
J'í.�
i�
'r. �;

A' EJpost�ão do da Fazenda-
.

Sôbre o congelamento de, preços foi aprovada pelo Presidente da Republicâ
RIO,15 (V. A.) - O

pre-,
outras organizações oficiais ta constante dos preços das, deve ser

. apreciada. Em,' ção: A mão de obra, os im- 'Assim, um controle ten- I causa em vez de procurar
sidente da República assim' ou particulares que julgar utilidades e dos serviços que' consequência a questão não I, postos, a taxas, as' tarifas, deria a exigir outro numa eliminar (l caráter parcial
despachou ontem 'a exposi- conveniente. Recomendo vem agravando cada vez! se resolverá pelo simples, os transportes, o custo das sucessão interminável. A se- dos seus efeitos. Examma

ção que lhe dirigiu o minis- ,'também que tome através mais as condições gerais da' controle direto de apenas] matérias primas, as manu- guir tece' considerações .sô•. depois o titular da Fazenda
tro da Fazenda relativa ao do. conselho da SUMOC as vida c\o povo é um fato de I um dos seus itens :_ o.pre- .faturas importadas. Por ou, bre as condições peculiares I

as sugestões da CqFAP re

congelamento dos preços I providencias indispensáveis perturbações não só para o ço das mercadorias � que tro lado __,,: acentua o minis- do Brasil que opõem sérios .lativas a estabilização dos

proposto pela COFAP. para a defesa do valor da desenvolvimento economico

I
é um corolário, aliás. Para tro Osvaldo Aranha - in. obstáculos à fixação dos pre- ipreços. Diz então que no fu,

"Aprovado. Fica o minis- moeda e para conter a ex- do país como para' a sua que tal controle se tornasse' tervindo o Estado no meca- ços-teto como a imensa ex- turo as ruas formulas -

tro da Fazenda autorizado pansão dos meios de paga- própria estabilidade social- efetivo teria de ser amplia- I nismo dos preços, teria que tensão territorial as vias de, congelamento e estabiliz�a.
a propor as medidas neces- menta". Examinando o as- política .. Mas frisa ser ne- do gradualmente até atingir adotaj- restrições paralelas comunicação deficientes, O�', çâo - se .equivalem,. apenas
sárias à gradual execução

I
sunto. naquela

.

sua exposi- cessário o exame do proble- todos os setores da vida eco. ao consumo, através do seu níveis de vida díspares das com maior maleabilidade
do plano apresentado, e' en-

I ção que o chefe do govêrno l'!la e não estabelecer confu- nomica nacional, pois não é racionamento e ao
.

mesmo diversas zõnas geoeconomi- para a segunda, em que se

tender-se para esse fim com

I
acaba de aprovar; o minis- I são entre as causas e os e· posslvel congelar os preços tempo tomar a si a respon- cas, a variedade de produ- prevem reajustamentos e·

o ministério do Trabalho, tro Osvaldo Aranha come. i feitos. No caso, a alta dos se ficam livres os elementos sabilidade do abastecimento ção, etc. Por todos esses mo. ventuais.

Indústria,e Comércio e com' ça por reconhecer que a aI. preços é efeito.e como tal que entram na sua composi- normal dos mercados. tivos acredita o ministro Os.
,

valdo Aranha que a solução ,.
O l'�latório, que é exten-

sq t·

-'1 i�""'�I' para o. caso deve ser a mais so, fooaliza outros aspectos

QIRETOR tOmai....tifo Di.";:.. -profunda, visando .atingir a de tã_o palpitante problema.
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d A I h Huni"ão Para Baferia\
verificado' em São Paulo cias

f para a segurança

Reli· as na e'mana· v
I

contra um trem pagador da suas funções.
-

., "

.

J J
.

Anfi-Aérea \. EFCB, emque perdeu a vi- I Nesse memorial sugerem

munições Pá,a a Guafemala WASHINGTON, 15 (o. !da.s de "cartuchos anti-aé-�Ida um tesoureiro da estra- 'os tesoureirosa constituição
BONN, }5_ (U. E.) -:- A .

que as m�rÍições chegaram i munições
em Guatem.a��,. já ,P.) - O D.epartamen.to de reos". Entrqtanto, noticias �da, os colegas da vitima vão ,de escoltas militares, cada

Alta Comissão dos Estados ao porto Ahv:e de Hambur- ,51:ue a carga era dl�lglda.Estado confirmou, as infor- de Hamburgo dizem que o �.apresentar um memorial ao vez que seja necessário via-
Unidos anunciou que foram go, em trânsito para a Gua- I simplesmente a um mter-I _ '.

t'retidas em Hamburgo 6. to- ;ação, nesta capi.tal: �isse I D?-ed�á:io. Disse ainda o �u�- r�açoes de que.g�ande quan, carregamento constava de 6 '.:engen�eir� J.air do Rego jar com importancias eleva-

neladas de m.umçoes. s�l1ça!l ternala, a 20.de:.,maio último, i C1Onarl� que a exped�çao I
tidade de mumçoes p�ra ba- toneladas, Monteiro, diretor da Cen- das.

para as baterias antiaéreas A alta, comlss�o. dos Esta-
I na�a. tmha de clandestina. terias anti-aéreas, cujo des-

que se enviavam para a dos Unidos solicitou do go- Existiam os' documentos ne-I'
.

.
.

.

o
'.

tGuatemala. Os projetis .an. vêrno federal que impe�is- : cessários ?ara o trânsito pe- tmo era a Guatemala,

tI-. ", �{:Imp.e·,.... a.:� men·Jtiaéreos de 20 mm., deviam se a remessa. As autorida- i lo porto livre de forma nor- nham sido impedidas de em-

ter sido enviados para a des alemãs cooperaram . da mal. Revelou também que b .

. H' b O'.

b 1
. .

d idíd I d' t I arque, em am urgo.
Guatemala em arco a a- maneira mais . eci 1 a e o ,uma remessa e pis o as, .

mão, mas o govêrno da Ale- .Minístérío de Transportes' feita de Praga para a Gua-. oficial de Imprensa do De-

manha Ocidental interveio se pôs .em contato com aJ temala, foi feita sem inco- partamento 'de Estado, Lin-
. vai· se'r' derrola o. na eaA lar'a hOJ·ea pedido da Alta Comissão �ompanhia de

. na�egação : modos; no �ês de m�rço,
norte-americana e o ernbar- Hamburg-Ameríka num antes que se tivesse avisado coln White, disse que a

que foi imobilizado em de cujos navios, o "Coburg" I às autoridades norte-ameri- quantidade eram 8 tonela-
Hamburgo, segundo decla- devia ser efetuada a remes- canas que deviam tratar de- RIO, 15 (V.A.) - Veta-

!prê'Yíamente
submetida à

ICia
não está solidamente jus-

rou um funcionário norte-
.

sa - acrescentou o funcio- impedir tais cargas..0 fun- I t' d �
lo pelo -PSD dutrista e pe- consideração do marechal, tificada do ponto de vista

.

nário. O barco' saiu a 26 de cionário disse que se mantí- O ,aga 8 8D. lo PSP, o "impeachmeI;1t" te- na qll:al se diz que a d,énún- jurídico. '

mY\ericano. . "rá sua discussão enc�rrada "
,

-

O govêmÇl dos Estaç.os, U- maio; sem as munições. nha a oportuna vigilância ma-riao·
.

hõ '5. í

nidos considera tod� 'a re- "Temos cOJlfial1ç� ein que par;:! o caso de se tentar efe.· ,

.\ ,

.

.

j_e para ser votad� a�a- � erVl permanenle.

d
'

.. G' /" as�,m'ú�i"ões,''
..
nã:.o, saiiãc) em �(U<>,'.F outr.o�s emba_:F.·qªe.sf, mas' .....' ...

<"'." _ '. _l �
nha.. Ap.enasa ,UDN, meta· ,', '."

-
.

" ,.

messa e anuas par�. a,< :U..,: r

"'
>< -

d
�... .

.

... , -�-E""'I.'I'>T '\, dé'· dd;PR e..Q'PL_ '{otar.ão em
. � J ,. �� cd' f

•

{emala esquerdista' cpmo a-- qualq':lef . outr�f>.nà\Tio' .ff� o.Pinou �: taLv:el.à :�tenção,', �L�MA, lóiJ t\'V·iJq·"' ........
-

...!:'fi' f<ív�i, _�a :ac.eítação da d�-
.

',. e c uvas arti icials
rneaca à segurança dei canal bandeIra. alema - mam- das mumcoes antl-aereas fa· en.tregue oficialmént�i'" Iio nú,ucià; contra o' Pres[dér1te

'

de Panamá. As auto'l1idaed!l festou o funcionário, acres- ça com que os· r'emetentes i r d" R
'

'bl'
'.

'

r.'ort'e-americanas de todo o -centando qu.e "não se sabia ,a utilizem-se de ontros"por- Pel'ú., e 'submàl'ln.1J "Lobo";< a ·e:pu Ica/ ' ..-. -
" - ',�

nIb�· (V A
-

- a.� ã • �âgn{!ntttfá-"""êl:rf)e-
.

-

a' .

" : ";
-

Q sr. Armando. Falcão .

"
. ./ - - l'

n�undo receberam" .ordens quem iam consigna as' as tos, 'se possiveLJ .

• ,por intermédio do emb'áixa- .em:nome 'da bancada du� �:enheiro Jano Pacheco a- cuária em Mi.nas.

�a�m:a��i� ;���:���o�:r::: Censura P�evl·a Susp-eo's'a
.

dor peruano nos Estados U- �:!ad;�r:r��� dd� tr����s� �esentou ao govêrno mi-.

ricano, em consequência da, (lidos, sr. Fer�_ahdo Berck
.,

neiro o projeto de criação Fa aceu Lldlla
recente entrega à Guatema- .me.'yer. o. "Lobo" é' o segu'n- O· y' .

'. � _.

d P td
um serv��o permanente de Opp' er'�a�,ep�:e��:t�rd�eP07o��;' �OGOTÁ, 15 (�. P:) .

_;, aconfecin:entos relacionados do dos dois submarjn�s I emp'� . : chuvas 'artificiais no Estado
.'

ZURICH, 15
comunista, em barco sueco.IFOl s�spensa a partIr de an, com .05 incidentes estudan- construidos para o perú.pe'l "

•
(U. P.) -

P
. _

d t t" montann,ês. Esse projeto 'es··
.

Anú.ncia-se a morte', aos 64
O funcionário norte-ameri- te-ontem à noite a censura tis, durante os quais houve'. . .

revlsao
.

o enipo a e as

" f mulou a dec1a-/ ,. . !'., . .

lq .Eletl'lc Boat, tendo Sido o 14 horas do dia �6.
.

t�. sendo examinado por dois «nos de idade, de Ludwig�ano que ,01' '. previa aos Jornals'locals. O alguns mortos. FOI Imposta t
'.

h b' d Tempo Insta'vel sUl'el' 'I
..

an er10r a lsa o com, o no-' -

'-;� técnicos da administracão E. Poppe'r, chefe do "bu-

_Ordam a.m "O·· ,. "Diário Gráfico'\ que se jSexta-feira passada e dei- me de "Triburon", entregue
to a chuvas.

- -

,"

U ti 111 .Temp·eratura - Esta'vel a' "

estadual. O.engenheiro J�, reau" p'II'a <l SUI'ca da UnI'
. queixou de perseguições de xou de existir oIiteI11 à noi- '. .

d '1
c c ...,

�

- •

tamoros
a prlmelro e março u timo.' Norte, em elevação de dia. not Pacheco promet� com- ted Press..

, parte dos dirigentes .da cen-Ite,. quango foi publicado o - - Ventas - De Nordeste a
. I

I

1 . 1 A d d Coopera .;a-o' DOS Sueste, frescos." peta alteração do clima e Antigo engenheiro, Pop-
MEXICO, 15 (U. P.) -,

sura, vo tau a Clrcu ar. ,ecreto. revogan o·a.
\I Tmperaturas _ Extre-· das quedas pluviometrícas, per havia. ingressado l)lil U.

Tl'op�s do Exército mexica'lcensura
atuou apenas nos

prOlesll·s dirigidos mas de -onteIl): Máxima,
'

.

.

Dias de luto
com vantagens garanhdas P. em 1922,

WASHINGTON, 15

MONTEVIDEO, 15 (U. P.) - Informa�se que

;:;:::;�: ;�::mA�O::: p ;AS����:��, d�5se:�: :�;dad��:'::�:::::u�:�: :::�:alJ�::d': �l�:; '..
.

,� '.'
representante especial do I rança se reunirá na próxi- clararam três dias de luto, para cooper�r no ap�rfei-I RIO,15 (V.A.) �.O de� jr:a,is dos barbaras espanca- O vereador Levi Neves,

presidente Ruiz Cortines, e'ma quarta-feira, às 10 horas solidários com os estudantes çoamento dQs projetas diri- legado Mário Lucena y afir-

j
dores do reporter Nestor convidado duas vezes, po).'

feri�am 'outras' três pessoas, ! e meia, para ex�minar o pe- da Colpmbia, em canse· gidos, guiátifos por '.'mentes' mau que estâ encerrada a Moreira, nà delegacia do carta, para depôr não d�jJ

inclusive o capitão Rodolfo; dido da Tailândia, relativo quência dos inCidentes de eletrônicas", e destinados a Instrução do inquérito ad-lSegundo Distri�o
.

Policial. respos�a. O delegado não

Reyes, da guarnição de' ao envio de observ�dores ao Bogotá, �m que perderam a eliminar dos çéus os bom- ministrativo para apurar as Informou que não pretende insistirá junto ao vereador,

Reynoso. I sudeste da Asia.
_ \vid� vários de seus colegas. bardeirüiatqIJ1icos inimigos. responsabilidades funcio.louvir �ais· ni�guém. Darei - acentuou _,.. de a,

côrdo com a lei, O prazo de

dez. dias para que cada um

dos funcionários àcusados

para os fre08 pagad_ores
RIO, 15 (V. A.) - Em tral, um memorial pleítean

,

virtude do-recente assalto do um� .séríe é1� providen-
de

c:iga, por escrito, o que en-
.

,

tender em sua defesa".

O carrapicho é uma semente áspera, quase espinho-

A CAR'RAP IC 'HA
Por decisão de quatro' quintos dos srs. convencio-

:sa, de uma gramínea. DesprenBe-se ao meqor contato,
' -.

.

.

nais, o P.T.B. aprovou a aliança com o P.S.D,.. Por sôbre
.aos monticulos, e se torna, impertinente às meias e aos .

,

.

.

.

.

. ,
.' a eloquência da percentage.m, a votação democrática a-

:sapatos de quem O' pisa ..Rasteira como é, suas cócegas. e glutinou o partido, que vai \à luta coeso e íntegro, disci·
seus incomodos não passam da meia-canela _::,., pará usar-

..
.

, plinado e entu�iástico, tanto' quanto seu' aliádo.
m�s a marca de sangue do hoje sereno sr. �eputado .Ene- Aqtlele programa de govêrno que o fez coligar-se, Não, colhet:J1, 'assim, as !carálpjci'lices da estertórica

- dino Ribeiró. e.m �950, para eleger Q sr. !rineu Bornhausen não foi sa· imprensa trapeira, completamente desarvorada com as

Como o carrapicho são
\

as intrigas políticas' do órgão hsfelto nem éumprido em uin só dos seus mínimo5l itens. defeccões e os estour�
I

contínuos nas desbastadas filei-

governista, atiradas agora contra a aliança do Partido Os anseios populares que se arrigi�entaram em tôrno da ras d� eterna vigilância.
.

Social Democrático com o Partido Trabalhista Brasileiro, a�i�nça de partidos, fo:r:am .atirados pelas janelas do Pa· P.ode ela ,persistir nô insulto e nas asneiras seriadas.
Entendiam os mentor.es .udenistas que o P.T.B., anu- laclO.

. .

' , Ser� mesmO necessário que; na campanha que se inicia,
lado dentro da coligacão de 1950, continuaria pelos tem· Os comp,romissos 'do. P,T.B. não eram e não podiam dse'inpenhe. o papel de desfrutável, tão do seu gosto e

"

pos afQra como caud�tário remis�o na caravana do par· ser com isso qtl.e aí está!. Üio do seu engenho .. R,eservamos-Ihe, desde já, a função
tido que, no âmbito federal - e certamente prestigiado Bastou, entretanto,' que ,se efetivasse- a vitoriosa ali- de palhaça, nos debates. Será a Carrapicha da propagan.
pelo setor estadual - só te�n, no momento, um propó-

, ança Social Trahalhista para que, ao' partido que ontem da cívica. E, convenhamos, começou bem, ao afirmar,
sito 'obstin�do: aplicar o impeachment ao Presidente fôra fator de triunfo, começassem de atirar hoje todas as ontem, que à aliança Social, Trabalhistas) os petebistas
Vargas, supremo dirigente do trabalhismo -nacional. pedras d'a ingratidão. clm'ao uns 20.000. votos e' os pesseclistas 'nem um só!

