
o a prisão dos
do

.- RIO, 19 (v. A.) _ Perten- mentando os acontecimentos
"'-__'_ t t

.

,
.

,

,õe ao vespertino "O Globo" e que an o emocionou o \ pais

IO·
·

D·'
i l .oí publicado em 'destaque, e colocam o governo em face

mais antigo la- de uma crise politica-militar,

j�,rio,.,de S. Catarina ioje, a seguinte nota: "O talvez sem precedentes, 'teve
_',

iJresiclente era Repúblíca, em ocasião de declarar: "Com

A XLI'
seu encontro ele ontem com

a prisão agora dos culpados,

',I
no 'él ministro Osvaldo Aranha, estou confiante em que tudo

, no Palác�o elo Catete, co-, se esclareça".

t. N., 11.969 n.- .,. �-••_ .......,...._;.. _ _ .r---•••-"liir.- -..--

DO AVIA0 DERRUBADO PELOS'
CHINESES SALVOU-�E UM

Quatro Divisões' deixam a' Coréia
. ,�AIP!H�g����O�� n�����GI�t�g,���o;����m'�:

CONF'lmMADA A' EV'A'CUACA-o 'la China nacionalista in- ferido, chegou a Cantão, a 7
, n.,

'

formou ontem que os. comu- elo corrente, a bordo ele uma

WASHINGTON, 19 (U. P.) pouco ANTES NADA SE ta". ,As informações de Seul Sul junto com as 20 divisões americanos, muitos dos quais pa- canhoneira co,munista.
_ O Departamento de Defe- SABIA dizem que as divisões serão que possui o país.

I
recusaram a falar em deta- nístas chineses, ao que,

rece salvaram um passa-
sa disse que quatro divisões WASHINGTON, 19 (U. P.) retiradas até o fim do ano,

,

:Philip Han, ministro ela lhes, declarãram que o pre-

dos Estados Unidos serão re- - Em fonte autorizada se de acordo com o atual pro- Coréia do Sul, em Washing- sidente Syngman Rhee fôra ��il:Vii�e aS:a���a�:IO� �����
tiradas da Coréia dentro dos informou, que: "O �xél,'cito grama. Caso se efetue a re- ton, declarou que "não é es- informado por completo dos, .

- vermelhos, perto da ilha' de

Proximos meses. Um breve não tem conhecimento de tirada, ficarão na Coréia ou- te o momento de se retirar planos norte-americanos pa-
. Haiman, a 23 de julho ultí-

comunicado do Departamen- pronta retirada" de tropas tras três divisões norte-ame- dali um só homem: .Isto' pre- ra com a Coréia quando aqui - "Gaza é uma cabeça de
mo. Oito pessoas foram reco-

t
-

to adiantou que estas tro- norte-americanas da Coréia ricanas e um� das Nações ocuparia o
. nosso povo que esteve em excursão pelos Es- pon e para uma agressao

lhidas pelos aviões ameríca- ti'
.

d
pas seriam transferidas para do Sul, apesar das noticias Unidas, formada por tropas. teme que a retirada de qual- tados Unidos. O presidente con ra Israe e e preCISO es-

outras áreas onde, segundo de Seul dizendo que três di:" da Comunidade Britânica, a- quer volume de tropas sígní- Eiserihower declarou a 26 de nos, mas 9 outras, inclusive truír : esta base egípcia para
se acredita, servirão melhor visões vão ser de lá retira- lém de outras pequenas uni-,

ficaria que os Estados Uni- dezembro do ano passado 3 norte-amertcanos, constam impedir lima guerra geral"

os interesses dos Estados ll- das. O porta-voz não explí- dades das Nações aliadas que dos estão se retirando da' Co- que as forças de terra dos da lista dos desaparecidos. declarou hoje à imprensa o

nidos. ' cou o que queria dizer"'pron- protegeriam a, Coréia' do réía". Os funcionários norte- Estados Unidos na Coreia se- Um dos passageiros faleceu, sr. Menahco Beigin, lider do

riam reduzidas .quando o logo após ter sido salvo. A Partido Nacionalista Israe-

Cur'l·us'OS alem/e,O'los
.

s,nb,re ,a 1,"O,rl·C·.u' Ilura' e'sla-o permitissem' as circunstan-I' agencia Tatao, do Ministerio lense "Heruth".

li N cias. Desde então, as díví- 4!� ....

