i�'<::'\'��:� ,

que data dos primei- '.. .

\.'
zaga, garantindo o su-

IW1\��ijt(�>: i ros anos do-nosso "soe- e-ardor combativo dos' cesso da;defensiva "az- e ARBITRO Arquibancada --,'

,i;���i:d� ,�t' (

cer", Avaí'e Figueiren-' 22 litlga�tes. ,

zurra". Nizeta confia O a��i�9 � ;destacado I
_

'

Cr$ 15,00 .'
,

do para:'«h��';á �tãrde, se .prometem propor- O Aval mantem, ha nas possibilidades de player Blgua;-_pm dos NE'DE I. Meia Arquibancada
no estádio: ' da::: I(C.F., cionar uma pugna ..

e- três anos anos a corôa seus pupilos no prêlio- mais novos árbitros da -- Cr$ 10,00 .

localizado no bairro quilib�ada .e sensacio- 'de cámpeão da cidade desfa tarde, todos 'em F. C. F;,�:foi'o escolhi,.. QUADROS PRO- Geral-- Cr$10;00
da Prahide�.Fóra�, nal do 1,0 ao 90.0 mi- 'estando isolado na li- condições físic�s e téc- }ar,a a,direção do pré'- VA'VEIS Militares ·fardados e

F�de�riç�(i C�tá-riIl;ens�" d.e· Bgeh�· e BQIãq;
.

�.
,

CHEGOU SANFORD tio. �ue tenha."uma a- 'lAVAI '-- Adolfinho; crianç�s -- Cr$ 5,00.
.

Boletim Oficial 1;1' 12-54
-'.

.

" Em visita a seus fami-'
" .. !.; .

Empolga todas 'as

esferas esportivas da
cidade o match Avai x

tuaçâo honesta, energi- Waldir e Danda; Qui
ca e imparcial, são os do (Barbato)', Bráulio
nossos votos. ' 'e Manara; Dua r t e,

Walhice,·Amorim, Bo-·
, Ião, Néde (Rodrigues)
e Herrera (Lisbôa)�'

'

';FIGUEIRENSE --

Mafra; . i\:nibal e Rél ..
cio; Julinho- Orlando e

.
Laudares: Ale m ão,
Betinlio, Julinho, . Da';'·

nyr t: Pacheco.'

PRELIMINAR·

,

A preliminar- entre
os quadros

.

secundá
rios, também . promete
agradar i. ràzão porque

': ,tQd9S';:���em;'c�W�1\r�;\"
cer cedo ao estádiodà
'F.-C.F� se q�i�erem as

sístir unia tarde coin.:. ",
pleta.·

'.

PREÇOS

liares, chegou, ônnem, a es-.

O Conselho Administra-' quatrO pontos ao Grupo Jo- ta CapitaVacompanhado de

tivo da Federação Catari- \é Lisbôa por ter vencido seu cunhado jovem Naldo oi

•

,

. I. '

nénse de- Bóchas e Bolão, 'as. duas partidas contra. o Ogg, o craque conterrâneo
.

I'
reunido ol'dinariamente, abs Grupo Gatíaras, Pelas con- José Abilio Machado, mais
.' . I .

vinte e sete' dias do mês de
. tagens de 512 a' 476 e 516 conhecido por Sanford, que

l\iIâio de um mil novecen- 'a 479 pontos. constitui, no foot-ball do' vi-
i '

tos,e cinquenta e qU'at�9, Marcar (4) quatro pon- sinho Estado do. Paraná,

resolveu:.
•

II
tos ao Grupo 'Zig Zag p0r um dos elementos de pri

�provar a ata da, sessão I
ter :venc�do as duas parti- meira grandesa .como de-

anterior' .

'. I das contra o Grupo Dra- fensor do Clube Atlético,

Torri�r conhecimento doI I gões da Ilha, pelas conta- Paranaense.

ofício datado de 21 do cbr- I gens de 528 a 491 e 560 a Sanford se demorará' -&

....
'

.

.

.

_'

... ('
.

,
,', - 'j;.,'

OSCAR FORA 'DE COGITAÇÕES-PARA O " "',..-:,.'..........

.JOGO CelM O. ATLE'TICO
No tr�in()' do Bocaiuva_, _e�

.

hec pre�idi,do pelo "Capit�o
etua�o quinta-feira làírien- Félix vai fa�er o "possível-.
aveImente o dianteiro Os- para c-oloear rem ac'ão' fren-

\..
'

,
.

�
.

!ar deslocou o pulso, de-

;endo ficar á margem do
te aos tricolo�es o jovem

'I' ,
e ardoroso artilheiro-mór··

jre 10 com ·0 Atletico, mar-
I .

�ado para o próximo do-' do Campeonato do ano pas,,_

ningo. Não obstante, o De- sado'e ponto alto da equipe I

oártamento Médico do clu- �o grêmio da Marinha.

Zezé

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

,

rente, récebido da' Socie�a- 507 'pontos. poucos d�as em sua terra

de Carnavalesca Granadei- Requisitar as canchas do natal" devendo regressar .na
1'os da Ilha, comunicando. a Coqueiros Praia Clube, pa- prpXIma semana, levando

I
.' \

.

posse ,da nova ,Diretoria que
.

ra o, dia 31 do corrente a

I e�
sua companhia sua ,ge-

regera os· destinos daquela I partlr das 19,30 horas, para mtora.

Sociedade no período de I a realização das partidas I Ao Sanford, que é ir.mão

1954-1955 e agradecer a co-
I entre o Grupo Big Boys e do nosso companheiro jor- Capital barriga�verde.

muúicação.'· , J'Osé Lisbôa, indicando ;para '! J

, ......... --,-__
.1

Tomar conhecimento do

I
representante da

F,C'B'B.I
O. CAXIAS, EMPATOU COM O mo mês, os Craques brasilei- Fôrça, pois, brasileiros,

ofício datado de 15 do cor- o sr. Emidacio Cambra da CAMPEÃO RARANAENSE ros que obedecem ás' -o�� que o título será nosso!

rente, recebido do Conse- Silva.
'

Noticias de Curitiba e- à noite, .empatou por um1-----------------------------
lho .Regional de Desportos .

Requisitar para o ,dia 31

n.�ltecem a. brilho
ante at�a-ll:en:�, �om Q "�n�-e" do F�r- , ..

I· 'O
.

'

e encaminhar ao Secretário do corrente, a partir das.. çao da eqUlpe do CaXIas, 1'0Vlal'l0, campeao parana-' VISD'
.

pU'rluno'para .prestar as informações 19,30. ho::as, �s canchas da de Joinville que, 5a, feira, ense,\ Parabens,' caxienses!.
. •... i

.

.' ,

solicitadas. A.A'. Barriga Verde, para a Convido .ao eletricista 'conhecido pelo �pelido de
.•

'
"" I ' ._'._,_'

!riscrever pelo Grupo Ga- realização das partidas en-

'"t�aras '(SAF), o s_!. Adàl- tre os Grupos Dragões da Marcar nova reunião pa- Maio de 1954

nalist� Pedro Paulo

Ma-,ch,ado, diretor da secqão es-

portiva matutino, "O Esta- • . , .

,
Ja se encontram lia SUl- dens do preparador

do" enseja-lhe e ao j0vem
ça, prontos para o Campe.o- Moreira.

Naldo Ogg feliz estada na
. "

•

nato Mundial

JA' NA SUIÇA O SELECIONADO
.

BRASILEIRO EM CORTEZIA

E EFICIENCIA

, :

A estréia do nosso sele
de Futebol

cionado' está marcada para
que será iniciado no próxi-

o próxi'mo dia �6.

...
'

��

IEE�'
PlHF&/CRÕ SEM IfiVAJ
,

. -

,

LAGÓA, a vir ao m�u estabelecimento �omercial, ,no
P;erdeu..se '

f

p/�ederação
. Catarinense

de Bochas e Bol�o
.

Egon Olinger
.

1.0 Secretário

prazo de; 3 dias, afim de resolvermos assilnto' que lhe Perd�u-se 'Um anel de ·en

genheiro.be.rto Moritz. Ilha e Chevrolet, indican- ra quinta-feira próxima, dia
� t

. ('

Aprovar as sumulas, das do para representante' da 3 de Junho vindouro, com

partidas realizadas em 24 F,C.E.B. o sr, Major Mau- I início ás 19,30 horas.

do corrente, marcando (4) I dcio Spalding de Souza, ! Florianópolis, em 27 de I

interessa, antes que sejam tomadas outras providências,
Estrei�o, 26 d� Maio de 1954.

Otomar Bohm .

propri>etário da Casa EUREKA

Gratifica-se bem a pes
soa que entregar nesta Re

d'ação,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pessedisba

na 'lssembléla L'llslállI2�
,
PROJETO DE LEI N. : da dotação 24-4-1953, do

,

Autoriza auxílio ao O�çamento vigente.
'I'lvi.in,ic;fpió de, Pôrto Àrt: 2° '_:_ Fica o 'Prefeito

I

União.
�

lV.tünicipal de Pôrto União

Art. 1° � .Fica concedido obrigado .a prestar' contas
ao município de Pôrto U- da importância recebída,

I

I

nião urri auxílio de cem mil dentro de cento e vinte

cruzeiros rc.s. '100.000,00) (120) dias.

desti�ado a atender des�-' "Ar( 3° � Esta Lei entra

sas para socorro aos flage- em vigor na data de sua pu

lados' (enchente do rio 1- blicação, revogadas as dís-

guaçú)., ,",' '.

Parágrafo único - As

despesas' previstas nestes

posições em contrário.

Sal.a 'das Sessões, é� 28'
de maio de '1954.

artigos correrão por -conta I 'Prot9ge'!les Vieir,a.

