
DJAKARTA, 14 (U. P.)
'- Anuncia-se que chuvas
amarelas cairam, recente-

, mente em Amuntal, ao sul
de Bornéu. Essas precipita
cões de côr inusitada provo
�aram uma certa ansiedade
entre as populações, que re

ceavam fossem chuvas ra

dioativas cuja queda fôra
assiedade entre as popu1a-

cões, do Departamento Me

teorológico não se trataria
senão de chuvas carregadas
de particulas sulfúricas, de
origem vulcânica.

_

RIO, 14 (V.A.) - Pros- i Tratado de Madrid, o Insti

seguindo na divulgação dos tuto Rio Branco (Itamara
documentos referentes a ti) acaba de publicar o to

Alexandre de Gusmão ,e o mo primeiro .das Negocia
-----,-----..,..--------.............- .......-- ções - volume organizado

Recebeu I-nslruç'o-'es �todoeleanotadopeloemi-
(lente historiador português
Jaime Cortezão. Aí está um

repositório inestimável de'

d,O KOm I-ntOrm papeis históricos, destinado
1 trazer nova luz sôbre as-

oectos da ação diplomática e

oatriótica de Alexandre de
Gusmão.

Para você. Udenilda,
com os meus votos de
felicidades!

'

De felicidades não

Palácl0 incen
diado
RIO,,14 (V.A.) - Segun

do a agência "DPA", mani
festou-se violento , incendio
num dos palácios de Gui
lherme lI, em Potsdam: o

"Neues Palais", empregado
como depósito de produtos
têxteis pelo escritório co

mercial central da zona so-

SANTIAGO, 14 (U. P.) 'cado pelo ministro do Inte
- "O Kominform deu ins-I rior. Os acontecimentos da
truções ao Partido Comunis- Colombia 'poderiam, segun
ta Chileno para agir ?ontra I do aC�'es,centou o telegrama,
o governo do presidente constituir o começo de umr

Ibanez", afirmou o ministro agitação que repercutiria no

do Chile na Turquia, em um Chile. Tornando
telegrama enviado à Chan- ------

celaria de seu país e publi- Residência per- Público...
maneote RIO, 14 (V.A.) - O pre-

sidente da República, assi
WASHINGTON, 14 (U. nou um decreto ,tornando

P.) - O presidente Eise- público o instrumento de a

TO" passará a circular aos nhower assinou decreto au- ceitacâo de parte da União

domingos, ao -envés de ter-' torizando 'Romola Nijinsky de Repúblic�s Socialistas
cas-feiras, como estava fa- a residir de maneira perma- Soviéticas da constituição
�endo. nente nos Estados Unidos. pela Organízação de Nações'.

Aguardem, portanto, do- A sra. Nijinsky, de naciona- Unidas para a educação, ci
mingo: "CORREIO DO ES- lidade hungara, é a viúva ência e cultura firmada em

TREITO". do famoso dançarino russo Londres a 16 de novembro
I Vaslav Nijinsky�, I de 1945.

(Correio do
Estreito)viética.

,Serviço Militar
reduzido,
HAYA,14 (U. P.), O

governo holandês anunciará
dentro em breve a redução
do periodo de-serviço mili
tar na Holanda.

,"CORREIO DO ESTREI-

A DIREÇÃO

Ao pobre imbecil nativo fizeram crer, perversamen
te, que desenhava à' maravilha e era portentoso retra

tista. Depois de convencê-lo disso, desarmaram-no da

gazua e puseram-lhe nas mãos sujas e imorais um peda
co de carvão. Gorgetearam-no de algumas moedas e or

denaram-lhe que, a riscos de insultos e a traços de ca

lúnia, esboçasse mais' uma daquelas repulsivas bioçra
fias que, recentemente, levaram o jornal do govêrno de
Santa Catarina ii justiça, de onde saiu estigmatizado de

réu, com a sentença condénatória de primeira instância
confirmada pelo 'egrégio Tribunal.

O castigo, deprimente para o situacionismo e vergo
nhoso para a nossa cultura, não foi aproveitado na sua

finalidade social, nem compreendido no seu rigor inti
midativo.

O recidivo voltou às colunas do órgão governista
para nelas despejar outra vez sua tara sôbre outro ad

versário, suspeito apenas de jornalismo. Cubiçoso da paga
sonante, não- atentou, desenhista irresponsável que é, na
impossibilidade artística de realizar a encomenda. Es

queceu-se das cataratas que lhe tolhem as vistas e lhe,
negrejam o cérebro e, traido pela incapacidade ou train

do por vontade, ao em vez 'de esboçár o perfil da enco

rnenda, esboçou o do próprio chefe.

I (THA'TO' (HHADO
Somente por que sua espôsa seja irmã de quem não,

.

'enriqueceu pelo casamento, por .que se casou com sepa-
ração de Qens, mas se projetou na vida pública - não

, 'será refinado insulto e viscosa calúnia atirar a êsse ho-

,

mem a tacha de i']ttere'sseirq, de haver-se imposto "cunha
descamente", não por direito de nascença, nem de con-

,
-

'

I quista,
mas por "aliança"? '

�,

.
No' bosquêjo da caricatura apresentada não há linhas Fosse êle um simples e solícito garçonete sem inst ru-

que coincidam com as de' quem se procurou biografar. ção, um mero empregadinho encarregado de marcar o

Fácil de ver. Quem é êle? Um médico ilustre, de cujo tempo em casa de bilhares do interior e que lograsse ma

I
humanitarismo e espírito de solidariedade humana a trimônio feliz; e fôsse impulsionado para a abastança pe
mais ingrata das especial.izações é, prova evidente. Radí- los cunhados ilustres, que lhe deram verniz e contratos

I cado entre nós, primeiro, pelos serviços que prestou ao de estradas e de cercas de arame nas estradas, aqui, no
Estado, percorrendo-o de município a município, de dis- Rio ou em Petrópolis; e fôsse subindo medrando. até se

trito a distrito, de lugarejo a lugarejo, expondo mesmo a impô.r curduulescemente não por dtreito de nas�ençfl nem
vida no combate à lepra; e depois, até pelo berço dos fi- de conquista, mas de aliança - ainda assim seria de todos
lhos. De, que o acusam? De reconstituir seu lar, desfeito respeitarem nele, aqueles mais nobres e sagrados .senti

pelo luto, e para êle levar, da sua profissão honrada e do mentos que marcam o homem na família e na sociedade.
seu trabalho honesto, a capacidade de poder mantê-lo Fiquem com a lição.
respeitado e digno, dentro de conforto comum 'e de pro- E não se esqueçam de rasgar e queimar o retrato en-

verbial modéstia. Por sôbre a, profissão e a especializa- comendado, Que a justiça desfigurou, para que nele .apa
cão, contava ainda com as garantias de uma função pú- recessern semelhanças Identificadoras inccnfundíveis, mas
blica, tornada efetiva juntamente com outras, da de todo incényenierit�$ os que, na impenitêpcia de

I natureza, na mesma ocasião.
'
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CLtNICA D� OLHOS :- OUVIDOS _; NARIZ ,E

cldor-' Profissional·'· JD·:R. 'GuiA �I o
,

' ""', -'I D,.� fausto Bras·ll r '

o ' E S T A'D o '

Chefe do Serviço,' de O�vidos =.Na:iz e GargantaM � D I C O S -

do Hospital de Florianépoljs
-sh io] 200 ornsup o

�mfI
G ,�

I ESPECIALIST-f\- EM DO-
i ADMINISTRAÇÃO ,A clínica está montada com os .maís modernos-""'�hoanli"Y""'Wí." C'é'DR. ALFREDO DRA. \VLADYSLAVA ENÇAS DE CREANÇAS.;Redação e Ofícinas, à rua Apare lho, pará: tratamento das doenças da e,pê'ciali1�de

-\l'�.Ifl:f2 M�Ili_rw"klt., rw CHEREM 'W. MUSSI CLINICA 'GERI).L .: Conselheiro Mar.a, n. 160 ULTRASON (Tratamento das Sinusites sem operaçao)
o. 9U.p\N1r """".9'0'" ,r .. '-

CONSULTAS: D., 10 às Tel. 3022 - CX: Postal, 139 NEBUUSAÇAO (Tratamento auxiliar da, sinusites e
srnn 9.bJ-I<MOOJ�'Io;#;:) IIJe

I' URSO NACIONAL DE e
Diretbn: ªUBENS A. inflamações do Nariz e Garganta) I

ilL...w."DIl>!'(lIblIl.NeAS C
DOENÇAS MENTAIS .. DR. ANTÔNIO DIB 12 horas.

� '. !\AMOS. , 'IONISAÇAO MEDICAMENTOSA (Moderno aparelho-o'I,q ",bD �'W<Q' I&vS". Ex-di"to, do Hospital "MUSSI, Gerente': DOMINGOS F. DE. para Ionisar Medicamento, .(TratameOnl� de
E
dores 'tde

,,' qWIl_"" '''',n"",,,
Colônia Sant'Ana, :.:iiií!:DICOS _ Cons, e Residêncla: 7 de AQUINO. .

Cabeça e Inflamaçõesda Garganta e "O" m mui o,ilI>J��,A....<i<� -

Doenças nervosas e men- CIRURGIA·CLINICA Setembro n. 13. Rep'"ent.ntea:., casos são evitada, as operações da, Amígdalas"fBIU�lJho'IliNf1Y�lS'ffENiOS
t

o

GERAL.PARTOS Representações A. S.

La-/ULTRA
VIOLETA FRIO (Tratamento das Faríngíjes_,gI),a"!mMlll"uol""; da a;-:;'potênCia Sexual. .S."ico completo e espe- ra, Ltc'a, .

"

e inflamações do, Ouvidos)
-ei om,voBInliJlll tt:

'. ,Rua 'I'iradentes n. 9.' ciali,ad� rias DOENÇAS DE .
• R" Senado, Dantas, 40 RAIOS X (Radiografia. da CabeçaC) ITA d

'!��g:tJJIlIS.últált4�lsqmRua Tlra-
Consultas das 15 às 19

SENHORAS, com modernos -A ti V O G A DOS _ /')0 andar, REFRATOR (Moderno Aparelho para RE E, e
-8tm:tmç 9PfHGdn'd (J

I Te!.: 22-5924 Rio de (OCULOS) ,

! ;,,� 'h.1:-I:\ horas:
,

métodos de diagnósticos e

di .

de '

' 'o,v "'�..."'"":
- FONF.: 3415.

tratamento. Janeíro.
I LAMPADA, de FENDA (Verificação e iagnostico e

c.i<IPJ;W��"dl&lw,"s.
Res.: Rua Santos Saraiva, StJLPOSCOPIA - HISTE- DR,' JOSÉ MEDEI-. Reprejnr Ltda, lesões do, Olhos)'Tlii� CÍliB�!",I1�.:n5 - Res, 54 - Estreito.

.

RO - SALPINGOGRAFIA ROS VIEIRA Rua Felipe de Oliveira, n. INFRA VERMELHO
di>

·''''''i!.?'76,sm ",orianópo]i" TEL. - 6245.
- METABOLISMO BASAL 21 - 60 andor. Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos ,

no ,6:i10.. ,& c..
- ADVOGADO -

'I'el.: 32.9872 � São Paulo . . Pulmão e Esofagr,
�

WEN
' .Radioterapiap or ondas

Caixa Postal 150 _ Itajaí ')OR.. ROM!'iU BASTOS DR. MARIO -

curtas-Eletroceagulação -

_ Santa Catarina _ ASSINATURAS Consultório, Visconde de Ouro Preto 2 (Alto, da. Casa.'l1''''I' ,0m'l\'tR S DHAUSEN Raios Ultra Yíoleta e 1.1.. Na Capital Belo Horizonte
.

. sh 29hGb I E
,

CLíNICA MÉDICA DE Vermelho.
o DR. MÁRIO LAU- Ano Cr$ 170,00 Residência Felipe Schmidt, 113. Telefone 20365

-sI9 9'ri-&xMÉDICO -

Semestre Cr� 90,00' Consultas _ pela manhã no Hospital _ A tarde
H i'tal ADULTOS E CRIANÇAS, Consultório: Rua Trajano, "''''' . .. . '" �l

(6)im6�llática IJo osp -�
o

d '
, "RINDO

\ No Interior
• das 2 horas em diante no Consultório '

de Assí na Consultório - Rua .João n. 1, 10 andar":" Edifício o
\ i' �.

"!�oS=c�:�: d:, �:lsd: Pinto, 10 - Te!. M. 769. Montepio. , .. r,' ,�:-;:'e" '�...

I�no ·t·
.... ··· g�: i��'�� I DOENÇAS Do' APARELHO--mGESTIVO--:_oh ?of)Uji-!_ Janeiro. Consultas : Das 4 às 6 ho-' E:o,rál";o: Dasl9 às 12 lio-'

• DR. CLÁUDIO eme� Te. ...•. c'n-. ULCERAS DO ESTOMAGO E DUODENO, ALERGIA.C'!fl�I.ÁNIei\ MÉ1:;>ICA ras., , ras - Dr. MUSSI.·, ..

S
Anúncios mediante o" DERMATOLOGICA E' CLINICA GERAL '6fI frfe:Á,'W>IOLOGIA ':r..e�idência: Rua Esteves, Das 15 às 18 horas -:- Dra,

I !�!��OS tr��. originais, mesmo não Dr 'MI·uuel, NU'n'es F'erre"I"ra"
M' Júnior, 45. TeI. 2.812. ) MUSSI. , , ,

",

d I
""Cdn!lliWó,io: Rua Vitor

,

'Residô.>cia: Avenida Trem- '

. Fôro em geral. Recursos publicados, não mão evo _

•
•

-O'ICf? c'rr.q
2 T 1 2675 OLHOS - OUVIDOS -,I powsky, 34. perante o Supremo Tribunal VI'QO'i,

,

,MJHr�.ws,} e'd Q' NARIZ E GARGANTA' '.' Federal e Tribunal Federal A direção não" respon- RECEM-CHEGADO DO RIO DE JANEIRO.
r�_",,.Segun as, uar-

de Recursos. sabil iza pelos conceitos emí-
ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES N0 18. lO

tas e Sexta feiras: DR. JÚLIO DOIN '1-,
--

ESCRITóRIOS tido, no' artigos assinados.
ANDAR DAS 9 AS 11 HORAS +- DIARIAMENTE,

."ló'ag'l� 'à, 18 homo VIEiRA· .

DR.. NEW'tON . Florianópoli, - Edifício
_��.�_� __� CHAMADOS' A QUALQUER HORA DO DIA OU,rIJ2He�Wêhcia: Rua Felipe I

D'A�VILA São Jorge, rua Trajano, 12

Informa'ço-es DA NOITE NO CACIQUE HOTEL, A RUA FELIP
I3hs:) � \

o d I __ 10 andar _ sala 1. ,

SCHMIDT."
,

_eL:h,'f�dt, 23 -, 2 an ar"1 EspecIoalistaiem: ,Olhos,-" CIRURGIA GERAL .

1WJ{!9

Rfo, de Janei,ro ---' EdifíCIO
• _à't�'I19I.i,;.. Tel. 3.002,

, Ouvidos Nariz e Gar- Doenças', de Senhoras -

Borba Gato, Avenida Antô- u.els Dr. Carlos ,f.' Enuels,.ng
_11ft, ao

,

zo- ',Proctologia - Eletricidade
n.io, Carlos 207 _ 'sala: 1608.DRAHWALMOR gantao

, , I ',' MédicaReceIta de ocu os
V't ARNO' G O leitor encontrará. nelo

M'e'dIoco dos HosplOtal's, A,merl'canos e da Força

__:

fi'R í!AR_CIA,' '" Consultório: Rua I 01' DR. CL ' ,

.
' _

"'"
1 f V Ih T f' ta coluna, informaçoes que

Expe'dI'cIoona'rloa BrasI'leIora
I3tfl9 I' 9 "" -11 ra� erme o.

1 Meloreles n. 28 - ete one:
TI'

,

dJJ� ,}j\ado pela .1' .a�uldade Ultra-Sonoterapia ,- Ne-o '3307. GALLET necessita, diàriamente e f
MÉDrCO _ OPERADOR _ PARTEIRON"m�donill de :MedIcIna. da

_ AD�OGADO _ imédiato'
I D d S h C

o

P t O
_

�r.m 111> 'd d d B aS11 bulizações. Consultas: Das '15 horas,
O''

•
,

oenças e en oras e nanças _ ar os ,_ peraçoes
°b mV:,ers,1 a, e' o r

Rua Vitor Meir.:Hes, 6 .

O Mais Moderno e eficiente ,Tratamento e Operações
'J ;-9:

da d Ot R'
'

'em diante ..\';t·l��etno po< conc",so
, Equipo e o- mo

Residência: Rua Vida] FONE: 2.468. JORNAIS Telefo.. das doençaa de Senho", '

.

-'fr.� �termdade-EfscOOlat· .' (único no E,tado)
Ramos - Telefone 3.422. ' -,Flodanópoll, - O E,tado ....... ,.. S.OU C6licaa, flôres, b"ncaa, iITegulMidad.. mentruae" ton-J��o do Pro.. c aVIo

'Rua - 'Vitor Meireles
A Gazeta .•........ 2.65&

,turas, zumbidos de ouvido, neurastenia, irritabilidade,
'

I Rodrlgu.. Luna) DR.· U!B CliElIEM, -

Dládo 'da T..d. '" 3.579 i.,ônia. impotência e f"gidez ""xual em ambos o, se-
9W�iPt"rto dó S"viço de n. 22.

h ADVOGADO i , Diá;!a da' ManhA ... 2.463
xo, _ T"tamento pré-nupcial 'e

.

pré-natal.
'

9
'r..CJrurghl do

....

llóspital "HoráriQ, - 9 ás paras ,

.. "

II A Verdade .'. ',' . . . .. 2.010 Operaço-es especializdas do ouvido, "nariz, garganta,

�flJb ,

C d R' de h Cáusas cíveis, co�erclals,: I I
1nt·'\, P. E. T. " o lO

,_ 16 ás 18 oras.,
a1h \ Imprensa Ofiéial ..• 2.688 �jnusitt;!$, polipos, desvios do septo (nariz) labia partido

- '.