I R I
· �l�esvo��aep!�a���a�:t!d;:d�� A INSTRUÇAO 99 CAUSOU GRANDES

,

sendo' revela_os' pe os ' e atorlOS
, d,a·, F'ao, em 'Bo'la �ii�aO��:Sq��Vi�����o�;���m:� PREJUIZOS EM SANTOS

minuiram os preços que pa- blemas mais críticos é o dos para a super-produção do a- Coréia a la Infantaria da RIO, 19 (V: A.) _ Os ex- NÃO FORAM SUSPENSAS

-gam os consumidores pelos grandes excedentes de trigo çiicar e aos grandes estoques Marmha e as 2a, 3a, 7a, 24a e portadores de café de San- AS OPERAÇÕES DE

produtos' alimentícios. Este que se, àcumulam na Argen- acumulados em Cuba. Tam- 25a do Exército. E' possivel tos revelam que os prejuízos CAMBIO
é um dos pontos capitais 'que tina, Canadá, Austrália e Es- bém diz que o café tem' tido que alguma delas seja retí- naquela' praça, em conse- RIO, 19 (V. A.) _ N6ti-
assi,dala o estudo.' I tados Unidos, O ;�latór.io problemas por. causa da su- rada, sem ser para voltar aos quencia da entrada em vigor cíou-se hoje que os bancos

A FAO çliz que um elos pro-' também chama a atenção per-produção dos últimos Estados Unidos. Alguns fun- da instrução 99 são elevados. haviam suspendido as opera

tempos. o relatório acres- cionários da, Defesa rízeram -Adíantam que pretendem, cões de cambio, a fim de a

centa que a América Latina notar que em Okinawa es- juntamente com os exporta- guardar a regulamentação
é das poucas partes "adian- tão sendo construídas insta- dores do Rio, impetrar ação da instrução 99 pela Cartei

tadas" do mundo em que o lações que poderiam acomo- judicial, exigindo que o g 0- ra de Câmbío, o que está

aumento na produção dos dar grande número de ,tro- verno se responsabilize pe- sendo esperado para as pro-
alimentos anual, correspon- pas americanas.' los seus prejuízos. ximas horas, Ouvido a pro-
dente a 1954 sobre a situação: ,o gen. Matthew Rídgway, posíto, o presidente do Sindi-

,

mundial, expedido pela .or- chefe. do estado-maior do E-
F'U G IUPA R A cato dos Bancos, 'sr. Luíz Mi-

ganízaçâo das Nações Uni-' xército, manifestou sua opo-
'

gliera, afirmou ignorar qual-
das para Alimentação é A-l sição ao enfraquecimento do BUENOS AIRES quer- fundamento na .notícíar
grlcultura (FAO). A organí- poderio da terra 'dos Estados SÃO PAULO> 19 (V. A.) O que vinha notando no

zaçào tambem chama a a- ,Unidos no Extremo Oriente, Alegando faltá de pagamen- mercado era um ambiente

tenção para o problema dos ',11a8' a' transferência do mes- to de seus salários; fugh\ pa- de expectatíve, e de retraçáo
excedentes que' pesam na' mo da êoréia para Okinawa ra Buenos Aires) a "vedete" por parte, dos compradores
economia da�Ah:;�'f�a �ti,r.l"i2lj13'11�'&:e;I1���a muito em desa- do '''Folies Bergére" 'éristine e dos vendedores. Ontem a

:,e de outras r.egioeM: 1:'" 4.,cord? com slija,opiniào.· Nicky, viaj�ndo por via ·aé-:situação�começou.a se defi-
, rea, Na -capítal portenha,

I nír em relação á instrução

'G'RATIFICA'(,A--O' ADJCI'ONAl PARA OS Cristine' atuará ii.ó Teatro 99, aparecendo os primeiros
� Nacional, . integrando . um negocios no mercado negro e

FERROVIÁRIOS DA UNIÃO i �t�.;!::.:�.�:._._..........._:�__��g���_b_a�:�s. --�-

IMPORTA(ÕES EM REGIME
. " -
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GAZA SERÁ DES
TRUIDA?