No Estado, cuidavam, a função do P.T.E. res'l,lmia·se A enxurrada de' apôdos e aleives, intrigas e mexeri:;:. _,Conclui-se .daí, que os pessedistas não votarão no

no dever de -retirar as castanhas assadas do braseiro e i cos, com que procuram atingir a aliança que virá dar P. S. D., porque se o fizerem, só poderão votar na chapa
entregá-las à U.D.N. -:- dama mobile e semostradeira. 1:ranquili.dade espiritual ao nosso Estado, é a segurança

I da aliança!'
.

.

Mas" cansado das I exigências e do ex�b�c�onismo 'de ,antedatad� da derrota uden�sta de outubro.. .
Razão tin�'ll que�n sustentou que,' quapdo a cabeça

feira suburbana daqueles a quem dera a vlÍOl'la em 1950
, Re,ul1lda_; nesta :C�pital, a convenção trabalhista "7" não ajuda,- o CCH'pO padéce!

e, sobretulo, medindo o enorme !lbismo que em apenas a maior até �oje realizada - querem os fariseus agronô· Os partidos se aprestam para o grande prélio demo-
três <inos de poder separa' a U.D.N, do povo, o P.T.B., micos, n'a mais indébita das 'intromissões, que ela não re- cnlticQ. . '_ .

". '.:."
. .....

num gesto de instintiva defesa, largou a carga pelo frete. ,presentasse o pensamento elo partido. A Carr::rpicha, pois, ,qli'e pule ,logo para o picade'ir�!
.� .

. .

,

.�" -; :�. ';

o RISO D� CIDADE...

O sr. vendeu sua ca

sa de jóias?
Não! Só que o esto
que, é outro: leite,
carne, manteiga! .

Os
preços são os antigos!
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CLINICA 1):8 OLHOS ., -OUVIDOS.- NARIZ E

J
'

" GARGANTA
'

.'
- do'-'

IRO
efe do Serviço de Ouvidos - a tt e Garganta

do Hospital de Florlanópolis .
,

.

A clínica está montada com .os.cmais rmodernos
Aparelhos para ,trat�mertjo das doenças da, "espeeialidade
ULTRASON (Tratamento das Smusites.jsem operação)
NEBULISAÇÃO (Tratamento auxiliar- das sinusites e

inflamacões .do .Nariz e Garganta)
IONISAÇÃO MEPICAMENTOSA (Moderno aparelho
para Ionisar Medicamentos (Tratamento' de dores de
Cabeça e' Inflamações da Garganta e Olhos. Em muitos

casos são evitadas 'as operações das Amigdalas.s. La-IULTRA VIOLETA FRIO {Tratamento d.as Faringijes
, e inflamações dos Ouvidos)

Dantas, 40

I . RA�QS X (Radiografias da Cabeça)
REFRATOR (Moderno Aparelho para, RECEITA de

Rio de .

(OCULOS)
.

I LAMPADA de FENDA (Verificaçâo e diagnostico de
.

lesões dos Olhos)
INFRA VERMELHO

Grande Prática na Retirada de Corpos Estranhos de
Pulmão e Esofago '

RECEM,.CHEGADO DO RIO ,DE' JANEIRO, .

ATENDE A RUA VICTOR MEIRELLES- N° 18, 10
ANDAR DAS 9 AS 11 HORÁS - DIARIAMENTE,

CHAMADOS A QUALQUER HORA DO DIA OU
DA NOITE NO CACIQUE H0TEl!.;:A RUA FELIP/ .SCHMIDT .

.

'

2:021
2.276
1.147'
1.111
3.«9
2.6'.�
a.371
�,65!t

�:i: Navio-Motor�tarl· .

Hoeocke);
2.325, �. $ ,,' III f,'!t)! , .}}
2.402 RAPIDEZ - CONFORTO _ SEGURANÇA2.3� Viagens entre FLORIANOFOLIS e RIO DE JANEIRJ2.500, Escalas intermediárias em Itajaí, Santos São Se

bastião, Ilhá Bela, Ubatuba, sendo nestes, q�atro últi
mos apenas para movimento de passageiros. .

As escalas em S. Sebastiã,o, Ilha Bela, Ubatuba não
prejucticarão o horário de chegada no RIO (Ida) e

,

. $ANTOS (Volta) ,. I ,.

ITlNERARIO DO SIM -"CARL HOEPCKE" NO
NO M:e::f? DE MAIO DE 1954

.

VOLTAIDA

Florianópolis , Ita5aí Rio de Janeiro Santus
OI

19/6
. ,1/7
OBS.: �'O Itinerário' supra' está sujeito 'a alte-

21/6 26/�' 27/6

,

.BAR ,E S0RVETERIA
.

AMERICANA

, .

Vende-se oBar e' Sorve ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Recordo Ainda

muitas serão, por certo, as,

Ihomenagens que lhe serão"
- Sr. Japurá da Costa NHFilfRÕ SE", /fiVAi mostras de ouro do' terri

prestadas às quais, prazei- Fernandes, radío-telegra- tório que mais tarde veiu
I .

fista; ------.....----- '0 se chamar de Minas Ge-

.--: M�nina Gilda Souza, Canhões parl4rais;
-

dileta filha do sr, Arnoldo
. E ' .

t I -em] 818, em Castilhos e outros.
Souza, Prefeito de São Jo- O·· . xercl O na Banda Orie�tal, à Te'-
sé; I RIO, 14 (V.A.) - A bor- nente-coronél Latorre, das

J C tífh
do do "Maromateal" chega- . .

- ovem Ney· as I o I forças do General Artigas,.

ram ante-ontem, proceden- -
.

correr a do seu aniversário França. tes dos Estados Unidos, de- foi aprisionado pelo Major.
,.

zoito canhões de cento e de- Ántero José Ferreira de
zoito milímetros, de fabrica---_ -

cão norte-americana 'e des- Brito;
;inados ao Exército Brasí- I

- em 1827,. saindo· de
'eiro.

Montevidéu com' 150 'ho-

MÁRIO QUINTANA

Recordo ainda .. ' E nada mais me importa ...
Aqueles dias de uma luz tão mansa
Que me deixavam, sempre, na lembrança
Algum 'brinquedo novo à minha porta�.:

Mais veio um vento de desesperança
Soprando cinzas pela noite morta!
E, eu pendurei na galharia torta
Todos os meus brinquedos de criança ...

Estrada .afora após segui " Mas, ai,
Embora idade e senso eu aparente
Não vos iluda o velho que aqui vai:

Eu quero os meús brinquedos, nov�mente!
Sou um pobre menino. .. acreditai ..

�le envelheceu, um dia, de repente}. : .

x

x x

Inatalício o. Capitão Murilo

de Andrade Carqueja, bri-
SR. JOÃO ASS!S Ilhante e destacado 'Oficial

Transcorre,
.

hoje. a data do Exército Nacional, ser

natalícia do nosso mui pre- vindo, presentemente no
, I

'

sado conterrâneo e distinto 14° B.C., onde goza de me-

amigo sr. João Assis, alto
I
recido prestigio pelas ele

funcioná'rio' dos Correios e
I
vadas qualidades que lhe

I
'

Telegrafos e pessôa muito ornam a personalidade.
relacionada na sociedade 10.-' Radicado há anos nesta
cal.' .

,

.

.

.
. ICapital o ilustre aniversa-

, O distinto aniversarlanta I
riante grangeou, pelas suas

em sendo. dotado de exce- nobres atitudes, fim vasto
lentes qualidades de cora- circul d .'

d
�

_ , . \ .
o e amIgos e a mI-

çao e de espírito, grangeou radores, que nesta oportu-
vasto circulo de amizades .

nidade, , prestar-lhe-ão sig:

AN'IVERSA'RIOS:

e admiradores. nificativas provas de estimaDe todos estimado e
.

querido, p o r que só a- e apreço.
preendem a fazer o bem e

bom para com todos, mor
mente para o simples e hu
mildes, João de 'A-;lsis, 'hoj'ej
ver-se-á alvo ,de todos os

abraços.
.

Por tão grata. efeméride

O ESTADO visitando-o
formula os melhores votos

de felicidades.

FAZEM ANOS, 'RoiE:

rosamente, os deD ESTA

DO se associam,

CAP. MURILO

eARQUEJA
Na data de hoje vê trans-

Pertlclpeçao I

VVA. jUDITE MARQUES' ,FRANCISCO MANOEL
DOS PRAZE,RES

.

,TELEMBERG e

ONE'LIA
.

CUNHA
PRAZERESparente eparticipa aos

Participam aos parente e

pessoas amigas o contrato
de casamento de, sua' filha'

com a Sta. Hélia Prazeres. HE'LIA PRAZERES, com

o Sr. Djalma Telemberg.
DJALMA e I1E'LIA

NOIVOS

Florianópolis, 9 de junho
d� 1954

pessoas amigas o contrato

de' casamento de seu filho

DJALMA TELEMBERG,

'.'liei,pac::ãO
SYLVIO FERRARI E SENHORA, participam aos

parentes, � pessôas de suas relações de amizade d nasci

mento de sua filha SILVIA-MARIA, ocorrido a 10 do
corrento na Maternidad� "Dr.' Carios Corrêa", nesta

, .

cidade. '

Particip�Q-�O
DR. ANTÔNIO MODES'l'O E S]!.;NHORA

Participam aos seus parentes e amigos, o nascimen

to de seu filho MURILO CESAR, ocorrido no dia 7 dêste
..

'

mês, na Maternidade "pr. Carlos Çorrêa", ,nesta ·cidade.
, .

�Particip·a,CàO .'
Celso Ramos Filho e Maria Júlia Medeiros Ramos'

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

Florianópolis, 10 de junho d,e, 1954.

��lIRATENIS (LU'· LIVRARIA LIQER
PROGRAMA DE FESTAS MÊS DE JUblHO 1.954
DIA 23 - Quarta-feira - Tradiciorial soirée de

São João - Festa no Arraial. - Dansa da Quadrilha
é Ratoeira - Dansas Típicas _:_ Farta distríbuiçâó de
queimada, pinhão, amendoim etc. - Traje Caipira. -
Início 20,30 horas. [,.

DIA 27 - 'Domingo - Grandiosa'Matínée inf<ftt
til de São Pedro - Traje a carater - Desfile de crian
ças com prêmios aos vencedores às 16 horas.

VALDEMIRO R. VIDAL "--'.- Guia do Can
didato aoo.Concurso' p/Oficial administrativo do
Servo Pub. Federal e Autarquias .

JOÃO S. 'PIMENTA - Contabilidade PÚ-
blica � ".' .......•..

IVETE CAMARGO - Direito Constitu-
cional '

.

I AMANDO ASSIS - Noções de Seguro

I SOCi�E�O'Rià" ALBUQUÉRQÜÊ' .�. 'N��Õ��
de Estatística ' :' .

TENÓRIO ALBUQUERQUE - Geografia
do Brasil : /;..

TENÓRIO DE ALBUQUERQUE .: Te!;ites
VI

.

TENÓRIO ALBUQUERQUE - Correção
de Franses

, ..

I TENÓRIO ALBUQUERQUE:_ Correção
-----vo-g-a-'u-b-lIc-lg-ag-.- de Cartas .

---------- ..-----------_-, I . !ENÓR.IO
.

ALBUQUERQUE:"':" Rê'dhçãà,Dr. N. S•.Cavalcantl "OficIal.: , .. ,.,.
Avisa que viajará no próximo dia 10, permanecen-

.

TENORAIO ALBUQUERQUE - Exercíci'�.
do ausente 'durante todo o mes de julho. .

de Portugues ',

I TENÓRIO ALBUQUERQUE - Lícões.

I
Práticas de Português :

"

cá-
".'

. FÁBIO MELO - Correspondência Bancá-
I ria -: " .

M. VIEIRA DE MELLO � Portugliês
para o Banco do Brasil .

�IPreceilo do Di'8
CLASS.IC

! :

Assim

máquina

como

exige
qualquer
cuidados,

,_c

CUIDADO PERMANEN

TE, EXAMES REPETIDOS

especiais e exames repeti
dos com muito maior razão
a complexa e delicada má
quina humana requer aten-

IiNCONUA·SE
EM rODAS
AS JOALHeRIAS;ão vigilante exames pe-

riódicos rigorosos: Há do-'
eriças que se ocultam por
.nuito tempo e somente -um

cuidadoso exame médico,
ooderá surpreendê-las,

Submeta-se, pelo me- EMPREGÀDA
nos duas vêzes p01' ano, Precisa-se de uma, que saiba cozinhar. Tratar à rua

,
'

a exa·rne médico e dentá- Bulcão Viana (Praça da Bandeira), n. 49. Não precisa
ri.o. - SNES. . ir às filas.

16 DE JUNHO - em 1884, faleceu Frap-

. . _ ., cisco de Paula de Negreiros
A data de hoje recorda- �ayão, Visconde de Niterói;

nos que: ..:__ em 1.933, o.embaixador
� em 1556, naufragou a da França em Washington

náu "Nossa Senhora da A-' notificava; pessoalmente, ao
juda", perecendo o Bispo n presidente Rosevelt que o

Pedro Fernandes Sardinha: seu pais. n� tinha intensão

- em 1630, por ordem de de pagar a prestação das

Matias de Albuquerque, dividas de guerra a 'Vencer

Luiz Barbalho' atacou as 0-

PARA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXtMO

metidas para Lisbôa as a-

lário Freire, "Prudente de
.

(

Morais Neto, Cásper Libero

André Nilo Taclascr

DOS

mens, o então Major Luiz

Alves de Lima e Silva atra

vessou a 'linha dos sitiantes

e foi tomar de assalto, no

orto do Buceo um lanchão

Aolt;\Bt�ITAÇ!O DO,

FERRO

Os �lteessos �a vida modor;
na provocam a diminuição da
reststêncía, a falta de encr.,
gia �stes males; podem ser
vencido� eficazmente com o
liso ..dt: Pílulas ou XaroPe
�l�ncard .. meatcamento rc,
generador por exceiêncta
do 'sangue e fortificante gc:'
ralo Pílulas e Xarope Dlan':
card contêm o Ferro -. nu,
ma feliz. assoctação ao Iodo
- necessár íos ar organtsmo
c hã mais de um século
'Vem sendo. pr-efertdos pclOli
�eqico.> de Lodo O mundo,

Frlquezl' ': em gerll
'Vlnbo Creolotado

(Silveira)

- em 1831, um projeto,
stabelec�ndo que. o gover-

r do �rasil fosse vitalic!o ·,(�I,n8D:é.lto ,Ire ..

lna pessoa do Imperador D.· . """. !,

Pedro II e depois temporá-: 11m_Dar·»
ORGAUIS'!DOrio na pessôa de um Presi- ... WAS�IN,TON, '�4 (U,

" A
" �. P.) - O senador Joseph Mc

E...., dente das Provincías Confe- Carthy declarou que a Sub-
EDITADO deradas do' Brasil, foi a- Comissão, que preside, pro-

,

PO" d I 'ceda atualmente a um "in-K presenta o pe o Deputado

I êrit 1"" ôb". ., quer! o pre Immar so . re
.

lXJ/)ÁLt(?I(]�g(J4J({g A�tonio Ferreira F�anç� ."0_que p'.arece �er u�a ,si�ugElXAg 'N.[TTO lao chegando a ser dlscutI-" açao mUlto perigosa no m-

":LDRIANÓPOllS-SAIITA CATARINA, A. I
terior dps serviços, secretos

" 10 pela Camara, americanos.' .

. '.' .

ZE-MUT-R.EToA ..•AVENTURAS.OO

I

, -.

7"
--��,--��----------

3:>2 1�III1I1I1UII""111111

LIVROS PARÃ CONCURSOS no DASP, AUTAR
QUIAS E BANCO, DO BRA�IL

v- Cr$

150,00

20,00

20,0"

40,,po

40,0(1
25,00

30,00
'"

30,00
,��!.. , .. ,,*.);,

.

40,.00

30,00

30,00

50,00

50,00

OS MAI_O�ES SUCESSOS DO MOMENTO:

GIOVANNI GUARESCHI - Don Camilo
e seu pequeno mundo

.

GIOVANNI GUARESCHI - O regresso
de Dom Camilo '

.

GIOVANNI GUARESCIIr - Dom Camilo

70,00

65,00

e seu rebanho ', 65,00
LIVRARIA L1DER - Rua Tenente Silveira, 35 -

Florianópolis
.

�TENDEMOS, TAMBE'M PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO PQSTAL

/"

. ..... '!

. \'
DI.tribulder

C. RAMOS S/A

--- .... 1

Comereto - 11:.D.p8rt.. (

Ruá 'Jolo Pinto. 'I, ,,'811.
---�--�-----_,...---- --�--

PORÕE'S
Alugam-se dois porões n;.Cais""�Baêfáró,

do prédio nr. 53.)
.

Tratar na Rua Conselheiro Mafra, 27.