.. c' )' "

Sessão de 28-5�54. ' Vieira' foi apresentado um

Presidencia - Oswaldo projeto de lei, concedendo
,

'

R. Cabral. umauxílio de Cr$100.0ÓO,oo
Secretaria - Elpídío Bar

bosa e Olívio Nóbrega.
Hora : do Expediente

Como oradores 'da hora do

expedie�te, falaram os srs,

deputados Ivo' Silveira e

Antônio G. de Almeida; o

primeiro para justificar um
voto de congratulações pe

la passagem, �Q Centenário
da fundaeão do, Distrito de

Sant� ��ro da Impera
triz e' 9" segundo para ta'm
bém, justificar uni voto" de
regosi]o, 'pelo transcurso do

cincoentenário da -íundação
elo Distrito de Presidente

ao municípío de Pôrto U

ruao, destinado à socorrer

aos flagelados da enchente

do rio Iguaçú.
,

O orador em brilhante ex

'posição justificou, a proce
dência e justiça dó benefí-

,c�o pleiteado.
Ordem do Dia

Na ordem do dia �oi apre
ciado, em primeira discus

são, o proj'eto de lei que
considera. de utilidade' pú
blica a Associação Çatari
-nense de Municípios, A vo

'tos foi aprovado por unani

mida'pe.
G

'

li Não havendo : oradoresetú io,
,

Au.xUio ao muniQípio de para a hora de explicações
',," Pôrto Uniã..o " 'I'pessà�i�, foi .a.sessâo encer-,

Pelo deputado Protógeues trada.,' ,

, .' ;; �'" : '

'lHfi"fod.'8fdad�,; selQtljt;lfldÕ,blOj: "

'P�k,I�(2_9\ (�p�.. ) ,�Ma-, A�i��,qÚ,� .",?,.�'�����-�,d,
d�rn,�}��cq���i�: t ,�: 'i1. ,Cas- , '�:�ê,CÕg�r' ';c�e.�e �à. :��.:
tries, esposa <10, -herOl de: "gu(� norte-fQa �naoehma,-�- -

Dien Bíen Phu, genel'al,.lproV';�', 's:U;a�: idéia, ;'!ié"'vir' 'à
I --'l" ,_ •

"" I. r

Christian de Castries, de-. Paris, pata:; apresentar"os
.clarou que' veio 'a Paris pa-I pontos de vista de seu es:
rá dizer "toda a verdade" poso 'ao govêrno.
sôbre a Indochina' ao chefe ' 'D eCartries, enquanto se

do govêrno, Jos�ph Laníel, enc?ntt:a�il rio-õ�luarte ,�e
com plena aprovação do eS-1 Dien Bien Phu," énfrentan-: ,

tado-maíor f�a�c�s�> _ I do os ataques dos 'reb��d:s
"

Frisou, porem, que" nao : vermelhos, falava dlarla-lvem 'à Franca com a inten- I,mente com. sua esposa, pelo
'

,

ção: de-crítícer quem quer
I radiotelefone, entre às 15 e'

que seja.. I às 18 horas.

.'Florianópolis, Domingo, 30 de Maio de 1954 •

.,

I
na ,p'rod'�ção: a�,'·,
caminhões" e'speci'aJiza:dQs, , I

,

·"101118.1100··
, � .

SUAI/DERANCA
,

,

\'

Motor V�8 EC.ONOMICO, com câma-ra, d.c�

,eOJ;Ilbustão hernisféríca, assegurando;a' mbima.
eficiência térmica, através do melhor

aproveitamen�� de cada gôta' de- com(bustívet
Motor V·8 ECONOMICP, compacto, de:

,

�aiQr potência e fôrça de torção, ; éo.m, ,a.
idear simplicidade de-desenho para. s�:ryi�.o,.',

,
,

o' tradicional materialEhrysler da mais

alta qualidade - Cabines mais amplas e-
"

com maior visibilidade, dotadas de

assentos e encostos ajustáveis, para acomodae
motoristas de qualquer estatllra.

,

!!

i

,
.

.: ·1/DVD·ta.riinJ,'h;
�":." .• "·'1, :,;c--: •

;�.' _.., .. : "·��·i,�-�-"·�_-;-. ������.����A:-
,<' ",�t-: �flClÊNCIÃ 'tRfpUci�"�' •. ':

,,.j'

"Eficiêncta 'tÚuíica [combustão]
'Eficiência volumetriça [respiração}

,

Efic_iê,!cia mecânic� [trabalho} com'
que Chry&l�r reafirma a ;uprem�cia
"de .túa engenharia,»

• "Y

r

ECONÓMICO,. ,fll
.. �.Cf)L6�U�'g�.
1Brasmolor

sAo BERNARDO DO CAMPO '. EST, sAo PAULO

�O,s concessionários ,DE SOlO protegem o seu corninhôo, mantendo estoques de peças
• prestando eficiente cssistêncio de serviço, uma garantia de permanincia ·máxima na

estrada," com um má,xinio de; economia.
* ..

·0 VAL.E 00' ITA..JAI
�{

, " "

�'Mariza' T"i;ct," brasileiro, cônscio de suas Silva,' é um nome respeita- tudos até então privilégio
<r\t�ss,é"mom�nto,i�c�tt�; e sagradas obrigações de pa-

I do em Santa Catarina, prin- de. meia dúzia de íntelee

pel:icli�a'nt�: ��'e�àtray�ss'a· Q Sr. Zedar Perfeito da su, I cipalmente em -F'lcríanópo- tuais.

�rà'sÜ: 'em' que: feliz-�:ente va, apresentando um, traba- 'lis, como jornalista, escritor A arregimentação rápida,
apenas uma p�qu$n�' ,pt::r- lho precioso do rincão on-' e hom�m público. 'poi· certo colheu muito ele

centagemrde maus k;éjl�ilei:-; de nasceu. O Vale do Itajaí é bem a mente desprestigiado- pelo
A\U:- B'.'�Ç., (Uniãél,Br�-; res, estando assim habilita- rua 15 de Novembro, Edifí- ros, é'ímb�ci�só·s·e ,l:!�� , �'e�- O Vale do Itaja:� é um projeção, do espírito do es- improviso; ma,s t�mbém re-

si1ei�a, ,\de. ;coi:npos�t�res), da, com exclusividade; a a'll- i cio ACapital, 2° andar, Cai- ponsabilfdad�' ;mhrát· vêm livro de' esfôrço contínuo, critor numa linha reta, for- v�lou estudio�os do quilate
��tidàd�: ,de'fimsora do Di- tcrizar por êles o uso das' xa Postal 427, a cargo do como ger�es;:,dà'nitihc;i$, ,a-" sereno e profícuo, comPle-! te e segu'ra. "

,
' de "Qsw�ldo C�bral, ém,

reit6:'Auto'ral de,Execução, !,espec�ivas obras e a efe-' Representante,-�ssiste.nt: tirando aos quatro ��hto�, tamente isento de partida-' C�mo floclorista especia- Santa Catarina. G. Santos

c6:� '�e,d� 'l,rópI'ia no RiO: de, tLar a consequente cobran-
I
em Santa Catarma, sr. Joao boatos inve�'Í<Úços e desmo- sagradas ob�igações d,e pa,

�

'II'
lizada que souJ, não me fur- �eves, no Espírito 'Santo,

J��ei�o, a �ua Visconde de I!a do Direito Autoral;' Vieira; raliza�te��' sente-se '�i�da t1'iotas, imit� o esforço do to ao prazer de declar�r Dieguejl Junior, da Parai

Inha{tm�, 134, 7° andar; re- ',b) dentro ainda dos pre-l . e) possui, outros�im, re- urh'cert�ol�gulhô cOJU:o â- tarefa árdua, é um reposk que o Sr. Zedar Perfeito da ha, Verissimo de, Melo no

conhecida de Utilidade PÚ- ceitos legais que l1egem o I presentação também nesta parecirnento de;u,m estudo tório completo de informa- Silva não se descuidou da Rio Grande do,Norte, Téo·

blica por Decreto do Govêr- assunto, controla, também' Capital" aos cuidado do sr. c�mo ,é' êsse 'do' Vale Ita- ções locais, mostrando ao coleta folcloricá' d�, Região, Brandão em Al,agôa-s; e al-

HO Fede.r:al n. 2(i:311, de 23 cem caráter de exclusivi<Ía- José M! �aréella, à rua Porque se o momento Bi'asi! e ao mundo, as ca- em "pesquÍ'sas de campo" guns outros:

de junho de, 1949; e único ,de, a música ,estrangeir� de ,EmíIio�Blum, n. 17; que atravessamos é incerto racterísticas regionais des- feitas a rigor.
.