JERUSALEM, 19 (U. P.)

ROMA, 19 (V. AJ -;- Os

agricultores de todo o mun

do estão recebendo progressi
vamente menos pagamento
por produzirem cada vez

mais é, en�retanto, não di-

fOlam �8nd8S pela Policia Quatro bomens armado
BELF�ST, Irlanda do

NOI;-I tlântico, destinado, exclusí- haviam preparado algum ato

te, 19 (U. P') _ A policia vamente ao 'transporte de, de violência nas cerimônias

anunciou que foram detidos I passageiros:
J As .autoridades do lançamento.

quatro homens fortemente declararam que os quatro A soberana' interrompeu
armados, pouco' antes da homens foram ,presos na suas" férias no Castelo de

chegada a esta cidade da fronteira da Irlanela do Nor- Balmoral, Escócia, para vir

rainha Elizabeth II, para te com a Irlanda do Sul, de avião batizar com uma

presídír ao lançamento' ele send?
I submétidos a ínterro- garrafa de champanha do Irn

um original navio transa-. gatóríos para se -apurar. se pério Britânico, I:) novo tran
••••••••••••••••••••••••••�................. satlântico "Southern cross",

O NOME ,DO·SENADO,' tle.'20ini:l-toneladas, cóm cá':
I: paeídade

.

para \
1.160

Ne'rêu 'julgado pelesseus adversários ge�o�:�o tr�nsatlântico, de,
uma só chaminé na pôpa e

"As dúvidas, as discussões que aqui se de construção ntuito original,

travam, não são dúvidoas, não sã� 4iscussõ.es custou 'i milhões de 'libras
-

d d' 'esterlinàs.
entre bancadas e partidos, I."as dúvi as e IS- A colocação ela,s máquina8
cussões entre,Senadores' da mesma bancada, na pôpa é compensada pelos

tanques de combustíveÍ
'

no
do mesmo partido. , ,fundo da quilha. A saída do

A qq.em, porem, devemos isso? Sómente· combustível é equilibrada
, à 'forma da Constituição da Casa? Exclusiva- com a entrada de água sal

gada por meio de bombas ..
mente à mentalidade dos seus .,cpmponentes? De acôrdo com os planos,

\

Apenas·à pos�ivel,ca:pacida,de de direção ou de () transatlântico fará quatro
viagens por ano em volta do

coordenação dos seus chamados líderes - que mundo pela rota do Mar das

aqui quast! nem lideres há, no sentido rigQro- Caraíba, Panamá, Tahiti,

sod'a 'ex,pressõ?
•

,,- '.' ,

Fiji, Nova Zelândia, Austrá-
lia e África do Sul.

. Não, Sr. P�esidente! Devemos manifes-
tar - e o faço com o maior prazer, com ufa
nia e com impardalidade - devemos também
o êxito dos n�lSSOS trabalhos, o alto rendimento
das nossas sessões e o elevado nome que o Se�

. nado da República desfruta ná, opinião públi
ca do país, à direção 'de V. Exa." (Senador
Ferreira de Souza - :líder da U. D. N.).

...

RIO, -19 (V. A.) '_ Dispon- A vantagem a que se refere

dó sobre a concessão ele gra- 'esta lei é devida a partir de

tificação adicional por tem- IOde janeiro de 1952.

po de ser�iço do pessoal das Art. 3° _ E' o Poder Exe

estradas de 'feiTo em regime cutivo aütorizado a: abrir pe�

especial, o presidente da Re- lo 'Ministério da Viação um

pública sancionou a �eguinte I cr�dito especial de Cr$ ....