�
Janeiro'

( FO'NE - 2.675 ,cri,in,inais- e trab hltas.
....OSPITAIS, 1, '

)..
,

,

u,
fi

_ QPl'ira",ões de hernias, apendicit,es, ovário, utero,
�'Jf'�e'dl'cr do Hospital de ,iConsultas p'opulaTes

D- �arl'da'd'e', •• h 'd d 'd h'd'l '1

,,00' •

Resid'n"a: Trav",.
_ " emano, e" a enm es, ,roce .., var<coce.. e

'.. Caddade
Urussanga .2. - Rua Nune. Machado, 1� (P,o.edor) Z.3U

vari..,. elefantiaze,.
-Rl'lk�ÇAS DE SENHORAS

'Apt.l02. (esq. Tiradentes) "- so.bra�i (Portaria) 2.036 'C I R tI R G I A E 1\1: G E R A L
-_'7.'M'PARTOS-OPERAÇÕES

• 8.11 3
'

Nerêu :Rem6a ., � OI. � ,Tratamento garantido de varizes, 'úlce'ras varicosas,
ClI'I''' Rua João Pinto n. 16. DR. VIDAL d�,--::..:'a a .

_

" MllIt.. " U57 hemorroid.. com 6 injençõ.., "m dôr::�, doa 16,00 ., 18.00
CLíNICA DE CRIANÇAS ,

São Seb..til. (Ca" OPERAÇÕES E TRATAMENTO DA TIROIDE (Papo)��r,! �;��s�anhtã atHenO�e, CsOc�!.�T�8R10
- FeIi-

'.Dr. HatÍs Egno·· Kechele IM:t:!�::;� I?��i��' :.·11253} Tratament�n�e�f:�aç0es ���:��:ag��!:e�da�� vesicula ,�
,

dl4namen e no. ,- pe :" s' D 4 CIRURGIAO DEcASA DE SAUDE SAO SEBASTIAO. Cadoa Can.. .... Tratamento da Simi, pelo ",oceaso Am..icano, mai,
:;; ..;ita! de Ca';dade. CONSUL�A - ,s

" Laureado com a medalha ,de ouro pela Faculdade CHAMADAS UR-
moderno. em 3 ou 15 di.,.-i:'

Resl enCla:

1 B' urt
'IS 6 horas. '

S'l '�de Medicina do Paraná, ' I C GENdTESB mL-iros S

3131
Técnica única no mundo para o tratamento do Heman-·i Rua: Genera lttenco Residência: Tenente 1-,

' ,,'
__ : O:--

. orp.o e o.....,. .

gioma (manchas de vinho) no rosto ou no corpo, ,com:n, 101., I veira, 130
',Prê�io "Victo:?o Am�ral de Clinica Obsbteca da

I se���:e�UZ..(���l�.. 2404' o ,-
I 100% de cu!a. �

"

,r,' Telefone:, 2.692. ,FONE - 3.165.
" � •• ",',' Faculdade de l\!IedlCma '

'.
,

' PO�,i.ci.a, (Sala C6mi,s-
.

ReceIta de oculos _ Tratamento e opetaçao das doenças-

-

, ,dos olhos: 'PTIRIGIO, CATARATAS, ESTRABISMO,DR ARMANDO VA-IOR ANTÔNIO MOll' Com estágio na Clínica Cirúrgica da Faculdade a�,... ) .... , ..... 2.038
. , ETC. ' ,

,

•

, '.,
o . ;

°d d d S-o Paulo, "POlICIa (Gab. Dele· "T'E"TD"'E A r'UA'LQU""R H'ORA" DO D'IA':rn: DA
LÉRIO DE ASSIS NIZ DE ARAGA()' �é:')"reHl�lOa 'da 'Umver�I a e ,e a '

,'..
dado) .. ' '. 02.594 �,', l� " ,"'l

"\'�NO'!TE"
" �

,

, '��
,

'
,

'

. ,/ VIagens de'aperfeIçoamento aos hospitaIS e ,-" 'M:€DICO - "

M t' °d' , Bueno"s 'AI'res
I
COMPANHIAS DB Consutório: Rua Deodoro, 35 _ Tel: 278,4

.'
Cl" I UMATO on eY:l eo e '. ,

TRANSPORT1III
Dos .�e""",s .de_ !'l,ca �. CIRURGIA. TRE .

cIRunGiA GER.,\I, -.;"pARTOS � DOENÇAS DE
..

_ Residência: Rua Bocaiúva. 210
lantd da Ass"ten". �u�,. LOGlA

, .,' . ,

SENHORAS' 'I, A�REO
1 700 '"

'

,

..

_

cipal e Hospital de Carl a e 1

"

Ortopedia .

O
"-

es' de,' Áparelho digestivo - Estômago, TAC .. 1 • • • • • • • • • ••

N
· ,

M I C,' H k
CLINICA MÉDICA DE·I ConsultórIo: João' Pinto,

o

t fPeraço t a�'us eté, vias biliares (vesícula) - Cl'uzeiro do Sul. ... �•.5a.��,,;' a'VIO- O or CC ar oep,c e»,
CRIANÇAS E ADULTOS 18 lO es lInhOS, r,,_e ?t' o

..
"

io' o�asculino e feminino' rins Panair .... ;....... jJ ujJ

.

-

AI" .
"

7 d'à
.

't Apare o gem o-unuar, -',.'
I' , 2325 I' ':-, .

t}rgla -. Das 15 às 1 I rlamen e,
bexi a róstata útero, ovários, operaçoes pl.asbcas, A V��i,. _ . . . . . . . . •. . .

'IC9�sulto,.. : Rua Nunes Meno. a�, Sábados . 1;ir�r ião da'gkihdula tireoide. Çirurgla do cano LÓlde Af :.. %.402 I
, RAPIDEZ _ CONFORTO _ SEGURANÇA,Macha-do;,7 - Consultas, das Res.: BocalUva 185. g

tI'
�"

I Real . . . . . .. 2.338 Via'gens entre FLORIANOPOLIS e RIO DE JANEIRQ
,

'

'h
'

.

cer Trauma o ogIa. à.\ l •

C I 500 '

15 às '18 'o " Fone: '- 2.714. 'AI d das 8 ItSlllO e' das 16, às 18 horas na a-' Scandlna... E,cal" intermedi",ias em !tajal, San tos, 'Sãa S.e-
Res!dênda: RoaMarechal,

E d Se� d� São Seb:stião idas 10 às 12 e �4 às 16 ho·; HOnlS b.,tião, Ilha Bela. Ubatuba, ,.ndo nestes quatro últi.
Guilhe....e. 5 - Fone.:_S783, DR.' H E NR I Q U �:s : r�� Fernando Mach�tlo nr, 6. (Prédio do Institu·' Lu. • ...•....•.• , .. 2.021 mo, apé." pa" movimento, de passageiro,. .

--

PRISCO PARAISO"
to Diagnostico Dr.' Djalma Moellinann). 'Ma,e.tic ..•.. . .. .. 2.276 As escalas em So Sebastião, Ilha Hela, Ubatu'ba não

-

DR, I. LOBATO
MÉDICO ". Metro..1 1.147 prejudicarão o horá"o 'de chegada no RIO (Ida) eFILHO

La Porta , 1.311
., SANTOS'-(Volta) ,,.....

.

Operações - Doénç,s �
.

d Plantão ti 44'
'

Ih' �'a'rmaCl'as
I
e Cscique .....•...•• o. IT1NERARIO DO SIM "CARL HOEPCKE" NO

Doenças do apare o respI-, de Senhoras - Clinica de .,

'z ",-1 '
,'Central .. . . . . . . . . . .

NO M�S D�, MAIO DE 1954
'ratório .

1
I • 371'SE Adu tos.

Estre a .•... _ , • • .. "',

-

TUBERCULO
. 'M1!:S DE JUNHO. Id I

.

�.659RADIOGRAFIA E, RADIOS- Curso de Especialisaç�o '

12 ,Sâbado (Úirae) -;- Farmácia Noturna Rua' ea .......••....

COPIA DOS PULMõES' .no Hospital elos Servidr.r�s
'TraJ'ano.' ,

'
.

"

.

ESTRBITO�
R "'raJano DillQue ..••....•••

Cirurgia do Torax do Estado 13 ,DomingQ _ F-armácia N?tl!rna _ ua.J. .

FórJ?ado pela. �acul�a.de (Serviço dI) Prof. Mula- 19 Sábado (tar,de), _ Farmacla Esperança _ Rua
_�Nac:onal de MedlCma, TISIO-

A d d) Conselfieir'O Mafra. '

,

'

C � "

. ,.. .-

do '10 d� n ra (' .

E Rua on- 19/6
logista e, Tlsloclrur�lao" ,I·,.' i h-' , 2.'0 p:omingo -,- F,aitnácia speran�a

-

DI' II � Ia 1/7
Hospital NElrê,u Ramos ��orrsuItas -:-, Pe a man a

selhelro Mafra. "

o , F � InlCO a PI marCurso 'd; �spéciaIi�ação pela, no H0spital de Caridade. _,

26 Sá�ado (tarde) -,- Farmacla da Fe - Rua

e,'" Ad tis ta' OBS.: _ O Itinerário supra está sujeito a, alte,S. N. T. Ex-inter.o e Ex·.,- 'A, tarde; ,das' 15,30m. lipe Schmidt.
,

'

.. '. r
.' yeD ..

"ação sem .",évio avia0.,js"nt. de Cirurgia �o P,_of. em diante no consult&io. '. 27 Domingo - F.,macla da Fe - Rua Fe Ipe
Matriculas Abert.. Ho,,,,io de Said.:

'

.
Ugo Pinheiro GUlmaraes

, o ". h d 17 Schmidt', '

I ,

p'. ár': A'�: de Florianópolis às 24,00 horas(Rio).. fi Rua Nones. Mac B o",', O ;erviço noturno será efetuadO. pelas I�rmácias I C,"OS: "tu 10.. Q-
do Rio de Jane;,o àa 16,00 homCons: Felipe Schmldt, 88 Esqll,na de Tl't'adentes

....
!e,.

Moderna, Santo �ntônio e Noturna" sl!uadas as

ruas]
missão. ,

Para mais informações dirijam-se à
.

- Fone 3801., 2,766.

'I
João Pinto e TraJano. ,Rua Visconde d. Ouro EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇAO HOEPCKEAtende em ho<& m"coda.

, il"i�ência - La Po,ta A presente tabela não poderá" 'er alterada s_em '1'..to; 75. Ru", D�odo,o _ Caixa Po,t'll n. 92 � Telefone: 2,212Res: Rua São JOor�e 30 -
H l' ", , prévia autorizaç�o dêste Depar:tament9. _:_ :.:..�....:._� __:_..:.._-__�---:"--�Fone 2395.' I ,ate.

,
,

BAR E SORVETERIA
AMERICANA

Vende-se o Bar e Sorve

teria Americana sito à Rua

Saldanha Marinho n. 13,
Edifício Machado. Tratar \

'1;0 'ldcàl co�, o sr: Umberto

I �achado, ó qual explicará,
c motivo da venda.

'IDA

oe

,

(

VOLTA
Itajaí . Rio de Janeiro .s,antos

14/6
'

15/6
21/6 26/6 27/6

Florianópolis

:1,.
.
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NÓ LAR E NA SOCIEDADE

Francisco Martins Cacha-
,

das, comLã homens escolhi-

Que AtII· íI r primeiÍfo filmedos e a bordo de uma em-

'.

110 ui a'vI O
.

ANIVERSA'RIOS:
x

�ilitar, e pessôa muito .�e-llbareaçãO conseguiu abor-I ... .... Evangelico fe.ito Da IadiaIlacionada nesta Capital; dar e aprisionar, depois de
A ..ala P' I L.at..... P f lt.a .

'

TEN. JOÃO PAULO DE
- Sta. Oswaldina Ma-1renhidO combate, o iate ho- li d ul.80 8 nu 1'01, �re 8rQ, '(SNA) _; Foi apresenta- chegar à Jesus por causa./ SOUZA.

chado; Iandes "Spr;enw". Estes . da lOIsa Çapltat'· .
do em primeira mão, no dia da, multidão, subiu a tuna

Transcorre amanhã o a- -Sr. Vitor M. da Silva; brasileiros pertenciam as
10 de maio na cidade de árvore-ipara poder vê-lo.niversário natalício do nos-I _ Sr�. Maria Silva Sar- tropas de Vidai de Negrei-' S(:nhol: 'Diretor, de O de parte e o porque. E'· que
Jabalpur, Indía Central, um 'Ve�do o publicano na ár-so mui presado conterrâneo, I

'" d N t
f
sou udenista, que vejo as �

1
e distinto amigo sr. Tenente torato, esposa do sr. Má� .ros; i:!iSta o - es a.

f •. _ _ ,filme envangélico na língua vore, Cristo o chamou pe oJ
-

Pld S da' .

b inh t 1828 Tendo o sr. Antonio· A- coisas como sao e nao cO-'., ..

Ih di d
oao au o e ouza, no Sartorato So rIO; .

- em , como con-
,. .

'

. hindú, o primeiro a ser pro- nome e e isse que. es-Reserva do Exército. !
_ Sr. Valdo Gruner: ,'sequencia da revolta de sol- .lexandre Euriques monta- Imo querem que seja, e, tam- du�ido naque país. 'cesse, declaraodio que pre-

Muito relacionado nesta

Capital pelas suas' elevadas i - Sr. Cicero Luenroth; : dados estrangeiros, o então I do um a?ougue, �:ui �o la-I bem por perte�cer a COl'-
.A película, cujo nome é

f
cisava pousar em sua casa:qualidades, o. distinto al}i-,' _ Sr, Américo Luz; .

Ministro, . com excepção do ,do de minha resI�encla, no rente se.rra,n,a liderada pelo
-t"A VIDA TRANSFORMA- 'e aquela atitude causou ad-versa.r_iante ver-se-á

cerca-I d lc 1 A t I Rdo de homenagens por par- Sr. Newton Macha- >al B.ento Barroso Pereira, prédio n. 8 da. ;��eni a

I
e. rls,1 lano. amos -

DA", foi adaptada da his-: miração aos discípulos' e aote de seus inúmeros ami- do; foi demitido pelo
.

Impera- Mauro Ramos, prédio re- ,Jayme Ramos - Celso Ra-
tória bíblica sôbre Zaqueu .. povo, que começou a l;nur- \,gos 'e admiradores, que lhe SR··B M

'
.

I
dor D. Pedro 1. Os demais 'cem-construido, é de lasti- ,mos Branco e Romeu Se-

Foi produzida pelo Concí-' murar; "Foi hospedar-sedemonstrarão, nesta opor-
- r. UI . ala,

.' I., b f- Nt�midade, provas de simpa- -Sra. Maria Rosa de Miistros, 'com excepçã�. do ,mar a no�s� s��presa, pOIS
i
as mo

eve,s., lio Cristão/ Nacional da tn-tia e apreço.
.

. Jesus Correa; . dos Estrangeiros (Marques teve o propietário de fechar I Porem prefiro, e fico
dia, através do departarnen-Os de O ESTADO for-, . ,

f" it
.

f f itmulam os melhore� votos --- Sta. Neide Oliveira '; de Aracatí) , solicitaram e
f
o mesmo, porque � orn�ce- I

mUI o mais �a_IS er o com
to audio--visual da Faculda- ceu, disse: "Eis aqui, Se-de felicidades ao distinto a,- Almeida' obtiveram demissão. Outro dor de carne, Irmaos Vídal essa perseguiçao por par- de Teológica Leonard, de nhor,' dou aos pobres me-niversariante.

-;- Sr:. Noemia C�mara' Gabinete foi organizado, en- : dele cobrou i carne �:o p.re-[ te daquela 'au��rid�de, •

do
Jabalpur,' e foi . rodada nos 'tad';' do� ���us bens; e, se

xxx Silva; tão, governando .até 4. ��"" p�<}_e.��,,,,,���,�l:le 'S� fosse PI ote�I�?� �or- próprios terrenos e pfopr'ie-
.

em alguma coisa -tenho' de-i
_ S Ri

- .

Ma
>

l' -e''s',,, �rlezemõró "dé' i829�':r-"::=-- �-'. ,rr�agiilé:':, s�hhi)r'''::.t,!D�6r, 'que não me recomendaria
fraudado alguém, -eu lhoFAZEM ANOS, Uojê:; . .ra., na zze a, '. L: . a, '-,� -. �,'- I dades da Instituição. Os es-

• -v
'",. • l:O'S� do sr. André Mazzolar ] - em 1836� em' Pôrto Â- qu� 0

..
01'. 'Pl!-ul� FonteS' to- ia proteção e o amparo dê-

tudantes desempenharam a restituo quadruplicado".
� J,?vem Hélio Walda -Sr. Antonio J. da Sil- .legre, deu-seA uma reação Imo� a p�tel'Úidad� �o-êaso Ile. . " ,

.'
.maior parte. dos papéis,

Raijche;
I �a; .' Icontra o governo revolucio-

I
da carne porque e um p:o- FICar�lhel-el �nU1to gr ato I A história de Zaqueu,

- .Menino Almir, filho I -Menina Eudis Lidice ,nário, promovida pelo en- dut� da Ser� (e como ele Ise o �mIgo publicar esta em .narrada em Lucas capítulo a salvação a esta casa, por-do sr. Adoacyr Schmidt; 'Costa Lima;, .

I tão Major Manoel Marques odeia o serrano e� todo o seu jornal.ve _despeço-me. ,19, ,relata co�o o rico pu- quanto êste é filho 'de A-
.

\ - Sra. Maria Carreirão I
-Sr. Valdema� Eloy Ide Sóuza .(mais tar'de

.

Ge- ponto de vista, é que tomou 'I Cordialmente
blicano de Jerico procurava braão: Porque o Filho do.

,
,

.. I I' C 'd d pA t A 'tal at'tude) quanto à peixe Aristiliano de Abreu Net- I .'.
h b I

Régis, esposa do sr. Cél. de Ohvelra; nera e .0n e e :01' o

-I
1 ,', .

.

.
\,111'1a entreVIsta ,com Cl'lsto. omem veio us'd'llr e sa _

. I I
. d' 1 ) h d M" arne de porco ovos ga- to - Avenida Mauro Ra-' "Cantidio Qúintino Régls, - Sta. A cma Eloy e

I
eg:re, aven o o are- (.

,

"

,
quando 'Ele passou por essa var o que se havia perdi-ex-com�ndante çla Polícia'Oliveira. chal João de Deus �ena ;lmha, verduras, etc., porem, mos, 4 - sobrado - Flo-Icidade; impossibilitado de do."