Breve mais um Congres-
, Q,rganismo nacional de sua 23 pa�ses,' cabendo�lhe em' f) conta, por fim, com A- e perigoso, não só para, nós se pedaço ,de Estado de Isso vem provar o efeito so vai ser reali'za,do durante:

especialidade que está filia- consequência autorizar o gentes 'na maioria dos Mu� como para' todas as nações, ;anta Catarinà, 'tão fértil da ação contínua e insislien- as festas do C�ntenário 'd�.
cio a CISAC (Confederação :'so no Brasil de quase a to- Ficípios do interior. torna-se preCiso que cada quanto rico. te de Renato Almeida, Se- S. Palllo:'

,

Internacionàl das' Socieçla- talidade do repertório inter- Quaisquer desses prepos- Não pretendo arvorar-me cretário da Comissão Na- O livro d� Sr.,Z�dllr Per-
des de Autores e Composi- nacional; tú5 da U. B. C. estão aptos "ura e obterão desta a 1'es- em crítico, mas desejo lou-

.

cional de Folclore, na t�re� feito da é, u:m docu-

túí'es), d� 'Paris; ,vem; por c) em f�ce do 'disposto, a fornecer aos- contribuintes
I pectiva aprovação legal, vaI', fazel'justiça a um 'rea: fa que traçou de propagar mentélrio" '{e flgur�r

meiQ � d€s,ta' PlJblica�o, de- 1!1clusive, no. Regulamento 03 elementos llE;cessários à sem a menor dificuldade. lização notavel � ó estudo da ciência-.folclori- no Congres� como cQmu-

ela'rar a�s"�é�hores Respon- do Serviço de Censura de organiza'ção de progra�n�s Os, casos <;le infração se- 'O Vale do Itaj-ai não é ea no Brasil. nicação valjó$� e, in6dita do

sáv'eis p�r cl�bes, socieda- Diversões. Pú}:>licas dêste que lhes permitam usar em rão punidos de acôrdo coh:i um livro de ficção, nem Com a organização de Vale do It,ajaí.'
,

des, cinemas, dancings, boi- Sstado, apro�ado; pelo De� seus estabelecimentos músL o::; dispositivos que ampa- uma rlescrição romanceada, Comissões Estaduais, rea- Está de parabens a Docu

tes, serviços de alto falan- c!'eto n. 1�, ,d� ?, de abril- de ('&s exclusivamente 'dós dois rem o Direito AutoraL, tampouco notas agressivás lizando pesquisas e ,publica- mentação da Vida Rural, do
tes, emissoras edemais es.,:' .!952, nenhuma,diversão'em glandes ;�pet:t6�iós' que, á' Florianópolis, 27 de m'aia' e �ssa ou aquela adminis- ções, todos os Estados da Serviçb de Informações Á

tabelêcirhe�tos' que I

façam que for utilizada' a ITnlsica' (Hltidade conftola: o nacio- de 1954. tração, nem "lo menós de União Brasileira, foram a- gricolás do Ministério da
uso de ob�as rrlUsic�is, f!om da U. B. C. pode ser licen- nai e o estJ.�angeiro. Com Alexandrino Rosas - De- louvores mentirÇlsos,' é um lftrtados para a necessidade Agricultura, por ter feito
o intuito de atração social ciada, ,por 'aquele órgão. e êsse vastíssimo material a 1e,gado Especial no Territó-' t1'abalho:pessoal de pesqui- de deuhi1' o espólio das tra- editar um livro tão necessir-
01,1 comercial, q'ue: �!:'us prepostol> no interior '�ua disposição, os çontri- rio Nacional. sa, mas pesquisa direta, eS.. dições populares. rio à bibliotéca brasileira.

a) na forma da legislação ..;'em prova da qVitação com b,lÍntes estarão habilitados Arí Martit�s __:. Repre�én- pontânea, de quem ama a Os respe,ctivos congres- (JOR!'fAL DO' B.RASIL
vigente, é a procuradora de esta entidade;'

I
a apresentar,.os programas taute Geral nÓs Estados do terra e quer zela-la para a sos despertarall} no nosso - Rio de',Janeiro, Domingo

8�% dos composito�s ,b.ra-I d) mantém Sucursal nes: el�b�rados somente com rüo Grande, do Sui e Santa posteridade. povo e )evaram ao estran- 23 e Segunda-Fé-ira,' 24 de
silei,ros de músicas popula- 'i;' Estado, em Blumenau, a mUSlca da U. B. 'C. 'à Cen- Catarina. 1 O Sr. Zedar Pedeito da geíro, o sucesso desses es- maio dé 1954.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 ,Florianópolis, Domingo, 30 de Maio de 1954 o ESTADO
-
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3 - Hurd Hatifield

;«Yestí OS Desnudos))! São Pa�lo revel3;rá.a�Mundo iM.*I
-

h
'

'.�

Ih as ultímas cenquistas da '

Campa� a. do; ága�a o ,

·lndustri'�I·a 'Bras'lle•.ra A���n�:·:a�d,�:::�!�.
A data de hoje recorda-nos que:

' Esta é mais uma das grandes campanhas que p
-

" "GRl!:MIO PEDRO JORGE FRASSATI" vem encetando O QUE SERA' DA FEIRA' poráde uma área de 18,000
Shorts.,' Censura Livre,

,
'. ·..am' '1490,' o' célebre navegador Cristovão Colom-. em benefício dos'menos favorecidos de nossa Ilha. Preços: Cr$ 2,00 e 3,50,

'" . INTERNACIONAL DE S, metros quadrados.
bo iniciou a sua terceira viagem ao Novo-mun-I Os .jovens componentes dessa benemérita agremiá- As 2 horas

êd AI diriaid PAULO -:- CHAVE DE
do; "" ' ; .;:'. ' : ção fazem, por nosso interme io, um' ape o, ' mgr o es- Marilyn Monroe

� 1
,. h d FI

' , li OURO DAS COMEMORA TRINTA E UM PAíSES
em 1639, tomou po:s� de sua capitania do ,cabo pecia mente. as sen oras e orianopo IS, para que se-

.

-

June Haver
do Norte, Bento Maõíel Parente, que a recebera parem uni cobertor ou qualquer peça de roupa que possa ÇÕES DO IV CENTENA' PRESENTES

,

'ouêl. l tê t t lh
" I .

, William Lundígan,
por doação feita pelas Cartas régias de Filipe aquecer aq'ne es que ma, em um e o para es serusr RIO
�V de Espanha, III de 'Portugal, em 14 de junho. de abrigo.. São os seguintes os paí-

O SEGREDO DAS

de 1637;.
'

'. .

Sábado próximo, adPartir das 13 horaks, umda ��Cmhi�- "Rio (Agência Nacional) ses que já 'deram a sua a- Vn!V{\�
em 164tl, zarpou da Bahia com destino a Recife, são procurará as casas. a Av. 'I'rompows y e a, . a- Censura LiVre .. ,7

a Esquadra h.olandesa do Almirante Lichthardt, cura .do Espanha".
,.

- Em julho e outubro pro- desão ao certame á 'se 'inau- ,,' ",

d id d
-

d
- .

itd'
,.. No programa: .Noticiasconduzindo as tropas que devastaram o Recon- Outros pontos a Cl a e, nao po erao ser VISI a os, ximos, as. comemorações do gurar a 25 de julho' próxí- "

' ,

"
.'

. cavo; , por hora, pois que parte dos gapefistas deverão encon-
IV Centenário de São Pau- mo: Alemanha, Bélgica,

da sema�a ríacióàal.
em 164'5, uma carta anônima denunciava ao trar-se em algum ponto, da Ilha, em' excursão as�isten- Preçós:fCr$ 7',00 e 3,50,
'. ..

I E t t h d d d lo atingirão o seu clima Bolivia, Canada, Chile, Es-
Supremo Consílio Holandez no Recife os Chefes c�a. ntre a? o, as sen oras onas e casa po erao en- f' As�tltv 6: 8 e :'9,45 .horas

'oroietad b I a possível os agasalhos que puderem doar para a com a 'Grande Feira Inter-' '.pa,nha, Estados Unidos d,a, R' h d
'

da Insurreição .projeta ..
a em Pe,rnam uco e� a �l r, se ,,' 'A';, ,,' . ,LÇ ",'

' ". G
� c. d d G R Tt Sir Ed fi Pa t .

I di'
"

A'" E
A.

F' IA
'

ic ar, reen.

marcha de Henrique Dias e Felibe Camarao, "e e o rermo', n,a ua e. 1 vei a, 1 CIO r ,e- naciona a' qua participa-' .meríca stõnía m an- '

".0 1-'
I 201 (E d C b B) d 14 _

'

,

' ,- I.
'

�' , '. ,',,' ,Patricia 'Medina
r 'com suas forcas: non, sa a

"

ncima o opaca ana ar, as as d 31 I' dia França G" H I" .

. .. �,
d áb d

rao na a menos que P�l- " ,
'

.. ecia, o an-
A VOLTA D'I"\,S' IRM-

em 1855, 'él:'iR Pôrto Alegre, faleceu o Marechal 18 horas
'

� !ia a o. ,

I
' . d I di I' 1 t ,1 Itá

.. tV AOS
- .

d
ses, com as u tunas

conqUls-1
a, n la, ng a erra;", �'.' . COR'SOS

"

'. do Exército Bento Manoel Ribeiro, um os mais, TRANSPORTES A,ÉREOS CATARINENSE. S/A. 1.

f'
',,'

d d
.

I brasíl
. tas de sua indústria. ia, Iuguslávia, Japão, Letô'::' "p ',C 7 6' )lm9s9)",c01;nim aniles e cava aria rasi eira; ASSEMBLÉI-é\. GERAL, EXTRAORDINÁRIA A

. , ,

O d S b 'M'l'
reeos: r$., o e 3,50

oi_;, 'f' �m ·1862, .fic6üiorgànizado o Ministério do Mar-'
..

.

""

mostra, glg�n�esca sera
I
ma, r em o era 'e 1 1- p.,..

.

,�.' -q�ês 'de "Olinda' .

G 'terceiro que êste estadista"

C
localizada estratégícamente ,

tar
:

-de ,Malta, Paraguai" ri

I:,.; ':(p�esídiu:' '

<, "

"'.:.."', '1'
'

.�'nvccacêó no famoso Parque Ibíra- Portugual, República :no- W:r1 fi, 113. "" t �.1
,_,' em,1869, travou-se o c�mbate de T�piam, o Vi�: !�_ � _;:, ���,

conder.de Pélbtas, "General Câmara, derrotou a

I
'..