(Fundos

,--_.,

Vende-se-- -
VENDE-SE UM TERRENO SITO NO

INICIO DA RUA.�'CÉL. LOPES VIEIRA".
TRATAR COM DANq'E .BONEITI À

RUA JOSÉ CANDIDO DA SILVA (FIM
DA'RUA), NO ESrREITÓ.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em. Gênebra� Hoie,'Co'ntra os'Mexi,ca:nos
O SELECIONADO BRASILEIRO VENCEDOR DAS ELIMINATÓRIAS SUL-AMERICANAS FARÁ, HOJE SEU PRÉLIO DE ES
TRÉIA NAS, OITAVAS DE FINÁIS DA TAÇA DO-MUNDO/ENFRENTANDO 'EM GENEBRA, NA SUIÇA, -A SELEÇÃO AZTÉ
t/CA. AO QUE PARECE; A EQUIPKFQRMJ\RÁ coM: VELÚDO, DJA'LMA SANTOS, PINHEIROS E NEWTON SANTOS; BRAN
DRÃOSINHO E HAUER;' Ju'L1NI,IO; DIDI; BALTf\ZA,R;' PINGA (OU, HUMBEl{TO) E,RODRIGUES. ÁS 13,30 HORAS O
INíCIO DO JOGO. COMPLETAM':A�\RODADA DEHOJK os SEGUINTES JOGOS: AUSTRIA X ESCÓCIA, EM"ZURICH; URU

,Gl!�I X TC�ECOSLO�ÁQUI�,' EM ;'�ERNA E f�A�ÇAX IUG�SLAVIA, EM LAUSANE. FÔRÇA, BRASILEIROS, QUE O

_, ,

'
"

'" TITULO SERA NOSSO! "

4

"O
__�t Q

o ESTADO

,
"

F .il
..Es p"O rt

••••••••••••-ãal E •••••••• f_ DF_ ... E Ja. ��. a•

'INVENCI'VEL o

TAÇA DO, MUNDO DE 1954

Tabêla das' oitavas' ,de finais
'Serão 'iniciadas, hoje, na Em :Zurich _ Hungria x

Suiça, as óitavas de finais Coréia do' Sul '

em disputa do Campeonato � E;m,' Berna' _ Alemanha
Mundial de Futebol, es- x Turquia
tando assim organizada a DIA 19

tabel,a. '1
' Em Laus�ne _' Brasil x

,Iugoslavia' ,

HOJE (dia 16) ,Em Zur:ich _, Autria x

Tchecoslováquia
Em Genebra _ Brasil x Em Ra�iléia _ Uruguai

México x Escócia r'

Em Lausane _ Franca x Em Genebra -'Fran,ça ,x

Iugoslávia
"

Méxiéo
Em Berna - Uruguai x DIÁ 20 '

,

Tchecosr'ováquia' , �� Lugano -.It�lia x,

Em Zurich - Autria x BeglCa " :
Escócia , Em Berna �- Suiça x

AMANHÃ (dia 17) Inglaterra .

Em Lausane _ Italia x Ein Basiléia - Hungrai
Suica h x Alemanha

'
,

,

Ê�l1 Basiléia - Bélgica x' Em Genebra

Inglaterra x C;oréia 'id� Sul,

.\

I
"
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ALDO LUZ
J ' •

cilmente a frente, após uma, peanos Verner Thormann e gia, demonstrando .ótima

escaramuç: com 'os gepea-I Harry '

KraneIl;, ficaram -em técnica.
-

Éoi uma exibição.
nos, mas nao. controlaram a segundo lugar, ' .muito superior 'á .que lhe

ação como de, outras vezes,
' deu o laurel continental,

chegando, nos 1.000 metros,' 4 COM ,
sem duvida, pois que na

a estar nos limites da raia,1 "O' percuso feito pelo Lagoa Rodrigo de Freitas'

quando sua balisa era a do, 'glorioso conjunto campeão chegou um tanto desarticu
centro. E sem a vivacida- i sulamericano do Aldo Luz, lada a gloriosa guarnição.'
'de conhecida, terminaram a:

I de Florianópolis. Embora Sua remada de 32 golpes é"
luta adjudicando-se a!mais I

terem exibição de gala. Re- bem rendosa e o tempo ·foi '

um triunfo em regata na- mou firme a guarnição do I de 6'27, o que demonstra; _

cional. 'O tempo foi de 7'25; glorioso clube florianoPoli-,'num confronto com outros

Os �atarinenses Valter San-' tano. Embora terem ficado tempos, o quanto foi Ótima,
'

, tose Odilon Martins, depois seus adversários na esteir-a, ra corrida do conjunto Cata-
de �uit� lutar com os ge- sempre 'atuaram 'com ener-

I rinense". '

'

,�' ;
!

'i '
\ "

O "f0,:�''''c'qm timoneiro , A, prova final da excelen- COM O SEU "FOUR" COM TIMONEIRO
do Cllloe de Regatas ,Aldo te manhã esportiva de do- I

,- ,

,', " ','

Luz voltou a venge'r com 'a;,mingo na Capital gaucha "CAMPEAO BRASILEIRO, E SUL-AMERI.:.
classe indiscutivel que o' constituiu uma demonstra- CANO" O ALVI-RUBRO CONSEGUIU NO

c,a.rateriza e que muito tem :,ção de técnica e �i�ra por ,'VA E ESTUPENDA VITÓRIA' EM PORTO'feito pelo remo, de Santa I parte d a guarmçao de"
' ,

Catari�a e do. B.rasil eOl�O
I "four" com timoneiro do I ALEGRE, FRENTE ,AOS GAUCHOS -

campeao brasileiro e Sul- Clube de Regatas Aldo Luz, 'SURPREENDENTEMENTE DERROTADA
americano. ca.mpe,ã catarine�se, brasi-IA DUPLA' SILuEIRA -VIL'ELA CAM-Desta vez a vitória' foi leira e Sul-americana, com

' ' VI ,

conseguida na famosa raia Moacir �guatemy da Silvei(PEÃ 'SUL-AMERICANA. EM 2° LUGAR O
dos navegantes, e_m 'Porto

I
Ta, ,t�moneiro; Hamil�on \ '['2 SEM" MARTINELINO

A�egre-" na, manhã
.

de do-
i �ord�ll:o, voga; fra�CI�C?

mmgo, quando mais Uma

I
Schmidt, seta-voga; E dson ..

vez estiveram. em confronto Westphal, sota-prôa e Sadi
as duas maiores, potências Berber, prôa, que assinalou
da can�a,g�m,do Sul do Bra- 1 o tempo sensacional, de

'

sil; Santa" C'átafin'a,' "e Rio 6'27" para, os' dois mil me ..

Graride�'dq' ;Sú:t; ':qu�' disp'!;Ji'-l.:.', tros.:E, mais uma vez, atra

'tai'arli, ,t�'ês páreos, em di-" vez do erhpenho força de
ferentes tipos de barcos, ou I vontade e 'de inteligencia
seja:', "four" 'com t�irponei-I de seus filho'; Santa ',Catari-
ro, "pair 0f;lr". sem timone!- I na, vê· ereséer e agi�antar
ro "double-skíff" nos, quais . se no paporama naCIOnal e

gauchos e, catarinenses le-: Continental seu' eSP'9rt� "

vantaram ,pa:ra, oBrasil o inais bem cultivado e orga- ,

recente' certame Continerí- nizado:' o remo.
, " ,":

tal.
'

I,
-

,

Na prova.de "pair dar;' COMENTÁRIOS DA IM-
sem timoneiro a dupla gau-I PRENSA GAUCHA.
cha campeã brasileira e' A "Folha da Tarde", de
Sul-americana com Walter segunda-feira escreve:
Karl e ManOel" Amorim, ! .DOUBLE-SKIFF'
ambos do C. N. ,Barroso, de I ,Brilhante o triunfo dos

"

Porto ' Alegre;" conseguiu 'I
unionistas que conseguiram,

Superar' os catarínenses do derrotar inapelàvelmente i�
C. N. Martinelli, Walter guarnição campeã brasíleí-,
Santos' e OdiÍón Martins, 1'0 de duplas de remos cur::,

I ' '

guarnição ainda' nova que tos, numa, 'prov,a, em que
muito promete.jEm 3° lugar sempre houve interêsse; aª==
classificaram-se W e r n e r, do o percurso ter sido ehe
Th�;rm.ann ,'e, Harry Kra- io de alternativas;

,

Os ge
nen, do, C. P." A,tambeín peano sairam remando '#1'
local. ,,' ',' me, conseguindo nos '200
Na 'prova de "double-' metros ter mais do que um

skiff" r�gis�rou-se a grpn- barco de vantagem, seguidos
de surpresa: a derrota da dos campeões súlamerica�
guarnição catarinense 'que nos, que pertencem ao Clu
no Sul-americano -assinala-, he Martinelli, de Florianó
ra a vitória máis bonita do pólis. Nos 400 metros, já
Brasil. Não sabemos o que' a' luta pela liderança, era,
houve com os martinelinos entre as duplas do GPA,
Manoel Silveira' e Walmor cq)llpe'ã estadual e vice

Vilela, dos quais se espera- campeã brasileira 'e, a 'do tes sempre com vantagem. GPA conseguiu o terceiro
va um novo e retunibant.e União, pois que estes, com Nos 1.900 metros, ós rapa- 'posto e o c�mju?to bar�0-
triunfo. Foram ,'a\,ltores da rara ag�lidade e ação muito zes' ,da ilha do �avão, .

que I :ista, por t�,r. saldo, da raIa,

,proesa o� gau'ch0s"
-

,Koza,- harmomsa, atuaram ,: com, havI,am conseguIdo maIS de
I IO� desclas�Iflcado. O tem

chenko e veterano scu'ijer firmeza. Mas os g�peanos, dois barcos de luz, c�de- I po consegUIdo pelos vence

Barata, este últimQ sup{!r{;l- depois dos 1.000 metros ce- ram também, ,:'dem"qnstran- 'dores foi 6,59. ,

do por,Silv�ira �a prova de deram, atn'lsando-se m�ito, do um pouco '�e esgotamen� 2 SEM,
skiff do Campeonato Btasi- iniciando-se a luta entre to. Os catariminses firma- "A guarniçiio bárrosista,
leiro.

' .

cata'rinense e �ni�nista, es- ram' e �n,iciaram fort� car:- constituida de Valter Karl'e

,ga, mas não a'diantou'muHo, Manoel Al)1Qrim, que- foi à

pois que somente :co;pseg'úi- raia ostentarido os lauréis
ram . diminuir à <1iferença, de campeã 'gaucha, brasilei
já que os uni.onist,as cruza- 1'a e sulam�ricaria, e de re

,ram a m'eta com 'uma van- mad0'�es da �raia do Tigre,
tagem de ,quatro remadas, em novembr:o último, na re

conseguindo assim uma "i- gata ,mundi:�kvenceu fácil
tórià q\l� fez C(i)in que � mente, "Demónstrou algo de
Fargs triunfasse no cotejb seu vaJór, mas não conse;
contra os briosos, remado- i guiu exibir-se co�o era de
res, ,do ,Estado visinho. O se esperar, Conseguiram fá-

J. ,
'

• j

Art. 1- O Campeonato será realizado em um só turno

na sede do Clube 12 de Agosto, por gentile
,

za da diretoria dessa tradicional sociedade,' do
dia, 19 ao dia 27 de junho de '1954" com o se

�uinte calendário' para' as sessões: Dia 19,
sábado, às 20hs.;, dia 20, domingo às 141/2 hs.;
dia 21, segunda feira, às 20 hs.; dia 22, terça
feira; às 20 hs.; dia 23, quarta feira, LIVRE;
dia 24, quinta feirá, às 20 hs.; dia 25, sexta fei-
ra, às, 20 hs.; dia 26, ,

sábado ,PARTIDAS "
,

ADIA,DA,
S às 14/2 hs.; dia 27, domingo,

'E,N,-J SÃO CJUSTÓVÂO' 17CERRAlYl,tENTO, .às ,14 hs. e finalmente tam- .
,

bem dia 27, domingo JANTAR DE CONFRA-, JOGOS INVICTOS
'. TERNIZAÇÃO, às 19 horas. ,,',' , Noticias chegadas da Eu-'

\rt,2' - Serão entregues, por ocasião, do jantar de con- ropa, revelam que o São'
.

fraternização, os seguintes p�êmios, desde que I Cristovão, do Rio, empa-
,

os recursos da FAC 'o pe;r�nlÍam: tou, domingo, com o Ra-
uma rica taça ao primeiro colocado; uma me-

I cing, de Saarbruch, empa}
dalha de ouro ao segundo -e ,uma medalha de tando por um tento e con,.

prata ao tercei;ro. pletando dezessete partida's
,Art. 3 - O tempo 'de refleção para tôdas as partidas se- invictas 'nos Campos, do

rá de 11/2 hs. para os primeil'os 3° lances e Velho Mundo.
'

de 1 hora para cada série de 15 lances subse-
quêntes, com tempo acumulado. À hora mar-

, cada, o Arbitro Geral dará início às sessõe�, I'
'

,

pondo os relógios em' funcionamento. ' ,'" , ..', "" • • ,

\rt. 4 - Após 3 horas de duração, as partidas poderão'
' Wysshng DIrIgIra

ser interrompidas, depois de efetuado o lan- Br lsil x México
ce secr�to, e r�iniciados, no �ia marcado p�ra Para o� jogos 'de hoje, na
as pa!t�das adlad�s. E;ntretanto, .,se houve:-, Suiça, pelQ certame mundi
acordo entre os Jogadores, a par,tIda 'ppdera aI foram escolhidos os se

prosseguir até um? decisão, na mesma rodada. g�in,tes arbitros:
<\rt,5 - O _jogador que não compa�ecer, à �essão o� Mr. Ellis (inglês) -,- V-

atr�zar-s� 'Por te,mpo' .superIOr,� a meIa hor�' rugai x Techecoslováquia;
sera c�nsIderado vencIdo�

,

'
,

_
Francken (belga) - Aus�

'\rt. 6" NÇ) presente Campebnato so ,poderao tomar tria x Escocia', Mi. Grifith
p�rte, de �côrdo, pom a� delib'eraçõ�s da 'F<?X, (jnglês) - Fr�nça x Iugps:,
OIto exadrIstas �a .:ele�IOnados em ,torneIOS, lávia e ,Paul Wysling (Sui-

,

sendo 4 de �lonanopohs, 2, de Blumenau, 1 de co) - Brasil x Mexico. ,

'" 'Joacaba e 1 de Rio do ,Sul. '-,
,

"
- '

Art. 7 - Os �mpates serão resolvidos p�do sjstema SoÍl-
,

neborn-Éerger., " :
" !

'

4 "'
<\rt, 8 - Será observada a tabela: Scnurig para' o: em-

FEDERAÇÃO CATARINENSE DE parceiramento dos é,oncurrentes. I, _

FUTEBOL
'

Art,9 - Será obedecido o Regulamento do ,fôgo,de 'Xa-
,

d'
drezl aprovado pela Federaç,ão � Intern�éional CURITIBA, ,15' (V.A)

_

' E Ital
,

- i de Xadrez (F.LD.E)., '

"

.
,

...
- Os entendilllentos entre

De ordem do senhor Presidente, convoco, pelo pre- Art. 10 _ A FCX designará .um Abitro Geral, q\le resoI" .o Ferroviário e, o Caxi'as,
sente, os' srs, Presidentes de Ligas e Clubes da Capital, verá os casos omissos, e mais 'dois juizes pà'r:a 'de' Joinville, foram encerra-

para' urna s�ssãb ordinária da Assembléia Geral, na auxiliarem o Arbitro Geral 'na direl;;ão ,'e :fis:" dos satis'fatóriamente, pa-
forma do § 2° ,do A;rtigo 21 do Estatuto, da FÇF, a Stl!' I ,calização das sessões.". ,gando o clube catarinense
realizado no dia' 19

'

do corrente, com inicip às 19,30 ho- ,Art. 11 � O vencedor do' presente Campeonato poderá pelo "passe" do centro a-

ras, com a seguinte ordem do día:
'

in'sçrever-se para o Campeonato do Estado, rio vante Juarez' a importan-
" Eleição. do. Presidente � ,Vi,ce-Presidente, da FCF prOXImo ano, independente de classificação ciÍ;l de 30,mil cruzeiros; En-
para o biênio 1955-19�7. i" "i;' \' ,-,�, '

qos torneios de seleção, e sera naturalmente cerrou-se portànto, o, caso

. flórian.ópo�is, 14 de .J,unho, 4e �95.�.
'- indicado para C[�Jalquer competiçãó' de âmbi-, cria.do com a transferência

HelIo QU,mt -,1° Secretnrw, to riacionri . do Jogador 'Icolored".

.
..-..... .(---_....._-

Hamilton Cordeiro, o maior voga
Continente

'"

'LIDEit ABSOLUtO
.