'.

Barreto (Visconde de -São S. Sia. o Prefeíto Paulo rianópolis 5 de junho de

Gabriél) assuinido o Có- 'fechou os olhos. 11954 - Cx. P. 246. .

mando da praça;·' I A 'carne popular desapa- .• PLACAS I!III'ILrJ'ICA8.
-

.

em 1840, tra�ou-se o I"'ec�u, o figad�,· o �aracú, I EJlllr,de NOODelracombate de Frecheiras no o rIm, o coraçao e todas as
.... .. --nl__'

I .....
�

.
._--. -----.- .. tra-PROGRAMA OE FESTAS M@S DE JUNHO 1.954 Piaui entre os balaios' co- outras mIUdezas do bOI au-I

'.....t. ti•..tU18.
DIA 23 :- Quarta�-feira � Tradicional soirée. de I mand�dos' "Por Domingos

I
mentaran'l, mas "c�dê" pro- ,

_'
'

São' João _:__ Festa no Arraial - Dansa da QuadrIlha ,Ferreira de Veras e as for- '\;idênciás do maior prefeito .. , .. '_':'
e Ratoeira.--:- D_ansas Tipic.as - Farta di�tribu:iç�ó de Icas cembinadas do Ceará, 'do su� do mundo? Só '''ne-qüeimada pmhao, amendOIm etc. - Traje CaIpIra.

-I·
'. I '

.'
.

Início 2030 horas"
-

Piaui e Maranhão,

coman-,.ca
de neca".

,
DIA' 'l-7 - Domingo - Grandiosa Ma.tinée in�an- dadas pelos Tenent;s-coro- Agora, sôbre aumento de'

til de São Pedro - Traje a carater - DesfIle de CrIan- ,
A • • ••

·ças co� prêmios aos vencedores 'às 16 horas.

I
néis Francisco Xa:vier Tôr-

I imposto
ele agm dlrettmho,

,

'

res e Manóel/ Antônio da a minha casa pagava Cr$
Silva, sendo aqueles' derro-

.

600,00 foi aumentada para, ..
.

tados; '. Cr$ 3.964;00, sirriplesme�te
- em 1909, o Dr. Nilo porque denunciei p';lblica-

Peçanhá, assumiu a Presi- mente o diretor da Fazenda
Para os devidos fins e efeitos, :urnpre-me decl�rar dencia da República, por �Municipal, sr� Felipe, queà Pra a 'que a partir do dia 9 do mes eu. curso, deixou, \ I...

de pr�star c�laboração à minha firma o senhor
. JOS� mOl'te do Presidente efeti- estava ludibrIando o fISCO,

LAUREANO DA SILVEIRA, motivo por que ce�sara vo, Afonso Pena; "quando lançador e não di
qualquer interferência do mes.m� junto �os negócios .da

_ em 1922, chegaram ao
I
retor,

.

conforme provareifirma, sendo nulas de pleno dIrClto quaIsquer assuntos

que porve.ritura vt::nha o mesmo a trat,,;,··t::m �0_me do_es" Rio, os Aviador�s Saeadura no momento que se tornar
tabelecimento, uma vez env,olv..m re�!J:>rJsablhdade de Cabral e Gago Coutinho, necessário.
qualquer natureza.'· , ," f

..
.

.
. '. -

.

contraFlorianópolis, 9 de jL.I��IO· de 1954. que izeram o vôo Lisbôa- E a persegUlçao
Restaqrante '�tÜ):;Q',., Rio, iniciada a 30 de Maio, jmim é incessante, por parte

. SauZ Depizzolatti .

.

l'ddo .mesmo ano. 'I do Prefeito, e eu sei e on-Gerente

O zêlo, o grande amor que o marujo devota'
A sua embarcação, fá-lo um predestinado.
Seu maior ideal é estar sempre embarcado
Seja: em mar de bonança ou tormentosa rota ...

Ante o perigp não vacila, e nem se nota
O mais leve temor; intrépido e arrojado
Indiferente à morte, enfrenta o mar irado
Para saivar a ,nau do horror de uma. derrota]'

Já vencida a borrasca, o mar todo se amaina ...
Cada um cumpriu à risca a sua ingente faina _

Cada qual mais audaz, mais febril! ...

São marujo de escol, gente' forte e aguerrida,
Cuja glória maior em tôda a sua vida .

E' sómente exalçar as glórias do Brasil! ...

JúLIO ENDRÉA
x

ti _.-lo· - -.:o.,. �" ;. ..

-
.

tlRA ·TENIS CLUBE

Declaração
,

a Praça.
_

.

•

PORÕES
Alugam-se' dois porões no Cais. Badaró, (Fundos

do prédio nr. 53.)' /
Tratar na Rua Conselheiro Mafra, 27:

ZEPHYR SIX
. V�nde-se em estado de novo, pouquis.simo

rodado. com rádio original de. ondas curtas e lon

gas. Vêr e tratar à Rua Ahmrante �amego, 86
com o sr. Aurélio. Na parte da manha.

•

I'Hoje ·no

'assaelo·
A data de hoje recorda

. nos que;
--em 1635, 0'5 Capitães

Antonio Bezerra e João Lo

pes Barbalho atacaram os

holandeses que sitiavam a.
Fortaleza de Nazaré do Ca

bo, degolando a espada 38

holandeses;
- em 1646; o Sargento

com 'um pecador".
Ms Zaqueu, quando des-

Então, segundo Lucas,
"Jesus lhe disse: "Hoje veio

,

-

o Sangue é a
ELIXIR tI.

INOFENSIVO Av ORGAS'SMQ
AGRADAVEL COMO UM UC:OR

REUMATISMO I SIFILISI

Vida

fome o 'popular depurativo' com.posto de
l:Iermofenil e plantas medicinais de' alto
'a)or c1epurati"o. 'Aprovado pelo D. N. S
'. cumo .medicação auxiliar no tratamel
(J d aSifilis e Reumati.tmo da me.mI

origem.

CQs,a

. :CA'MPA'NHA D,O :Cr$ '1.,00
I GANHEUMA PASAGEM DÉ'I�A E VOLTA A
PORTO ALEGRE TOMANDO PARTE DA GRANDE
CAMPANHA DO CRUZEIRO DO GR1l:MIO PEDRO
JORGE FRASSATI.

.

...�
O;
�.

·Procura ..s.e
CASAL SEM FILHOS DESEJA ALUGAR CA

'SA NA CIDADE, DE PIl.EFERtNCIA NOVA, COM
GARAGE, 3 QUARTO,S E DEMAIS PEÇAS. OCUPA-
çÃO IMEDIATA. .

OFERTAS PELO TELEFONE 3717, DAS 9 AS
12 HS. E i4 ÀS 17 H0RAS.

-�

AVENT'URAS' 00 aaa

....� ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



·r,
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Classe e Fibra,
.

.

.

1
vai aos pés de Wilson 'que I pleto. A técnica e a fibra 'ser elemento brusco e desle-

VENCIDO O FIGUEIRENSE PELO PAUL)\.' atira alto; Maf�� salta e fa-I do� paul�ínos s0brep�joll,: al que tanto ·condenamos

RAMOS NA PELEJA DE ANTE-ONTEM
lha dando ocasiao a Barata ass�m, o time de Ju�mho, i em 53,

.

/

para num mergulho espe- Saliente-se que o tricolor .
OS MELHORES

- BARATA, O N0VO RECORDISTA DO tacular impulsionar com a deve seu 'sucesso de domin- Na equipe vencedora .to�

CERTAME MARCOU OS TR�S ITENTOS cabeça o balão para o fundo g� aos fa,utores, coor,deI_la- dos convincentes, especial-

DO' T'RICO'LOR PRAIANO. E' PAAHECO
das redes. E,stav� selada a çao e �r:paro tanto técnico m·e�te Barata n� ataqu,e. e

.

."
.

.

'-' SOl:te do FIgueIrense, �ue como .fISICO.. I Alcides, Walm,or e Valeno

CONQUISTOU O PONTO DE HONRA DOS a�slm"passou pa::a oúltimo MUITA LAMA ' .Ina defesa.
'.

.

ALVI-NEGROS _ NA 'PRELIMINÀR O P,osto. Cou: oS,tres golos ob- O horrivel estado.da can- ,�o quadro vencido os

.

-, -

. tidos o mela Barata passou cha prejudicou grandemen- I Ul1lCOS que escaparam do
FIGUEIRENSE VENCEU POR 3 A 2 SU- a ser o recordista de ten- te as [ogad

'.

f do ' desastre foram Aníbal, Jus-
id

• as, tornan o, P hBIN,DO PARA A LIDERANÇA tos por parti, a. O �x-def�n. mais embaraçosos as loco- I
tmo e ac eco.

.

x· sor do Colegial fOI preciso mocões no gramado Q a
'

.

.

x x � e, oportunista nos três belos ';od�s' os 22 jogador�s f�c:� I
ARBITRAGENS

,

I' lment " gols com que o Paula Ra- 1 d d ,.,

O 'I' 1"que, mesp reave men e o na entre o extrema e o cen-
b F" .' ram en amea os os pes a pre 10 pre immar foi

ataque sofre modificações, t tro atacante Arilton, E o Fi-
mos a .ateu o 19uelre::se. cabeça, notadamente o es-, dirigido pelo prof. Oswaldo

com a troca 'de posições que ··gueirense vai aos poucos DOMINIO PAULAINO forçado e lutador Justino, Meira, que teve bôa atua
se processa entre Justino e iperdendó terreno. Aos 12 .Após a c?nq�ista do últí- qu�. ficou irreconhecivel. çâo. Na partida principal
Betínho, quando o certo se-

'. praianos, .Barata faz estre- 'no. gol, o Figueirense parou : Julmho, além de comprir funcionou Vadico, com re-.

minut6.s" !bum ataque dos
li
messer o travessão; a bola io gramado guasi por com- péssima. atuação, voltou a gúlar desempenho. I

Fautores
�

. ,

da Vitória
Com os seus, prós e con- do Figeuirense que. ataca

tras, com as suas eficiên- buscando o reduto' final
cias e deficiências, marcha paulaíno, sem resultado po
o C�mpeonato Citadino de I sitivo. Começa o acêrto nas

Futepol Profissional. linhas do tricolor. Aos 5
Ante-ontem o .estádio da IJIlinutos, falha a defesa do

Praia d€ Fóra forpalco de alvi-negro, no, que aproveita
mais uma disputa, defron- Barata para iniciar a con

tando-se os. esquádrões do tagem: 1 x O pró Paula Ra
Paula Ramos e do Figuei- mos.'

rense, o primeiro .com 2 ''NOVAMENTE BARATA

pontos perdidos e o segun- o arqueiro Alcides em-

do com 3. '

. polga a assistência com in-

PERDEM A LID�RANÇA tervenções . seguras: Uma

OS ASPIRANTES PAU- cabeçada de Justino ,é bem
LAíNOS defe�dida pelo goleiro co-

Já com o gramado em lored que manda a escanteio

miserável estado, quasi que é batido sem .resulta-
,impraticável, com a chuva do.

caindo, teve lugar, às 13,30 Vários ataques do alvi

horas, o encontro dos aspí- negro são bem .rechassados
rantes. Ambos invictos, ocu- pela retaguarda tricolor

panda o páula Ramos a li- 'lue demonstra magnifico
derança, sem ponto perdido oreparo fisíco.
e o Figueirense a .vice com Aos 28 minutos, Wilson
1 pp. ao lado do Bocaiuva. apossa-se do balão e do su

Levou a melhor o conjunto' setor desfere um "shoot"

alvi-negro pela contagem de rasteiro que vai aos pés de

3 x 2. Ambos os conjuntos 3arata que sem hesitar

lutaram denodadamente pe- manda a pelota de encon-

, lo triunfo que foi parar nas tro ao barbante: 2x O a ía- Contra o Cerâmica, .com MAIS FAVORECIDO PELA CHANCE O
mãos do "Furação". VaI' do Paula Ramos.

,

o qual havia empatado em
.

.

.'

O'COTEJO PRINCIPAL TERMINA A 'la ET�PA Henrique Lage por 2 x 2, TRICOLOR DO ESTREITO LEVOU A M'E- RESTITUIDA PELOS URUGUAIOS A
À seguir pisam a enchar- Pouco de interessante ve- voltou a sê defrontar o Clu- LHOR NA PELEJA AMISTÔSA DE SÁBA- TAÇA "JtrL�S RIMET'"

cáda liça as turmas princi- .. ifica-se no final do peri�- be A�lét�C9. Catari�e-?se, DO _ 2 A'1 A CONTAGEM' GOLS DE. "

pais: No 'apitoestá o sr: Os: lo suplementar: O Figuei- sen�o JogÇJ. "mt'erm,u111c,lpall '

, "

. ZURIQUE, 14 (U,P.)· - Rio de Janeiro em 1950.
w';lclo Silveira,' (Vadico),.o .ense at?-,�à mal�, mas sem reahzad�na.tarde de,.sFl.ba-, ' ERICO (2) E <?LAy'?, .' I Uma delegação da equipe Taca"JulesRimet"cons-
qual já dependeu d�; dois 1 ha,r�1011la e o l��tro ne-

I
do, .per�nte regularr. p�bhco. i ,.' . .' '.' .: ::' ,

". ,do Uruguai, apresentou-se titui � troféu 'do campeo-
clubes.. na 'qualidade de .essarro, ao contrário do ad- i Técnicamentá : o tcícolor ] O prélio, que foi dedica- emocionantes principalmen-

. ao secretárío g 1 d "F I nato de futebol do mundo
"Góal-Reeper".· iersário que a cada inves- do Estreito deixou � dese-I do à imprensa esportiva. da te no segundo

.

período," A" em Bern
era a

tre-
� , d' bó C it I tá 1 d f' d idid t·' , , a, para en re- é guardada cada vez duran-

OS
. PAULAíNOS . .ida provoca pamco na e- jar, em ora, com o marca- api a, como espe acu o a- quan o 01 eCI 1 a a sor e

gar a "Coun J 1 R' t"
. ,

1 f '

I d 2 1 d t d f I d f
. " o

f ". �e u es Ime , te 4 anos pelo país vitorio-
O Paula Ramos alinha no :esa alvi-negra. E 'lafssll11 e c OI' avorave e x. gra ou, apresen an o ases

I ,a lref,regl�' Ja que at ,adse 1111- que' o Uruguai ganhara no so,

g�amado o seguinte con- encerrado ola ha -�im�: Cla ma IZOU empa a a por,

I .
.

junto: Aleides;. Hamilton e Paula Ramos 2 x Flguel- um tento.
.

-- __._ '
_

Walmor; MíneYa" Valéria' e rense O. I

.

• AnalizaI1do o� 90 miÍllItos

Jaci;-'Wilson; Alípio; 'E'dio, CAI 'O ZÉRO DO MAR-.A GRANDE SURPR·E�t\; o',A._ RQJ)ÀDJ\: de �ções, verificamos qu-e os
I

Barata e 'Jacó
. Verifica-se CADOR: PACHECO '.

GOLE,A,D.9 q:. F..
L,AME�lGQ"t"".':��EL.?Q.":t�S.�,_,.,:t'i..,iT...,OS,,.�..

'

visitantes' atuaré\m melhor,!
a ausência do vigoróso za- O Figeuirense sente que i::r�f:, ,�' �

demQnstrando muito enten-l
"

, .

gueiro Nery, O qual .deixou a derrota é iminente e bus- dimento e' 'entusiasmo eptre
• O COn)l'll1to. do Clube A-, bando vencido pelo escore

de, comparece},', não. sabe- ca a reação visando dimi- O Fluminense vencido 110 .Maracanã pelo Co- os seus integrantes. A falta: tlético Guarani,' excursio- t de 4 xL.
/.

.

'

mos o motivo. nu ir a diferenca e mesmo' rintians _ Caiu o Vasco frente ao América de chance impediu que os su
. nando domingo à Henrique Domingo próximo o "Bu-

.

OS ALVI-PRETOS. cmpflt'ar e ve�cer.. O j��o linos conseguissem um ' re-
I

.. gre" estará em acão na 10a

Na cidadela alvi-negra es� carateriza-se pelo eqUlh-- e o São Paulo passou· bem pela Portuguesa sultado melhor. Mas, acen- L�ge, enfrentou' o forte,e rodada' do Camp�oriato, eIT-

tá Mafra; Anibal e aona brio de forças. Porém, con- Pelo T,orneio "Robérto Vasco 1
.

tue-se que a equipe orien- categorizado "onze" do Im- frentando o quadro do A-

formam a zaga e Lauda- juntivamente o quadro diri- Gomes Pedrosa" (Rio-São Em São Paulo - São tada pelo tenente Bilbao te- bituba Atlético Clube, tom- tlético.

l:es,. Ney e Julinho Consti- . ;Sido pelo professor José Ba- Paulo), sábado e domingo P,aulo 2 x Portuguesa O ve' algum mérito na vitória, I

tueITl a linha média. O ata-I i'ão leva. gr�nde vantagem. fora� efetuados os seguin- Domingo. • .pois, de fato, ,batalhou in- I

que não é o mesmo'que en- i Aos 8 mmutos Pach�co, . tes Jogo� e respectivos ré- No Rio - Corintians 11lcansavelmente até ver con- I

frentou o Avaí. Justino é .

com ,um arremesso ra,st::ro, I sult�dos. x Fluminense O
.

seguida sua' preterrção com I,
o "Nignon" Betinho for- consegue burldr a vI�llan- Saba�o I Em São Paulo - Santos a conquista aos 12,minutos' .

mam a ala direita e Danyr cia de .Alcides, conquistan-, NO,RlO. América 2 x 4 x Flamengo 0\
."

do gol vitorioso. Daí em di� !

e Pacheco a esquerda. O do o único ponto do Fi-I ante. o tricolor do 14° B. C. I
, , limitou-se ao trabalho de- I

comando do. ataq_u�. ,

esta a guelrense.
.

.

.. ;.�.
cargo do umversltano gau- BARATA, O RECORDIS-

� '_
.

fensivo. I
chó Arilton.

.

TA: 3 TENTOS I E 'ÇATARINENSE o. CAMPEAO E RECOR- Soncini passou mau s

ABERTA A CONTAGEM: Quando a torcida al�i- DISTA CONTINENTAL :DE ATLETISMO �ocados com o asseçlio ao I
BARATA negra esperava nova reaçao, I I

" •

.

seu arco. Contamos três

Os
.

riünutos" 'iníciáis sãq dos. pupilos, de Bagé, eis
-,

.