.
.

puera; ponto de passagem minicana, Santa Fé,' Síria,

divisão "paraguaia do Coronel Manoel Galeãno, Na forma dos estatutos e de, ac�rdo 'com a l�i vi- obrigatória dos viajantes Tchecoslováquia, Trinidad, As 2 horas

em 1881, no, �io de Janeiro, faleceu o Con1e- ,gente, convocamos ?,S senhores aClOms�a� ?esta Socieda- que chegam à Cap�tal pau- Uruguai e Venezuela. En- '1 -=- Filme Jornal- Nac,
lheiro Dr. João. Capístrano Bandeira de Melo, I �e p�ra a �ssemble!a Geral Extraordinária ,que se rea- lista por via aérea. Espera- tre os países que partici- 2 -:- James Cagney. -

,
'

• lízará no dia 10 de Junho do corrente ano, as 17 horas, .

".,' '�'-:-,:o-
",

na Séde Social, à sua 'Felipe Schmidt n? 14 _ sobrado, se �ustificadamer;lte que vi- parão, estão incluidas 22 SANGUE POR GLORIA.
" ... , nesta Capital, com a seguinte ordem do dia: sitantes jé homens de negó- nações, ,que apresentam 3 - Os anjos de cara .su-

.

31 DE MAIO. 1) Verificação de, aumento do capital social; cio de todo o país e mesmo grau d� industrialização a- ja em:

-,.
'. 2) R,eforma dos estatutos; do exterior sê desloquem I

centuado e exibição as úl- FELIZARDOS DO AZAR
A da...·a'''de· hO'J;e' reco'r'.da'-.'n·,'o',s' qu"'e'." 3) Outros assuntos de interesse social.

S- PI" t'
.

t d t' h' 4' I " d .. d• para ao au o .que Ja 'se lmas conqUls as a ec lca - mclO, o sena o

, .
.

;Florianópolis, 26 de Maio de 1954..
.

J
-

D d F
' 'L' D P 'd afirmou' no inundo moder- industrial .do nosso tem- MARAVILHOSO

em 1529, os selvicofas rechas�pram a expedição 'I'
oao avi e'rrelra lma iretor- reSI ente

de Fernando Souto:' .' Luiz Fiuza Lima Diretor-Superintendente no como gra�de centro in- po . 'MASCARADO
em 1576, ch€gou a Bahia o terceiro bispo do.

T
.

V.I FI .d
dustrial, o maior.da Améri- PARTE RECREATIVA Censura até 10 anos.

Brasil, errenos na I a' orl a ca Latina.
.

Preços: Cr$ 7,00 e 3,50.
em 1606, �OJ11 i .r�tiraqa dos col�mos, ,termina o

..
,

'

1'{,a 'org.anização ' da Fei- "As 6,30 'e.8,30 horas
pequeno estabeleclmento fundado por Charles ' ,

,.

.

A VOLTA DOS IR
-

Leigh né\ embocadura do Oiap,?ck; ,': ('Es.tr'el-Io) ,

A ARQUITETURA ra ..,Internacional não foi es- MAOS

'em 1767, o Coronel Manuel Jorge Gomes de Se- .' BRASILEIRA quécida a "parte recreativa. ;- CORSqS
pulveda, que nesta época tinhà:td nO:p1e de José. MAGNIFICOS LOTES, COM FlNANCIAMEN'l'O A Nem tudo são edifícios e I:'reços: ,Cr$ 7,60 e 3,50,
Mar.celino -de F_'igueiredo, avançou sôbre São

"

LONGO PR,AZO SEM JUROS,'
'

A arquitetura, brasileIra, "Stands" no Parque 'Ibira-
Jose do·Norte, tornandp-se senhor·,das püsições Oportunidade especial para aquisição, c.om 'grande quê- hO,)'e g,ózá:'de prestígio A' d b Ique os hespa,nhóis ocupa'Vam no Rid Grande do 'tacilidade, de um esplendido iate na VILA FLORIDA, . "'

'puera.
'

,s ar.eas escü er-

. .
' universal, dara', no Parque tas 'esta-o sendo p d-Sul; ,

." , Lugar alto e saudável, e toda. facilidade de condução. . repara as

em 1780, ainda cOITl o nome de José Marcelino Priviligjad� localização., nas PROXTMIDADJt;S DO ES- Ibirapuera mais uma de- de modo a tornar at;raente As 2, 5 e 8 horas'
. . de Figueiredo, o GenE(ral 'Sepulveda entregou o TADIO PO FIGUEIRENSE, . assegúrando 'valorizaç�o mGlnstra�ão eloquente do a qualquer classe de peSsoa Ultimas espetáculos de-

.�.; .

. 'Góvêrno da Capital).'ia. dO�,iO Grande do Sul ao imediata.· seu, avanço e de ·sua aud,á- a" visita à Feira. Assim, uma f
'

Fl
.

':<.\�:, ,'seu. sucessor GEnEh:'al V'ei �-lcabral; OS TERRENOS EM ZONAS MAIS DISTANTES . . . mitivps em orianópolis
'I � _ em 1834, as prim�íia:s fi'91"�� dêste dia, a9s gritüs NAO PODEM OFBRECER . AS ',MESMAS VANTA.- �ia, OsçaJ;" ��é��yer. idea- área de apro:x:imadamente da Cia. Inte.r:nacional d�
,.,

"', � de �'Mata bícudo''f,JoraIl),f:assassinados ,em Cuia- Peça hoj� mesmo infúrmaçqes. �
-

,
.

-

, ,hzou. ,os ,e<;li�clo�" para a de' '�OÓ mil metro� quadra- Marionetas ROSANA-PIC-

,t; > ';' �. bá' os reside:qtes PQl:tugU€ses e brasileiros a'do- SOCIEDADE IMOBILIARli',,:s� BRASIUElftA:' 'mostl'i'l'�:a in�ú$tria nacio-' dos será dotada de um par- CHt.
'. tivoS:;, . ',�_:,{;",_.�,:" Ir,.i�,"�'�.' ..' I' LTDA., (SUB1l.AL)

,

., '-t,:""" .• ,' ·ual.'e·esiràngêi-r.a,:;. qué-dé diver"sões :cowCâ'pà-
9

." ..... ""' 'h f I I' :.:, ";;-?l
Censura: À�'2'� 5 horas

,em.. 187, , �e�-r::�am �'. ,a. eceu o püeta-·a a- �scfitõriõ: Edifício, São ,Jól"ge, .�.iüa·: 4 .....l.l:Oli,'.' 2-1-9-2,; A C��i'ssãõ do- IV Cen-' re.lhos, inteiramente fabrica-
goano InaclO, de ....B'an;os, AClOh de Vasconcelos;

.

.

'

." 4' ..

�'
"
,_

':'" :;r,.:. .

, , ..
' r""\ ,.' ....", 1)adE;'r,ao ep,trar crianças

.... � e-m 1882,-�oi �nt'ie?�(:
, � ."Viscondessa, do Rio' red8ra�lo dos"Tra·tia'lbadolês 1"8S' t�na�1O "��u tantá 'imp�rtân-, dos no. país; Um museu de Preç;>s:. Cr$10,�'0.�, 20,00.

:{3ranco, some.nte para, fms de usufrUlr os res-" ...,
,

ela' a feIra' InternaclOnal, cer;:i já em fu.ncÍl;mamento e'

pectiv?�' furosi. a, i�port,ân�ia de 43: 036$60�, e� lodustrlas' do 'Bstado�d8. S. Catarina que '��pÚpo� 85% de suas um, serviç<? de b�te'S par�
40 apohces da dlVlda pubhça. A entrega fOI fel- (' .

"
,..

"

disponibilidade em prepa- para-' passêios nos logos
..

"

ta ,pela ���.ação do Jornal do,Comérció, do Rio.
C O MUNI C A.Ç Ã O 1'ar o' P�rqu�, que tem um completarão a parte reerea-

, ,'� ,. ;;i�,,":�: André Nilo TadascD
\"d

Procurando f�I�Pdliar ed aPdrimorar �s bentefício�, pres- m.ilh�ó·. e �eio. de metros tivá da Feita: Int.ernacional','
A.s 2, horas

,

ü os aos seus 1 la os,
.

an o, cumpr�men 9, aSSlm, as .

quadl;ados, para. o gigan- que � encerrar no dia 25,.
,'.i.,�.: .. ,., ',,'

mas l'elevantes finalidades, a fEDERAÇÃO DOS TRA. - '" ,

J D h
"

" A tesco 't!·ertame.
..
de janeiro de 195.5, data • ornaes - esen Os

--o ' :.'.,� ,,"'�� '" 3ALHADORES NAS INDUSTRIAS DO ESTADO uE "
. o;'h t

-ANTA CA""'ARINA d d A l'n'du'str'a' b '1' d' do anl'versa"rl'o de fu'ndaça-o. ,j 01' s.'
'

.. , j .:..,. '�, ' ,comunica que ispõe, agora '.

e '. 1 rasl elra lS-
_

1m Consultor Jurídico permanente, que 'atenderá, aos
----------------------- Censura:' Livre .

. nteressados, diàriamente, das 9 às 11,30, à Rua'1Tenente 'Par.ticipa,ç'ão As 3 horas
3ilveira, Edifício Partenon, 2° Andar, sala 203. .Iames Stewart.

Fpolis., 19 de maio de 1954 TEN, NEWTON LEMOS DO PRADO E LÉA J
'

1 Ad
Cal'lDs BicDcchi - Presidente '

, GOU,.. TINHO D·o. PRADO \j ia, l1lmS em.: , ,

, 8 Q SANGUE SEMEOU A

JUIZO DE .DIREITO DA do de conservação e o seu Particip!'ln; 'a6s p�;�ntes � pess�as' amigas o nas-

'

.'
:

TERRÀ
la.VARA DA

-

COMARCA' respectivo 'terrenb com ,a 'ciménto 'de se'u' f'lho' RICARDO" 'd 26 d ';ensura at'e' l'4 'an'os.
" Apr'eoda', d�c.I·lo·'gr'Af.·a····'

"
.