,

lei do Congresso NaélOn�l: � 152.673.879,60 para atender

A�t. 1° _ Ao empregado I nos exercícios de 1952, 1953, e

das estradas de ferro em' 1954 às elespesas decorrentes

regi�e' especial qlle comple-
I
da execução 'desta lei. .Art.

tar 20 anos de serviço na 4° _ Esta lei entrará em

empresa será atribuida uma fl vigor 1;evogadas as disposi
gratificação igual a 15% do', Gões em contrario".

respectivo vencimento ou, sa- ,

lário, o, qual será elevado de

25% quando o tempo de ser

viço fôr de 25 anos comple- HAIA, 19 (U. P.) - O sr.

tos. § único _ Será

compu-l
B. Voot Int H61t, professor

tado para fins desta lei o em Kampen, perto de 'Swol
tempo ele serviço prestado ,à le,' descobriu o princípio da

empresa antes de sua trans- microscopia em relêvo. Os
ferencia para a, União bem organismos contidos numa

.

como o que fôr apurado de gôta dágua não mais seriam
acorelo co,rn os artigos 145 e vistos num plano, como nu-

146 da lei n. 1.711, de 28 de ma fotografia, mas·· como

,outubro de 1952. Art. 2° peixes num aquário.
,

RIO, 19 (V. A.) _ O pre

sidente da República despa
chou favoravelmente a expo

sição de. motivos do J:l,1linistro
da Fazenda relativa às im

portações governamentais no

exterior. O àssuntõ foi exa

minado pela Superintenden
cia da Moeda e do Crédito
do Banco do Brasil, que -?iU

geriu fosse baixada uma ins

trução regulamentando as

aquisições em regime espe
cial' de cambio (sem licita
cão na bolsa), as quais paga
�ão suas importações oiretas
'com base na taxa oficial de

cambio acrescida' dos agios
�inimps fixados para cada

categbria, ele acôrdo com as

listas em vigor. As'_referidas
entidades não poderão im

portar mercadorias que te-

nham simnar de, produção
nacional. Os prOdutos adqui
ridos em regime especial não
poderão' ser revendidos exce

to para o abastecimento das

autarquias, sociedades de e-'

conomia mista, empresas de

serviços publicos, hospitais e

universidades.

ILYA EM ZURIQUE
. GENEBRA, 19. (U. P.)
Procedente da' América, o

escritor soyiético Ilya Eh
rembourg chegou' ontem" à
tarde, parti�do imediata
mente para Zurique. Depois
de vinte e quatro horas na

quela cidade, tomará o avião
para Moscou.

• lVIISCROSCOPIA'
DUQUE· DE EDIM

BURGO
OTTAWA, Camidá, 19 (U.

P.) - Informa-se que depois
da estada de uma semana no

Canadá, o duque de Edim

'burgo embarcou em Gose

Bay, na costa do Labrador, a
bordo do "Britannia", que o

levará à Inglaterra.

o Garoto Coca-Cola é mesmo uma vocação em busca

do ridículo, a comprometer o govêrno paterno.
Sabe�do que todo o seu valor e todo o seu mérito Jiesi

dem exclusivamente em ser o filhinho do governador, disso
'se vale, para exibir garotices e garotadas. cer muita coisa que anda escondida por aí., sob

No Estado somente o levam a ,sério os S(lUS compa- ra,lizado govêrno das promessas impo�síveis.
nheiros da chapa, todos já irritados com o seu egoismo Sabemos, por exemplo, que o govêrno vai empregar
eleitoreiro, que' quer para as vaidades das suas' gaiatadas e dois milhões com a luz pára a Estrada Schroeder. Impor

gaiatices todos os votos udenistas.
'

.., tânçias equivalentes foram vetadas pelo sr. Irinc{u Bor-

Bem forrado de carteira, gastando com as mesmas 'fa- nhausen para a luz das cidades da Lagunaj' de bnaruí, de