. PAULO CABRAL " arremessos" dos visitantes I

, ,I Sómente' agora, por inter- metros tirou o 3° lugar. Ao que foram bater na trave, I- :......,�---�- �-------
.

'I "1
médio do Colega dr. Hélio

I
todo, Paulinho marcou 19 OS GOLS .

,
.

" Milton Pereira, e�-redator! pontospara o Brasil, sendo, Olavo. inaug�rou a con-

F:EDERAÇÃO CATARINENSK DE BO� '."
I �sportivo da nossa �onfréira I

pois, o melhor atléta do tagem aos 2'minutos, Aos t

: ..
, '/ CHAS E BOLÃO .

"A Gazeta" e atualmente I Brasil depois do extraordi-· 25 E'rico empatóu com a co- , 'd
\ -

dos T.'rabatbado' re's Das.

."

'

I em Joinville ond_e .

desem- 'n�rio José Teles da Conc�i- brança de uma falta'máxi- e eravao
,

. Boletim Ofiéial D. 13154 penha altas funçoes na De-I çao e do Valoroso Francls- ma que o arqueiro do Ce- I d t· d E t d "'d se' Io éonhelhó administrativo da Federação Catarinen-Ilegacia cio Impôsto de Ren� co de Assis Moura que mar- râmica defendeu largando, D OS rias o S li o! e • atar na
'.' s� de.Bóchas : Bolão, em reunião .ordinária, .aos (�O) I da,

é que soubemos que o cara�n 31 e 20 pontos, res- porém, para o atacante a- I, . C O M UNI C A ç Ã O
, dez dIas do mes de Junho de um mIl novecentos e

cm-I
grande astro do esporte ba- pectIvamente. ,tlétican� rebater mandando: Procurando ampliar e aprimorar os benefícios pres-'

: quenta e ,quatro resolveu: ,', l
.

. se nacional . Paulo Cabral a pelota n_o fundo das redes. tados aos setls filiados, dando cumprimento,' assim, as

, Aprovar a ata da sesão anter.io�. '_

, .�,. da Fonse'ca, o' Paulilfho, Atléta universitário, Pau- A propósito ,do gol houve ,I,:;uas relevantes finalidades, a FEDERAÇÃO DOS TRA-
,,-' . Aprovar: as sumulas gas partidàs reãlizadas ,�m 7

i consi,derado o 3° atleta do lo Cabral d� Fonseca é de- protestos de parte dos visi- �ALII1\DORES NAS INDUSTRIAS DO ESTAI?O DE
:do. corrente earcando �4) . quatro ponto�. ,ao

. ,Grupo! BrasIl n� re�eI�..te· Campeo- t€z:tor dos tItu10s de: cam� . té\ntes..
"

. '.' I SANTA CATARlNA, comunica que, dispõe agora de
Chevrolet por ter vencIdo as duas partldas .contra o I n�t? Sul;Ari1erI�ano de A- peao dos 100, e, 2�0 metr,os' O gol da VltO;I�, marcé\�o I �m Consultor �udd. ico perI?anente, que atenderá aos

. Grupo BIG BOY�, pelas contagens de.J91 a 528 e 555 tletls�o,e �atarll1!-!nse, ten-' I
rasos" ,�onqUlstados nos ul- pelo mesmo E rICO,: surgIU nteressado�, diariamente; das 9 às 11,30, à Rua Tenente

:a 499 pontos., Marcar quatro �ontos ao ,qrupo ZIG-ZA,G, i d� nascido na, ttadicio�al timo� f�gos 'P;niversitários a?s 12 �inutos da etap,a I Silveira, Edifício Partenon, 2° Andar, sala 203.
'por. tez: vencIdo as dua� parhdas contrr o Grupo CatIa- CIdade de Laguna.

.

,
BrasIleIros, realIzado em Be_ derradeIra.

. .. Fpolis" 19 de maio de 1954.
ras' pelas contagen:;; de 595 a 545 _e 577 a 518 pontos. I· O jovem e

.. experimenta- 110 Horizonte, em 1952, titu-
, Verificaram-�e algumas' Cm'los Btcocchi - Presidente

.

,Inscrever pelo Grupo Dragoes da Ilha ?' ,�nr. Ivo do atleta se ,encontra estu-Ilos �sses obtidos para o Pa- Jogada: brusc.as, resultando, I
Gasparino da Silva, podendo o mesmo partIcIpar .das dando nUma' Faculdade do rana"onde naquela ano es- contusoes leves"nos players I------;----�---------�-----
competições a partir désta daJ�',

.

.

.

I J Rio de Janeiro e é atléta tudava. I Nascimento, Giovani e, J9" ., '. .

Constar �m,ata o convite. feito pelo rep�ese�tante ; vinculado ao C. R Vasco da Em 1951, nesta Capital· ão. .

I
-�

,

.

do Grupo 'BIG BOYS, ,para �articipar, das sol�lllàades I ?�ma, pelo q�al tem obtidd ainda _pel? Paraná: Pauli-I OS QUAPROS p.�_$
\ 'fr1fi!""

C'O
,.-

,d�entre�a,da�med.al��s·e !rofeu conqUlstad�S'�el�,mes- !mumrros 10\-lros" seja no i1hQ vIt?rlO�-�e.nos lOs Jo- As d�a,s esqu�dras atua-. .,'

S' .11.!' ,.rno,na ,�hsputa.amlstosa'. contra o Grupo' Dragoes da jCa.mpeonato CarIoca e na gos UmvertIt,arlOs. Sul-Bra- Tam aSSIm orgatuzadas: I.', .

, .
'

Ilha, a ter lagar no 'pl'õximo dia 18 do corrente_;' nos sa- Taça "Brasil"." sHeiros, organizados pela ATLE'TICO - Soncini" l /' 'fA'
'p

�
Iões 'da AA Barriga7Verde .e 'indicar para representar

' No' últim'o' certame Con- Confederação Brasifeira de Ortiz e F
...austo; Osni, Fre-

'

:,
.

'"

'�J
a Federaç.ã? o snr. M.ajor �a.urici,o Espolding de Souza: tiriental, real�ado em São Des'po,rtos Universitários.. der,ico e, Ca�uza; Fernando [. �_ .' OUIIA/'ITE TODO:DIA

�equIsltar para o- proxlmo, {lIa 14 do corrente, as, Paulo, em abrIl do corrente I AssIm, pelo valor de seus (GlOvam), Sombra, Eer- t � I '

#,l

canchas' da �.ociedad� de atirad.?res de Florianópolis' e ano, Paul�n�o empolgou to- .filhos, �anta Catarina vai cíli�, E'rico .e L�uro (Gio- I
'1'" "(JS VAf)�JOS 'L

I Soco GranadeIros da Ilh.;'l; a partIr das 19,30 hóras, para· da a A1:nenca do Sul com
I se . proJetando. no·. mundo VanI e depOls N lCarror) .

�
.

I ,

a' rea!ização" d�s parti?as, er:_tre os Grupos Gatiar�s e' sua estupenda

C.lasse,
coo- de��o:tivo dO. B�àsil' e ��

. CERÂMICA - � o ã o�

.•D�
t

R�''*Dragoes' da Ilha 'e Jose LIsboa e ZIG ZAG, respectIya- perand€l, destarte para que Amenca do Sul, sendo Ja Paulo e Rubens; ChICO, A- .

�
,; ..::

, mente.' .'
," ..

o ,nosso país recuperasse o campeã sul-americano de dil e Adão (Apolinário) ; '� � �'
"

iII.' � ", "

�. , In.�ic� I?ara. representar da F.<?B.B. nas canchas titulo máximo 'S,�J-america- remo com o."q\iatro com" ,S:Ul.·ÇO, Itamar, Percy, N�s-I" .�
�

�j •
-. � � " I

da: SO,cledade Carnavalesco GranadeIros da Ilha, o snr. Ino.. ,

'

.'
" do Aldo. Luz e o "double" CImento e Olavo (Branco). ,

"'. '"
.

_;;.J ,

l'4�jo� Mauricio Sp_p}ding.çe Souza. '. I. t Vencel!l·os 1qO metros ra- do MartinelIi; de natação . Adão, vinculado ao Bo-,
�

,
'

.

Il;i,dical' ,para ,epresent,ante 'da F.C.B.B. nas canchas' zos e os 4xl00 me,tros com com Adernar' Grij� Filho e caiuva pelo qual já dispu- I
.;

.

'

da Sociedadê Cfl,r[�acale�ca Or/imadeiros da Ilha, o snr.· revezamento com o atletas 'de atletismo com Paulo .ca- tau lima partida no Cam- AGENCIA DE DETETIVE paRTlcULA1:t
, :

"

'Egory Olinger, '/
" : ",' ...'

,

.

. Francisco, l{adlec" BeRedi- bral da Fonseca. . peonato da Capital, inte- Exe�uta-se todó e qualquer trabalho de Investi-
.

'Marcar nóva reunião pára (r dia 17 dp �orrente, tá Ferreira. José Teles, da . Parabens Paulinho! Con- grau p quadro visitante, in- Dentro oU
.

1(\'')0 h
.

1
.

C" t:��ges,' com.erciais, civis·, criminais etc
'é01P inicio as v,u oras, nos' sa ões da A.A Barriga- oncei,ção; com o tempo tinui honrando e diguifican- compa�ibiliz-adó como está

.

'Verde:
'

. I J. .., de 40"8, que rep.resenta o do o nOlne dé Santa Ca�a- com o clube da Marinha. j fór�' co F.stado'.

Florian�polis, en: 10 d.e JU?�o
.... d.e..

·

.. 19.5.. 4...... nQvo ,recor�l:e s,tll_'am�.,.rlc.ano. r.i.na que muito ainda

esp.�- C?swa,l�o, R a in o s (�i- 1\,.. Avenida Mauro Ratnos 192 -.'Fone 2,343
p/ Federaçao Catarmense de Bochas" 'e;�Çl

.

11,08, 9a" l�a de t�la classe e tua fI-l�gua) dlngm com atuaçao.·
EGON OLINGER - 1 il Secretario I rt=gular. i"

Santa Catarina

______-,- -------- n _

,

'Vitória do Atléti�o.sobre O Cerâmica
_ .....

'
...

DERROTA DO' GpARANí DIANTE
IMBITUBA

DO

'/

Vende-es.
\ .

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

,

TRATAR COM DANTE BONETTI A
RUA JOSÉ CANDIDO, DA . SILVA' '(FIM
DA RUA), NO �STREITO.

.,

"
;' Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Terça-feira' 15 de Junho de 1954 li

comania muito grosseira). gadora escolhida (na qual
Digamos, apenas, que êste só se salva' o bom 'gôstp de
'autor pertence ao grupo' Lygia Fagundes Tel1es) não
dos -bons contistas brasilei-

'

constitue mérito algum; ,pe
ros, no qual estão inscritos

'

lo contrário'... E já que es

'\ntônio Alcântara Macha- I tau fàlando sôbre êste as

.lo, Luís Jardim, Mário Ne-I sunto, aproveito a oportuni
me, Rodrigo M. F. de 'An-,' dade para lamentar também.Irade. .

.
a composição da comissão

"Piá" está inscrito no i julgadora .de romance. Fo_'
'Fábio Prado" - secção de Ira o nome de Antônio Cân:
contos - e se não - fossem dido, que se impõe pelo seu
os magros vinte e cinco

13enso crítico, o resto, . ,

mil cruzeiros de prêmio, bem, o resto só mesmo' co
torceria para que êle não mo piada do organizador do'
recebesse o galardão. Por-

�juri.
I

que, francamente, ser pre- ("O JORNf.L" - 9-5-54
riiado pela comissão jul- - Rio de J.aneiro)

"Pia" - mesmo que não maioria delas continua so

tivesse as qualidades Iiterá- .rendo, sem esperanças de

rias que possui - vale co- horas menos amargas. O

mo um grito de alerta em que se poderia, realmente,
prol da .criança abandona- reprovar em Guido Wilmar

da, para a qual é necessário Sassi, é haver vislumbrado
fazer qualquer coisa - por etnicamente a face triste da
menor que seja - no sen- infância; o contista, recu

tido de rodeá-la de carinho sande-se: a esboçar um ges
e afeição. Infelizmente ape- to, que seria a salvação de
los desta espécie não en-' alguns de seus pequenos
contram receptividade. Nem herois, chega a ser cruel.

existe, para tanto, verba Escrevendo sôbre um in

suficiente nos, orçamentos quérito da "Revista Acadê

governamentais. .. Quando mica", que desejava 'saber
vemos o dinheirão inutil- qual os dez melhores con

mente despendido, por e- tos brasileiros, salientou

xemplo, com esse famoso Mário de Andrade a fadiga
Festival de Cinema, como causada por êsse gênero li

não pensar nessas pobres terário, porque "a leitura de
, crianças que a inconsciência vários contos seguidos, nos

sexual botou no mundo sõ- obriga a todo um esfôrço
mente para servir ? Servir penoso de apresentação, re"
à patroa, servir aos paren- criação e 'rápido esqueci
tes da patroa, servir aos vi- menta de um exército de

zinhos' da patroa; desde ma- personagens às vezes aban

.nhãzinha até à' noite. "A aonados com saudade" ("O
infancia abandonada é um Empalhador de Passari

problema social!" dizem os .ihos"}, Tal não acontece

criminalistas e as senhoras com a leitura de "Piá" por
ricas- que brincam,de se in- que nele só as crianças têm

teressar pela criançada�al- valor. Os adultos que apa
ti-apilha, mas não deixa de recem nos contos 'servem

ser um problema também somente para dar maior re

o tratamento que só "cora- alce à gurizada e aos seus

ções bem formados" dís- sentimentos, para mostrar

pensam às crianças que a- 1ue se certos indivíduos

colhem em. seu lar. aâo existissem, o mundo da

Mas não é somente a cri- infância seria uma verda

anca abandonada que pal- deira delícia. As crianças
pita nas páginas de Guida que enchem êste livro com

Wilmar Sassi. Também a sua risada, com suas traves

criança íncompreendida é 3uraS�, com sua do!', for

colocada sob a lente dêsse mam uma série de peque

contista de Rio do Sul. Não nas existências que se enca

sei de outro escritor nacio- deiam e se completam, não

. nal que haja e�crito sobre 'chegando o leitor, porísso,
: o mundo da infância com a experimentar aquela sen-

tanto conhecime11to., Talvez sação de canseira..
'

Mário Quintana; mas o es- Não pensem os leitores,
"critor gaucho viu êsse mun- todavia, que "Piá'; seja a

dó por' outro prisma: .

seus penas docurrlentário de re

pequenos herois brincam, latório em forma de ficcão

seu clima perfeito ,é 'o "faz ,(, e não foi. sem motivo.
de conta", no qual dois pe-' ��e .

Frederico
.

Augusto

daços de pau em cruz se ::::lchm.ldt desco?�lU o ,ro
transformam em avião e mancista GracI�lano Ramos

, alquer boneco possui per- entre as .entrelinhas de um,
qu ,

1 tó
.

f'
.

1) "Pia"1, dade própria, re a ano o iciai, ' Ia
sana I .

lid d
'

Não é entretanto, a Ma- POS!l:ll .

qua } ,a. es artísti-

. " Quintana que o autor cas indiscutíveis. O autor
no

b duzi histé,

d ' "Pi á" mais se asserne- sa e con uZlr. a .ístória e

lhe. lU parente mais pró- armar o enrêdo; se�s diálo-Iprincipalmente porque ati-
a, se , _ .

'

ximo, .na literatura nacio- go� sao VIVOS; e a esponta- .varn a circulação do sangue
nal é Eneas Ferraz. O que

neidade da fala dQS perso- I ':., • _

,

'f' bos
é

t 1
nazens estupenda Aliás e dao agradável sensaçao

identi lCa ,a am os e a er- b
A

'
A '.. ' ,

O carinho sob este angulo, Guido WII- de bem-estar.
nura., o amor e

Ique sentem pela infância, tmarfSas�i � StUperior a n�ui- Tome banho diá1'iamen- e

embora tanto um como ou- os acciorns as que .qUlse-

tro prefira focalizar a tris-I ra� col�car" na. boca. dos �e de preferência pela
, 'teza e não a alegria que a pe�sona�ens, o Iinguajar do manhã, ao levantar-se. -

rodêia., N�o sei r: qual, povo', SNES.
dos dois livros - Crianças A maneira de falar é um

,

", "p' ,,, t
.

Mortas e Ia - a ns- ponto delicado da ficcão
teza seja mais depr�!l1ente, no qual muitos romanci;ta� ,

----

porque se naquele todas as
e contistas fracassam.' Já'

crianças morrem, neste a Aurélio Buarque de Ho-
landa notou na inü�odução
aos "Contos Gau'chesc�s"
de J. Simões Lopes Neto
- que "na ância de copiar

,I com a maxlma fidelidade

'II' ��) 1 lingué).gem dos ignorantes,
1\ r caem certos autores em

ti '

, -�, X? e s s 0_ s deploráveis",
..
ltJ ti fih ---: �pOlS) "n�o co�tent�s

'

de!

'"di
e ('e fi azer do lmgua]ar mculto I\ \ II, ,SPOS,O �

uma caricatura do falar ci-

\\ • o � • vilizado, ainda por chna

fa.-Io
,

•.
_ zem caricatura dessa cari-

':!atura". Tal não acontece

�om Guida Wilmar sassi'j3eus pers0folage�s não uspm
�ermos regIOnaiS, nem co-

I __ I

laçam os pronomes ,corr17-"
----�-.-----

tamente, como' professores
de português; falam com:V d

'

espontan�idade .d�' ac�rdo I', en e-se
com a sua condlçao socml.

U t
. .

� ..

d b
'

. 1 I
m ereno com casa, ,SIC

.'
� Sena e om mte ect,ua t', 14 d J Ih 259'�.I _ d 'd l' h

,o a rua e u o n. I
- epOlS as m as que a-

E t 't ( t d FI
trás ficaram classificar Gui- taSI)remle°c!. Pdon 2°5' ,a 't or,eds..' , m o me ros e

�o WIlmar S�SSI�, ou,; no frente por 500 metros de
grupo MansfIe,�d ou gru- fundo. Tratar à rua Vidal
po �aupassant , uma ,vez Ramos n. 28, em Florianó
que completamente esque- polis.