",1'
, ""ocorn o a e I�

DE FLORIANO'PGLIS área de 2.304J96m2, medin- u • u :Maio, na Maternidade;,!.'�r. Sar,los Corrê�". No programa:. �"spütte na

do 22,65 metros de frente á Escola Profissional "Pedro Bosco" _,. Rec:ünhe- ,.,. I I' I' '_';,

J
'

Tela �- Nac.
Edital de primeira praça dita rua, nos fu�d�s méde cida 'pello LeGovêrn103.Estadual em 19 de setembro de IIOe aç O" rmao ',oa1qu'lm -1'. u;os: Cr$' 7,06 e 3,50.

"C01n o. pràzo de 20 dias 9,5 metros e extrema com.
1921 pe a i n. . 76. EDITAL DE . ELEIÇÃO ,

0\ t! 7 hR V'd 1 R 80 FI'" I' J"\;-; ... , e 9 oras

O pdutor Manoel Bar- terras do Estado; confronta,
ua 1 a, rmoS. -, orlanopo IS.

'

De acôrdo com'o disposto no artigo n. 42 dos nossos' Richard Greene
,

.
. estatutos, faço saber aos que o presente virem ou dele

bosa de Lacerda, Juiz de pelo Oéste onde méde
EMP,REGADA tive"rem conhecimento que no dhl 4 de junho de 1954, Pair;.(�ia Medina

Direito da 4a Vara, em 145,25 metros com ,herdei-
'.' ., ,Iàs 10 horas, na sede da Associação sita à Avenida Mauro A VOl.TA 1;)O.S IRMÃOS

exe;rcicio do. cargo'
,

de : ros de· ,Eduardo Moellmanri, PreCIsa-se de uma, que saIba cozmhar. Tratar a rua Ramos, nesta, serão realizadas as 'eleições para a suá Di-
, CORSOS

Juiz de Direito da laVa-I àvaliad� pe\a q,uantia ,de Buloão Via. n",'. raça· 'da Bandeira), n. 49. Não precisa retoria, no período 1954-1955, .
'

P C $ '5
, .

ti";:"
" "

, ',$ Florianópolis, 28 de maio de 1954.
� �'e,;o�: r· 7,00 e 3, o.

r,a da COJ;narca de Flo- �ento e cincoépta.mi -.(��; '>.,
ir Jàs'filas. '.

;
"I .', • ,,' .' ,.-(>AII',J,-, j . '

,- Osny Ortiga - Pre,sidente.·

. rianópolis, Estado de San� zeiros, que sái' á ,'J:na'Tg��:> "'! .: ,.

'

•

ta Catarina, na forma da' Dito ·fmóv�I\'fÔi peFlhOrado","
l(!i,. etc. � Egberto Mo'eÜm_�n� e sua

,

.

li'Álj 'sa'l:>er aos qu�: o pre':' ;mulh�r 'na açãt:{�?���putiva
· sénte edit'al 'de prjmeira movida por R1��\t�·Domi_'
praça, com o. prazo de vin- noni co,nt;rà; a .fir�.�;Egber
,te,'dias virem,' ou dele co- to ....Moimmdnn. &'" Cia.:' E,
nheciqlento tiV!erem que, no para qUe ch.egue ao. é@Rhe
dia '21 de Junho proximo ciitl' "

, '"pe todos :mandou
·

vind�urp, ás 14 horas, 'á.·� ·�;.�ompetente edi-

frente . do edificio dó Pala� tal ·qu�'f. sei-á afixado no 10-

�io da Justiça, á Praça Pe- gar do costume e publica�
reir'a e Oliveira, o porteiro do na fórma da lei.. Dado e

do� auditórios do Juizo, tra-· passado nesta cidade de

rá a p.ublico p�egão de ven- Flori�nópolis, aos vinte €.

da e arrematação á quem oito dias do mês de Maic,

mais dér e maior lanço ofe- do ano de niil novecento$

Hoje no Passado
30 DE MAIO

'�. '_

f3Lt)VIA
EsireUo

,
,

"'AJ� CON�O�TAVt:LM�NTt:·
-t CO�t� o '�UL, 1>OlmAgl L"P€LO�1)�U��� 1JA�

tecer sobre a respectiva a

valiaçã�, o seguinte: Uma
casa situada nésta Capital
á rua Presidente Coutinho
na� 104, construida ôe tijo
los,. coberta de telhas, for
rada, assoalhada e envidra

cada, com diversos compar-
•>.

'.

em péssimo esta- ra,

e cincoenta e qua!ro. Eu,
Hygino Luii .Gonzaga, Es-,.,'
crivão, o subscrevi' (Assina�..

do) 'Manoel Barbo.!� de
Lacerda'� Juiz ',de Direito'
da laVara, em exercicio.. .

Confére HyginQ Luiz çcm�� ,> "'.'
.

zaga - Escrivão da là>:\t�0 \
.

,

As 2 horas.
1 - Atualidades Atlanti

da -- Nac.
2 - O� anjos de Cara Su

j'l €.ln:

FELIZARDOS DO AZAR
. 3 ,- Iníéio do seriado
MARAVILHOSO

MASCARADO
, ",....:.. James Cagney
SANGUE POR Gi.ORl�
Preços: Cr$ 6,20 e 3,50.

As 8 horas
1 - Filme JornaL- NaC.

2 --.Jame's Stewart -

Júlia Adams.
O SANGUE SEMEOU A

TERRA

�.. ""�

..

.. ,

-,

·��,I�;=?,."
�. .

'

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

Dona·Reed.
O F..�TRATO DE DORlAN

GREY

Preços: Cr$ 6,20 e 3,50:
,I ..
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O'S ··RUSS0S
i',,' .: .. r,eie._fatom f,o'pedidq

'. BE;RLIM, 29 ,.(U.P.), - co, Vladimir Semyenov, en
Os russos repelrram um' pe-; viou uma carta .contendo a
dido feito por um grupo de; negativa aos chefes das mis-

1

nações 'ocidentais peque- sões da, Holanda, ,Luxem""

nas, as quais pleiteavam burgo, Grécia, Canadá e

'fossem suas missões milita- Austrália. Essas nações fu

res em Berlim elevadas à laram em nome .de todas as
.

.

. ;-.

posição que gozam as da

Inglaterra, França e Esta

dos Unidos.

missões ocidentais acreqita-'
das perante a extinta auto
ridade do Conselho aliado

.

�
.

o alto. comissário s�viéti- de controle.

, : ,I � ,

E.SpaçOSQ·�':.,�. �có)l()1nicos. ue
.

-

� - ','

e agor�mais 'do que nunca
.

.

ao seu 'alcance:
..

• j �

�,
- .

"

,
..

I.

,·,0 r,'ri,gera�!r, d.-s',C!tASSte'"
1.7 RUBIS

'Í)�,�is'liao O conge
'lQRlento ,de.pr�eços

'

RIO,29 (V.A.)' _;_ Os eír; da na presente .eonjuntúra
��los lig'ád�s ao gbvê�.no in- econômica..O chefe do go

, , formaram à -repqÍ't�g�m, que vêrno, segundo as mesmas

o sr. Getúlio' Vargas terá fontes, dará ordens à Cofap
, desistido definitivamente de para não permitir mais au

promover o congelamento mentos dos ge�eros consí-.

dos preços, ao virtude'da .', derados de primeira neces- I
impraticabilidade da medi-] sidade,

. .. ) ,I ,

,
•

Vantagem Extra., A garantia de um

grande nom.',b;'PRIGIDAIRE 2. a marca pioneira
e líder em refrigeração l ,

ENCONTRA·SE
EM TODAS
AS JOALHERIAS

Vantagem Extra: Ampla rêde df;l
conce,iiondrio, aÍ/lorizados, em todo o Bra'sil,
paTO dor-lhe tada assistência técnicp com seu

pessoal treinado na fábrica Frigidaire!
, � .

. 4'

� c, ;: :A�g�iva��, pO,r: I�' dI; I:

,

.' "'"
I

"

luud_aníenfo. .

RIO, 29 (V.A.) - O Su- extinta carteira de exporta- .'

premo Tribunal Federal em -ção e importação do

Banco,"sessão plena julgou a repre- do Brasil. O,Supremo Tri-
"

sentaçâo feita pelo' juiz da bunal unanimemente de a-'

.ssgunda vara de feitos da côrdo com ,o veto do rela

Fazenda, dr. Laurin do Ri- tor, ministro Nelson lÍun

bas, contra o ministro Os- gria, mandou arquivar a re- \

valdo Aranha, acusando o presentação' por faltá de

mesmo titular de não ter fundamento legal; como

dado cumprimento do man- também sustentou o procu

dádo..de segurança.contra a radar geral da República.

.. Vantagem Extra: Preços rigorosam_ente
tgb.lodos ém todo o Brasil,' apenas acrescidos

'd�s 'despesas de trànspo;te nas localidades
'� ior« 'da Capital de São Paulo!

Mod, OMM-74 :- 7,4 ,pés - Cr S 17,90',00
M�d� ,OMM.�2 ., 9',2 pés - Cr S 19�.80p·,ÔO

.

!
.

r,

Ponto por ponto, Frigidaire lhe oferece

mais confôrto, mais economia, mais

qualidade! Mas não é só: Frigidaire.
lhe oferece ainda 3 vantaqens extra

fundamentais, no escolha qe um

refrigei-ad�r. e que" me�ece�, 'portanto,
sua melhor otençõo. Ponto ',por ponto,
vantagem por vantagem, Frigi�aire
será a sua escolha!' Visite 10,90 o

Concessionário Autorizado mais próximo!

..