O" CORINTIANS' ,"

,

r.ez,
-" '- -; .

.�. ,

[ Com: os 'resultado� :'das' ;'
.

: parfidas, ,:de' sábado 'c, � �b,,;
PELA Imingo, passou a, ser a se

guínte a colocação do tor
neio "Roberto Gomes Pe

drosa", por 'pontos perdi-'
dos:

1° lugar - Corintians,
"; 2° lugar _ Palmeiras,
1; p. 3° lugar - Fluminen
'se, 2; 4° lugar - Flam�n-'
go e São Paulo, 4; 5° lugar
_ Vasco e Portuguesa, 6;
6° lugàr � América;' 8; 7°
lugar _:_, Botafogo,

-

9 'e em

último o Santos, com 10
pontos perdidos."

,
>

RECENTE REVNIAO, FOI APROVADO
,

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

DIRETORIA DA FCX O SEGUINTE:

1 CAMPEONATO CATARINENSE DE XADREZ

REGULAMENTO

.

�,

CUSTOU AO CAXIA�
30 MIL CRUZEIROS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-

INotícias do Estreito
Il,:! PRAÇA E JARDIM chefesde íamilía que pre-

1

._'
PUBLICO

. '. ICis.am a'i,6,. tomar o ombus

Despertou grande admi- para a Capital, onde empr,;-,

I . J,

racão e interesse. público, o gam ,suas atividades.
'.

fa;o de a motoniveladora I
"

xxx-
e outros aparelhos mecani- FALTOU CARNE VERDE

qos de nossa
.

municipalida- I NO ESTREITO

de, 'terem sido' coné'�ntra-' Sábado, e 'domingo ulti

dos na area de terreno de- Imos, muitos moradores do
fronte a igreja de' Na sa I Sub- Distrito, não conse-

de Fátima, dando início, guiram obter carne verde
Iem dia da semana pas- nos diversos açougues da

sada, ao nivelamento do
localidade, pois os mar-

mesmo,' ouvindo-se falar
h I forne-I c antes reso veram

COn ter eAnc -Ia ., que sairá a furo, a preme-
cer apenas um quarto d�

tida praça publica ajardi- .

'

i' ,.

IbOl para os pequenos açou- de longa e saudosa ausen-

I
.

A
·

d I
- nada, velha aspiração deis

doi b '. algumas ne Evans _ em :- .

.: ater- merlC8n8 e m,prensa estreitenses. Oxalá, não fi- Igues e.u� ou OIS OIS

p�- era, apareceram
.

, , ,.r� .'.,
t t id ra os dois acougues muru- centenas de tainhas nas BAIONETAS CALADAS,'.

d S- P I
-

Ique
a Impor an e provi en-" , .S. PAULO, 14 (V.A.) - nano, e ao au o e COl1S-:. _ cipais do Matadouro Públi- bancas do Mercado Mode-São Paulo será a sede, 'em tituira, por' certo, grande cia, em slI�ples remoçao �e Joutubro próximo, da 10�L veículo de propaganda do terra. co. lo do Matadouro Público.Reunião da Sociedade Inter- Brasil em todo o continente. II O Estreito precisa 'de uma' Dizem que, motivou tal �rmaram-se logo duasAmericana de Imprensa, -.

di bli I
di

. . -

f
. exterisas, infindaveis filas,, , ,.

J' f idenci d praca e jar im pu ICO e immuicao RO ornecimen-
I

.que contará com a partici- f .

a oram provi encia as,
_

"

..' , ,

d
'

do ser contadas empação dos diretores dos'

I
aqui 'e na capit ..l paulista, a-

I
nenhum lugar mais adqua- to da carne, o fato de en-

I
po en , .: . , .

,
.

d H' d
_. . di, " cada uma delas para maisprincipais jornais o emis- como açoes para .mais e do do que a area defron- tenderem os' marchantes' ,féria Ocidental.,

.

300 participantes e está sen- I ..: I' .- '

\ ,de 200 pessoas.A conferência será um do elaborado ativamente um ,te a igreja matriz. COIJlO co- ,aumentar o preço do quilo O que teria motivado odos pontos culminantes das programa de trabalhos é vi- 'roamento de tão importante de carne fornecida aos re- ...

d t 1cornernoracôes do 40 Cente- sitas dos visitantes.
'

I b dev A It Ih' t _

f A
aparecimento e a quan------"- ora, everia o governo a IS as, o que nao ora
id d d tai h S b

�

I' , I ,h a e e am as no u-.S'ANGTJEN,OL municipal ajudar à Comís- permitido pelo COAP. Por-
distrito, quando no Mer- carregar o prod�to, expor..I são da Igreja Matriz na 'Ique não puderam cobrar
cada Público da. Capital, do-o à 'venda à popula?-},TONICO DOS CONVALESCENTES \ c�nstrução da escadaria de mais caro, deminuiram a
não existia 'uma siquer, pa- do Sub-distrito, E' o únicTONTCO DOS DESNUTRIDOS ,I acesso áquele templo e .0 quantidade, em prejuizo da .

dío"! lmeio d� o povo do Estreite,

1 t 1 t ra reme 10.. . ,
.contém exce en es e emen os

I
paredão de pedra necessá- população,

S b' denoi saborear tainhas e outro: ás 8,30 horastônicos: Fósforos, CalcioAr-. �

ou e-se epois que o
Richard Basehart _ Mica-soniato e Variadato de sódio. rio à segu.nrança do terreno, Ao anoitecer de sabado, -

d ti peixes que não a Cardosa
hel Osheapeixe nao se es mava ;,OS PÁLIDOS. DEPA

UPE-I pois, não fica bem cons- já não havia carne nos a- ao Estreito, e sim, a um mu- 'e o camarão sete barbas "1 I

II =::{f,.
R A DOS ESGOTADOS " I ' .

"

BAIONETAS CALADAS
,,='-

, , truir-se o jardim, deixando çougues, sendo que muitos nicipio do interior do Esta- que aparecem diariamente� b_lf. ===. MÃES QUE CR1AM, MA- .

'h' f f 1 I I�\ \
C' ê. GROS CRIANÇAS RAQUí- um barranco à frente da c e es de amí ia, tiveram do, onde seria vendido no no Mercado às toneladas. No Programa:

. I ':.J>1 § TICAS, receberão a tonifica- Igreja. 'de tomar, pela manhã, q cambio negro, mas o ca- xxx filme Jornal '_ Nac., ,," � ção geral do" organismo, C())TI o
XX�{ onibus afim de\conlp{ar tal mínhão que o ,conduzia que- ALô ALô! SR-S>, DA Imp. até 14 anos

\� ---�
.

-

11< ro .

Preços: 7,?0 --'- 3,50m , I ;;a II 'I I- O LEITE O POS 6. generp de alimentação no breu-se no caminho, vendo-, ' COAP, ..

� 'l' !) � I •., Melhorou consideravel- Mercado .pú�li!éa '�,a ,Ca.��-' se' o don6 do �eix�. obriga"': - Digue111-se os �lsu�res e

IW;'�I;'I�J.IIm.
-

- - - - - - - --
mente a venda de leite. no tal, o que nem todos '- c,on-. do a ,desc�rrega-lo' em nos- ativos senhores flscals da I

_

P I'
" j

PoAsto �, 'gra�as a's crite"l:,itl,,- seguiram''\' "

'
.

I ,-�'
pela I '

'
,

spensos'"
,so S��:�i"s�r��?��;,:, .�<""." f.;:,.\CO�P, �omparecer�.massapor es .su .. "a� p�ovidenêias :do S,.:O/': Pelo qp�s'{dedU.': o, A se; �e,idico ta!.}atq, ,manhã, M Ca�to do Est�e:-.I ás8 ho,asCIDADE DE HAV'ÀNA, cial, 'em qU,e o pres�d�n�e, Joa�, C.a.valazZl, d:gno e o:e,- forf�ced�r:� �\ca�I1�,�er- façamos Sí���\?r.��t�;.:.;:� !!�� ,�o, o�de � p�Ixe tem s�.uo I Jeff Chandlel' _ em _14 <u:,P,) � C2s comuni�tas �atista autonzar o mmIste= Iroso ,duetor da ?B.L.,. Ol!de,. a. P�Pl:1!�:yli�a:��, se�tid� de ,\q�_e�tO'd:?',�al11i� vendido por preço n UIto ARRÁNCADA DA.cuqm�os ,ficaram prahca- nó com.petente a negar pas, qual esteve ha dias da se- formldav,e:}, nl()'vlment� ,ai-I :1hão cheio de tainhas�:: em I

superior ao tabelado. MORTE.

f d d tro do saportes aos vermelhos, Ate

I h I. I' 'I' .'
,

....
-,

I' Emília Guiu _ - em _

mente con m�.
os en

I
.

. Inana passada, acompan a- ,hsta: ,queF�m, e evar o' pre- viagem clandestina. para- o Ài,nda quinta-feira, taÍ.perimetro da llha, perdendo, , .

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

.

\' ", .' .

portanto todo o contato pes- agora, tod,os ,os cubano,s, h- �o de seu aUXIlIar sr. Her-Iç� da carne 20. ou maIS CI,U- interior do Estado, se
.
de.s- nhotas de um palmo, foram MORENA SENSUALsoaI' c'om o exterior, Esta

'I
nham o dIreIto deisoh:ttar I cílio Quiquio, pela madru- ,zeiros, e pensalu consegui- conjunte e arrebente o;:; I

v.endidas a 9' cruzéiros :.1'

\
dis osicão foi conhecida ao passaporte sem qua quer re- .

,I. " .'"
'

" I' Imp, até 14 anos
p,

d d'" f' isito pada naquele Posto, afIm

lIa. por
melO mdlret.o; ISto 'e, quatro ouseis pneu's e, """ 'quilo' Pr'e�_os: Cr$,6,20 _ 3,50

,ser publica o o lal'l0 01- qu . � ,

I
.

,- • c
-

. "

-'-I'
.

..-----.---�' ,

-

.

de verificar a ma,r�h� do numentan�o o preço da �ar- �svasie' o tanque de' �as�-NBA 00 C $ l' 00 .,;erviço, Fo�'am dU'lgldos a ue forneClila ao retalhista, 1ma, bem perto d? perlmL- -----.;._---,-------,-----------. CAMPA· r ", 5S. pedidos no sentido. de 'que, por sua. vês, se�á obri-\ tro urba�o do Estreito, d-::
GUARDA-LIVROS devidamente registrado oe/tiro-.

'

GANHE UMA PASAGEM DE IDA E VOLTA A'
ser a venda do leite in'icia-

I

gado pa�a obter algum lu- forma a não poder prosil\.�- cinio 'dê 20 al,'lOS em. Comércio Ind� e esp. em ma-TO ALEGRE TOMANDO PARTE DA GRANDE '

'j' '

..". d" I a"-o aquI' ou no Interior pa-
POR

DO CR'UZEIR'O DO GR-e.MIO PEDRO da ás 5 e não as 6 horas, cro, a aumentar o preço ao gUIr viagem, vendo-se o seu ,eIras, procura co oc ""a ,CAMPANHA .c.

I I
.

.'
'.

, I. ,.

"

,

'
\ ra diversas firmas. OH, a este Jornal, sobJORdE FRASSATI. afim de nelhor atender aos consumidor. proprl€tano obrIgado a des- I

'

GUARDA�LIVROS .

___
o

- -
� _

MOLÉSTIAS' da BEXIGA
) lA Irritação intolerável e os' ardores'

produzidos pelos distúrbios da bexiga.
. são frequentemente a origem do

mal-estar geral. Sendo a bexiga a

porta de saída das substâncias tóxicas'
.

e impurezas que os rlns sep'aram do

sat1gue. sofre-se dores cruciantes.

devido a constante passagem de tais:::=:-
substâncias por êste delicado órgão. ���!I..I.II__!!I!II!!!!!!!I.... -� �-.-r------.., estes males e o exa- �

-

:::"._: �gerado desejo de ,aliviar' ��
a bexiga. devem ser" cem-

-batidos. tomando. ainda .hoJe, as Pílula, De Wltt, Sua ação
calmante e antlsética. faz-se sentir logo na bexiga:.,nos rins _

em todas as vias urinárias. As Pílulas De Wittsao fabrica-
,

das especialmente para as doenças dos Rins e da Bexiga, .

ZEPHYR SIX
Vende-se em estaqo de novo, pouquissimo

fodado com rádio original de ondas curtas e lon

gas, Vêr e tratar à 'Rua Almirante �amego, 86
com o sr. Au�élío, Na parte da manha .

._---_._----------------

CASA l\USCELANIA distri·

bp;,dora dos Rádios R.C.A.

Vitor, Va)vu)as e Discos.

Rua t::oDSf'lheiro Mafra.

,

O MELHOR JURO·'
, .

·5%VelÍ�de-se
Um tereno �om casa, si

to à rua 14 de Julho n. 259,
Estreito (ponto da Flores
tal); medindo 25 metros de
frente por 500 metro� de
fu-ndo. Tratar à rua. Vidal
Ramos n. 28, em Florianó
polis.

.,

DEI'8SITOS POPULARES
., ,

BANCO, AGRICOl,A
. RUA' TRAJÁNO: 16

FLORIAN6pOLlS' ,

.
,

CAS'A . VENDE-SE
Vende-se uma sito a Rua Lauro Linhares, fi

ver e tratar no local.

Trata-se de�'.'manobra es

tratégica, de cuj�"\'exequção, .,,. O'í.nem a sdeve as autoridades' preca-.

\ '

�

ver-se evitando� -'a; em' be
neficio do público,

ITAINHAS :�xVISITÁ. AO.
SUB-DISTRITO

MONTIM SANGRENTO

I.'.A No Programa:',
Noticias da Semana Nac.

Preços 6,20' _ 3,50
Imp. até 14 anos.Sexta-feira ultima, depois ás 5 e 8 horas

Richard Basehardt _ Ge-

"X?Mll.1� r'" -, ��.

:��,,:
As 8 horas

" ...', ,

Edward G. RQBINSON
� Martha Hunt

,
,

Imp.: até, 10 anos

�o Programa:',
Filme Jornal - Nac.

Preços, Cr$ 7,60 _ 3,50

BASTIDORES. E
'PECADGRES

A's 8 horas
Angéla Lansburv � Mark'
Stevens

Preços: Cr$ <3,5Q _ ,2,00
No Programa: "IJ

Atu�lidades Atlantida �ac.
Imp. até 18 'anos

.

,"

CONFORTO absoluto
. j

Grande ECONOMIA'
ECONOMIA ab$oluta."
Grande 'CONFORTO

, ,

L���C-'--"""""";"_
AQL!ECEOOR EL�TRICQ' CENTRAL

�apac.idade: rr.1
100 a 1,000 litros.

"

I'

AQUECEDOR

'ELÉTRICO

f#'l�&ue� ."
IMERSÃ,O e, CHUVEIRO__""'f_..........

f

Capacidade 30 LITROS

• Construido ir.teirilmente de
cobre;

• Aquecimento ultra rápido.'

• Játo abundante na temp�·
,
raturil' de.ejada.

Jí! '

fr....,"_ - ,;,..J! tlorizontol • II.rtitol.
"

'. Construção s61ida, sendo ii caixa interna de COBRE ..

r�vestida d.e material aitamente .JSOLANTE (lã de vidro).
• Resistênci;l do tipo tubular, inteiramente ,blindada.

'

! '. Controle automátiCO' de temperatura por.. r�RMOSTATO.

�""L '*' i
quo P....,,;�••""'" ECONÓM,A

••{
Vt6KO�! GARA�E O QUE FA�RICA
'--

. ,., _-.,.._,:-.

o MISTURADOR DÃKO, de r"Qu'
1agem instantanea. permit� a

maior escala de IiIraduações de
TEMPERATUR,Aj,

(
.

í
í
! .

" _.J
/,
(

�,C.' _AMOS S/I.-Comércio e �genclas
"u. J'oão, "into� ,••Fpolis••St�. ·C.t.rina

,r

.� ",:,b��w,.,..... �'-'<

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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��p='DATMEI�RA'-I Editai E P I,T A L E o I �.A L
ÇOMARCA DE FLORIANóPOLIS \"')( JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE TIJUCAS JUIZO'DE DIREITO DA COMARCA DE TIJUCAS

d
'

d 60 d' JUIZO' ,DE DIREITO' DA '

" ',;"
-

d' '�d' d"" 'd d' d'Edital e citação com o prazo e' tas' ,

.., I Editf1l :d,e c::ttaçao, com-o 'prfLzo e tnnta taS" e",mteres- Edital de citação; com o prazo e trinta tas, e mteTes.
O doutor Manoel Barbosa de Lacerda, Juiz de Di- COMARCA DE TIJUCAS sados incertos, ausentes e desconhecldos sados- in�ertos, attsent�s e desconhecidos

reito da 4a, Vara, em exercício do cargo de Juiz de Di-
reito da la, Vara da Comarca de Florianópo!1s, Estado Edital de Praça, com o pra- Oidoutor Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito da Co-

'

O doutor Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito da Co.
de Santa Catarina, na forma da lei, etc.' 'zo de trinta dias, marca de 'I'ijucás, do Estado de Santa Catarina, na forma marca de T.ijucas,'dcí Estado de Santa Catarina, na forma

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

'

'I da lei, etc, ,,'

o .prazo de sessenta dias virem, ou dêle conhecimento ti- ,
.