'

ddos Jicar�m Hoffmann,
Kipling e Mark Twain,

I

V d .,

Prefiro, porém, desconver- en e ·,e
,sal' porque esta questão d,e

"

classificação é a coisa mais Urgenfe
inútil que ,existe. Deve se

'recomendar a leitura de
uni livro por causa de suas

fferv'escetrte qualidades e não pOl:qu� Ó

Seauro ,(,' estilo do autor obedece à
, S�ve linha proustiana ou joycea-

. na, '(Mesmo 'porque essa' 0-'
Um proiiuto 8RISTOL·MYIU 1Jt:diência, é às vezes, dec�l-

(

._--------�---

•

PreceUo do Dia

A..,'s 5 ,""""" 7,15 e 8,45 hs.
- Sessãô das Moças -

'(�lenn 'Ford - em .:__:_

AMOR INVENCIVEL

, No Programa
'

Atualidade - Atlantides

Cr$ 3,50 - 2,00

- Creanças ma'
r-:

iores de 5, anos poderão en-

trar, na sessão de 5 horas,

r11rl1
1 em cada 6- fumantes prefere cigarros'

'� �
II

I
Uma frota de camionetas percorre

/��,,:;
rr-lr"" "" ....,�

,!I r II' /;;��\
estoques, a fi,m de manter I I � ",'Í_\I�,�)

�
à venda cigarros

país inteiro renevende constantemente os

Continefttal .

_ sempre novos

- uma ureler'lcia oaclonal
) M P R o o U TO, S O,U Z A C R U Z C....JfI7

" BANHO

-Os banhos frios de chu-
- Sessão das Mocas -

r
Glenn Ford� An�e Bax- '

-,.__, " ,
_

veiro representam excelen- ter - em:

te excitante para. a 'pele,

.
.

.

O MELHOR JURO-
.

·5·%
,� ,

DEPOSITOS POPUURES'
.. �

BANCO. AGRICOl,A
RUA lRAJÀHO: 16,

"fLORIAN6pOLlS' '.

Por motivo de mudanca
vende-se por preço baratrs
simo uma escrivaninha com

5 gavetas e em bom estado
de conservação.
Ver e tratar a rua' Alva

ro de Carvalho n. 20 altos.

!
'

As 8 horas

I

AMOR INVENCIVEL

No Programa.
Atualidades Atlantidas -

Nac.

Preços:
1,50,

Cr$ 3,50 - 2,00

(3Lt)·I2I�
Es.r�Uo ,

A's 8 horas
Ramon ARMENGOD

Emília GUIU' - em -

MORENA S�NSUAL

.,

No Programa:
, Cinelandia Jo1'11al- Nac.
Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 14 anos,

'''''ill' 'III·t,.' i\1".�:"", "

r .,lj\ .• �",� .

8 horas
Mark Stevens

Angela Lansbury - em:

MOTIM SANGRENTO
- Techtlicolor -

Pre'ços:' 7,60 - 3,50
Imp. até 14 anos. ,

8 horas
- Sessão das Moças -;
",Richal'd Basehardt - Ge
ne Evans - elp,-

BAIONETAS CALADAS

No P�ograma:
Notjcias da Semana Nac.

Preços: Cr$ 3,50 - 2,00
e 1,50,

EMPREGADA Perdeu ....se
Precisa-se 'dE: uma, qúe'sa'ib"a cozínhaf. Tratáril rua' .' Perde'U�se <1_i;,i' al:1e1 de eh-

Bulcão Viana '(Praça da Bandei;a), n:' 49, Nã'c; p�ecisá' genheiro.
ir às filas. Gratifica-se bem a pes-

soa que, entregar nesta Re

chçã o.

Aprenda' dacjilografia
Escola Profissional "Pedro Bosco" - Reconhe

cida pelo Govêrno .Estadual em 19 de setembro de
1921 pela Lei n, ,1.376. ,

Rua Vidal Ramos, 80 .-. Florianópolis.

..._-�----------

CASA MISCELANIft, dlstrf-

I·
Iw'dora dos Hádios R.C.A.

Vitor, Válvulas. e' Discos.
, Rua Conselheíro Mafra.

\

t ,'
••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADd

P S --'t Gu'"I- Me'trop8' II-ta -8:'
. Rejuvenescimento

ar o _

_',�.. . 1\
_ .

I das Glan'�ufas,
•

<

- ,.

b I' '1' I Sexuais
. De ,Dcratie tnçoes SI. �e a pu I Ia de�c:�:":: m:a�ien�:�:nte�

,
processo" de rejuvenesci-

','Repre,se.nlaça-O f_','. "1 Aa>ro:ximando-se a época das eleições, e no in-
menta glandular, cujo tra-

tuito de 'bem colocar os RR. Sacerdotes ante as di-
tamento vinha sendo moti-

.fículdades que eventualmente venham a enfrentar,
e para seu govêrno e norma, entendo recordar al- vo

.

de acuradas pesquisas.
guns dispositivos e determinações de ordem canô- De tais estudos chegou o

nica ou diocesana, relativos à atitude do Clero para . prof, Voronof a sua sensa-

com a política, e que são, na substância ou textual-
cional descoberta que tan-

mente corno segue:
tos benefícios tem trazidoI� De acôrdo com o artigo 26 do Concílio Ple-

nário Brasileiro que recomenda, sejam os Bispos à humanidade. Aproveitan-
mais díficeis do que fáceis em conceder a autoriza- do os estudos gerais e in-

ção para que .possam Sacerdotes diocesanõs desem-: traduzindo Q resultado das,
penhar cargo público, como Deputado, etc., desde o

últimas pesquisas, foi, ela-
comeco invariàvelmente, deixou esta Arquidíocese

• ,
.

S' Sarada a fórmula de JU-esta concessão reservada exclusivamente à Santa e.

II - Corno a política, costuma dividir, e, sob VIGOLD - a qual reune

êsse ponto de vista, sem vantagem social, "procu- todos os corlhecimentos sô-
.

rem os Srs. Párocos e demais Sacerdotes congraçar, bre o assunto. JUVIGOLlD
I

P'elos laços da verdadeira caridade, a família cristã "
" -- rejuvenesce o Turgor

e estar em harmonia com as autoridades locais , se-

jam quais forem as suas crenças políticas, ou parti- .
Vitae" proporcionando a re

dos, desde que não desaconselhados por quem de di-, cuperaçâo das funções 01'-,

reito, "sem, contudo, lhes sacrificarem a sua índe- gânicas, dando euforia e de,
pendência e dignidades pessoais" (4° Sínodo de'

sembaraço de movimentos.
Florianópolis, art. 20, § único, a). ,JUVIGOLD tem indicaçãoIII - Deem o seu voto, se 0- entenderem, a quem
julgarem que o merece, MAS NÃO TRABALHEM em ambos .os sexos.' Nas
ATIV�MENTE, DE QUALQUER MODO, E MUI-, farmácias e drogarias- ou

TO MENOS DO PÚLPITO, EM FAVOR DE NE- pela caixa postal, 4.306
NHUM GRUPO DE FÉIÇÃO POLíTICA LOCAL"

RIO.
(Id, Ib.).

'

i

'

, IV - "E' possível que às v�,es "ratione pecca
ti", se julguem' os Srs, Sacerdotes obrigados a obs-
tar ao triunfo eleitoral de candidatos hostís ou pre- ,

judiciais à causa da Religião. ANTES DE <} FAZE
REM, PORÉM, E COMO O ASSUNTO, SE IN').'E
RESSA A PARÓQUIA MAIS INTERESSA A AR
QUIDIOCESE, EXPONHAM O CASO A NOSSA
CÚRIA, QUE SE RESERVA O DIREITO A' SU
GESTõES OU ,DETERMINAÇÕES A RESPEITO.

,

V - Com estas instruções, continuarão os nos

sos caros .Cooperadores a .verdadeíra "política" pró
pria a seu estado, de que, aliás, já têm dado não pou
cas e excelentes provas.

Florianópolis, 31 de maio de �954.
'

De Mandado de Sua Excia. Revma.
Mons. Frederico Hobold

Vigário Geral
Florianópolis, Terça-feira 8 de Junho 1954

DOM JOAQUIM DOMINGUES DE Ç>LIVEIRA"
por mercê de Deus e da Santa Sé Apostolica, Arcebispo
Metropolitano, Doutor em Canones, Prelado'Domestico,
Assistente ao' Sólio Pontifício, etc.

AOS QUE O PRESENTE EDITAL VIREM, SAU

:DAÇÃO, PA.Z E BENÇÃO EM JESUS CRISTO.
� Fazemos saber que, sendo aproximo'dia 17 de [u-

jnho cons.agrado à magna solenidade

de. Corpus
Christi,

em que se homenageia a propria Divindade l_10 -Místeria
do Santíssimo' Sacramento; e para atendei- aos justos

.. desejos de nossos amados Diocesanos: Havemos' por
bem confirmar para aquela data a SOLENE PROCIS
SÃO DO CORPO DE DEUS que se verificará como

segue: '

Reunidas as Associações religiosas, abaixo especi
ficadas, e naquela mesma ordem dentro e no adro da

Catedral, -um pouco antes das 16 horas � 4. horas da
" tarde - desfilarão ao sinal dado, LENTA, CON:TINUA,�,{t .> E ORDENADAMENTE,' preced�d�s-:'dá - Cruz' processio-

-, nal, obedecerido 'ao seguinte Itinerarlc: .

.

Mário Tavares ,da Cunha Mello Praça 15.de Nõv'iiinbio� lado do E"àlacio, Ruas Vis-

.ara Rib aonde de Ouro Preto, Artista Bittencourt, Saldanha Ma-CeI. Antônio de Lara RI as
rínho Praça Getúlio Vangás, Rua Visconde' dei Ouro

Oscar Rodrigues da Nova ,

.: Preto, Praça Pereira e Qliveira, Rua �rcipreste Paiva,
Dr. Armando Calil BulQS Catedral, .

,

.

/�:
,-- --'" A benção .para que não haja interrupção do, prés-Dr. Lecian Slowinski j'fH &i 1%) .

'

tito, será dada, apenas, no adroda Catedral, para alcan-
Pedro Kuss

1
�ar a todos os fieis. ,-" . ::- _

' )
M IS'

.

B I� .' AI;��m d�s Entidades e Assocfações no préstitoanoe rqueira e o
_

.1
será a'!:-S�I��r.:�e: C::_lJ.Z pro.ces�ional, C;p�e�io C�ração .deIvo Müller "!' Jesus, .t\i�il�,'B�i,Orfa's,. C:u:tadmhos,�CQng\,eg�çpo, M�l"la-

Hugo Roepl(\� . -;! " '

':;:-:' _� .Ji nas Femininas, Associação Santa Zita, Santa Terezmh.a,'i" J\l 1",
, Damas de Caridade, Apostolados da Oràção, OrdeIJl Ter-Ermelinda Largura ,

ceiraFeminina, Ação Catolica, Abrigo de 'Menores, Co-
Dr. Orlando Bertolli f' ;,� \J ,'trr; legio Catarinense, Congregações Marianas, Irmandades,
João Santos '\}f..�

>; �:<:,' Ordem Terceira Masculina, segundo a ordem preeeden-
�' 1 ' cia ou costume, por ultimo a Irmandade, do SS. Sacra-

Dr. Heitor Guimarães ", 'V r'i �"",
'

mento Clero e Palio.

Alfredo Campos." " r, >:� r: �,'
Cada Associacão deverá apresentar-se com os res�

." . ,. "� I pectivos estandar�s de distin'tivos. São permitidas crian-
, Ricardo Witte" ',i",,"�·�"?}W�I� ;: V, ças na procissão só vestidas de anjos para abrir o pres-
Dr· Fernando OIiv�iPâ_'�;)�: ',r tito que desfilará, como acim� se disse, sem, quaisquer
José Paglióli·

' .;;, 'Vi ;,:5,: <�0 interrupções na marcha. Os fieis e fainilías'que não pu-

OI,
'. N'b'"

' ,,' '''I: l·�,:.',!���:"":,,_},, ',':

derem acompanhar a procissão deverão po�tar-se
'

nos,
lVIO O rega ,:/�: �., passeios das ruas do trajeto para assistirem 'a sua passa-

, Dr. Osní'de Medejros'Régis �'.� gemo .. ' !_,
,,; 'f-- Ao� fieis recomendamos o maior respeito ao sS.

Benjamim Bittencourt Barreto; ". "

Sacramento, em que está 'verdadeira, real e substancial-
Dr. José Boabaid_ mente contido o Corpo de.Nosso Divino Salvador.

\�: "r' "

�
Outnlssim, louvamos e encarecemos o piedoso co:>-

,

,

•
"

,

',tume dê Ornamentarem, as ru�s e as frentes de suas ca-,

Dr. Adalberto Tolentlno de Carvalhú ' ias, em hQmenagem ao tão augusto Misterio.
,

�rof. Flávio FerJ;ari � " �.�, , Hipotecando a' t:Odns antecipadamente as nossas hu; MJ�' "_,
�. i·�:" '

mildes bençãos, nutrimos a certeza de que tU,do correra (!!jJP •
,

Dr.Wil�ar Dias parà a m'aior gloria de Jesus Sacramentado e honra da.,'
O C tr° d' I d' -I

'

. . - .
," , '

en o e rra laça0Torquato Tasso ,Rehg.u�o em geral.
. .

'

. IMental "AmaI e 'Lriz" realiza
J

.

R· I Ii>ado e �ssado nesta cldade de Flonan6pohs, sob '- E' t'" t d
'

oaqUlm IgO '/,0 Solo das No�sas Arma� e Sinal de Nosso Vigario' Ge. ,!leSsdes f
S? en�as,23 3�s ?s se-IArlindo Ferrari 'ral, aos ,8 de Junho de 1954. ,,' " ';' geoun as

Ih �lfas'Mafraas ,

3"
a rU2�Dr. Ylmar Corrêa '1,1 De MJlndado de Sua:Excia, -ReVmã.,' \.',

.

,", '_ �se, erro , ,,'J
-

Tia!!o J,osé da S11,va ,

' ('ass) M-dns.FR,'. ED.ERIÇO HOBOL,º' Viga:r:io' Geral 1 �nE�TRADA FRANCA
,

'

co "., ,!TOSE" 'RENATO, DE SOUZA, Provedor da Irman- IDr. Renato Ramos da Silva j 'ti__:;_'� dade .do Sacramento. 'I' '.

'
,

Para a representação federal, decidiu a�

Convenção indicar os séguintes nomes: ,',

'SENADO FEDERA�
.----.-
!' ".

Dr. Nerêu Ramos

Suplente: Dr. Francisco Benjamin
lotti,

Gal-
'

,CÂMARA FEDERAL

Dr. Nerêu Ramos
AtilioFontana
Dr. Paulo Carneiro
Dr. Aderbal Ramos da Silva
Prof. Orlando, Brasil
Dr. Joaquim Fiuza Ramos
Dr. Ivo d'Aquino
Dr. Leoberto Leal
Dr. Serafim Enos Bertoso
Dr. Arquimedes Dantas

Candidatos indicados pela Convenção, à,
Assembléia Legislativa do Estado: .

Dr. Antônio Gomes 'de Almeida
Dr. Lenoir Vargas Ferreira
Dr: Ivo Silvéira
Miguel Daux
Dr. Edmundo Ribeiro Rodr-igues
Dr. Walter Tenôrio Cavalcaate
Dr. Jorge Barroso Filho
Dr. Elpídio Barbosa .

CeI. João Elai Mendes
Dr; Firmino Cordeiro .��.
Prof. Lauro�Loçks
Hilário Zortéa

Protógenes Vieira
"...-- .,... , . .,.

��'l
Dr. José Bahia Spindola Bittencourt
Epitácio Bitteneourt

.

Francisco de Sóuza Neves
João Gomes de Campos
Carlos Spalding de 'Souza
Valério 'Teodoro Gomes
Dr. Alfredo Cherem

.�. "'\ ..

� ..
.... ;

",

Hélio Peixoto
'

Dr. Osmar Cunha
.

Frederico PGY Filho
'

Dr. João Estivalet Pires
Paulo Preis

.. ,
:� .

,

,

P,ocissão· de COrpUS Chrisli
I TE

-,
.;,

PARA AQUELES QUE

DESEJÀM a MAXIMa

EM caRTEZIA

E,EFICIENCIA

re 11 E
Agência

de

P u blichlade
Caixa Postal, 45

r'lorianópolis
Santa Catarina

Partlclpeçao
VVA. JUDITE MARQUES, ,FRANCISCO MANOEL

.

DOS PRAZERES

TELEMBERG e

ONE'LIA CUNHA DOS
parente e,l PRAZERESparticipa aos

Participam aos parente e
I •

pessoas amigas o contrato
de cas�mento de sua filha
HE'LIA PRAZERES, com

pessoas amigas o. contrato
de casamento de seu filho

DJALMA TELEMBERG,
com a Sta. Hélia Prazeres.

o Sr. Djalma Telemberg.
DJALMA -e HE'LIA

NOIVOS
. I Florianópolis, 9 de junho

, de 1954

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

Participação
DR. A,NTÕNIO M<9DESTO E SENHORA

Participam aos seus parentes e amigos, o nascimen
to de seu filho MURILO CESAR, ocorrido no dia 7 dêste

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

,
'

Particípaçao
CeÍso. Ramos Filho e Maria Júlia Medeiros Ramos

têm o prazer de participar aos parentes e pessoas das
suas relacões o nascimento de sua filha CLISSE, ocor
rido a 8 do corrente, na Maternidade "Carlos Correa". _

Florianópolis, 10 de junho de 1954.
.

Participação
SYLVIO FERRARI E SENHORA, participam . aos

parentes e pessôas de suas relações de amizade o nasci
mento dé sua filha SILVIA-MARIA, ocorrido a 10' do

na Maternidade "Dr: Carlos Corrêa", nesta

Participaçã,o
.

MA'RCIO tem
:

o prazer de participar aos parentes
e pessoas de relações de seu pais, REGINO ANTUNES
�MACIEL e DILMA DE MORAIS MACIEL, o nasci
mento de sua' irmãzinha GLADYS, ocorrido na 'Mater
nidade Dr. Carlos, Corrêa.

Elorianópolis, 11, de Junho de 1954.
/'

' ,

.
-

-. .