: ..-.,

CON�ERVE SEU CARRD_!
,I, \

E economize milhares de cruzeiros de peças e con-

sertos caríssimos .que podem ser evitados com a CON
SERVAÇÃO TÉCN:rCA. Leia: "Manutenção de Auto
móveis�','- 2a. edição, ,TODAS AS MARCÁS, 1936-54.
Uni livro técnico completo, indispensável ao amador, pro
.fissíonal e mecânico. .Bumário: FUNCIONAMENTO:
NOMI!:NCLATURA� DAS PEÇAS. MANEJO. CON
'S:E:RVAÇÃO. MECANICA. REGULAGENS' (motor,
carburador.. platinados, velas, tuchos, freios, etc.) . .TA-'
BELA DE FOLGAS '1936-54. DEFEITOS., CONS1j':R-,
TOS. Figuras dos manuais das fábricas. Cr$ 60,00. Peça'
pelo Reembolso Postal, ao distribuidor: A. ALMEIDA,',·
.cruxa, Põstãl ,21: Cõi'reio"Meiei,'"Riô;'�U.t,'1'.'::·Eiivre'_ciirtã�
-registrada.

..

I"' ,
-

, Compressor "Poupa·éomnfa"
- elClusivo -de Frigida/re
O'ma.is perfejfo�-mei"o."'1 '.

m ..,. ,.dn'y. do ,����:�:::�; f.�"'.dO'�
G!NERAL MotORS· DO 'BRASIL S.A.
S'ÃO··cl'ETANO DO SUL -'SÃo iAlJ,LO .

'C O N C E 5 5 I O N Á R I Os A U T O R I Z A DOS EM T'O o O O P A í 5
\ �

,

,

ecapita�a a fstá! I � ,:Jlaioba Vitór:i'l,
GEORGETOWN, 29 (U. da rainha Victoria que se plosões de hoje c�m as 0- ,'lar. acus�dos dê empunha

P.! ...!. Explosões. de din�- enc_ont�a �a. �o�a em qu.e:, c�r+idas ontem, mas se con;- rem bandeiras verm�lh.as e

.rnite, que se verificaram as estao os edifícios, dos tn-, slde:a que foram perpetra- cartazes, em que se via es"'
2 da madrugada de, quarta

I
bunais, nesta capital. A Po- das por pessoas de tendên- crito: "Abaíxo o Império" e

feira, decapitaram a estátua lícia ainda não ligou as ex- cia Anti-britânica, já que o "Pedimos que termine o re-

, aniversário do nascimento gime colonial", O processo

BOda s" d�e D�alta da rainha Victoria, 24' de contra tais pessoas correrá

'. "

í .. FI� �IW"
'

:�a:io, foi-celebrado como o 'no dia io de junho víndou-

,.,..."".""....k>��.,.;.,,,."'"
dia do Império Britânico. 1'0. A campanha de, vanda-

C�N
'

-ii
'

'Compareceram' perante o lismo contra as Igrejas pas-
'."" ";'" :. ' �:Q ,.' 'V ITE�" .

'

'tribuna\� seis membros do! sou-se agora para a costa o�

MAURO:é PAULO NUNES LINHÁRES. convi- 'partid9 'progressista popu- cidental da Guiana.

.

dam seus. parentes e .amlgos para assistirem a missa vo-

tiva que mandam celebrar, dia 31 do corrente, às 8 'h�
ras no altar SAGRADdCORAÇÃ.O DE JESUS 'na Ca-'
tedral Metropolitana pela passagem das BODAS DE •... '

.

d
.

PRATA de seus queridos pais ILDEFONSO E NILSA,
: ItS.'&:?t· ' fe'. ,�:: u:,m,': ·a·'. A:.,' "'.antecipanqoos,mais sinceros agradecimentos pelas aten- .' -. ' U

,cipando os m,ais sinceros agradecimli!ntos pelas atenções YOLAND'A FERRARI
' I

ções dispensadas. ," .

I. Henriqúe Ferrari e' filhos convidam parentes e

_ __,.. --,-'-' . '. ':. -:"",' amigos para as�ist�reUl ,à missa que mandá� �elebrar
Reu_iã� das 'cbaace'leres I elll sufrágio da alma de' sua inésquecível espôsa e mãe,

ame,.icano·8
na terça-feira, dia 1° de )unho, às sete horas, na Cate-

" dral ME:tro�olitana, agra-dec.endo antecip,adamente a

WASHINGTO_N, 29 (U'I t,açãõ de 'armas comunistas

P.) _ Costa RIca propos por 'parte da Guatemala, a-
,todos que comparecerem à êsse áto de fé cristã.

Uma' ação coletiva em face 'lém de outros �côntecimen-·
da situação explosiva cria- I

'

,YOLANDA FERRARI
d � . '. 'j tos na,América Central; es- _ " '.' .

a na AmerlCa C�lií.trar, ten_ , .' d '1'
.

_

Os c\)legas, da Secçao do Pessoal .da DIretOrIa Re-
do . tI' t I ,tava sugelln o uma, po -!tI . I '

como }un o cu mman e '

..

g'onal d C
.

T Le f d S C".

ca comum o que evtdencia- I os " orrews ,e e gra os e anta .atarma,'
o caso da Guatemala. I '

.
,

I'd <. ' ,

N d I
-

d' 'I 'd d d
conVI, am os parentes e amIgos para, assistirem a missa

uma ec araçao lVU - va ,a neceSSI a e e uma .

I

gada, o embaixador de Cos- reunião dos ministros das de um ano, pelo descanso da boníssima alm� de Yolan-

�a Rica n'os Estados Unidos, Relações Exteriores dos paí- da, que será :r:ezadâ, terça-fei�al }.�. de 'junho, às sete

disse que. a recente. impor.- ses ameriçanos. horas, na Catedrãl Metropplita,na._!
.

.

.! Cegos
I

,

e � policiais
.

'
, t,

em luja
ROMA, 29 (U.P.) - A

I
cando que os policiais os a�

policia de choque interveio judassem em vez de atacá

ante-ontem, contra uma cá- los.
dcia' humana, formada por, Entre os manifestantes; dor".
130 manifestantes cegos, 0-

,
,

'brigando-os ,a abandonar o I----------�...;..---
-----------

local em que se haviam reu-
I

nido; em freI\te ao edifício ,I A ,Equitativa dos Estades
do' Parlamento.

Cegos e policiais' foram Unidos' do ' ijr,asíl '

(

pisados na luta que su�en- . .' ,

�;a:i!:�;:te !�o:�:�� Assembléia 8eral'iltraordioárla
conseguir do Parlamento P,rimei,ra Convoc81'ão
pensões mais elevadas e ha- V

víam pernoitado diante da
s'2de' do' Congresso. A p0li;.
ciD fez-lhes ver que eram

r.;tüibidas manifestações de,
pois da meia noite. Os ce-

.

go�, ent�etanto, puseram-se
a gritar, por auxílio, supli-

alguns tinham' vindo .

de

Florença na semana passa-
dá em um� \ "marcha de

São convidados os senhores mutualistas desta socie
dade

.

a se reunirem em assembléia geral extraordinária
�lS quinze hOl�as do dia vin'te e cinco de junho do corren
te ano, na sede social na Avenida Rio Branco n. 125, 7°
andar, Rio de Janeiro, Distrito Federal, afim de delibe
rarem sôbre a seguinte ordem do ·dia: aprovaç�o' da for
ma de realização do' f\,Indo social para ramos elementa
res, estabelecida no inciso um do artigo primeiro do de
creto li. 35.354, de 8 de abril de 1954, que aprova alte
rações introduzidas nos estatutos.

Rio de Jal1eiro, 27 de maio de 1954.
Romeu Fi01'i - Presidente.
Ped'l'Oso Júni01' - Diretor.
ReginalcJ,o Tmjano - Diretor.

I'

.ÂPt���� �,�cfilograliQEscola ProfIssIOnal Ped:r:o Bosco" � Reconh.e
cida pelo Govêrno Estadual em .19 ae setembro de
1921 pelà Lei n. 1.376."

'

.

.

Rua Vidal R�mos. 80 - Florianópolis.
'
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C
'

1-· ti" Bd' 'fII' �t
-

A C 'S',!OI· d
'

p' S D'om" O' " ,ID·IS'· roo
·

:ga,', o'os ,8 ,

Abora '1���êsrenlçao 'Q, J:i. d� n:rba,,> •

,

'

•
'

, ;, "

'

." .. ", . Jornal entra' para O' " ARAQUARI.
"Precisamos fazer com.que o eleitor eompreen Ia que o ato de,votar : representa o cumpri- l prêlio, está-se reali- Itamar Cordeiro'
mento de um dever cívico ao qual não se deve 'excusar, e nuncaa prestação de favores a zando a magna sessão Antenor Sprotte
candídatos.Cabe à Imprensa, grande p�cela nessa tarefa de,�sclareCimento doeleitorado", de éncerramento ,do Francisco Lopes da
declara o 'Ministro Edgar Costa, ilustre"Presi,dente do Superior Tribunal Eleitoral, em en,",:

I, memorável Convenção Silveira.
,

, tre�ista 'coletiva aos jornalistas da Capital- < Regional do Pà�tido João 'Antonio Mira
Sexta-feira, as 11 horas, uma posslbilidad'! que não vico ao queI não se �eve e:-I

oferecido .um "cocktail"
Social Democrático. 'Bertholdo Fer"�an-da manhã, a convite . do rode ser desprezada e que, cusar, e nu�ca a prestação com �algadmhos; Dessa festiva sessão des OliveiraPresidente' do Tribunal Re- 'efetivamente, viria benefí- de favores a candidatos. Ca- ! Estiveram presentes 'as
f; 'I 'I' d 'o! .'