,

da· Faz saber a, �Qd,os-quantos interess,ar pos,"sa o ,presen- F,az ::;aber, a �odos quantos interess,ar pO,ssa o ,presen.
Ih f d d Gama,:,Juiz de Direito .

-

-

-

d t dverem que, por parte de Gentil Siqueira, e foi irigi a te edital de citação, �om o prazo de trinta- dias, vlr�m ,ou I te edItal de ,cIt�çao, �om .o prazo e trín a las, VIrem?U Ia petição do teor seguinte: Exmo. sr. Juiz de Direito Comarca de Tijucas, do dele conhecimento tiverem, que por parte de Qumtmo ideIe conhecunento tiverem, q':le por parte de BenedIto,
.

da la. Vara da Comarca' dá Capital. Gentil Siqueira, bra- Estadode 'Sant,a Catarina, Laurentino da Conceição, lhe foi dir'igida a petição do IRodrigues Serpa e s/mulher lhe' foi dirigida a petição do
sileiro, casado, comercíârlo, domiciliado e residente-nes- na formáda lei etc... teor seguinte: "Exmo. sr. dr. Juiz de Direito da Comarca, .teor seguinte: "Exmo, sr, dr. Juiz de Direito da Comaj-,
ta Capital, por seu advogado e procurador infra-assin�- I

' F
'., b�r aos que o pre- Quintino Láurentino da Conceição, lavrador, solteiro, na-

I
ca de Tijucas. Benedito Rodrigues Serpa e sua mulher

do, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta Ca-
.az

/sda, I' . d 'I tural dêste Estado, residente e domiciliado no distrito de 'Angelica Baptista Serpa, brasileiros, lavradores, residsn,
pitaI, advogado, inscrito na O, A. B" Secção de, Santa sente e ita Vlr'em ou e e

São João Bati�ta, desta Comarca, quer mover à presente ltes e domiciliados no Sertão do Perequê, no município
Catarina, vem, respeitosamente, expor e afinal requerer-

I conhecimento tiverem, ex- ação de usocapiâo na qual propõe prova-r ri seguinte: I tde Pôrto Belo, por seu assistente
_

infra-assinado, com

a v. excia. o seguinte: 1) A 9 de dezembro de 1950, con- I pedido nos .autos de' inven-: _: Que o suplicante é posseiro, há mais de trinta anos, de I fundamento no artigos 550 e 552 do Código Civil, e, de '

forrne+atesta a certidão junta, consorciou-se o suplicante 'tário dos bens d� 'espÓlio. um terreno sito no distrito de São João Batista, desta co- conformídâde com o estipulado pelos artigos 454 e se

corn.Nelza Pereir,a, M,achado, que pa�sou ,a ,assinar-se Ide Pedro 'Reis .e s/rnulher, marêa, .com sessenta e qua�ro.metros de, frentes 'e seten- guintes da nos�a, lei proc�s�ua�, ,:em,1?�r,ante v. excia,?
Ne!za:�acha,do Siqueira, ter:do o casamento sdo éfe!ua-

.,

,

Ih
ta ditos de fundós e-- ou sejam quatro mil quatrocentos e usando,�o benefício da assistência [udícíáríaqueIhes fOI

do SOb ,0 .regime de comunhão- ,d�' bens; 2)' �ue, apos o i q�e atend�ndo ao que "e I
oitenta metros quadrados � fazendo fre�tes a Oeste �m ,concedIdo, promover a, prese�t; �ç�_o �e, us�capIao, p�o

casamell�,o, p.assou
o casal a residir �esta Capital, em c�-I'

fOI requend? por

..

,
?omm- terras de ausentes e.fundos a Leste em ditas de J,oaqUIm . pondo-s� a p�ovar �edlante pr�vla JustlfIcaçao; o segum,

sa,do, paI, de sua esposa; 3) Que desse cas,am,ento . n�o gos Bernardino R��s, e ten-,Geraldo, extremando ao Norte em terras, de LUIZ Gon-I te: 1, Ha mais de trm:a anes possu;lÍ1 os Sup,lIcant�s co

ex�stem filhos � �,em o casal possu� ben� mo:vels ou Imo- do em vista. ao mais que çalves Filho e Artur Rosa e ao �ul ,eu: ditas de M,anoe! I
mo s:u, no lugar Sertao do �e:eque.' sem qu�quer ;nter-

veis. de .qualquer natureza;14) Que, apos VIverem, nove

I d
!

tos
_'

ta "d" Catarina dos Santos. II - Que dito imóvel pertencia, ha rupçao e sem qualquer oposiçao dOIS terrenos contíguos,
, f !

f" h
" '1' di

.

t d os au os cons a, por es-
P

r B'1 h" d t idê
'

ti zid d '

meses em .per eíta armorua, a sup ICa a, sem a en er
_ '.', mais de quarenta .anos, a atrícío rasi que a trinta e lon e em sua reSI enCla e exercem suas a IVI a es agn-

para; � �f"ua' c6nd�JçM< de�mulher, casada �' sem etue' hou- paeho proferIdo aos, 2,4 ,de cinco anos o'entregou ao suplicante para que êste tomas- .
colas, Os terrenos em questão tem as seguintes divisas e

ve$s� nlOtivos/aba'rtdonou ,0 lar conjugal,e foi residir no.l-maio de 1�54, 'au'torizou 'a se conta do mesmo imóvel corno seu, transferindo-o. con- 'confrontações: o prÍmeiro com uma área de 25.800 me

Paraná" em"luga1- que .o, �upliça:nte desçonhece, não lhe vend'a, em hasta pública, sequentemente; ao suplicante que passou a ocupá-lo pa- tros quadrados, fazendo frente a Leste no Rio da Fita,
da�,dó, .de�d�'_ês$e tempo, qualquer notícia; 5) Que, as- I dos bens abài'Xo � des�r'itos cifieamente com ân�mo de dono até a presente data, sem' com 228 metros lineares e com os m�smos 228 metros nos

sim prõced�ndo, a suplicádi transgrediu'preceIto.que lhe I .,'

't' ','
,

' !interrupção ou oposição de outrem, e no qual o suplican- fundos, a Oeste no, Travessão Geral em terras do segun-
.

"'1
'

.

o";r I'
. 1 D

I com suas respec IVas ava- ,

d d
..

'd'
, 'd t

' d 't t· d N- te.ra .IlUiPOStO ,por eI': a an��()nou ,o ar conJuga. eu as-, .. _

". I te constrUIU urna casa e ma eIra para su_a resI encIa, o erreno a ser escn o; ex reman o ao ar e numa

sim, ponf<)rça,)l9 queCdispõe-o'·artigo 317, ineiso IV, do' �Iaçoes, pertencentes a?s atual, em ato contínuo à ocupação, 111-- Tendo, pois, pe- distância de'l,100 metros com terras de herdeiros d� Jo-.
Cõdigo '<Ciyil, ti 'Suplícada argumento fundamental ao Su:, "de-çuhis" supra menciôl: lo exposto, direito a aquisição do referido imóvel para le- I sé Nicolau, e ao Sul, com igual metragem, no·Travessão

,.pl,i��nté_ 'p:,ir� o.pedi�o de '&esquité, Estabelece' o I)�reito , nado�', q\.lé se�ão ievadps' a 'gitimar sua :po�se, de .conformi���e com o dlspos!o no i do Sul, co� quem de dir�ito, C? se�undo terreno,' com

�IVII alr�g�a ,fqnd�ment?Hpara que _o a�:m�ono do lar, público 'pFegão de venda e lart, 450 do Codlgo de Proces;ol��vII, na qu�l dev�rao ser '188� m,etro� de frente, �ue fa:?em � L�ste nos fundQs dQ

sIrv�",�e';etell1entQ �o p�'�Ido de des<_!UIte: Aba?dono ':'0- ,

< _' ,'ue� mais lou,vidas as testemun�as Jose LIC�n?� � LUIZ Bat:sta P_:- pnmelro e com her?�Iros de Jose NIcolau; extremando
luntal,'lO ,d'o lai' cQnJu'gal dutante dOlS 'anos contmuos (m� arremataçao, a CJ., irelra, lavradores, reSidentes e domICIlIados em Sao Joao ao Norte no travessao do Norte, com 110 metros; com a

ciJo tv" do' ártigojn7 ,do �,; C.), _A �ol!l�taried?de �e de- de: e, maior \anço' _'of!I;ecer, i Batista, desta, co�ar�a, os quais c�mparecer�o in?ep��- mesma mett'agem, no Travessãó do �ul, faz�ndo fundos
\

,çlu:z; ,cé{tai:q�à�do 'n..-en�llm� razao JundICa a�sIste a mu,- aClm� das' respechv�s' av�-, I den!eme�te d,e cIta�ao, _Requer ma�s que, apos a JustIf�- com 880 m;tros, _com terras' de Franc}scoBatIsta, apeste,
Iher J!!'l:'raae!:l5�� o\l�r,o�d,�, deve ?ern;a,necer, p�rqu:e: ai. liações; pelo portei�o: -',-dos : caça0, seja f�Ita a

_cltaça? dos atuaIS confron,tantes, reSI- com, u�a area �e 1.16,800 metro� quad;ados, que soma,

tambg"m.:,estfl:,q:,seu ,�omlcI,ho obrlgat,orlO.,]!::as JustdLCa- d't' .' ,. - "suas ;dentes em Sao_Joao BatIsta, bem corno dos mteressados dos a at'ea do pnmelro terreno da urna area total de ., .. ,

,

"'ii', '�1...- d'
- j 1

,.

f
,au 1 anos, .ou quem _,. .J h 'd· d" d "d'

,

427600 t d d ') M b
'

dü,:as ,���� �q, ��Il . 0B� ,�ao ç ar�s 7 precI��s: ,con �rll1e ?s .

,

.. , :
' .

',",: :, d 'rmcertos e uescon eCI· os por e Ita�:. ,e trmta las, para . me �o� qua ra os. <l, "a:, em, o�ra poss:;,m o,

prlJilclpl�S qi,le'.;n,'d0-u�n!t:a e a JUI'lsprUdencla_ tem ,�ssen- :eses fIzer" no, d,�a\ �5" e, falarem aos termos da presente, açao comq-,:pr�screve o, mansa e paCIfICamente, com o' ammus sIbI habendl , por
tado::' a;t�p. fuga �ó-n�9�'�_dol para evitar çqndenatão }ud!. Junho p� vmdouro" ,a�s 10 art. 455, do citado Código, afim de que sejà-afinal reco- mais de trinta anos, residindo e cultivando toda a área
ciár,ia':ol!l :ptisãó; b)' ,o u1tr.aje, por parte do maridu', à d�g.' horas, no lócal' e,m q\!e' �se

I
nhecido o domínio do suplicante sôbre o aludido terreno, antes referida, não tem os ,Suplicantes qualquer título

nidade da, éSp'ôsa; c}, a ,}ns'talação de concl,lbma-no pró, t'ealiz�m ás vendas em h&s- � cuja sentença lhe servirá de título hábil para a respecti- formal, pelo qual provem sua ,qualidade de propr-ietários,
prio lar coiij�gal; d) a expulsão por: parte do 'màrido e' 't. 'bl' d, t

',.�',
d" : va transcrição, Dá-se à. presente o valor de Cr$ 2,500,00 4, Assim, aos Suplicantes cabe o direito de legitimar sua

d ''f'
" . , a pu Ica e ermma as

f' 1 'Pld 1 U
,-

1 d t
'

1'e) qU,an o para: ugu"a pengo certo e Im1nente, que .él- ", .,
,'" para os e eItos egalS.' rotesta-se provar'o a ega o com posse, pe o sucapla9, 'va en o a sen ença' como tltu o

ameaça, Fóra disso; nenhuma' justificativa é de ser ad- por ,este JUIZO, � porta do ,depoimentos pessoais dos in.teressados, testemunhas e, pata o Regi�tro de Imóveis. 5, Em face do exposto, os

mitida�-E, -assim, o abandono do lar, não havendo nenhurn edifício da Prefeitura, Mu- vistoria; se necessário, O �ssistente que esta subscreve

I Suplicantes requ�rem, se digne v, excia", mandar desig
�otivó justo �m, pont�ário, ,?a;"ta .pa�·� aU,�o!i.za.r, a. c?�ces-; nicipal. Descrição e' avalia- tein sua residência ,nes!a cidade, à rua C?oronel B,uchele, nar ?ia � ?ora para a )ustificaçã� prévia, quando_,deve�
s.ao,_�ª� <.lesq�te; c,?n.�qne mumeras ,decIsoes JUa�CI�lS, E ção dos bens que serão te- n'

..

4, onde rece2.� cItaçao. Nestes ter,mos P., deferm�ento'l se�. mqumdas ,a� testem�nhas Manoel �Ives, ,.J:oao J?s,e
com Justa �roce,d�ncI� as�evera �u�g7ro, <;oelho, ClÍ,ado vados á ra a: __ i) Úm T�]ucas, ,6_de m,alO de 1954, (a) �lovIs AyresGama ,Em �IColau e Ant�mo Agostmh�, todos �'esldentes e d�mI,Cl
por AlmachIO DIDlZ (TeorIa do DIvorcIO, pag.,191): '

, . , ; _

p
oi
ç

,
"

dita pehçao fOI exarado o segumte 'despacho: "A., de- I hados no Sertao do Pereque, e que se apresep.tarao m

sendo o abandono vol,untário do,' domicílio c0!ljagal, sem cammh;lO CHE1.VRPL,ET, signe-se data para a justificação. e façam-se as intimações I dependentes de intimação, 6. Requerem, outross,im, de
justo:e imperioso motivô - além da prova evidente da fabricado, nQ ano de ,1950, necessárias. ,Feita a justificaç&o', foi :exarado, o seguinte acôrdo com o artigo 455 do Cód, de Processo, que, feita
cessação dos 'sentimentos de' amor e amizade, base fun- 'em bom estado de,', conser-' despachd: ,"Façam�se �s

-

cif!l�ões' 'x;equeí:,fdas, �a)nicial. a justificação de posse e julgada. a mesma por sentença,
'?amental da u�'1Íão matrimonia� -:- a postergl!ção de t<!dos vação, placa 5-64-94, ava- �o�� �ue ? r�querente ;deix�u', de pedir,!l citação" do Mi� se proc,ed� a citação dos ,atuais <t?nfron,ta.ntes: !lerdeiros
e�ses deveres un�ostos pelo DI,relto ,e _pela 'Mor,al : san"

Iiado ar Cr$ 100.000 ao, 2) ,msterlO PublIco e a do, �ommlO d,� U�llao, o que devera ,de Jose NIcolau e FranCISCO Batlsta,. ;es�de�te I?:0 mes

ClOnados' pela Lei; segue-se que o conJuge que dele SE
" P, "

; '" I fa,zer oportunamente, IntIme-se. TIJucas, 4-6�54, (a) Clo- mo local, bem como o dr, Promotc}).· PublIco da Comarca,
serve, 'renúncia', 4(\! fato, a convivência ,de outro, exercen: Uma maquma para cortar, vis, Ayres Gama, Juiz de Direito", E para que ch'egue ao ,dispensando-se a citação do R,epresentante do Domíp.io
do, ilícitamente, um verdadeiro ato de repúdio. Ora, en-I.rações par� anim�is, avalia-I conhecimento de todos mandou e�pedir o presente edital da União, por estar o caso de acôrdQ çóm a jurisprudên
volv'endo o abanqono, implicitamente - além ,de uma in-' da por Cr$ 1.20,0,00. 3) UJ,h I

que ,será afixado.na sede dêste Jtií;w, no lugar do costu- cia firmada pelo Supremo Tribunal Federal, salvo me

júria grave, que pode afetar a honra e a dignidade, d '':lrreio' de monta�ia inco�- !me, e, por cópia, publicado uma (1) vez no "Diário Ofi� lhor Juizo de v, 'exeia" e, por editais, os interessados au-

cônjuge abandonado, - a presunção de um propósito fir 1 I' 'd 350·! Icial�doEstado" e três (3) vezes no jornal "O ESTADO", sentes e desçonhecidos, todos para acompanharem os

d t' � d f' 't' t peta aya la o por ,ao, d ""1
'

'1' f di' D d
'

,

d t" d
-

d
,-

'd 1me, por parte o ausen e, oe se separar, e mIlvamen I ", , '�' "
e x' onanopo IS, na arma ,a el, a. o e passa o nes a termos a presente açao e usucaplao, por melO a qua

de seu consorte, é justo, é lógico, que a êste se conc�da' 4) Um radIO de baterIa,cidade de Tijucas, aos c,i,nco dias do mês de junho do ano deverá ser reconhecido e declarado o domínio dos SupU_'
ó direito ,de divórcio"" Ora, não tend� a suplicada qual- completo; marca "CLIPER'l, i de \ mil novecentos e cirrcoenta e quatro, Eu, (a) Gercy cantes sôbre o aludido imóyel, ficando'tõdos citados, pa
quer motivo legítimo para justificar o abandono, eviden· avaliado. por Cr$ 2,500,00, dos Anjos, Escrivão', o dactilografei, éonferí e subscr€ví ra, no prazo legal éontestarem, e para os demais têrmos

tement�, � ê�te yoluntário, a,l�rn de inj,ust� e taalicioso, 5) Uma mobília de quarto _(a) ,C,lovis �yres Gama, JU,iz de I?ireito, Está, conforme, da ca�sa a�é fi?al, pena ,de revelia'. 7. Dá-se a ésta, para
A contmmdade e.ou.tro l'e,qlllslÍo legal Imposto ao ��an, r d c til' 800 ao, 6)

o ong!nal'aflxado na sede dest: JUIZ�, no lugar do costu- os efeItos ÍlsCaIS, o .valor de Cr$ 10.000,00. 8, Protesta-se
dono, E esta contmUIdade deve ser por um prazo mmlmc ava la a por r'il' ,

,me, sobre o.qual me reporto e dou fe, Data supra, O Es, rovar com o depOImento de testemunhas e pessoal dos
de dois ano�, E a suplicada, há mais de dois anos, aban Um laço velho para am-, crivão: Gerc1J dos Anjos.