I, .'
"

Ag'rade,cimento
ABELARDO GARCIA E FAMILIA, agradecem a

.

todos os que acompanharam os funeraes de sua filha
IARA GARCIA, ocorrido' dia 9 de Junho, bem como a

todos que enviaram flores e telegrama de pesames.
Florianópolis, 12 de Junho de 1954.

.'

t Igradecim811a ,e :Missa
EMILIA FEDRIGO DA COSTA,

Os filhos; noras, genros " netos de Emilia Fedrigo
da Costa, agradecem, Ide publico, aos medicas drs. José
de Lerner Rodrigues e Zulmar Lins Neves, bem como

aos médicos do "Sandú", á sra. Volga Peluso e farme
ceutico Gercino Silva pela assistencia dada, durante a

sua enfermidade, á sra. d. Emilia Fedrigo da Costa, fa-
lecida em 9-6-54. �

� Outrossim, agradecem a todos' quanto enviaram
cartas, cartões telegramas, flores, coroas, e que confor
taram a familia da extinta no doloroso transe.

Aproveitam a oportunidade para convidar aos pa
rentes e pessoas de suas relações para a missa do setimo
dia, que por alma da extinta mandam rezai' no dia 16.'
ás 7 horas, na Catedral, no altar de São José.

Desde' já se confessam gratos por este ato de pieda
'de cristã.

'----�----�-

,

-

Expresso ,FloriaD�polis,
ANDRADE & KOE'�ICH

Tram:porte de cargas em geral entre Florianópolis;
Curitiba ,e São Paulo

'Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135
Fone: �534 - Caixa Postal, 4-35
End. Telegr.: SANDRADE

Agência - CURITIBA
Avenida 7 de Setembro 3320/24
,

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

Agência: - SAO PAULO
Avenida do Estado 1666/1678 fone: 37-30-91

End. Telegr.: SANDRADE
,

Agências' no Rio de Janeiro,e em Belo H01'izonte
com tráfego mútuo até São Poaolo com a tEn'tprêsa.

de Transportes Minas Gerais SIA.)

Vende-se uma :sito a Hua Láuro Linhares, 6
ver e tratar no local.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�
o 'ES'PADb

'\--_�___,,...._
Florianópolis, Terça-feira 15 -de Junho de 1954

------------------------�-�

&;. C,I T A L Idllal E D 1+ A L E C I TA �
JUIZO DE DIREITO DA PRIM�IRA VAR.A DA ,

.

" '� I �., ,o, ',' "" '. :.;' .' ,1:', '\' ., '. ", ."'
COMARCA DE FLORIANóPOLIS JUíZO DE PIREITO DA COMARCA DE .TIJUCAS JUIZO DE'DIREITO DA COMARCA DE TIJUCAS
'.

,
. /. '.\

, ,

JUIZO DE DIREITO DA . t' '. i ..'," " ,',
"

EditaL de citação com Q prazo de 60 dias
COMARe'A' D;E TIJUCAS

EditaL de c�taç,ão,' co.m O' prazo :de .,trinta ,dias�iJfe interes-
O doutor Manoel Barbosa. de Lacerda, Juiz de Di- eiuios incertos, ausentes e idesconlF�c.i�os '.

reito da 4él· Vara, et? exercícic do car?o ?e J.uiz de Di-
.

.
.

.

.

�.',
. ,

eito da la. Vara da Comarca de Flqnanopohs, Estado I EditaL, de Praça, corpo o pra- O doutor Clovis Ayres Gama, Juiz d� Dirêito da Co-T. Oidoutor,Clovis Ayres Gama, JuiZ de Díreito, da Cq-' \.

de santa Catarina, na forma da lei, etc.
. ,.zo de t1'inta dias. marca de 'I'ijucas, do Estado de Santa Catarina, na forma ( marca de l'ijucá�/ªo ,Est,ado de Santa Catarina, fia forma'

Faz saber aos que o presente edital de citação com
O Doutor Clovis Ayres da .lei, etc.

' da lei, etc.
..

r

,

.

:
" .

prazo de sessenta dias virem, ou dêle conhecimento ti-
da Faz saber a todos quantos interessar possa o presen- Faz saber .a todos quantos interessar possa o presen-o

erem que, por parte de Gentil Siqueira, lh.e foi dirigida Gama, Juiz de Direito
te edital de citação, com o prazo de trinta di'as;' virem ou te edital. de citação, com o prazo de trinta dias, virem ou

: petiçã'o do teor seguinte: E::,mo. sr, �uiz. de; Direito Comarca de Tijucas, do dele conhecimento tiverem, que por part�';;a:e Quintino dele conhecimento tiverem, que por parte de Benedito

da Ia. Vara da Comarca da Capital. Gentil Siqueira, bra- Estado. de Santa Catarina, Laurentino da .Conceição, lhe foi dirigidé("":á�etição do Rodrigues' Serpa e s/mulher lhe' f€li dirigida a petição' do
sileiro, casado, comerciário, domiciliado e residente nes-

na forma da.lei etc...
.

.teor seguinte: "Exmo, sr. dr. Juiz de Direito"'aa Comarca. teor seguinte: "Exmo. sr. dr. Juiz deDireíto da Comar-

ta Capital, por seu advogado e procurador infra-assina- Faz saber aos que o pre- Quintino Laurentino da Conqeição, lavra'dor�;Sõlteiro, na- ca de Tijucas. Benedito Rodrigues Serpa e, sua m�lher
,I, Jo, brasileiro, casado, residente 'e domiciliado nesta Ca.- tural dêste Estado, residente e domiciliado no distrito de Angelica Baptista Serpa, brasileiros, lavradores, resíden-
" Iol

d O A B S
_

d S t 'Sente edital virem oudêle, d
.

'1' d S d
.

P
A ,

pital, advoga o, inscrito na . . ., ecçao e an a São João Batista, desta Comarca, quer mover a presente tes e orruci la os no ertão o ereque, nó munieípin
'Catarina, vem, respeitosamente, expor e, afinal requerer conhecimento tiverem, ex- ação de usocapiâo na qual propõe provar o seguinte: I de Pôrto Belo, por séu' .assistente infra-assinado, com

a v, excia. o seguinte: 1) A 9 'de dezembro de 19�O, eon- pedido nos autos de inven- - Que o suplicante é posseiro, há maisde trinta anos, de fundamento no artigos 550 e 552 do Código Civil, e, de
forme atesta a certidão junta, consorciou-se o suplicante' tário dos bens do espólio um terreno sito no distrito de São João Batista, desta co- conformidade" com o estipulado pelos artigos 454 e se

co'rn Nelza Pereira Machado,
.

que passou a, assinar-se de Pedro Reis e s/mulher, marca, com sessenta e' quatro metros de frentes 'e seten- guintes da nossa lei processual, vem 'perante v. excia.,
Nelza ,Machado' Siqueira, tendo. o casamento sito efetua- ta ditos de fundos - ou sejam quatro rnil quatrocentos e usando o benefício da assistência judiciária que lhes foi
do sob'o regime.' de comunhão de bens; 2) Que, após o que atendendo ao que lhe oitenta metros quadrados .;_ fazendo frentes a Oeste em concedido, promover, a presente ação de usucapião, pro
casamento, passou o casal a residir nesta Capital, em 'ca- foi requerido por Domín-' terras de ausentes e fundos a Leste em ditas de Joaquim pondo-se a provar mediante prévia justificação, o seguin
sa do pai de sua esposa; '3) Que dêsse casamento não gos Bernardino Reis, e ten- Geraldo, extremando ao Norte em terras. de Luiz Gon- te: 1. H� mais de trinta anos possuem os Suplicantes co

exist'em filhos e nem o casal possue bens móveis ou imó- do em vista- ao mais que çalves Filho � Artur Rosa � ao Sul em ditas de Manoel mo seu, no lugar Sertão do Perequê, s�� qualquer inter
veis de qualquer natureza; 4) Que, após viverem nove

dos autos consta,' por 9.-es-
Catarina dos Santos. II-Que dito' imóvelpertencía, há rupção e sem qualquer oposição dois terrenos contíguos,

meses em perfeita harmonia, a suplicada, sem atender
.

mais de quarenta anos, a Patrício Brasil que há trinta e londe tem sua residência e exercem suas atividades agrí
para a sua condição de mulher casada ,e sem que hou- pacho proferido a,o.s 24 de cinco anos o entregou ao suplicante para que êste tomas- I colas. Os terrenos �m questão tem as seguintes divisas e

vesse motivos, abandonou 'o lar conjugal e foi residir no maio de 1954, autorizou a I se conta do mesmo imóvel como seu, transferindc-o, con-
I confrontações: o primeiro êom uma área de 25.800 me

Paraná, 'em lugar que o suplicante desconhece, não lhe venda, em hasta
. pública, sequentemente, ao suplicante que passou a ocupá-lo pa- I·tros quadrados, fazendo frente a Leste no Rio da Fita,

dando,' desde êsse tempo, qualquer notícia; 5) Que, as-
dos bens abaixo

.

descritos, I �ificamen!e COl� âni�n� de dono até a presente data,. sem co;n 228 metros lineares e c?m .os mesmos 228 metrôs nos'
sim procedendo, a suplicada transgrediu preceito que lhe

ti interrupção ou oposiçao de outrem, e no qual o suplican- fundos, a Oeste no Travessao Geral t;m terras do segun-
1· 1.. don 1

.

I D com suas respec ivas ava-
t

.

t
.

.

d d
.

idê
. d t

',. descrit t d N
.

t
.

era imposto por ei: all!an oneu o ar conjugai. eu as- .' 'e cons ruru uma. casa' � ma eira . para sua resi encía o erreno a ser eSCrI o; ex reman o ao or e numa

sim, por fôrça do que dispõe o artigo 317" inciso IV, do liações, p�tenGentes, aos atual, erh ato contínuo à ocupação. III - Tendo, pois, pe- distânciade 1.100 metros com terras de herdeiros, de J,o
Código Civil, a suplicada argumento' fundamental ao su- "de-cujus", supra meneio- lo exposto, direito a aquisição do referido imóvel para le� sé Nicolau, e ao Sul, cóm igual metragem, no Travessão

plicante para o pedido de desquite. Estabelece o Direito nados, que serão levados a gitimar sua posse, de c'onformidâde com o disposto no do Sul, com quem de direito. O segundo terreno, 'CÓ�11.
Civil a regra fundamental para que o abandono do lar

público pregão de venda e art. 450 do Código de Processo Civil, 'na qual deverão ser 880 metros de frente, que fazem a Leste nos fundos' do
sirva de elemento ao pedido de desquite: ·"Abandono vo-

1
_ . ouvidas as testemunhas -IoséLícínho e Luiz Batista, Pe- primeiro ,e com ,herdeiros de José Nicolau; extremando

'luntário do lar conjugal durante 'dois anos contínuos (in- arrem�taçao, a,�,;em maIS
xeira, lavradores, residentes e domiciliados em São João ao Norte ,no travessão do Norte, com 11Q metros; cóm a

'

cisQ IV do artigo 31��do C:'C.). A voluntariedade se de- der e Ifi�.i?r lan:ço oferecer, Batista, desta comarca, os quais' compar'ecerão indeJien- mesma' mé.tI:ag�m no Travessão d.o �u},da;z;endq fu{,ido.s" ..·

..

dúz certa, quando nenhuma' razão jurídica assiste à mu,- acima. d'as respectivas ava- dentemente de citação. Requer màis. que, após a justifi- com 8?O:a?�tr,os, ê?p1 t�r.xas de,. Fràn,c_fseo �atista,.� Oest�, .

.'

i.

lher para deixar o lar, onde deve perma.necer, porque, ai, ,liações.;'pefo porteiro dos cação, seja f:ita a_citaçã? dos at�ais confrontantes, ::esi- cO�,u;na,área,�e��.?��800 m€tro� quad�ados, qUf soma-7'
também está o seu domiCíliõ obrigatóriõ. E 'as justifica- d'C:'; ou quem, suas

dentes em Sao Joao BabstÇl, bem como dos' interessados dos a area do pnmelro terreno da \lmtl area total de ... ,i
tivas para o <abandono são claras e pl',ecisas, conforme os

au 1 or�o�,
.

'. .' iQcertos e desconhecidos' por e,ditaisl de trinta dias, para 427.600 metros quadrados. 3. Mas, embora· ,possuindo,
princípio,s que a d'outri�a e a juris�rudência te� ��se�-

veses f�zer, ,no ala �5 d� falarem aos termos da presente ação como prescreve o mansa e pacificamente,' com o "anim4s' sihi habendi"�'por
tado: a) atfuga do mando' para evItar condenaçao JudI- junho .p. 'vindouro, as 10 art. 455, do citado Código, afim de que seja afinal reco- mais de trinta, anos, residindo e cultivando toda a área
éiária ·ou prisão; b) o ultraje, 'por parte do marido, à dig- horas,' no loca� em que se' nhecido o domínio do suplidante sôbre o aludido terreno, ante!,! referida; não tem os Suplicantes qualquer título
nidade da espôsa; c) a instalação de concubina no pró- reali�a�' as vendas "em has:':: :cttja sentença lhe servÍl:á de título hábil para a respecti- formal, pelo qual provem suaqualid'ade de proprietários.
Priolar conjugal; d) a;expulsão por parte do marido e

t '·'.'bl·.�1" d't', ·,·r.·d, .IMa,transcrição. Dá�se à presente o valor de Cr$ 250000 4. Assim, aos Suplicantes'cabe o direito de legitimar sua
a pu· Ica' ·e, etmllla as". -

f' 1
.

"
. , .

1 U . _, 1 d
.

,

e) quanQ.o para fugir a perigo certo e, iminente que a
A �"; "

: .;�
•

.' 'Para, os e eItos egalS. Protesta-se provar o alegado com posse>: pe o sucaplao, va en o a sentepça como tItulo
ameaça. Fóra disso, nenhuma justificativa é de ser ad- por este, JUIZO, a P9,rt� .d? 1epqimentos pessoais dos interessados, testemunhas e para o Registro de Im6veis. 5. Em face do' exposto, os

mitida. E, assim, o abandpno do lar, não havendo nenhum �difíc�o �da'_.Pref�ttur�· .lV,[u�: /istoria, se necessário. O assistente' que esta subscreve Suplicantes requerem, se digne v. excia., mlilnqar deS'ig
m�tivo justo em cóntr.árlq, o,asta para autorizar a' conces- nicipal. D�e.scriçãb .ê' avaHa�' :�em sua resid�ncia' ne�tâ cidade, à rua Coronel Buchele, nar dia e hora' para" ,a justificação prévia, quando devem
são do desquite, conforme inúmeras. decisões judiciais. E ção dos bens que serão le- �

...4, onde receb� 'cl.tação. Nestes ten'nos P. deferimento. se.r inquiridas Aa� t'e�tem,:nhas Mangel :'-lves, João J,osé
com j'usta procedência ass�vera Ludgero Coelho, citado d' . 1) "U TIJucas, 6 de maIO de 1954. (a) Clovis Ayres Gama"� Em NIcolau e Antomo Agostmho, todos resldentes e domici
por Almachio Dini,z (Teoria do Divórcio, pág.191):"

. �a �s : pr,�ça. -. r:: 1.ita pe�iç�o foi exa�ad� ? se_guinte despacho; ':A., �e_lliados no Sertão. d� Per_equêi, e que se, apresent�rão�in
sendo' o abandono voluntário do domicjlio conjugal; sem:, �ammhao �HEVROLET, agne-se data para a JustIflCaçao e Jaçam-se as mtnnaçoes dependentes de mhmaçao. 6. Requereml outrossJm, de
justo e imperioso motivo - além da prova evidente da fabricado no ano de 1950, 1ecess�rias. Feita a justificação,. foi exara,do _o, seguinte. aç?rdo com o artigo 455 do Cód. dê Processo, que; feita
'cessação dos sentiment�s,'de amor � amizade;. ba.�e. fl,1�", em bom estado dé conser-. -lespaénô: " "Façam�s,e' a� éi.tações ré.qperidas, lla' inici-�t.- a :dustificação de posse e julgada a mesma por sentença,
damental da união matrimonial -/a_postergaçao' de tod9� vação,. placa_'r$-,64O;:94f',' av"a- �ot? �ue ? J�!le,r_e�!,e;,...,m*��'!,,: d�.J?e_ª.i.�..� ,j}!�Ç,�.?�,�9)VIi: se. pr�c,eda_ fi ��t�ção dos, �t�ais ??nfro�lta.nt.es: ,H�rdeiros
êsses dev,eres impostos ,pelo Direito e -pela Moral e san- !' d C $ 100000 2) :llsterlO PublICO e a do DommlO, da Umao, o ,que dev.era ,de Jx>se Nleo-lal'í e Franclsco Ba'tI�t'â:,�reS14él:il{fS�1Jó.�lit.'l�S'.i.'
cionados pela Lei; segue.-se que o cônjugé que dêle se

la o por r ,,00. azer oportunamente. Intirpe-se.'Tijucas, 4-6-54. (a) Clo- mo local, bem como o dr. Promotôr'PUblicú: d� Com'ár�a',
serve renunéia de fato, a convivêricia do outro, exercen- Uma máquina para cortar vis Ayres Gama, Juiz de Direito". E para que chegue ao disp�nsando��e a citação do Representante, do Domínio
do, ilicitain�nte', um verdadeiro �to dé repúdio. Ora, en-, rações para animais, av:alia- �onhecimento de todos mandou e�pedir o presente edital da Uniijo, por estar o caso de acôrdb com a jurispruqên-

. volvendo o abandono, itnplíciital1lente - além de uma in- da por Cr$ 1.200,00. 3) Um' )pe será afixado na sede ,dêste Juízo, no lugar do costu- ,ciél firmada, pelo Supremo 'Ilribunal Federal, salvo'me
júria grave, que pode afetar a h�nra e a' dig�i?�de �o 'lrreio de montaria, i�com- �e, e, por cópia, publica�o uma (p vez no "Diário Ofi- lhor Juizo de v. excià., e, pOlledi�ais, os �int€ressados ati

cônjuge abandonado, - apresunçao de um proposIto Íll'-
1 t

.

l' d·
'

','3'5'0' �Ial do Estado" e.três (3) vezes no jornal "O ESTADO", sentes e desconl].ecidos, todos para acompanharem os
,

d t d
' d f' 't' t;) e o, ava la o por ,00. 1 't"l

.