C' _ CANDID,ATOS' ",' \ "
'

'
,

d I ,� .

tes.oessôas: Desem- ma, rea Iza' a no 1-
-gional Eleitoral de Santa ciar em muito o nossa me- be a Imprensa gran e par-

I
seguin es pe:s�as. "Ro '

I
'

_ E I.Catarina, desembargador eanísmo eleitoral. cela nessa, ta-refa "de esela- bargador Flávio Tavares, ne itz, comp_etamen m outros OC31S pu..-'
Flávio Tavares, a impren- A nova pergunta, respon- recimento' -do eleitorado. Presidente do 'T.R.E. de te lotado, daremos �m- blicamos os candidatos
sa desta Capital, represen- deu 'o ],\'linistro Edgar Cos- Concito, pois, a todos os Santa' Catarina; Dr. José do, pIo noticiário em nossa escolhidos 'pela Con-
tada pela totalidade dos, ta que "se projeta arranjar jornalistas presentes a se, Patrocínio Gallotti, Juiz da próxima edição. venção para a repre-
orgãos ilhéus, teve a feliz um meio de evitar o uso dos unirem num esfôrço de e- 2a Vara da Ç-apital; Dr. A� AS 'DEMAIS sentação estadual e na-
oportunidade de entrar em carros oficias nas ca�pa-' quipe, na sentido de escla- -belardo 'Gómes, Procura- RÊUNlõES O N' R

' ., cional, '

contacto direto e pessoal nhas polítíco-elettorais NfS_ recerem o 'eleitorado, pro-, dor da República dêste Es- sr. ereu : amos, no e-
,

,

1 V" s As demais reuniões, I 'CU'TSO dos trabalhos, foi vi-
'

com 's. Excia. o senhor Mi- se senÚdo procura-se uma curando fazer, com que ca- tado; .Dr Fú vio ieira; r"
'

,

d tanto do Diretório Re-fórma de Iocallzacão o>ri- da eleitor se compenetre da Solon Vieira Secretario o
.

gatóría desses vetcl,;l'1s �� reievânci� do papel que lhe T.R.E.; Dr. Dib Cherem, gional como da, Con-
.i:.cais 'd� fácil acesso das é íncumbído no mecanismo da Rádio, Guarujá e os [or- venção, aquelas reali- Criciuma _'

.

Ehas
autoridades da Justiça }�- eleitoral", nalistas Osvaldo Melo, de lzádas na sede do Par- Angeloni, Paulo Preis.]' Em nossas próximas
leltoral, para qUI' sua fis- O jornalista Osvaldo Me- A GAZETA; Ad Macha,- tido e estas 'nos salões'Jos Portela,Márío.Dio- édições publicaremos
C,i:lzaçao seja satlsfacóría -lo, como o mais antigo mi- do, do DIÁRIO DA TAR-Id,· '.

f st d' Club 15
I

mário da Rosa e dr. das ultimas sessões 'da'

I DE J
-

F' d DIÁ e. e as o ue,
em dias de eleições". /\ se litante da' mprensa, con-

RIO"DOAaoM����' �oralé� Ide Novembro, decorre- Dino Gorini, grandiosa Convençãoc{ll1creti�ar, tal-medídn m�- gratulou-se com o Ministro

'I 'BLUMENAU I t '1recerá, sem dÚV-I,h: o apôio Edgard Costa pela maneira cio Soares) da EOLHA PO- ram 'num ambiente .de] '

"

: amp a repor agem -l us-
e os aplausos ge�'ais, pôsto ',cavalbeir(:!sca com que tra- PULAR; Carlos Diniz, Hé- extraordinário ,iriterês- I Pfdr�,Zimn;terJlUmn I trada, colp- .noticiarlo
que as suas cocsequêncías

I
tou a Imprensa da Capital, lio K. Silva, do � TEMPO; se e entusiasm?, sendo I, Ma�tmho Cardoso, c?m�let� dos tr�b.al?ossaneadoras são evidentes elogiando a democratica a- Juvenal Melquíades d e os trabalhos varias ve- daVeíga . I finais. .

,>�,,',
"Ao eleitor, sÓ é permiti. 'titude que tomou com essa Souza; da rev.ista a B�S- zes ".interrompidoS; ao " t . _;

...;..;__-�> --.-.--

do v�tar mediante exibição, entrevista coletfva e, tradu- SOLA; FranCiSco Pereira ' , ,"

't" d"
_'

d d .' serem 'concJ;'e Iza asvem empre,en en o, no que de seu título eleitoral As I dndo o pensamento dos de, Ü INVICTO; MariO Pe- -1 • "" f" ,., I'se.' refere às, providências 11' d O ESTADO DO (,'eClsoes maIs por on-instruções do S.T.E" nesse presentes, prometeu que o, tre i, e ' I
.'

" ,

,

1)éll'3 (,úe (, próximo pleito 'b -

d PARANA' M' R' gos e 'v'lbrantes apla"u-particular, Sao claras e nãq apôio e a cola oraçao a ; imoso UiZ, ,

de 3 dei, outubro decorra
dão margem a outras in. Imprens� :não faltariam nes- la AG:t;:NCIA NACIDNAL �Os� .

,num ambiente de lisura e '

D C' M'� 'N ('ONVENCIONAISterpretaç,ões, como a de se sa tarefa·de esclarecimento, � r. ira a,!u'es unes
, .

"

,

q�e venha ao encontr� das
poder votar com a apresen- Durant�, a palestra, rea- que representou o nosso ,Na extensa rél�çãoaspirações e anseios da no,,·

d L H 1 f' J I,tação de 'carteira de iden. liza a no
'

ux- ote, 01 ,orna, dos nomes dos srs. con-sa g�nte, cuidán<;lo que a i ,
, .,tidad�. Tal"prática não é

Cll"'O'a''S' d IMrER'"aTRIZ Vie' c' a-' nt'" punossa Justiça Eleitora,l pro- ",
, ,n lon IS' O em -

aceita," assini declarou S. ' :" '

a
"

'bI" d'
' ,"

, picia ao eleitorado a certe.
Excia. respondendo a um

'

'

" �,,' , :,",' _ .

"

,

Ica li, aconteceram
za de que a no�sa gente, dos presentes, lO' INV,ÉS' DE ARREN'DAMEN T O, HOTEL-SA- :.llguns'enganos

-

e algu-
cuidanda que a sua von�a- ,'mas onilssõ,es. Cumpre:d

'

h'd 1 Re"feri'ndo-se à possibili- NATO'iÚO E COLÔNIAS" DE :FÉ�IAS PARA 'FUN- " 'e sera recon eCi' a, ' plena }etific�i-" antes 'de mais
e integral�ente, 'idade da'apuração de votos CIONA'IUOS' ESTADUAL': E OPERA'RIOS

, , ' , ",

. " nada,'o en,,'gano ocorri:":P;zendo da finalidade de 'pela própria mesa recepto. T,ito Carvalho -

.
_ sao. >

• do' com o sr�" João JOse_5',a visita ao no<;", Estado, ra, logo após o término da
, Volto de uma qui1tzerta, ,�.é p�risso que llí� per'mito

S Excia. ciassif:c'J' ,-a como a"'uração, o Ministro Edgar ..1 d' 'l' .

. '

',l,n-n,çar, aq,u,i um,a, " sug,Dst,ão tao,e, inclúidó 'ba'repre-t' '-'te ,e 'WtOs,o repouso, na� ,,-'"_ ,'� 'lf' �' "', • , !.' "
"ól "p",-'é::irinâC'ã' 'i'wica çosta '�ostrdu"se totàlmen- '{êrmq,s dé "Caldãsda I-m�é::- ao, Sr. hineu' 'Bornh-àilse,n, sentaça"O-�Joaqumeuse,

junto aos' Órgãos da Justlçà te contrário à, medida, c1as- �atriz. Seis banhei1:os.' d� qtt� � �xami�ará, sem dúpi-�,qtiando,"na' verdàdé�' OE�,7;::oral, J?a'rq, es�!alléci- sifiçando sua adoção" có- mármore, que servirflm '(1 da, sem se ater ao insigni- ref�rido 'político 'se a�
1" 'ia ,e e�a'ta aplicação

-

md temeridade e uma 'ex- D. Pedro e D. Teresa C'I'is: ficante nome âo signatá�) chã 'nestid:apital'cômo'L, 'mstruçõe;' do S.T.E., 'pél'iência de' 'imprevisíveis tina se enchem' de águà a rio
'

"

, , • "l;d P" T'
.-

"

'f
'

,
,.

A' ' T' I' "t 'I' ,
'

,..

'.
' convenCIOna o • •e". oene �cio do pr('sbgio consequencias. 'a vez ,a

dttma3'g'tem4P2erat�ra' que �dar�a '�ncànd'treci< ltdodos os"

adPo-: B�. Alridà na; reIaç'ãod,1 .Tustiça J��lei� .ral'; medida possa ser inconsti- e a graus, guar an- sentos' e > a as toma os ;_'" '; '!,',
,

'

A segu1f.; "cJloc'ol;-se a tucional, uma vez que'- a, dó todas 'as 'virtudes. tiàa-'np._'ôf. ,cloérites: de �reumatis- ]oaqumense foram 9-
(.l�r',sição 'dot' ,'ibrn:, iistas mesl,\ receptora é um órgão ;P�ttJic;ts dá: ;á�{d7�tiiid4de�,; ;;I{t��',ddj'm�l�i'hepá:Ú�ó� ,,� e ínitidos invôluntària
r ,i )';: um c'ebate c1i1ci.daEvo auxiliar evetual da .1usti- jrian�n�9'dirêt�tii�nte � 4as!� �qt�': 1A:Efs7,no 'd� d�rm:dioses. nient�' os homes'. ,dos
�üf:,p questões atia: tlt!� a" ça Eleitoral, o que não su- fontes miner-ais .ijar,íssi�os' Ora, _para as administrações srs. Teodoro Westphal,Gtd.) que presHe, ocasia'I cede com a Junta Apura-' se tor.nar(tm o anofeles" e qt,te curam da saúdepúbli- Orgel Rodrigues' Nu-e�,: que teve op')rtem:dad., dora órgão efetivo da Jus;' seus afins, graças à perma- cu e do bem-estar dos seus ,', A 'hd OI'

'.
1 1

.,' , nes e rma o Ivel-de revelar os seus ,amplos tiça E eitora' com as atn- nente vigilância do Serviço servidores, Caldas da Im-
M, d

'

.'e perfeitos contwclmeiltcs buiçõ�s cOl}sJituciol1ais da Nacional da Malária, que peratriz oferece campo ara, en ,on�a .

refe1<entes a matéria, eleito., ap)lraç,ão e cOhtagem 'dos os anda a caçar, de tubo uma realização de ampla Na relaçao de RIO
1'al. votos. Pretende-se atl'�buir com clorofórmio e lanter- benerrterência. O plano a" do Sul foi 'também O;.'