'cHidades com que o dinheiro lhe, chega às mãos, erigiu-se Pôrto-Belo e outras sedes de município. Porque, antes des

em concorrente desléal dos candidatos que, par droit de con- sas cidadeS, o benefício para 'uma pequena ·vila? A respos

quête, prestigiam a chapa .da U: D. N. Antigos e obstina- ta é clara: naquelas cidades os prefeitos são pessedistas' e

d'os valores da E}.erna Viligâncht, vêm agora sua' zbnas ná Estrada Schroeder o filho do governador, candidato de

eleitorais invadidas pelo paraquedista,.à cata de votos, Guaramirim que é, tem interesse de fazer ninho eleitoral.

com a' ambição de ser o mais votado, para exibir, prestígio. ,
O gurizelho, mostrando 'que o govêrno concentra todas

Depois de encher os próprios, correligionários, que só amor- as suas atençõés na zona do seu filial colégio de eleitores,

daç'am sua revolta à vista da filiação do peqútmote' semos- explica porque o Estado, tendo r�cebido em abril as cotas

tradeiro, ei-Io de retôrno ao turíbulo para o incensamento rodoviarias dos' municípios, só as distribuiu aos' prefeitos
paterno _ tarefa que está repugnando a todos 'quantos já udenistas, sacrificando os ontros e roubando-os, na pleni-
sentiram a: opinião pública. tude rapinante do verbo:

'

Colecionador das garrafinhas-'prêmio da Coca-Cola,
•
Explica porque verbas federais; de �milhões, para aqui

qne lhe são o encanto espiritual, o raparigo, quando com mandadas para fins específicos, foram e estão scndo des

elas se chateia, faz birras e reinaços e se dá ao desplante viádas e consumidas em obras' outras, éQnstituindo isso,
de brincar de testa-de-ferro, assinando ágressivos arti- ,também, crime de responsabilidade.
guetes alheios, que a imprensa provinciana, �onesta, mas Na sua inconsciência, o meninote mostra porque 01
pobre e necessitada, acolhe com náuseas e nariz tapado. govêrno p�terno usa e abusa de atitudes discriminatórias,

As tiras escritas que lhe dão para assinar não são, en:-, ' adiantando as cotas estaduais aos municípios uelenistas e

tretaIlto; inútei5. Vão tendo o seu préstimo para esclare- negando-as aos demais, muito 'embora o pag'amento deva

Com' o ··Garoto 'Co'ea C'ola ·'1 s�r feito no primeiro semestre e ? sr. Irineu Bornhause�
_

'

VIva a enganar o povo com a mentira de q�e tem as contas

rigorosamente em dia.
'

, I' E' possível ainda que a luz para a Estrada Schroeder
o desmo-' scja a explicação do que vai pela luz da Capital, que anda

de mal' a pior.
Compreende-se, .a estas alturas, porque o govêrno não

dá às. principais estradas o desvêlo que elas mereceni: é

que todo o seu carinho, toda a sua capacidade, todos os

seus cuidados estão voltados para a zona eleitoral do fi-

lhotinho. -<

Ocorre lembrar, lendo o endeusamento, de filho para

pai, a respeito da 'citada construção da Coletoria de Itajaí,
cm fato típico do' gt;lvêrno que aí está.·A construção foi

posta em concorrência pública, que, julgada, foi vencida

pelos jovens, brilhantes e. competentes engenheiros drs.

Celso Ramos Filho e Newton Ramos.·A marmelausen polí
tica �ntrou e, sem anulação da concorrência, a construção
foi feita por um correligionário do góvernador! Evidente-

I
mente para quem procede c�m essa imoralidade, os' outros
serão sempre flôr do lodo. E se os jornais da oposição re'
lembram essas picaretagens oficiais, são lacáios indignos,
dirigidos por gente sem caráter e sem moral!

Pobre Garoto Coca-Cola! Revelando a sua imensa, e

dolorosa obtusidade mental, está pondo fora, perdularia
mente, o que mais lhe apetece na vida: ser invejado pela
fartura, do dinheiro. Entre os pobres" só os de espírito, é

que pod�]n admirá�lo e corteja-lo depois 'lue 'se fez Cú

nhecido.

MORTOS NUM ACI
DENTE DE TREM .