'1' 'f dI' D d d tA d t
_ d' .- .'

me; por parte o ausen e, e' se separar e mI Ivamen e. .

. ',...., '"
.e' D onanopo IS,' na orma a. e!. a o e passa o nesta ermos a presen e açao e Ulsucaplao, por melO da qual

de seu consprte, é justo, é lógico, que a êste se conceda 1) Um radIO de baterw �idade de Tijucas, aos cinco dias do mês de junho 80 ano ,deverá ser reconhecido .e declarado 'o domínio dos Supli':
o direito de divórcio". Ora, não tendo a suplicada qual- :!ompleto, marca "CLIPER", 1e mil n.ove�entos e cincoenta e 'quatro. Eu, (a) Gercy cantes sôbre o aludido imóvel, ficando toaos, c,itados, pa
quer motivo legítiQ10 para justificar o ab�ndono, eviden,· avaliado por Cr$ 2.500,00. ias Anjos, Escriv�o, o dactilografei, conferí e subscrevÍ. ra, no prazo legal contestaretn, e para os .démais têrmos
temente e êste voluntário, além de injusto e malicioso.

5) Uma mobília de quarto (a) .C.lovis �yres Gama, Ju}z de I?ireito. Está conforme. da ça,:sa a�é fi_nal, pena de revelia. 7. Dá-se â esta�para
A conti�uidade,'é outro requisito legal im�ôsto ao abari·

l' d C $ 800 6») orlgmal.aflxado na sede deste JUIZO, no lugar do costu- os efeItos fIscaIS, o valor de' Cr$ 10.000,'00. 8. Protesta-se
dono. E 'esta con.tinuidade deve ,ser par' um\prazo minimo .1Va la a ,por r ,00. n�, _:;ôbre o qual me :r:porto e dou·.fé. D�ta supra. O ES7 provar c?m o depoimento de testemuphas e pessoal dos.
de Idois'anos: E a ,�upticada/há mais de dóis an�s; aban- Um laço velho para. anj: CrIVa0: Ge1'CY dos AnJOS. ."" interessados, sob pena de confesso, vistori'as, documentos

: danou o lar conjugal, sem intenção de a êle' retornar, mais, avaliado por Cr$' -. . . e outros meios de provas em direito permitidos. PP. Res-
pois, tendo abandonado o ,lar con�u.gal em s�tembro de 80,00. 7} Uma mobília de ----- peitosamente deferimento. Tijucas, 12 de maio de'1954.
1951 nunca mais deu qualquer notiCIa ao suplIcante, nem 1 l' d . C $ 400 (a) José Gallotti Peixoto -,- Assistente". Em dita petição.' .

I
\ , . .

t
-

d sa a ava la a por r 00 (
manifestou,·.por ato de quer quer espeCle, sua m ençao

�'1 ."
'. �'- foi exarado o seguinte despacho: "A., como pede. Tiju-

retornar. Pelo exposto, com fundamento no artigo �17, in': 8) Um cavalo ,velho avalIa· �e"e"� '-""""",..'
cas, 15-5-54. (a) Clovis"Ayres Gama, ,Juiz de' Direitô".

ciso IV do Código 'Civil, vem o suplicante propor a pre- do por Cr$ 300,00. 9) Sei. v -.--I'A"'P l ,�_.' -$'-' I'
Feita a justificação foi exarado o seguinte despacho:

, �ente a�ão ordinária de desq�ite, afir.? de que se d�crete po�cos avaliados por Cr$ Rs I� �"G'1
A "Façam-se as citações requeridas na inicial e a do'Do-

a dissolução da �oc�edalde �onDJu�al ddele cOd� a suplIcad_a, 3.200,00. 10) Vinte galinhas, , ,'íP-"'<""- fJ'U .'".� mínio,da União por precatória. Tijucas; 5-6-54. (a) C;
col11 as prOI1unClaçoes egaIs. elxa e?� 11' a separaçao. avaliadas por C $' 400 .

-

L! "4 ' Gama '. E- para que ch'egue ao'" conhecimento de todos
de' corpos porque já é esta de fato venflCad� e demons- r ,00.

"" II.AfI /'- i
. mandou expedir O presente edital que será afixado na,

trada como condição do a,bandono do lar conJugal. Todos 11) Uma c.arroça com cor-
. �","".

..,+!' .'

. sede dêste Juízo? no lugar do costume, e', po.r; cópia ,pu-
as fatos alegados pelo suplicante são procedentes e justi- reames 'para um animal, a- �Y� blicado uma (l)·'vez no "Diário Oficial do Estado" e três
ficam suas razões 'jurídicas. E para os que n,ão se encon- valiada �por C�$' 2.500,00.'" (3) vez�s no jornal "O EST:{\DO", de Florianópolis; na
tram documentariamente provados, o suplicante pede' o

E h forma da lei. Dado e passadó nesta cid.ad"e de Ti)·.ucas, aos,
b d f . l?ara que c. egue ao co-

depoimento pessoal da suplicada, so pena e con essa
nhecimento de' todos e nin-

oito dias do mês de junh.o do ano de mil novecentos e

bem assim o das testemunhas abaixo arroladas, que com- cinquenta e quatro. Eu, (a) Gercy dos Anjos, Escrivão,
parecerão independentemente de �timação. Assi� se�- guem possa alegar ignorân- o dactilografei, conrerí e subscreví. (a) Clovis Ayres Ga-
do, pede e requer a v. exçia, se dlgne ordenar a cItaçao cia, mandou expedir o pre- ma, Juiz de.Direito. Está conforme ° original afixado na

de Nelza Machado ,Siqueira para responder; na forma do sente edital que será afixa- sede dêste Juízo, 'no lugár do costume, sôbre o qual ríle
.,tigo 317, inci,o IV, do Código Civil, '0' tênno, da pce- do na ,éde dê,.. Juizo, no ..

.

_..
. ;.-. ;;jf;.:!. cepocto, e dou fé. Data Supca. O Eseclvão: C",,," ·dos

sente'ação ordinária de desqui,te, publicando-se os edi-
I _� ,-' __ Anjos.

., .\, .;" >'i

taI's na fo'rm'a da lei, p.ara qt).e, afinal, seja j.ulg,ad.a pZ:'O- ugar do çestume, e,' por ....; _ - "�.1 � ,f/O. .

..;, 'rir I '�f!
'

�j,
" ••.• : "�., _ l-: .

cedente e porsentehça se decrete o desq;-tite, so� as 'cópia,'pubIicado UMA (1) �.'i!'P P.... '�L���.'=.�.-����.;'. ( .,.��".!��,��;;t'·�:· ",., r,

pronuciações de Direito, devendo, tambem, ser cltado vez nó jornal' "O 'ESTA- .';.1'" '\ongc.uu�onde�' '.

.

".,.,--'

� ._.
o Dr. PromotorPúblico e o Sr. Curador.Geral de Ausen- DO": Dado e passado mista

' .-
..

,

��� de
. ��: rf��... ;

tes para que, na fÚma dp lei; 'assista .� �d?,\� proceslsa- cidade de Tijucas, aos' três _.:''''.'0 :1105� '-4""i ..� COI"
..��';""":�;. V,'ag'em' .co.m s·eg''uriloça'do. Dá�se �,ação, para efeit,o da taxa Jud�clapal ,� va 01' �;'f�" l__k ser6 tÓ�

, �. .",i'&I!IJIP-
'

de Cr$ 5.000,00. Testemunhas: Manoel 'Pereira Macha- dias do mês de junho do 'f...,' �,;:;,o de um pessante .

atido Luiz Galliccioli Manoel Silva Coêlhó. -E. Deferi- anO de mil novecentos e
-- ._J,",e'

RtlS
. e' ra.P.i'd.tz

'

."

.

m�nto. Sôbre 2 esta�npilhas estaduai_� do valor de 3 cr,;- cinco�nta e quatro. Eu (a)' �;�.. JD.
' "

.-

zeiros e cincoenta centavos, inclusiv� uma ta:lGa de sau- G�rcy dos Anjos, Escrivão, SÓ N:0S ÇONFO�TAVEIS MICRO-ONIBUS DO
de): ,FlorianópoÜs, 3 de junho de 19.54. (ass.).: p.p..O_s- o datilografei e subsereví.· '\ N'

.

O R�S f"" I.I·P·I'DO {(80'L•..·8R1,8·,I;II·B'.'0.""'.'wal Pereira Baixo. 3 de 6 de 1954. --:,", Em a dIta petIç_ao .� S f A
•

\ •

11.11 "

d h
. "A" 1 ao (a) Clovis Ayres Gama _,...

.

p. 'Ó'
. .'
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Lacerda". - Subindo os autos a conclusao, fOI o se- fórme o, original afixa�o na � . ....,·A
A'. ..' '. Kua Deodoro e�qutnà· d.

guinte despacho: "Publicado ed�tal de Ci��ç�? .com ?�a- sede dêste iJuizo;, rto lugar . � mltrlbuldor, " genCla. Rua Tentmte .Silveir.
zo de 60 dias sendo por uma so vez no DIano OflÇlal' � "!!jf' J
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Fpol.is, 3 de. junho de 1954. (ass.): Manbel Barbosa de me repQrtOc·e'dóu·fê. ''',' �.
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O'E' - j Comercio - TraRá,'orte. '

Lacerda;" - E, pa;ra que c egue ao. con �clme� o.·e
. a a suP:r:a.'· .

scrivao:
J .�'tI.'.'ENDEDO".D.'\E.S·todos mandou expedir o,.pres.ente edItal que sera aflxa- GEEC.Y. DOS'�NÚbs. �" ri" .� Rua Joio PbKo, I P,ella y.. R

do no lagar do' costume e publi�ado, na �órI?a?a léi.
_ Dado e passado nesta cidade de FlonanopolIs, aos

três dias do mês de junho do ano de mil novecentos e

cincoenta 'e quatro. Eu, HYGINO LUIZ GONZAGA,
Escrivãó, 'o> subscrevi. (A�sinado) MANOE� BARBO

SA DELACERDA. �uiz.l de Direito da .1a Vara" eu.

exerClClO, Confére: HYdINO LUIZ GONZAGA' __;: Es-
.

crivão da la Vara.

Edital de ç��{):ç�o� com o, prazo" de tr�nta dia_s,.de intere,s-
, I sados 'i'(tc,ert9s� aU$'e�tes e.;. desconheé.id:os, .

Necessitamos admitir vendedores, 'CO� .

a idad�
máxima de 26 anos, e já quite com" ({'seJ,''viço 'Militar.
Não exiginlos prática, mas atividade 'e ,-:ontadEfde pro
gredir. Carta do próprio punho, .informando estado ci
vil e gráu de i,n'strução, acompanhada de' uma fotogra-

."."",._,,,,,,,,fl_·a, à Caixa Postal 42 - Nestá. J

� ',,' \

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�essão' Preparatória. Sessão de Ins.alação�
,

'. ,Mesa' Diretorac Comi-s�ões'. Outras Notas,
Conforme fôr� . a�J?la- .Caneppa co�vidou o sr. Ro- sen da Veiga e Luiz Ribeiro blica, na pres=nça de al";:,�'

I
B� jh, Secretáric"da Assoei

mente notici�do InICIOU-Se meu Sebastião Neves a as- Almeida. auto idades �e::lorais, es�'�.' acão Brasileira de Prisôes.

ante.�ontem, dia 13, nesta sumir a presidência dos tra- Para recepcionarem a s, duais, municipais. civis, ,r,l-
'

"n-. Olintho Campos, ce_

C.apIta.l; � IIIa. R:união Pe- balhos: o qual tomando' as- I excia, o sr. Ministro da Jus .. litares e eclesiásticas, e ii')s crc túr ío de_ Estado dos' Ne

nIten�lar2a Brasl.lei.ra, da

sento,
a mesa e pr�ferindo

I
tiça, dr. Tancredc,' .N:ves, foi 81'S. f'ongYe�sistc,s, foi sole- góc» � do Interior e Justica.

As��claçao Brasileira de palavras de agradecimentos constituida a corrnssao com- nernente instalada a Irla. lJ,- Joào Bayer Filho, S.:
Prisões. pela suma honra com que o posta dos srs, Major Victó- Reunião Penitenciária. O crotárro de -Estado dos Ne

.

Já com a pres:_nça de distin�uiam, convidou os rio Caneppa, Major Paulo dr. Romeu Sebastião Neves g,)C:03 da Fazenda. Ao contrário de tantos li- ge de la Philosophie", de

llustre� representaçoes, teve demais Membros a ocupa- Salles Paim, dr. Pedro de saudou os participantes, ha- Dr. Adalberto Couto, re- vros que invade� a nossa Maurice Merleau-Portç e

lugar, as 10 horas, em o Sa- rem seus lugares à Mesa Moura Ferre) Pastor Mes-- vendo o dr. Augustinho de oresentante do sr. Chefe de casa com ar arrogante,' íris- "Le Drame 'de l'Humanis _I,

Ião Nobre da Faculdade de Diretora, bem como o dr. sias Cesário dos Santos, dr.' Oliveira Júnior, da Delega- I'c':cia doDistrito Federal: talados confortàvelmen1:€ me Athée", de Henri d; .

Direito dêste Estado a ses- Pedro Moura- Ferro, D. D. Pinto Renó, dr. Cincinato ção Mineira, agradecido em Dr. PhU}O de Tarso da em pacotes impessoais, fei- Lubac - foi porque tne
são preparatória, Presidente do Conselho Pe- GaIvão Ferreira, Tenente nome dos Congressistas. Luz Fontes Prefeito da Ca- tos em série pelas editoras, simpatizei por êle. Afinal
Sob a Presidência do sr. nitenciário do Estado de Hélio Alvim, dr. Nilson VI- A Mesa estava assim oital.

"

) "Piá" de Guida Wilmar tinha nas mãos uma cole:
Major Victório Caneppa foi Santa Catarina, e o Major eira Borges; dr. .Ierocilio constituida:

\ '

Dr. Abelardo da 'SJva Sassi apareceu-me humilde ção de contos, cujo autor

�eclarada aberta a sessão e Victório Caneppa." Presi- Queil'oz. CeI. Virgílio Cordeiro de Gomes" Procurador da Re- e silencioso quase sorratei- não havia sido classificado
instalados 'os trabalhos. dente Perpétuo da Associa- A seguir C' 'I'en. Elias Mo Melo, 'representante l� publica.' ramente. ,O pacote, que o pelos comentáristas literá:

MESA DIRETORA çâo Brasileira de Prisões.' rais, com a palavra, congra- exmo. sr. Presidente da Re- riROGRAMA PARA tIo,TE acondicionava, exibia o ca- rios, como novo Faulknel'
, Em seguida foi constituída O sr. Secretário fez a lei- tulou-se, em nome da Asso- pública. Para hoje o programa -inho com, que o autor o ou êmulo de Kafk�. Por
a Mesa Diretora dos traba- tura do 'expediente. dação Brasileira de Prisões, Professor Altino Flores, consta de: fizera, como pai que esco- outro lado, nenhum amigo
lhos a qual ficou assim com- Fora,m, em seguida, cons- com o dr. Romeu Sebasuão representante do exmó sr. 9,()fI horas _ La, Reuni'ic 'lasse com cuidado a roupa do escritor tinha 'insistido
posta:' tituidas as div&sas comis- Neves pela maneira com Governador do Estado. Plenária _ Discussão para do filho que partia em via- comigo para ler o livro;
Presiden1:€ :- Dr. Romeu sões para o estudo das te- que vem dirigindo os traba- Major Victório Caneppa, aprovação das téses. gemo duas razões poderosas, por.

Sebastião Neves. 1° Vice- ses, as quais ficaram assim 1h05 da IHa. Reunião Peni-, Presidente Perpétuo da As- 15,00> horas _' Trabalho Custei, a ler o livrinho,' tanto para que êle fosse
Presidente Major Paulo Sa- organizadas: ,_!1ciária, bem como pela sociacão Brasileira de Pri- das Comissões. pois do tempo que dedico lido.-
les Paim. 2° Vice-Presidente TEMÁRIO - COMISSÕES él'lé'gnifica acolhida que verI)- sões.' 20,00 horas _ _ "Trabalho à leitura, muito pouco so- Não li' todos os contos,
João Goulart Coimbra.. ,3° ,Foram designadas as se-. dispensando ao,s convenci « Dr. Romeu Sebastião Ne- Prisional" _ conferênci a do bra para a ficção. E se Te- mas os que ficaram sob os

Vice-Presidente Oto 'Cirilo wintes comissões:
_

iais, O Capitão .Ioâo Fer-, ves - Presidenteda 3a. R;- Major, Yictóriü Caneppa, solvi a lê-lo entre o "Élo- meus olhos conseguiram
Lehmann. 1° Secretário Hé- ,.1 a. comissão _ Da Assis- reira Neto, corri: a palavra. união Penitenciária Brasí- Local: Faculdade de Direi- _.

prender a atenção, chegan-
lia Callado' Caldeira. 2° Se- tência Religiosa nas Prisões rpresentou o apoio do Co- leira. to. F I

.' do até 'mesmo a comover,

cretário Vereador Antônio -,Presidente Cônego José ceando da Polícia Militar do .
Monsenhor Frederico Ho- VISITANTES ILUSTRE:- a eCllento 'me: E duvido que alguém,

de Pádua Pereira. Prosse- Alberto de Castro Pint,o. �)istrito Federal à, IIIa. Re- bold, representant� de ,3. Integrando as delegações ,que possua um pouco de

guindo', o Major Victório �e��ros - Pastor Messias :lr:ião Penitenciária Brasl-I E.xcia. Revma: o sr. Arce'l que, nesta Capital, particl- Sra. 'Inês ,I( sentimento, não se comova

�esano dos Santos -, Dr terra, augurando os, mais

I
bispo Metropolitano, pam da IIIa. Reunião Pe'1;- diante destas infelizes cria-1

T IM ,:lbe�to .Couto _ Sra.' Ma- ,:romissores -exitos ao con- .r». �enrique
'

Rupp Jú- t,enciária Brasíl";:,ra, encon Mede·lros turinhó!\i5 que Guida Wil-
,

.'. It la RIbelro Tavares e Reve- c}�,ve.
,

mor, Dlretor da Faculdade tram-se entre no':; como I'€- mar Sessi soube tão bem
---- ,'endo Av�li�o Boamorte. Usaram, ainda,

.