Re�elou "que � S T.E, à mesa receptora essa tare- nins elétricos, além_ de $a- executar seria simples e mitido O nome'do nos
e.studa e já está pondo em fa, par� satisfazer de ime- near todas as terras cir-, ,qualquer capital ali inverti- SO correligionário, sr:

� execução, medidas :inclin-' diato o resultado da votl!� cunvizin h a!t, mudando-as do sé, justificaria' pelo seu Luiz Piazera.
, tas de coação, como multas ção e apressamento d?s em campos de capim mela- fim, repr,odutivo. Bastaria,' Ainda as duas dele�� nec'essidade de apres�nt:,)- trabalhos. O que se poderia elo. Milhões ou bilhqes de" que se transformasse a es-

'

,

,ção do íftulo 'eleitoral para obter, er.a o conhecimento Litros d� preciosa água es- Úncia em um Hotel-Sana. gações seguintes .
não' 'I

c exercício de certa,;; ativi ,da orientação do eleitora- correm para o rio proximo, tório, constmin:do-se pavi- foram publicadÓs:
C1ades civis a exemplo do, do, tão somente. E, para o num dfsperâício de causar I,lhão para os e"TI.fermos de, ' Jaguaróna --' Osní -Tr;n�correndo; amanhã, 31 de Maio, o 4Qo aniver
que ocorre com o ser-viço apresentamento dbs -t;a�a- pena. E há o Hotel. 'Dirige ... moléstias da pele, de fácil Pereira, Luís' Schmidt, sário da sagracão episcopal d'e S. excia. Revdma. D.
militar, visançlo obrigar aos lhos, o S.T.E. está tomando! o, com rara dedica"ão e ad� contágio. A pa1'te .do liotel 'L

'

P
•

L 1'1· Joaquim Domi�gues de Oliveira, Arcebispo 'Metropoli-
, li'

" UlS ':erelra ap.o I, 'iam), o pOYO cj:ltólico ,deSta Capital prestará );ignificati�'cidadãos se qU41J:ficarem co' medidas que venham ao en- mir4vel capdcidade o sr, poderia 'continuar 'sob a M I J A .', cf'nlo',e'lei,tores, seJn qUt' hEIJ'a contro dos enseios popul�- P'edro 'Br'na assoc'ado ao d,;reça-o atu"l esforçada' di
anoe erom�o e vas homenagens,

d
A d M'

" ' '\ ' .., , "

Souza, Manoel Mâncio" . Assi�, após o .en'cerramento o m�s oe alO; no,interferência de teri!eiro�. res, sem que se veja obrl- ,·sr. A'lvar� Alves, p�ocu�an- lig'ente e honesta de Pedro
, ...., �'l Cme Roxy" S. Excia. Reydma. ver-se�a cercado de ca-

Com i, só pretende-s'�lq�'.(' o gado a fazer tal experiêl'l- �o manter ali um ambiente, B1·ina. A sanatorial ficaria de Souza, AlCIdes ,Car- rinhosas man,ifestacões' de regosijo. s'audan:do, eptão,
cidadãb seja compelido E;X- cia." familiar, de tal sorte que a cargo de um ou dois mé- doso Rocha, José Je- em nome do povo: o Exmo. Sr. Ahniranie Cárlos da'

'.iJ(hl,L-.,éamente a qU::lI:!ké.lr- ,Instante a pronunciar-se os ho'spedes sa-o cat'vados e dicos ro"nl'mo de" Souza Jo"a""o Silveira Carneiro,
.' " '.,'

, , '.

' c O ESTADO; nessa óPortunidade, formula a,�.�I', 1<'l7endo-o' cómo ll.. � de" sôbre o fenômeno da abs- de lá saem querendo-lhe Um. pouco abaixo do edi- LUIS de nl�CO�lJ:t, Excla. Revdma. D. ,Joaquim os melhores voto� de fdiCl-
:cr a que se Dão dew .IU:_ tenção ,que se observa cada um bem imenso. fício elo Serviço, da Malá- José, João Silvano e, dades, se 'associando,' com prazer, às homenagens' qUf
tar'" , vez; maior, num crescendo Pois, essa ,incomparável ria,' poder-se:-ia c'onstruit a

A tI'<
•

'

I' "d' F'" I. serãQ tributadas.,

b' ", n onlo ' 'SI '10 e lS- � _,..:;__ ..,....;.__...,..... _Acl', i1tou" H'spondenu0 a permanente e sô re as me- riqueza esquecida estti a, Col61iia de, Férias 'ilos Fun•

.:::�r:fmta forrr,u]ada," que didas de punição que a Jus� pique de cair em mãos es- cionários Públicos; e um helto, Manoel A. Sera
�€. ;,',;:á estudando a POS:,l' tiça Eleitoral pret�ndé, apli- tranhas, através d(L concor- pouco acima da' Encruzilha. fim.
�ilHade de ser(:!m substi- car aos faltosos, disse '�que 1'ência aberta pelo Estado da a dos Operários, usufru-

"')....()�!).-.().-.().-.C)tuid('s os títulos' el��LOrais o, S.T.E, procura encontrar para seu a'l'rendamento. Ma- indo todos um estágio de' re.
por fo;has eleitorais q�:� h fórmulas que venham ex- noel Vi�cdnti por ali ',pas� paração a preço mínimo. formá de r�cttpéração física
car,iam em poder da .Ju�t.!- 'ter�ir{ar 'de ve.z, tal situa- sou, dotando o Hotel' de' Voltar-se-ia, ainda, a indus. e, do mes�o passo, espiri-
ça.

' Com essa medida ,pl'e- çãq., As causas, dêsse f,epo- melhora1l);entos, indusiri�h� triaÍizar a incomparável. tual.
'

tende-se evitar que bu1as meno são bem conhecidas zando a água. Depois, veiu ,ágíta mineral "Imperatriz", Evidente é que. se terá de
e!ei ;'C'rais fiquem em 9fdc de, todos. Há que se traba�, a outubrada. E a rica pro- com' larga margem ,de lu-' traçar um plano perfeito d�
d�· 1 ErcCÍros e, tambérp., a lhar no sentido de que tal priedade do 'Estado caiu cros. realizações, através de estu-
r,c:.ces;�dadé da obtençã� âf: sítu�çã� não perdure nessa eriÍ ruina;' desaparêç_endo Os benefícios que CaldaI!, dos mais ou rn�mos esper.ia., ,>:;'('sÕjJ',dà via, por perda l'tI tendência de aumentar. ,O até mesmo os canos' da rê, ofertani e têm sido despre- lizados. O essencial, entre
f'Áln,:i,o. E' provável que, rel1lécHo p'ertence única e de de águ'a; e esgôto. As pias I zados!, iocariam, assim, em tanto, é que todos, possam

"'�":_l:!,éxi.mas e�eições essa �xci��l:yà��rlte' ao ,el�itQr, cl�':estã��':n?s .q�!'�tos, C�f ,módJca� c'�n�i���s,_'a:o;S qU,e ele�frutar �s v�ntage.ns .dem�r"',na amda,nao ven�!,'l d \reciSa�?S '}azer, com ,que stmples,(i)rn,a1!tentos, ,,' p�' ,se desgastam na�:,' \repa!tk win �esouro que tem stdo'
ser �dotada,. devido à pl'e- �o ele'itor'compreenda que <> mim,:pensó'qúenenhum,:bé�"',ções"públiéâs e nó trapalho· êonservad('),�,'an.os sôb1\e a
mência do terr.po que nos àto" de votar'" representa o nefício O�t renda tmrá 'ao braç�il; sem ll�eiô�t.:4í? trans. I{OS, em completa
separa das ejeições'�. Mas é ,<:!ulllP,rimento", do, d�vel' cí�" Estado, a anunciada conces-. formaTem ª'1tit��'J' f��iaa._' em 'ilosa iníLtilidad((::, "

nistro Edgar Costa, Presi

dente do Supremo Tribu-
nal EJeitoral,_ que ora visi
ta nossa Capital de passa
gem para outras unidades
da Federação,

I
I I

Nessa ocasião, S. ,Excia.,
em agradável e simpática
palestra com os jornalistas
presentes, teve, o ensejo'de
oferecer uma análise subs
tancios� das atividades que'
a líossa "Jli�tiça Eleitoral

. vilmente aclamado AS SESSÕES Df}
,

,

ONTEM' .,_.'
,

..

Fl<?rianópolis, Doníingo, 30 'de Maio de 1954

$.grllçãfEpisc�pal ,-
.'.i' �""

f, .:'�\.'

, ,

'v <
Nada-'mais nátural, l�itor amigo, que .um ,secÍ'e;.

tá,rio de Partido, em época de' COl}venção, não tenha
� .... '. -. _. ,-' ,

, teirip'o para multa',c�isaj)ara >:se có'ç�r, 'não' dá: f!ara
. �. ,

' .. >. ;' .

,
'�.' \

iscar às vezes. Por issó; depois nbis conversa: ..
.

�.uILHERME TAL """,=..�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