'

interessados, ,sob pena de cQnfe�so, vistorias, docUlpentos
danou o lar, conjugal, sen1 intenção de à êle retôrnar, mais, avaliado por Cr$ . '.';.

, e'oll:tros meios de p�ovas em direito permitidos, PP, E,es-
pois, tendo. aba_ndonado o lar con�u�al em s�tembro d: 80,00, 7) Uma mobília de I ",

--� peitosa�ente de�eri�ento, Tijuc.a�, 12. de mai? de 1?�4,
1951, nunca maIS deu qualqut'r nobCla ao suplICante, nen 1 'I' d C $'400· _-- (a) Jose Galloth PeIxoto - ASSIstente". Em dIta pehc;:1O

,

'f d 'I
' , "

t
-

d sa a ava la a por r ,00 ' --

f
.

d'
r

'

mam estou, por ato e qua que}' eSPeCle, sua m ençao L .

.,

'

Y'51
'

0'.1
01 exara o o ,Jl€gumte despacho: "A" como pede, Tiju-

retornar, Pelo exposto, com fundamento no artigo.317, in- 8) Um cavalo velho avalIa· ,�

e.··
'CRS, 15-5-54, (a) Clovis Ayres Gama, Juiz' de Direito", '

ciso IV, �o Có?i�o.Civil, vem ,o _SUP�I.'cante propor a pre�,' çlo. :por. Cr$:30.0,OO.... 9) SeL;
,

. ".1
'"

.'
"

.

!eit.a a 'justific�ção_ foi, exar,ado o se.g�i?te desp'acho;
sen�e aça� ordmarI� de desqu,lte, afI� de' que se d:creJE porcos avalIa,dps, por, �r$ <"

, ,
_

','

"

II
_

.

, �a�am-se a�_ cltaçoes req�e:ldas..na mlclal e a do Do-
a dls's'oluçà<:l da �o.c:edade. �onJu�al dele

com.,.
a

.. s.UPlI�,�t.�.,��. ,3.,2.00.;0'0,
10) Vifit�'galinhas,' 1 /. .,.. _' "_�

,

m,mlO}a Umao por precatarIa, TIJucas, 5-6-54, (�) C,
com as pronunclaçoes legaIS, DeIxa de pec!!.t:-,a separ��o, ,'_

l' d ,',":, c- $ 400 "'�
_

,Gama . E para que chegue ao conhecimento de todos
de corpos 'p0rqu: !á é �sta de fatll verif!����,�e< d�rho;Íls":: ;���I� ��, pO�, "'.� "', ,,:�o�, ': ,. ,

'

. DUIIAJfTE TODO DIA
, mando� '.expedir o pres�nte edital que será ;:Ifixado na

trada como condlçao do abandono do lar c��Jllga1. TodQs ').:?i)i:}:J�a cal roça co� ,�Iilr ,/ /, '" 110�· I J IInFJO t:. sede deste Juizo, no lugar do costume, e', por cópia pu-

o,s �atos alegad?s p.elo, s�plicante são procedé.?"��S ,e justi- reá'm�s/pà,r� um animal, a-· '1 " ),
' .,J � I-tI<L J bHcadQ urna (�) ,vez no "Diário Oficial do Estado" e três

fICam suas razoes_JundICas, E pararas que nao'se encon- valiàda por Cr$, 2.500,00',", - �"

II'"t'
' (3) vezes 119 Jornal "O ESTADO", de Florianópolis, na

tramo documénta'Fian1ent'e p't;?vados{ Ó sl:lpliçante:-pede o E', Júa que chegue' �o co-

'.D.I- _

� f�rma. da lei. DAado e._passãdo nesta cidade'.de Tij1.!cas, aos
depOlmento pessoal da suplIcada, sob pena de confessa, '

h' \
t d" 't -d '

:--. ;,.(',.:; �' OItO diaS do mes de Junh.o do ano, de mll'novecentos e

b
.. d t t h b'

"

I d 'I
n eClmen Q - e o os e nm-, ",::: " .. � , ,

E () G dA'
. -

em ass:m ,o as es e��un as a ar�o '�rr,o -= as, q';le com- "i', F'-
'

'

. A, _' -:: '" iIl'" � � 'cmqu�nta e quatro. ',u, a er�y. OS nJos� Escnvao,
parecerao mdeperrdenft�me?te de �ntllnaçao. Assm� se�- g�em" PQ�sa"a,legar .��n.o.ran�, . ,� 'l'l,' ,

,o dactJlografei, conferI e�subscrevl. (�) Clovis Ayres, Ga-
do, pede e requer a ,v. eXCljl. s,e, dIgne" ordenar a cItaçao ela, I ma�dou :expedn:o pr-e� ,

,.

. ai ma, Juiz de Direito, Esta conforme o original afixado na

,

de .Nelza �ac�ado Siqueir� �qr�f:es.iP.onder;,. na forma do sent� edital qtle será fl,fixa� 'i'
<

�

'I<sede dêste.Juízo) no lugar do costum�, �ôbre o qual tne
artIgo 31], mCI�o !':.' do Codlg�: C\;-"'J,l, a�s termos da pr�- do na séde dêste Jutzo, 'no reporto:e dou fe, Data supra, O Escnvao: Gerc1J d?s
sente açao ,ordmana de desqul'te;, puhhçartdo-se os edI-" Anjos. ,

-

tais na fórma da lei, pata que, a.final, seja julgada pro- lugar do, costume, e, por

'D'
' <_ ,.... .. , ... ,- , ......

'cedente e por sentença se decre� o desquite, sob -as cópia, publicado UMA (1)
'" 'eclaração à Praçapronuciacões de, Direito, devendof;�·também, ser cita,do : vez no jornal "O ESTA-

'

.

o Dr,. PrbmotorPú�lico,� o Sr,,:\q���?r Geral de Aus�n- 'DO". Dado e passado nesü.
tes para' que, na forma ,da lei; _assl�f�' a' todo o processa- I 'd' d d T';-: t'

,.

Para os devidos fins e ,efeitos, cumpre-me declarar
d' D' _, ".t-' d' t'"

h
•

d'
" .

I
CI a e e I]UCaS, aos res a' Praca' qu'e ·a partI'r do dI'a 9 'd A

'd
'

o; a-se a aç�o, para eleIto 'a a}f:a, Jl,l ICla�Ia, Q va ar I . . , . '

.,- ames tm curso, elXOU

de Cr$ 5.000,00. Testemunhas:. Manoeq PereIra,Macha- l
dIas do mes de Junho do de presfar colaboração à minha firma ô senhor, JOSÉ

do Lúiz Galliccioli Manoel .Silva Coêlho. P.· Def-eri" !ano de mil novecentos e LAUREANO DA SILVEIRA, motivo por que cessarâ

me.'nto..Sô.bre. ,.2 esta�pilh'p;s-:��fiâ�u�is do valor de 3 cr�- I' cincoenta 'e q.uatro, 'Eu (á), qualquer inter.ferência do mesmo junto aos negócios' da
t t rt· I a taxa de sau firma, sendo nula,s de pleno direito quaisquer assuntos

,

ze�ros ,e cI.ncoe,n a. c�n av,os, 1 c uSlve,um.
' -

I' Gercy dos A.njos, Escrivão,d) FI 1 � d h d 1954 ( ) p p Os qu.e porventura venha o mesmo a. trat",.' tm nome do es-. e: . onanopo IS, oJ, e Jun o e . ,ass.. ,.-
-

d t'l f .

b
'

wal Pereira Báixo, 3 de 6 de 1954. � Em a dita petição 10
a 1 o�ra eI e su' screvl. tabelecimento,· uma vez envolvem re:,'t; olJsabilidade dt

foi proferido' Ó despacho seguinte: "A., à cOnclusãó.' (a�, C�O'Y'i� A_yres G�ma - qualquer natuteza. ,

-,

,

Fpolis, 3 de junho de 1954. (ass.) Manoel-Barbosa de, JUIZ de' DIreIto, Esta. con-, Florianópolis, 9 de junho d,e 1954.

Lacerda". -,- Subindo os autos ii conclusão;" foi ,o se-! (arme ,o or.igina] afixado na
Restaurante "Rosa",

_

guinte despacho: "Pll�licado ed�tal de ci��ç�? .e.'om ��a-l sede ,dêste J�lizo, no lugar
zo de 60 dias, sendo por 'urna '80 vez no 'I'>Ianp .ofICIal

d
.

t
.. b 1

'

d E d"
, A .- 'Íl <l" t C 't lOCaS ume, so re o qua

o sta o e pai' tres ve:tes na lmpre sa ues a apI a , i

Fpolis, 3 de junho de 1954, (ass.): Manoel1Barbosa de 'me reporto e dou fé,
,

Lacerda," - E, para que "chegue ao c'otihecimento de ,j Data supra. O Escrivão:
todos mandou expedir o presente �edita:I :qu'e será afixa- GERC;Y DOS'ANJOS.

r '
,

do no lagar 'do cQstutile e publica�o na fórma �a lei" 'i--':"
.

"

� Dado e passado nesta cidade de Florianóp<;>lis:, aos..
"

três dias do mês de junho. do ano de ,mil\oo,vecentos e'1'
, CASAL SEM FILHOS DESEJA ALUGAR ÇA-,' Necessitamos admitir venqedores, cOIJl .a' ,idade

cincoenta 'e quatro, Eu, HYGINO LUIZ, GONZAGA" SA NA CIDADE, DE PREFER1l:NCIA NOVA, COM 'máxima de 26 anos, e já quite com'o serviço Militar.
'

Escrivão, o subscreví. (Assinado) MANOEL BARBO-I Vende-se uma casa de ma- GARAGE,.3 QUARTOS E DEMAIS PEÇAS, OCUPA-, Não exigimos prática, mas atividade e vontade de"pro
SA DE LACERDA, Juiz de Direito da, la, Vara, err. 4eira, de.:, bôa construçãp, çÃO IMEDIATA. gredir, Carta do próprio punho, informando estado ci

exercício, Confére, HYGINO LUIZ GONZAGA""': Es- sita á ru.a Antônio Mato's' i OFERTAS PELO TELEFONE 3717, DAS 9 AS vil <; gráu de instrução, acompanhada de uma fotogra-
crivão da la V�rà,

'

Areas' n:,2�1, Estreito, Tra-'I'12 HS, E 14 AS 17 HORAS. fia, à, Caixa P9sta1 42 -:- Nesta,
,_,...,_,___,"""",.,......"".,.,..- 'l..".,"""'''''''"'..c:�'''''''''''''''''''��'''''''''' ' ,:'

Sattl Depizzolatti
Gerente'

Vi.agem

AgênCia·: nua Deodoro esquina da
Rua Tenente 'Silveira

c.�om segur,a'oça
rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS kICRO-ONIBUS DO,

RIPIOO 'l<S:UL-8RASILEIB8))
e

Florianópolis - najaf -- Joinville ."... CuriUba

....

,�ocura-se
, \
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�". i

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

tuito de bem, colocar os' RR. Sacerdotes ante as di- '

ficuldades que eventualrnente venham a enfrentar,
e para seu govêrno e norma, entendo recordar aI-'

guns dispositivos e determinações de ordem canô
nica ou diocesana, relativos à atitude do Clero para'
.com a política, e que são, na substância ou textual
mente como segue:

,I � De acôrdo com o artigo 26 do Concílio Ple- ,

nário Brasileiro 'que recomenda sejam os Bispos
'mais dificeis do que fáceis .em -conceder a autoriza
ção para que possam Sacerdotes diocesanos desem- i

penhar cargo público, como'Deputado, ete., desde o- .
'

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

II - Como a polítíca costuma 'dividir, e, sob,
êsse ponto de vista, sem vantagem 'social; "procu
rem os 81'S. Párocos e demais Sacerdotes congraçar,
pelos laços da verdadeira caridade,' a família cristã
,e estar em harmonia com as autoridades. locais", se-'

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

" j reito, "sem, contudo, lhes sacrificarem a sua inde

'1 pendência e dignidades pessoais" (4<l Sínodo de
,

Florianópolis, art. 20,. § único, a). '. .

,

' III - Deern ó seu voto, se o entenderem, a quem
julgarem que o-merece, MAS NÃO TRABALHEM \

ATIVAMENTE, DE QUALQUER;'M0DO', ,Ei MUI-,
I TO MENOS tio PÚLPITQ, EM 'FAVOR DE NE

�
NHUM GRUPO DE FEIÇÃO POLtTIGA LOCAL"

,

(Id. Ib.). _ I, '

, IV - "E" possível que às vezes "ratione pecca-"

���, ti", se julguem os S1'S. Sacerdotes 'obrigados a obs-.

rRe,n�r,e'senl'g .ra-8 .E"I'gd.uJll���a�JR�:!:�'g��i�!�wlg�:�of��,� ,

.

t.t I'
1 .� II" II .

I RESSA ÀI'PARÓQUIAi1VIA:IS INTERESSA À AR-
• '). :, " ') lu.( on Ih ,�J�t!It;'J ,

• f;'l�,q yH (.'
QUIDIOGESE,' EXPONHAlM O CASO À NOSSA

,

."

Candidatos ind, icados, pela, Convenção, à,
CÚRrA, QUE' SE RESERVA O DIRBIrrO A SU-

. GESTÕES OU DETERMINjACõES A-RESPEITO.'
Assembléia Legislativa 40:Estado: ..

'

"

'V -'-; Com estas instruiõe�j oontínuarão os nos-
sos caros Cooperadores a verdadeira "política" pró- ,

pria a seu estado, de que, aliás, já têm dado não pou
cas e excelentes provas. '

,
.

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

,Meins. Frederico Hobold
• Vigário Geral'

Florianópolis, Terça-feira it de Junho 19fi4

'I ,,' (E'streito) "

\

; .
'

P�q�!�S:!� :��t��!!&,.t C�r!���:1 , d
.. ,:::;;�;�:r�;3�����,�::;�!����:;;

,,>'� .2;, ".1& '. Dr _I, .T . A., t, ..... ..,. -,....._. - "". ,< fk
,- e'í r � "" Tugar' altp d' 1 � t 1 f 'Td � d 'otl1i!ú ão',' 'I I: '� ,'�

,-

��>,' ·

'-;, ,.,� _ �-t. -- � ,-
_

�.� Privnlg-i�da '�';�in�:;:o:\l�sOt�O�����Dr;rDO i.:s�:
". DGM JQAQqIM' POMINquE�r DE "dUVEÍR.í(' 'â "bl· ·d' d

. '. TA9IO PO FIGUEIRENSE, assegurando -valorizaçfio
pOJ: mercê de Deus, � da Sarita Sé .;'\postoli,ca, Arcebispo , I.': II' lei 'a li imediata. '

.

'

Metropolitane, Doutor em-Canones, Preíádo Domestico, !
I "I) 'h)J . "�fl

'

OS TERRE.NOS EM ZONAS MAIS DISTANTES
Assistente ao Sólio Pontifício, etc.. ,I

'

"

NÃO PODEM OFERECER AS MESMAS VAN:TA-
,

AOS QUE, O ,PRESEN�E EDITAL ViREM, SÀU- ,Peça'hoje mesmo�inf0rmações.a, .