da pal�, de Direi,to. presentantes da Polícia l\:Ii- Faleceu ôntem, vítima de retratar. Retratar, aliás,
2a. comtssao _ Dos servi- v1'a: dr. Pedro de MOt'ra Desembargador Guilh,er- iitar do Distrito F'edera], oe mal' súbito, em An;tápolis, ,não é o verbo il!dicado, pois

�os de Assistência Socid Ferro, Presidente do Conse- me Abry, Presidente do Tri- srs. 10 Ten. Elias de Morf1is, Jnde, residia e era muit9 e�-l as crianças d.s quais o

ws P-r'isões � Presiden:e lho Pei:1Ítenc�ário, e dr. Vi- bunalde Justiça. 10 Tte. Manoel ,'\polinál'io timad;;t, a 'exma; sra. dd' Inês conttsta catarinense éonta
- Dr.; José .carneiro'l �e tal' Lima,' :,audando os 'c::m- Deputado Osvaldo Ro:iri":' Chaves e, 20 Tte,' Jasson �{: Medeiros, esposa o sr a história, saltam da� pági
�arvalho. Membros -' Dr. vencionais; dr. I'Jato .A7ze- ;ues Cabral, Presidente da Marcondes,' êste último K:'", Manoel Medeiros, éomerci- nas do livro e ficam ao la-

Escutando a leitüra (na� ,�rancisco Horta B:urselin, vedo, Pinto �nó, Acàdêl1!i- Assembléia Legislativ� do '!arregado do Sf:l'viço de Re- mte nªquela localidade. do, do leitor, o oll'iar refle-
da bornhauseanéJ..) das .suas ')1'. Joaquim Madeira' ;Ne- �o Adolfo Lerm:r,' faz2,-:do Estado.,' , lações Públicas. Os distintos A extinta deixa os Sê- tindo humildade e resigna-
Palavras a um candidato! 1es, Padre Jose Alves-Leite, mge'stões; e, o Rev. Cônego Cônego José Alberto Ca;;:- militares ontem deram-noi'> guintes filhos: ,Waldemar, ção.
ouvi e concordei cOm o co- "�r. Jeroc�lio Gueiros, Capí':: 2,<1<;tro Pinto, convidando os :ro Pinto, repr�senta:nte ,.1. a satisfa�ão da �ua� yisit't::: .::oletor federal em Blume- Lendo este livro fica-se
mentário, "o Renato tam- ao Ferrel?:� _Neto. '

; �Ol!�r�ssi.s\as ,para .as_;i�1.!- 3: �minência .0 Card�al Ar-I da sua cativa�t€ pale<;t:a, nau; Guiomar, viúva do dr. pesaroso, por não se poder
bém sabe dar nó em gôta- ,3a. comtssao -'-:- Pa Assts- ,'em a mIssa na Pel1lteno,�a- �E'blspo p. Jalme de BaL rOR ofertando�nos, na' ocasiao. \maury P. de Figueiredo, fazer algo por, esses infeli-
d'água']. ,o' privilégio até 'ência Jurídica aos Rresos da.

'

-:::âmara. com um exemp!ar da te.;, � �'esidente no Rio de Janeiro; z'es, cujas cabeças nunca

agora era do talento do se- -:;ondenados _ Presidente SESSÃO'SOLENE D'E, Capitão de Mar.,e Ouen'3 "Regime da Prisão Espéd:�1 Osmar, advogado nesta Ca- sentiram um afago e cujo
nadar Ivo d'Aquino. Você, - Dr. Cincinato' GaIvão ,ÍNSTALACÃO,., �'{eito,r, Almeida, de' rSá, J. - em, Q�uartel'\ apresentada. ;:>ital; Zulma, casada com o ouvidos jamais escutaram

Renato, está a caminho da Terreira. MemQros r Dr. Às 20 hora.s, no- Salão N�J� :-� Jresentando o' Cômando .10 ao
.

conClave 1)�'J.itenciário ir. Orozimbo Muniz, comer- uma voz carinhosa. Talvez
táça; Esteve (permita-me), \lfredo Nader,' Dr. Vitor bre da nossa Fac,üdade de íO Distrito Naval pelo sr. Cap. J�ão Ferreira �iante' em Anitápolis; Dag- nem achem falta nessas

completamente fora de foro, Lima, Dra. 'Alzira Vieira de Direito, sob a presidêncir. do I> Pedro de Moura F er- Neves, também, da Polic;,a nar, casada com,o dr, Ota- coisas, pois crescendo entre Y
ma.

' O \' seu estilo andou 3rito - Coronel Virgílio ;r, Coronel Virgílio Cp1'dEi.· 1'0, Presidente do Çonse1ho Mili+:::r metrop·)litana. S0- Jiano Silveir'a,. engenheiro a imprecação, os safanões
descendo e:' subindo corpo :::ordeiro de Melo - Tenen- '0 ele Melo, .1< presenta tte Pel1ltenciário do Estadl). mos-lhes gratos pp.la geuti la Diretoria de Obras P :l' e o trabalho excessivo para

. iôlÔ v{Úoz. Agora'voltou com te Jason Fernandes - Dr:' :lo sr. Presid�l1te da Repú- :11'3. Alzira Vieira de: leza.' Jlicas; lImar, casada com o seus músculos 'frágeis, as
ares da sua graça, da sua VIarcelo Jardim. Linhares, Ir. Pedro lVI;endes de Souza, crianças que vivem em

cultura, da sua acuidade e Or. Plauto d'Azevedo, Aca'- Perc·val F'alq'uhar U'I' a'lerlcano oa
:irurgião-dentista nesta C, "Piá" não conheéem mitro

daquele seu trepicalissimo lêrnico Danilo-Edson Duar- I, ," "" ".,
'

" '" "",.' Jital; Dinar, funcionário de mundo senão,Õ triste mun-

sarcasmo eceano. E veio, co- te.
,

f, B. G. E.; Edmar, comer- do em que-vegetam. Mesmo
mo diria o Fradique, d'ape- 4. comissão ._ Sugestões

I· I'·'
·

'd' s-t
.

C I
·

' �iante no Rio de Janeiro. assim, porém, sentimo-nos
tite. Com você não h.á con- 'o Projeto Carvalho Netto', "IS Dr"la econOllca a.,', 8." 'a arl,na\

À família enlutada, inclú, triste díante da ini:Iiilidade
cordar? O dever é rir e ad- lue 'está na Câmara Féderal

,

'

;ive o seu sobrinho sr. ·dep. de qualquer gesto d� amor

mirar a habilidade de dosar, - Presidente _ Dr. Be11ja- "!:lpidio Barbosa1 as sentidas em torno destas' pobres cria_

quant1.t�t satis, a mordida e mim Machado. Membros _ PERCIVAL FARQU- engenheiro ameit'Íéano El- rina assim,como na Madei- :!ondolências de O ESTA-Iturinhas.o assoprão. Do mesmo mar- Dr. Apalberto Teixeira do, HAR, falecido em 1953, com mer Corthell, especialista Ira-Mamoré, Farquhar con- DO. '
, (Continúa na 5a. pág.)

meleiro que você tira o fru- Santos Filho, Dr. Cicero AI- 89 anos, éra.o maior ameri- em obras de port,os e bar- seguiu' manter' boas rela- -::---------------------,

��eP:r:a�!e�:�:rf�z���e,v��� �:�:r�rD;,e�t: '�;ri�:r���� �:n�a�:a �������ae�o;;�;�� �·:�t��u:�s���â:�s�e�;mp��� ���� ���;:s!����SQ���e�s�� COlunl·caça-o' a' ,Pra'ç'a--gão. Mas riem porque, na marin, dr. Agostin'ho Olivci- siI. Formado em engenharia nistro de Obras Laura os fundadores de Pennsyva-
partilha, os da oposição le- 1'a' Júnior, Tenente Elias d� e direito, Farquhar.jntere<;- Müller, em 1906 - para os nia e Philadelphia (uma Avenida do Estado 1.666/
vássemos a pior, provando Morais e Acadêmico Adolfo sou-se no desenvolvimento portos de Belém e Rio seita protestante idealista). O EXPRESSO FLORIA- 76 (Thvessa da Av. Tira-
pouco' da marmelada e es- Lernare. do Brasil depois de organi- Grande do Sul e as obras ,Em 1913 Farguhar, como NÓPOLIS "TRANSPORTE dentes).
cutando muito do vai-e�vem . 5a. comissão _ Da alfa.. �ar bondes elétricos e uma da barra obstruindo a na- o maior ame'ricaJlo no Bra- DE CARGAS EM GERAL" Telefone: 37-30-91, cujo
do ramo, nem por isso lhe betização Obrigatória dos ferrovia importante em vegação gaúcha.. Tambem sil, convidou o já Ministro comunica ao comércio que depósito, por ser um grande
queremos mal. A graça da Inte1'nos nas Prisões _ Pre-, Cuba e conseguir conses- adqúiriu Farquhar a con- do Exterior, Laura Muller, transferiu o seu depósito, e _

I
f d ( t)'d' so-es valI'osas em Guatema- cess,a,-o "'ara construir à fer- ao grande almoço no Jo- . , . -,

armazem, vem,' comp etar
arma escon eu em par e si ente - Dr. Pinto Renó. 1:' escntorIO en: SAO PAULO uma bôa instalação para me-

o exagero do fundo. O se.u Membros _ Dr. João Gou- la em 1898-1904. tovia considerada "lMPOS- ckey Club do Rio e que para o s g t d' Ih
'

constituinte perdeu o direi- 1'art C�:>imbra, Dr. Epami- Chegou ao Rio de Janei- SIVEL", a Madeira-Mamo- Farquhar ,ofereceu ao ex- SÃO ;A'{;��: ep 'ereço: 1 ci�.r servir ao BOSSa comér-

to ao'· respeito, querendo nondas Carvalho, Tenente ro em 1905, depois, de fun� ré, .na parte mais insalubre Presidente Theodoro Ro- -

�::o�.e� ::��� ��:a��.u� �i��:r,��i�o�:� :::e��:� �:p:=a :�:�zt� �i:��n�� :x��;i����: A;a����a :a�� �s:���'itec�:g�:u:� BMa:�� F._,e IrQa' n'a,o'
-

veio escoteiro, esql;lecido de Dr. Abelardo da Silv-a do� Rio, ,'com capitais cariaden- rica em, borracha. Em 1907 ler para c?çar e explorar, 1- �. ,. ,. ·

bagagem. Pinchou meia dú- 111es. ses e tecnicos americanos. mandou Farquhar enge- na Amazol1la, com o fa'nú- ,.
,

.

zia de frases postiças e (\Ui- 6a. comissão _ Avulsas. Éra Ministro da Viação e nheiros e tecnicos ameri- so amigo dos indios, o Ge. I
-.

dou que a, macacada se far- Presidente _ Des. José Ro- Obras Publicas o eminente canos para fundar Porto nera1 Rondon. A' sug,estão I
'

tara de sabença. Bananas, cha Ferreira Bastos. Mem- catarinense Lauro Müll<:'l'. Velho, hoje Capital do de Müller., foi batizado o
Há festas que á gente vai sempre, por cui-iosida-

Renàto, bananas! E bana- bros _ Dr. Joaquim Madei- Recebeu Lauro Müller Território de Guaporé. Le- Rio da Dívida com <'> nome,
de, nó comêço, por prazer, depois e, no fim, por tra-

nas de São Tomé! A terra, 1'3, Neves, Dr. Alfredo Na- informáções erradas do Ca- vou seis anos para comple.- de Theodoro Roosewelt.· dições, que é o sistema eclético.

mesmo sem dono, é' devolu- der, Dr. Ant8nio Ladeie" nadá a respeito da nova em- ta,r 'a ferrovia porque de Marcos Konder
. ,pretende Assim é a da Trindade. Barriga-verde da Capi-

ta �as não dissoluta. Para Acadêmico Lauro Pereira � preza, que éra combatida proplemas colossaes de saú- incluir estas notas de Far- tal 'que não saborear tangerínas trindadenses, por

conquistá-la não basta, ser Oliveira; Dr. José Muniz 'fe�osm�rite por Gaffree e de, enchentes e a necessida- quhar na nova edição de épo\ca. do Esp�rito-Santó, está negando a raça.
.

de televisão. Além disso, o Fi-guei.redo, Dr. Heirocaryce Guinle.· Farquhar com o de de importar tudo a alto sua biografia sobre Laura Neguei-a eu e negaram-na vários milhares de

mocinho chegou aos cotôve-. Rodrigues. Pessôa, Nestor grande advogado da Lght custo, ,incluindo 30.000 ope- Müller. florianópolitanos, neste 1954.
,.

lacas. A� Pedrinho, de '1'0- Manoel de Souza.
'

de São Paulo, co-fundador rários, Apesar de Farquhar E' que, desde quando Santa Catarina recebeu,

,do's os Santos (cupincha do 7a. comissão· _ Indiça- da Leight do Rio, Sir Ale- construir hospital modelar, N. R.: - O autor ,do tra. ufanae reverente, há quase um século, a imperial vi-

pai), exigiu a demissão do ções, Moções, Propostas.,Dr. xandre Mockenzie, ,visitou de 300 cam;as -e com 16 mé- balho acima, Jornalista sita de Dom p,edro II, até hoje, pela primeira vez, a
\

concorrente pessedista de Albedo Teixeira e Dr, A- Laura Müller em sua casa.', dicas ame!icanos, mais de Charles Anderson Gauld,
. estrada da Trindadé ficou intransitáven- O fato, iné-'

Joinville. Acotovelou má I dalberto Couto. Uma vez explicada a ido- 3.000 homens faleceram de· con'esponden'te no Brasil, dito para várias gerações, deve de ser 'assinalado,

quinas também. E ainda VÁRIAS COMISSÕES neidade da Light, Laura ma,lária malignante. FOI desde 1946, de "O MovI- porque marca mais um ângulo luminoso de duas ad-

(pour épater) desatou em O sr.'Presídente designou, .Müller concedeu a perrris:, UMA EPOPÉIA,NAS SEL- TOR", de Washington, d�;á- ministrações: a dos Exmos. Srs. Irineu Bornhausen,

berreiro, porque se diz de para compore,in a Comi'),,�io são para funcionar e que' VAS. rio internaCional e um dos Governador do E,stado 'e dr. Paulo de Tarso da Luz

u,ma geração sacrif�cada! de recepção ao sr. �overna- havia negado. Éra um ca- Em, Santa Catarina, Far- cinco melhores do Mundo, Fontes, Prefeito' da Capital.
'

Ele pensava que era so che- dor, por ocasião da Sessão 50 inédito na história eco- qunal' mandou tecnicos a-' esteve em visita, há dias,
' O primeiro pr<?meteu asfaltar as nossas princi-

,
gar e gritar: ' "Estou aqui, Solene de abertura dos tra- nômica brasileira.

.

merican�s para construir em nossa Redação, inanten- pais estradas e, acabou ac.abando com quase tôdas

pessoal. Eu sou o tãl, o Ama_ balhos, os srs. Victório Ca- lfarglJ:ha,r, Meckenzie e o as :Ferrovias entre Porto do agradável e prove,itosa elas, inclusive a da Trindade.:O segundo anuncioU

ral!�f" Isso, meu cara Rena- neppa, dr. Pedro de Moura brilhante engenheiro-hidro- União e' São Francisco do palestra, que múito nos sen- que viera para 'gr�ndes feitos. Até hoje não lhes en-

to, nem no -té�po do bico- Ferro, Cônego'José Álberto elétrico muericano, F. S. Sul e para Marcelino Ra- sibiHzou. Está o Jorn. cOl�trou o caminho. Deveria, por isso, ter ido, no Do-

de-pena.. Embrulhe� você de, Castro Pinto, dr. Adal- Pearson estuda'ram com mos, RGS. Construiu Far- Charles Ardenson Gauld mingo, a Trindade. Se ,tivesse tido essa coragem, tal-.
em papel celofane 'e] culti- berto Couto, Major Paulo Lauro 'Müller a ilumimicão quhar" com técnicos ameri- completando uma biogra': hV:;' �aquela estrada ,encontrasse a de Dámasco, que
ve-o. U91 dia' (quen'lisabe?) Sales Paim e o dr. Alberto da nova' avenida cent;al, canos a grande serraria em fia sob1'e Farquhar, um es� a tr�s anos procura para iluminar-se e, como o per-

vO�J Ç> terá eI?; pérola, co- Teixeira dos Santos e para hoje Av,enida Rio ,Branco, Tres Barras e' .começou a .tadista econQmico no Bm- sonagem bíblico, renunciar às trevas. E' que, alí no

I�O a�do Aglapmo.. . integrarem a cO'11issãq de no Rio de Janeiro., A Light exportar madeira para ai sil e' que estará tenninada morro da Agronômica, à beira do�' atoleiros, vózes

_E",fICo-m� por aqui, para recepção aos Congressistas instalou na nova avenida, Argentina. Em .Sftnta Cata- dentro em b1·eve. ,. . ....
altas aproptrofafam: _ "Rdulo, Paido, por q'ue: n(;'8

"' h
- 1Jersegues?"

','
'

/' ""
.

q:ue aman a os que no go- l)S srs. Vereador Antônio de em 1905, <:lois sistemas de - JvêrÍlo,democr�tico,de Ade�:' Piídua" Pereira, dr. Alfredc ihuninação _ gás e elet1'e- Dr�"",Yr.'m!:., r� 'C'O rr'e-�
p,erdida eSpfl QPprtunidad�, o'nossó,Prefeito; pá�"

ba1 se I:1,SCOndIam no an0111- Nader, Acadêmico Adolfo cidade" tornando-a a rua _ �'. . 'i__ râ coriverter-se, 1:€rá ,que esperar o dia,3 dé outubro.
mato, não Noltem a agredir Lerrier, e ,Danilo Edson Du- melhor ilumin�da do mun- CLINICÁ MEDICA .

A conver,são 'virá �çlas urnas, ex-oficie'! São esáes/
no dr. T9�entino, 9 arte, .Padre�José Alvés Lei- �,do, na época'. cONsui:rAs das 10 '__ 13 horas os nossos v9tos!. �;

.

,
'

.. ' BUM te, Aéadêmic'o B:élâqiõ 0l'-. ;JF<\�'CJP, �
,

Rua Tiradentj; 9 - Fone 3415
' I;��,,' 'uuILHERME TAL

,
f

Florianópolis, Terça-feira 15 de Junho de 1954
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