NOVA, DELHI, 19 CU. P.)
- Três soldados foram mor'

tos e 35 ficaram feridos, an
te-on,tem, à noite, quando
um trem militar hindu des
carrilhou entre esta . 'cidade
e Bombaim. A notícia foi
comunicada através do Mi
nist�rio da Defesa.

O Riso da Cidade'

UDENILDA - Agora chega,
PauIinho�

,

Os outros também querem
uma beiradinha .. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



E OI T A L.IJ.DEgot,Josu�Ben6
JUIZO DE RIREI,TO DA mentos juntos e de tudo e COMARCA DE TIJU'C�s·1 Faustino de Andrade, pela
COMARCA DE TIJUCAS. 'dando ciência ao represen' i EDITAL

DE CITAÇAO quantia de c-s 700,00 (se
EDITAL DE CITAÇÃO tante do Ministério público DE INTERESSADOS AU- tecentos cruzeiros), sob o

DE INTERESSADOS IN· para que intervenha em to-I SENTES, INC�RTOS E poder de 'quem, até o dia de
CERTOS, AUSENTES E do processo, 'inclusive na, DESCONHECIDOS, COM hoje se encontra, respeita';
DESCONHECiDOS, COM justificação "abinitio" pa- O PRAZO DE 30 DIAS. da, mansa e pacificamento.
O ,PRAZO DE 30 DIAS. ra que tudo se processe em 3) Assim

-

e nestas condi-
forma regular, pedem defe- .. O Doutor Clovis Ayres ções, por sí e seus anteces

O Doutor Clovis Ayres rimento, Tijucas, 29 d� i Gama, Juiz d�. Dire�to qa sores, os Suplicantes vêm
Gama, Juiz de Direito da maio de 1954. (ass) Mari- Comarca de Tt1U,cas, do Es- mantendo como suas, a poso
Comarca de Tijucas,'do Es- nho Laus." Em dita petição

I

taâo de Santa Catarina, na se. do imóvel por' ·mais de
tado de Santa Cataruui, na foi exarado o seguinte des- 'forma da lei. etc .. '. J trinta anos e querem legi
formq, da lei, etc... pacho: _ "A, com? podem. I FAZ SABER a todos timála nos -terrnos do art.
FAZ SABER aos que o Tijucas, 6-7-54. (ass) CIo' quantos interessar possa o 550 do Cód. Civil. Para es'

presente edital virem ou de- vis Ayres Gama _ Juiz de
I

presente edital de citação, te fim,' zequerern a desig'
les conhecimentos tiverem Direito." Feita a justifica', com, ci prazo de trinta dias, nação de dia, hora e lugarpa
que, nos autos de Ação de cão foi exarado o seguinte

I
virem ou dele conhecimen' ra a justificação exigida pe

Usocapião requerida por despacho: _ "Façam-se as! to tiverem, que por parte 10 art. 455 do C.P.C. é a ci
José Isaac de Oliveira 'e si citações requeridas na ini- I de Benjamim Faustino de tação dos interessados cer

mulher, que se processa pe- cial, inclusive a por edital I Andrade, e si mulher, lhe tos e incertos e dos, cori'
rante êste Juizo e cartório que será por 30 dias. =. foi dirigida a petição' do frontantes do imóvel, para
do Escrivão que êste subs temse tambem o Dr. Pro- teor seguinte: ---'- "Exmo.' contestarem o pedido no

creve, por parte dos reque motor, e o Domínio da Uni' I Sr. Dr. Juiz de Direito de prazo de dez dias, contados
, FAZ saber aos que o 'pre' rentes lhe foi apresentada ão, êste por precatória. Ti' 'I'ijucas.. Benjamim Fausti- da citação. Pedem ainda, a

sente edital de primeira uma petição cujo teor é o jucas, 8-8,1954. (ass) Glo- no de Andred� e sua mu' citação 'do Domínio da Uni