DAÇÃ.o,:J?1}.Z E,BENÇA-ü,E)M: .)'ESUS. CRISTO, ,
'

" SOCIEDADE IMOBlLIARlA SUL �BRASILEIRA •

.F'azemos .saber que, sendo o proxímo dia ,,17 de [u- LTDA. ,(STJB�AL) c

nho consagrado à magna solenidade de. Corpus. Christi, Escritório: Edifício São Jorge, Sala ,4 - Fo��: 2-1-9-�.'
em que se homenageia a' propria-Divindade no Misterio

. de Santissimo Sacramento; e para atender; aos . justos
desejos' de" nossos amados, Diocesanos: Bavemos, pOV

! bem .oonfirmar para aquela data a SOLENE PROClS-
! ," ' ,�'�', . 'Qi t SÃO DO CORPO pE DEUS q,ue se verificará

.

COIl)O

segl,le:
"

I 'Reunidas -as Associações réligiosas, abaixo .especi
ficadas, e naquela mesma, ordem dentro -ê no' adro (da:'

I Catedral, um pouco ,ap.t�s 'das 16 hOl::as' -;- (hdtas" dà
, ,J tarde - d�sfilarão ao sinal daçlo, LENTA, 'CONTINUA

E ORDENADAMENTE, preceê:lid�� da, Cr:�z proce,ssiq-
.', nal, obedecendo ao seguinte .itinel'ario:, ',' "

_

'

, ,

'Mário Tavares da Cunha Mello ,,' Praça 15 de NovefIlbro, ladb do pi;\lâcio,jRuas '�Vrs: .

, CeI. Alltônio de 'Lara IRibas conde de Ouro Prelo, Artista, Bittencourt. Saldanna 'Ma-'
rinh6, Praça Getúlio, Vargas, 'Rua Visconde d� Ouro

Oscar Rodrigues da Nova Preto, Praça :Bereira 'e Oliv.Ejira, Rua ArciprestePaiva,
Dr. Armando Calil ,Bulos ; I, Catedral. -

'

. I

Dr. Lecian Slowm,'slô',· ,��i' A �enção ,:�arl;l que não,ha�a iritér;upç:�o dQ p'�'és>-
j j

I

tito, se:r:á' dada, apenas, nQ adró da Catedral, para àlcaQ-
Pedro Kuss

- ,

I
çar, a todos qs fiéis. '>.:::.,., i ". -",; I ,

Manoel Siqueira Bello
� "� ��; .�.. 'A 9>rde,m das Entidades e Associações' no préstito.

Ivo'M',u"lle'r /1 'i' 'r ':'\':';"'1 ir-;'� I Jseráa Asegluindte':OCf:r:_m; Cp:ro.ces�siohnal, CColegió çoràçMão de.
_ .

�'esus, si G e' r as, ruza, in os,., ongregação aria-

�;!�l!�e:t:rgura 'ft· �'!,�,:
"

\,"', i, ;�m����n�::id�J;�X�:��'�:d��a�z,/������_aó;��:i��:�,_ij .' � ";:" ';t I Fel�aF'emm�na; Açao, Cato�lCq,:. �bngo
.•
de( Men9r�s, Cq-

Dr. Orlarido Bertolli
'

,

'1 +"',�; � leglO Catannense,: Gongrega'foes ,Manàl1aS, Irmandades,
João Santos

.

,"""'� ��� '?l,' "'.,' : I q.rdem
Terceira Mascul�ria" �egundo ,a ordem pr.ece,den-, ""i.' !ela, ou costume. por ulbmo � Ir,mandade, do SS. Sacra-

Dr. Heitor Guimarães ""'f' mento Clero'e Palio. I'
.

DESEJAM O MAXIMO

Alfredo Campos '.
..I" !

) Cada AssociaçãG deverá apresentar-se com os res-

Ricá:tdo Witte :
r,' ����, t,' "li pectivos estandartes de di�tiIitivos; São per,rnitidas érian-

ças na, procissão só vestida� fIe qnilos para abrir 6 pres-
Dr', Fernando Oliveira: "'il::'\ , '. ,�J iito que desfilará, eomo a..cirpa se ,disse, sem quaisquer\

José P�gli,olr
.. .

i'�\',t l. I 'internipç_!5es na marcha. Os fieis e familills que não pu-
" ,:derem' acom.panhar a prociss�o deverão postar-se. nos

Olívio Nóbrega ' .

passeios' das rUaS do trajeto para' assistirem a sua,P?ssa-
Dr � Osní de Medeiros:R�gis . ge,m. .

,

.

.' '� : I "
(

:BenJ'ami.m 'Bittencourt'Barreto Aos, fieis recomendam.os o·maior respeit� ao, 5S.
Sacramen�o, em liIue está verdadeira, real e substancial-

Dr. José Boabaid' / , ,H" . �lente c;ontido o Corpo de Noss,o Divino Saivador. m.,.
, , . ., Outrossim, louvámos e encarecemosjo piedoso' GOS- PERFEiçnõ stl'1 IG'UflL

<,
,tume de ornamentarem as ruas e'as frentes de sUaS ca-

I 3as, em homenagem ao tão�,augllsto Misterio.

V d
.

'. Hipotecando a todf1s antecipadamente as nossas hu- 'en' e' -&.emildes bençãos, nutrimos, a certez'a' de que tudo corre�á "

'

." "�--"",_-------,;__---;,,,_------

par� � m,
aior gl9ria de, Jesus Sacramentado e honra d,a 'Urgente',

'

Rehglao em geral., I' ( ,

" '

,

I ,Dado e passado nesta cidade. de F,lorianópofis, sob
,

P!=>r motivo: â�'mu9anç�'
o Solo das Nossa� Armas e Sinal de Nosso� Vigario Ge�

I
vende-se por preço baratis-

l'al, aos 8 de Junho de 1954.
'

I' ,simo uma escrivaninha com

\ De' Mandado de Sua EXQia. Revma,. ,5 gavetas e em bom estado· fól'�' do Est'ado.
. (ass) Mons.FREDERICO 1I0BOLD, Vigario Geral

I
de',con.servação. ,

"
'. ,JOSE' RENATO PE souzA, Provedor da Irman� Ver'e tratar a rüa Alva-,

dade do SS. S,aprainento. ' .'
" 1'0 de Carvalho, n. 20 altos. I

o ESTADO

Para a representação federal,
Convenção indicar os seguintes nomes:

, ti ;
I
!j

SENADO FEDERAL
.-

I ,
� r· r

'Dr. NerêuRamos
Suplente: Dr. Francisco Benjamin,

lotti.
. ,

Gal;'

CÂMARA FEDERAL

Dr. Nerêu Ramos.
Atilio Fontana

I, '

,

r

Dr. Paulo Carneiro
Dr. Aderbal Ramos da Silva
Prof. Orlando Brasil "

'

Dr. Joaquim Fiu�a Ramos
Dr. Ivo d'Aquifio"', t.·

,

Dr. Leoberto Leal
Dr, Serafim Enos Bertoso
Dr, ,:Arquimedes, Dantas'

Dr. Antônio Gomes deAlmeida
Dr. Lenoir Vargas Ferreira ,t

Dl:: Ivo Silveira ,l fi

"

I Miguel Daux .

I

Dr. 'Edmundo Ribeiro Rodrigues
Dr, Walter Tenôrio Cavalcante '_ �

'Dr. Jorge Barroso Filho
,

Dr. Elpídio Barbosa
CeI. João Eloi Mendes

;'

. ·L .. z

A�

.Dr. Firmino Cordeiro
_...l�tQf:Làur,().�óçks

'

Hiiário Zortéa

\�9,tºgell�s. ,}!ieira
.: ",. e -,��'\ ': '\

-Dr. José Bahia Spindola Bíttencourt
Epitácio Bittencourt
Francisc'o de Souza-Neves
João Gomes de, Campos

, ,

Carlos Spalding de Souza
Valério Teodoro Gomes c,"

Dr. :A:Íftedp Cherem
' r.'"

,

Héliô, Peixoto
Dr ..Osmar Cunha
Frederico PoY Filho
pr. J�ão 'Estivalet Pires
Paulo Preis ' , -

"

,.,
,.

Dr� Adalberto Tolentino de Carvalho
, Frof. Flávio Ferrari'

.

-
, Dr.Wilmar Dias

,';;, q'''',

Torqu,ató Tasso
,

JQà'quim Rigo
Arlindo Ferrari "

.

�

"
'"

,

Dr. Ylmar Correa -',<",�,

, Tiago José da Silva
Dr. RCllato RaíTIos da Silva

Florianópolis, Quar�a-feira 16 de Junho de 19'54
I

'1

'i·

Expres:so F'orianópo!is
ANDRADE & KOERICH

'.1'

II "

Transporte d.e cargas em geral' entre Florianópolis,
I

Curiti�,a e t São paulo."
Corri viagens diretÇls e' nermanentes

Matriz: _ FLORIANO'POLIS
Rua Conselheir.o' ,Mafra, 13,5

'

Fone: 2534 _. Caixa Postal; 435
.

End. Telegr.: SANDRADE
Agência -.CURITIBA

Avenida 7 de Setembro 3p2i/124

'I
,Fone.: 847

(Linh,
a Paralela) ,

,
End. Telegr.: SANTIDRA

.

Agência: _ SÃO· P�ULO
{, Avenida' d'g Estado 1666/16'78 Fone: 37-30-91
)' End. Telegr.: SANDRADE

Agências no Rió dé Janeiro e em Belo HOl'lizonte
com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprêsa,'

de Transportes Minas Gerais SIA.) ,

PARA AQUELES QUE

F6dera�ão d:os' T,rabàlbadores DUS
InDustrias do :�E·stadô'�d.fS. &alarlba

, • fi

•. ,";.) •. �

EM CO�TESIA

COMUNICAÇÃO,
.

,

Pwcurando ampliar ê aprimorar os benefícios pres-',
tados aos ,seus· filiados, dando cumprimento, âssim,' as'
�uas relevantes' fínalidad�s, a FEP�RAÇÃQ DOS TRA
BALHADORES NAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE
SANTA CATARINA" comunica qUe dispõe agora de
um Consultor Jurídico permanente, qúe atenderá aos

interessados, di�riamente, .das 9 às 11,30, à. Rua Tenente._
Silv'eira, Edifíçio Partehon, 2° Andar, saia 263.

FpoHs., 19 de· maio de 1954
,

Ca�los Ej{cocchi - Presidente

ÀGENCIA' DE DETETIVE,PARTICULAR
, Ex�çutl:i-se todo e qua1quer trabalho de Investi-

tig;:;.Qões; c'ornerciai�, civis, criminais etc., Dentro ou

Ramos 192 - Fone .2.343

Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AJILIO 'FONJA'NA Eleito o' Oiretorio 'Pessedista
UI'líler de'Dllável' espírit•. Públíc� de Nova Trento

A imprensa oficial e oÍl-, Para se aquilatar do es- I cuja utilização era necessa-

ciosa deu agora para ati- pirito público de Atilio II ria a homologação da as- .

DOI"s veread .;"
. 'I 'I" drar e tepetil,' remoques e 'Fontana, bastará mais esta sembléia. Posta em discus-

.

'. ores e varlos e emeo os a
desfazer da figura dihami-, prova:

"

são ,e votação foi a proposta
.

UDN · tO, D.' ."
cá de �tilib �ontana. O! "Da a�a ,d� a;se�blé�a ge- aprovada por unanim�dad�. ,

.
10 egram O

. Irelorl9 .

grande industrial de

con-,' ral ordinária
na Sociedade Igualmente com respeito / a

"

.'
. A

.
. _

.'
.

.

cordia e Prefeito desse Iu- Anônima Indústria e Co� Associação Rural de Con- r

Com a presença do dr.
i
do P.S.D., sob a presidência ça�. Podemos, �o entanto,

turoso .município não é ho- mércio Concórdia", publi-] c ó r d i a,
.

considerando á _,eoberto Leal, de.putado fe- d� yaloroso chefe local, .�r. ,adl�ntar que diversos ele

je o que antes fora para os cada no "Diário Oficial" de I grande importância que es- Ieral, do S1;". Zefermo Carva- NIcolau Bado. �essa ocasiao nieptos neotrentinos, que

elogios interesseiros e de 13 de .abril extraímos o se-
I
ta novel Üistituição repre- l�o �e�o, repr�sentante d'o for�m preenchidas algumas antigamente militavam na

. _ ,
. I "

. 1 Iiretório de Tijucas do ve- vagas existentes no Diretô- U D N
' .

t
'segunda intenção 'de certos gumte: senta para o mcremento e ..

'
"

.. ' .' passaram a lO e-,

escribas palacianos. Man- "Ainda com a palavra o aperfeiçoamento
-

da pro-'
reador LUIZ San:I Tel�s e rIO e eleitos outros, mem- grar as fileiras pessedistas

-
'

. '1' j
,. d do sr. Bento Aragao repre- bros à vista de o número' f' d di t'"

tendo, na chefia do execu- senhor AÍlIO Fontana re: duçâo :agropecuarla e que _

' ',. ' ,
; . _'

e a par ICIpar
.

o Ire ono e

tivo de Concórdia atitude portou-se ao auxílio de Cr$ também resultam benefícios �ntafte ,do DI�retorIO �e 'j
haver SIdo a.cre�cI.do. .

Tao da sua Mesa diretora. Entre

uniforme compatível com o 300.000,00. (trezentos mil! para a sociedade foi sub. a�e �nha, rea izou-se dia lo\go o novo diretório seja a- eles cumpre destacar os srs. general Piérre de 'Latou-
"

'"
'
_ 10 último em Nova Trento provado pela direção parti J 'P' li C\ 1 P'

cargo, teve, os seus gestos cruzeiros) . votados na as- metida à aPr:oyaçao da as-
, '._ . rÓ, r ,. .

- ose . o I e ar os iazza, enviou, com urgência, re-

mal interpretados pelas fo- sembléia geral de 21 de sembléia a concessão de um grande r,eumao. partldarla,. dana, dar-lhe-emos divulga- vereadores que, eleitos pela
lhas udenistas, que viviam março de 1953, em favor do auxílio de, Cr$ 35.000,00 III R P

u. D. �:' dela se afastar�m f�rços à Tunisia meridional,
a publicar-lhe clichés en·, novo .gináslb a ser cons- (trinta e cinco ml cruzei.', '8" eunião eóitenciaria dece�clOnados com o gover- onde 10 ou mais pessoas fo,

quanto os politicoides_-. co- truido nesta cidade, �cres- ros) _ já incluído també� 8
no. Igualmente p'a�s�ram a

ram mortas por terroristas '

chichavam a sua .adesâo ao centando que, em virtude no balanco geral, o que fOI raslleíra participar da direção pesse-
. ,

govêrno, confundindo edu- da constante elevação do aprovado' pelo plenário. Da dista os srs. João Gu�lbert.o Idurante, o fim de semana.

cação com politiquice. 'custo de, construção e das mesma forma, como nos Continuam, com todo en-. nal",' coroad�
'. Busna:-do; .Carlos LUIZ rn;- Dirigindo a palavra aos in-

Atilio Fontana, conforme utilidades em geral, havia anos anteriores, ficou a di
tu' t b Ih d d I

com aplausos dapallí, Luiz Ernesto

zanlu-It t d id d
'

mui�s vezes repetimos, a- riecessidade de a sociedade retpria autorizada, por uná- utas;o, �� Pe �t os., .

a e uma se eta e, numerosa co, Jaime Voltolini, Ivo Bus- egran es as um a es de

chava enorme graça nos conceder um novo 'donativo nímídade de votos a' eon- B a"l �umao e�dI enclartla assistência, nardo, Elisio Tonini e ou- ,reforço, o general de Latour
_ d . di 1 de C " 200 000 d' '1' d tí

rasi eira, .reum a nes a O programa' prevê, para tros '

.

que nao o com�reen Iam e a iciona e. r'il' '. ,00 ce er auxi lOS e ?na. IV�S
.

Capital desde Do�in o dia ". '
. .lhes declarou: "Espero que

tentavam intrigá-lo como o (duzentos mil cruzeiros) de- pequena monta as ínstí- 13
g , o dia de hoje: ., �ema, �m,Nova Trent.o, ,o . ,

Partido e até com este J'or- àquela ínstituicão afim de tuícões de caridade e afins,
.

- 9,00 horas - Trabalho m.alOr entUSIasmo partIda- cada um de� vos regresse
- - Ontem foi cumprido o das Comissões. Local: Fa- d dnal. gárantir o normal prosse- 3. critério da prõpria dire rI.O, p:-e�en o-se esmaga 0- com a-cabeça' de tin) "f�l-

Integrando hoje a chapa guimento das obras já pl'O- toria". programa previsto para o culdade de Direito. ra maIOria para as ch.apas do I 'h" (t' .

t )"dia. Às 20,00 horas, na Fa- - 13,00 horas _ Visita e PS' D . ag errOrlS a

do P.S.D. para aCamara jetadas. Assim sendo, o se-
. . ..

.

Federal, Fontana despertou i nho,r p_resid�nte propunh.. Eis' aí um notável exem· culdade de Direito o sr. Ma- Almoço na Colônia Santa-

1 d "t u'bl'co e de jor Victório Caneppa, Pré- na. Local: São Jose'.
o rancor dos' seus falsos a. ao plenário a aprovação fi- p o e espln oPI, ,

d
.

1 b
_

os 'ntereAs ,si ente da Associação Bra- 2030 horas "a Re
migos de ontem.', nal do auxílio de ,Cr$ ....

co a. oraçao com I .

I _,
_ t:.. •

ses coletivos. Exemplo dig- sileira de Prisões, proferiu união Plenária,"" Discussão
Quem mudou? Ele não 200.000,00 (duzentos mil

nificante que, 'outto lado, 3. súa esperada conferência e Aprovacão de téSes. Lo-
foi. Foram eles, que só sa- cruzeiros) que a diretoria intitulada "Trabalho Prisio- I F 'ld d d

'

bem decidir à base de houvera por bem consignar tem o seu contraste naque- ca: acu a e e Direito.

b 1 1 les que não só não coope· Encontram�se, nesta Ca- Em concorrida reumao, Kretzer; Tesoureiro: Satur_,
interesses. no a anço gera e para

ram como ainda usam em ,o oital, participando da lUa. realiz�da domingo último nino Deschamps. Me�bros:
beneficio próprio de bens T.IM f Reunião Penitenciária Bra-' em Sao Pedro de Alcanta- Kiliano Francisco Kretzer,
e pertences do patrimônio e • e sileira, as seguintes Delega- ra, ;no �unicipio de São Germano Antônio Kretzer,
público. ;ões: Jose, fOI reestruturado- o Adelino Felipe Schmid�, $i-
O episódio erpliéa:, a par Território Federal do �iretório. distrital do ,�ar- 'I mã? Stoe�elin, Hilário Stoe-

de outros, o ime,nso pres-
DAS ARA'BIAS Amapá tIdo SOCIal Democratlco" belm, Irmeu, Joaquim da

t(gio que cerca, em Con- Dr. Luiz Ribeiro de AI- que ficou assim cOI:}stitui- I Silva, Herculano Stoebelin,
:órdia, o nome ilustre do Com a razão o sr. Bayer, meid� _ Diretor da Divisão do: ! Angelino jZimmermann e'

legítimo lider que é o sr quando diz (pra todo, mun- de Segurança e Guarda. Presidente de honra: José João Freiberger.
,\tílio Fontana. do ouvir) q:ue êle é quem Território Federal do Rio Toão Stoebelin; presidente: Entre o eleitorado de São

.nanda no atual govêrno. E Branco José Elias Coelho; Viée: Pedro reina vivo entusias-
mais, ainda: "Farei o futu- Dr."Jerocilio Gueiros _

João Cai'los Triewailer; 1° mo civico pelo pleito eleito-
(:0' go.vernador!" De fato, o Diretor de ,Divisão de Segu-' Se.c'retário: Paplino, Clasen; ral e pela causa oposicionis
Secretário da .Fazenda, não rança e Guarda, ·represen.

2° Secrfi!tário: José Lino ta.

gaiganteia por gargantear. tando o Govêrno do Terri-
--..- ."":.."...�......-..........,..,....".._.,........."",,.........-....,.."'".,........�.,..........w1"....,..."".,.,-.."'...",..""....,...--"'..............,.-...........-..----.--�""'-.

Brasil !3asta um olhar para os tório.
três últimos anos e a fero- Dr. Heiroceryce Rodri"

-(SNA) - Realizou-se ,de ciedade Bíblica da Brasil reumao anual da Diretoria �idade do sr. Bayer é iden- gues Pessoa - Chefe do Ga�
10 a 12 de' junho próximo, na ocasião; dois ilustres vi- dà Sociedade Bíblica do tificável à vista desarmada.1 binete do Governador do
no' Edl'fl'Cl'O da Bl'bll'a, no �,'l·tantes.·' Srs'. Dr, .Paul Col- Brasil.'.' V'

, 1"
,.

T F d 1 d R�
,

a r lOS corre 'lglOnarIOs erritório e 'era o' io
Distrito �ederal, a segunda l$eyer, �e�retár!o �a Socie- .Esta ,So'ciedade, .

de .19�8 (prestigiosos) foram devo- Branco e representando o

Assembleia Ger,al da So- -dade Blblica.AmerIcana pa- ao ano de 1!)53, dIstrIbUIU 'rados pela gula (insaCiável) Govêrno do Território.
ciedade Bíblica do'Brasil. • ra, o

. Estrang�ir?,. e Oliver /4.506.782 v�lumes �as �a. do temível tijucano. Outros Território Federal, d�, A�re
Tomaram parte na mesma i BegUl�, SecretarIO Geral gra<],as ESCrituras, mclum- foram imobilizados,. como Dr. G:incinato,

'

GaIvão
representantes das vinte e das, Sociedades Bíblic I do BíbFas, Novos

.
Testa- )S srs. João Colin e Fernan_

'

Ferreira Chaves - Repre
três Comissões Locais Au- Unidas. mentos e Porções da Bí- do Melo., Os dema,ís Secre- 'se'ntando o Governo do
xiliares da Sociedade, i�s- No di�' 9 realizou-se a bl�a. tários de Estado, encolhem- Território.
taladas em todo o teuil<\-

'O d d
<e, evitando o homem·tufão. E.'ado cio Pará

ri°E�:��:a!� vi,i'a à Soo 0tl��!l!�!�lo�!.O' !I! lO! R! ti:!::�a:7�=::���� Ju��?;l;�!.�!;:��
continuamos em 'çampo, a- thes e Guido de Oliveira quer atribuir), nada mais é Govêrno do Estado'.
fim de co}her informações a Nunes. ,Siue ..a,1 tra�e às pretensões Estado da Bahia "

respeito, do milindroso caso I' 11h.eIas.'
.

Dr. Ep�minondas Francis� I

la P?líéia �ili�-a�. Justo, muito justo a di-- Assim, vai o pagé da Jo�i�, co de C�valho - Diretor,'COIsas ha qú� e, bom que' vulgação dos nomes dós que
trancando as ve�b�s, dl�l- da Penitenciária da Bahia.

,

o povo saib�., P�r isso, di- ainda têm desprêndimento c�lt�n�o a a�mmlst:r:açao Dr: Claudionor Dória La_

vulgamos hOle, ,em letras e coragem bastante para sa- �ub�ICa e, (maIS �ue. tudo) cerda"::'" Diretor da Casa de

Encontra-se já ha ,vários 5randes, ,.os ,;nomes �os ofi- crifica:i-em o bem estar e o h�UIdan?o os pOSSlvelS can· Detenção.
dias entre nós, o consagra- ciais q�e se .mantêm 'coesos comodismo próprio em fa-' dldatos a governança. O sr. Estado de Minas Ger,ais
do artista patrício _ Spar- � solidários ao' Capitão Te- ,vor da honrada e gioriosa B.orn�usen (com o como- Oro Joaquim Ferreira

tacoRigonatti, que delicia- seu Domingos Muniz que Corporação � qual servem. d:smo que, Deus lhe deu) Gonçalves - Procurador

rá a nossa culta platéia no foi preso por haver denun, E' de se presumir que ou- na��qu�r �ada com a b.qla Geral da Répública e Mem

próximo dia 18, sexta-feira, eiado aos seus par-és um ato. tros oficiais que por ausen. (eJ.úe �ao e de Paulo): As bro do Conselho Penitenciá

às 20,30 horas no salão do que inc1ui'\li indevidamente, te� ou por outro qualquer estrada� fora�-se arruman- rio.

Clube 12 de Agôsto, atra- na Polícia Militar do Esta- :n.otivo não participaram do d�. Colm ped�a ver�as e 'Dr� José Pinto Renó ..:....

vés de um bem elaborado do, um sargento expulst. acontecimento, 'venh.am ain� Inneu respondIa que la con· Sub-Procurador Geral do

concerto de violino. por incapac�daâe mora1.,Sã..: da ii se solidarizarem com a' ,ultar o Bayer. �ste, por Estado e Membro do Conse-

Artista por temperamen- eles: Major Mauricio Spal- digna atitude dos TREZE sua vez informava que o Te- lho Penitenciãrio.

to, muito cedo iniciou a sua .ding de Souza,. C,apitãelJ que constituiram o primeiro ;;ouro estava raspado. O Dr. José Abranches Gon

carreira artística, conse- Rui_Stockler de Souza e Sa_ ,grupo. Tão logo tenhamos sr. Fernando.Melo queria calves - Méd.ico e Presi

guindo exitos após exitos, lomao Bezerra de }1.rruda
I
conhecimento de atitudes dar-uma-voltmha, soltar dente do Conselh.o Peniten

em seus quinhetos e tantos Câmam, Prjmeiro� Tenentes as�i� dignas, daremos pu;, uma gaita para os serviços ciário.

concertos já
I

realizados, a� Carlos Hugo .stock,ler de b'lcldade afim pe que o ,po-, �ob ,o. :comando de sua ��- Dr. Marcelo J�rdim Li-

través de quasi todos Es- Souza, Ayrton Spalding de vo saiba que na briosa Polí- cretarla e o sr. Bayer dlzla nhares"":' Membro do

con-!'tados do país. Souza, Elvidio' Peters e I �ia Militar de Santa Catari- 'para o Sr. Irieneu: "Di�hei- selho Penitenciário.

Recentemente esteve na Onildo Pinto de Oliveira e na existem compenetrados e
ro só' no segundo semestre'.'. Dr. Amintos de Barros -

.

grande metrópole de Nova Segundos Tenentes Ledeny I dignos servidores, em os
A verba secreta de PolI- Membro do Conselho Peni-

York, exibindo-se na' famo- Mendonça da-Rosa, Arman- quais êsse mesmo povo POo
cia (pata as diligênciás do tenciário. I

sa "Juilli-ad Scholl", ao ca- do Francisco Cardoso, Pau- ,derá confiar.'
'

sr. Luiz Sou�a� era tos- . Dr. Francisco Horta Bu-

�:�,r����b!!�oR::��mi��� Iriiiiüdiii8�aO·"Sbnbor�&-J
..

es&·D&
..

&s-&
.....

&d·&os· _�;:d�a��� ::����!�a p;�� :��::d�i����ç�� bepatta_

cos elogios e para a grande
B

' blica. E assim por diante. Dr. Lourival Vilela Viana

naç&o amiga dos Estados .Passos 8 ospita, t, de Cor,l da,de'" 3ómente o Palácio da Agro- -' Professor da Faculdade

U 'd lt' d t
' � lômica ,constitúÍa exceção, de Direito.

mos, vo ara en ro em . CORPUS CIUSTI .,

b
' , , Para toda gente pensar que Dr. Agostinho de Olivei-

rAeve.. , .

I I
De ordem do Senhor Irmão Provedor tenho a honra era prestígio do sr, Bor- ra Jú.nior - Promotor de

qUI em nossa capIta d 'd S I
_

S I-,

't I
'

't' d'" e conVI ar os rs. rmaos, e as raso rmas, para com- nhausen. Engano lêdo e Justiça e Professor de Di-

� se�_ r�cI a tS
a s; � �a- parecerem, quinta-feira dia 17 de junho, às 15,30 horas, cego. Puro golpe do pode- reito Penitenciária do Insti

�ocI�a ? ); o/r. re eiho, na Sacristia da Catedral Metropolitana, a fim de reves- roso Joca! Soltando o di- tuto de Criminologia da U-

rt·, au o ton des, que e tidos de balandraus e fitas da nossa Irmandade, e à mes- h b b d d
es a empres an o o mais n eiro para o na a esco niversida e e Minas Ge-

'f '.
' ma incorporados, tomarem parte no préstito em honra a l"'t S· -,_,.'

ranco apOlO pa acIO' SI uava-se o ecre- ralS, .

.

.

, Jesus Sacramento., "

'r,..
'

A t
�- tário da Fazenda, à vonta- Dr. Antônio Dutra LadeL

, o plano, con ara com os
C··'

. FI" l' 10 iiI
.

h d 1954
.

conhecimentos magníficos onslstorIO, em O!'lanOpo .IS, "e Jun o e
, .. Ide, no seu plano de" des- .ra - Diretor da Casa de

da emérita Profa. Snra:' 01- Jose Tolentmo de Souz�, S�cretarlO. truir tudo e todos. Atendia Correção de Belo Horizon-

ga Richter e no, programa
----..

o Governador, (que sortia te. .

além de outros, figura o fa- MECAN ICOS ;atisfeito) ao tempo que o Dr. Alberto Teixeira dos

moso Concerto de Mendels-
"

. ' , impopularizava, est\mulan- Santos Filho - Diretor da

sohn, Op. 64 em mí menor. i'recisa-se no Es�aleiro' Arataca do a construção da impo- Penitenciária de Neves.

Os afeiçoados da divina ar- Informação: Tel. 22lH; _,,_', 2212 pularíssima obra de gôsto Dr. Silvio Cunha _ Mem-

te por certo lá �starão em � e apuro levantinas. Como bro ,do C�nselho Penitenciá,
massa, para tributar ao dis- D Y I"

' 'Ã se diz erri Tijucas, aql.li e

tinto artista vísitante as / r_ rmar ',.IOr,re·a alhures: Matando dois- coe- Estado do Espírito Santo
'

suas"homE/nagens, às, quais, CLINICA MEDICA lhos cóm ,uma só· cajada- Dr,. Augusto Sinner'-I
",

nós de '''0 Estadü";-nos as-' CONSULTAS' das :10'''- 13 da... ,Diretor do Instituto de Rea-I
soCia'l'no.s prazerosamente. ',RU,,!;fI'i.tad.,f,'ntt:;:9 'fi tOl}:� ,

Social.
/

-,

,> .�.,-:'\. _,' -��\:;".:'-�:' i�';..\:;:.:�r-;··k:"�·'; -;;:-<. >;'t:,<'\\ "'f" ',1,
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Florianópolis; Quarta-feirà 16 de JUnho de 1954

No .Rio assembléia Magna
da Sociedade B.iblica ,'d,O-

Cooçerto, de vio
lino SlIartaco
Rlaonattl

'I'

j

U°iÍnco, ào Brasil
�

- "O Banco do B,rasU
SIA. comunica que quarta_
feira, dia 16 ele Junho, ves ..

pera da Páscoa dos ,B�n•.
cáríos e Securitários de1

. ,

comum acordo- cem os de.
mais Bancos -:- dará expe.
diente de sabado, isto, é
das 9,30 às 11 horas" _

'

-�,

Refor�os para'
a Toniala
PARIS, 15 (U. P.) z; o

Reestruturado oDiretório do PSD
,t de São Pedro de 41çaDta ra

, ;

Aq1,lele homem vivia a U. D. N. No: seu rosto se

.expressava o. termômetro do partido: se aparecia ri
sonho _ boas novas; se se mostrava supercilioso _
barulho no chateau! Ultimamente o seu ar era de- .

solador. Se havia cara amarrada, de poucos amigos,
era a sua. Foi 'afeiando dia a dia.' Os pés-de-galinha
engruvinharam-Ihe as-feições, avelhantando-as. A
noção do riso parecia havê-lo abandonado. Passou de
casmurro a frankesteiniéo. Dir-se-ia qU,e novos e pro
fundos vincos sulcavam-lhe o rosto a cada notícia
amarga para a sua grei. Emagrecia e embranquecia;
A convenção udenista fê-lo sofrer mais do que a

própria necessidade. Acabou nem mais aparecendo,
n9s cafés. '

,

Ontem, com surpresa geral, reapareceu. Vinha
mudado. Risonho. Remoçado. 'As rugas tinham su

mido, humanizando-o outra vez. O instinto de re

porter levou-nos 'para j'unto da lfesa em que sorvia
um chope duplo, degustando os goles. A sua euforia,
para quem lhe conheçesse o hábito, denunciava no

ticia salvado!,a para, ii degringoladissima U.' D. N.
'� .A modo de' quem não quer nada com ° peixe,
fomos chegando: ,

'

.

\_ Então? Pelo que vejo o meu ilustre adversá
rio. tem noticias boas, óti,inas para os seus e ruins,
péssimas, para mim? Que é que há, na política?

...;_ Não me fale de política. Abandonei-a para
sempre ... há :um mês.

- Mas ...
_ Nem mas, nem mais, nem menos. Você co

nhece, que eu sei, a obra do Eça. Lembra-se da
Madame Coulombe? Ela era a minha U. D. N .. Com
prei um pato, duas garráfas'de Borgonha e fui 'ao
·pitão. E vomitei, ,como o }acinio. Tudo! Tudo!

- E agora?
_ Agora, de alma nova, sou do futibol. Veja

aqui os jornais: Campeão, Gazeta de Esportes, J01'"
,nal Esportivo, O Invicto ... Não leio outros.

_ Como quê, então?
.
- E' isso mesmo! Acho que amanhã venceremos

o México por 3x1. Você sabe, o Zézé Moreira ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