praça com o prazo de vín- seguinte: _ "Exmo. Sr. vis Ayres Gama." E para lher, brasileiros lavradores, ão e do órgão de Ministério
te (20) dias virem, ou dêle Dr. Juiz de Direito de Ti' que chegue ao conhecimen residentes nesta Cidade, público para acompanha'
conhecimento tiverem que, [ucas, José Isaac de Olivei- to de todos e ninguem possa vêm" por seu assistente ju' rem o processo em todos os
no dia 31 do corrente, ás 10 ra e sua mulher, brasileiros, alegar ignorância, mandou diciário abaixo assinado, seus tramites.' Protestam
horas, á frente do edifício ele lavrador e ela' de afaze- expedir o presente edital intentar a presente ação de por provas pericial, teste'

do Juizado da 4a �;ara á res domésticos, residentes que será afixado na sede usocapião extrao�dinário,' munhas, vistoria e depoi'
rua Visconde de Ouro Pre' nesta Cidade, vêm por .seu dêste Juizo, no lugar do na qual pedem permissão mentos pessoais dos interes:

to, 62, o porteiro dos audi- : assistente Judíciárso, abaí- costume, e por cópia publí- para expor a V. Excia. e a- sados, dando o valor de
torios do Juizo. trará á pú ! xo assinado, intentar apre' cado uma vêz no Diário O· final requererem o 'seguin- Cr$ 2.500,00. Termos, em _.. ---.....-----------------

blico pregão de venda e
I
sente ação de usocapião ex', ficial do Estado e três ueses te: _ 1) Que ha mais de que PP. Deferimentoe. Ti'

'A'v .1 SO'arrematação, á quem mais: traordinário, na qual pedem no jornal' "O ESTADO", trinta anos vêm ocupando jucas, 22 de março de 1954.
dér e maior lanço oferecer I permissão � V. Excia. para de Florianópolis. Dado e sem interrupção, nem opo- (a) Marinho Laus. "Em di'
sôbre a respectiva avalia- expor e afmal requerer o' passado nesta cidade de Ti- sição, por sí e seus anteces ta petição exarado 'o se'

ção de setenta mil cruzei' seguinte: _ 1) Os Suplí- jucas, aos dezesseis dias do sores, uma área de terras, guinte despacho: _ "A, co- A Delegacia Florestal Regional, 'no sentido de coibir, ao

tã h
.

d C d d 4 máximo possível, as, queimadas e" derrubadas de matas, a-
ros (CR$ 70.000.00), o se- cantes es ao a mais e mês de agosto do ano de sita na Joaía, desta i a e, mo pede. Tijucas, 20·4·5 .

guinte: Um terreno situa- trinta anos na posse de um mil novecentos e cincoenta medindo çem metros de (ass) ClOVIS Ayres Gama. fim de impedir os seus desastrosos efeitos economicos e -eco

do nésta, cidade, nó lugar, terre,no situad.o nesta .Cid.a- e quatro. Eu,' (ass) Gercy frente que faz a Oeste com I "Feita a justificação foi' exa' lógicos que acompanham o desmatamento intensivo � não

d 1 h d
' racionalizado, torna pública e chama a atenção de toaos os

Itaguacu, segundo sub'dis' e, a rua Fe ipe Sc ImI t, dos Anjos, Escrivão, o da' a estrada geral que vai pa' rado o seguinte despacho:
\ I di d 3960 d f

' , proprietários de terras e lavradores, em geral, para a eXi-,
trito do ,Estreito, faz,en,do me I.n o , m,s. e rente tilografei, conferi, e subs- ra Terra Nova, com cinco' _ "Façam'se as citações re- ,

d d gêncía do Cumprimento do Código Florestal (decr. 23,793,'
frente a Estrada Publica na íta rua por HlO ms. e creví. (ass) Clovis Ayres enta e seis ditos 'de fundos queridas na inicial, publi'

f d f N de 23-1-1934) em todo o Estado, de conformidade com as,

que vái para o Bairro do une os que azem ao orte Gama _' -Juiz de Direito. que fazem a este com her- candose editais-com o pra'
,

d h d d suas disposições preliminares. "Artigo 1.° - As Florestas
Bom Abrigo e fundos, ao em terras os er eiros e Está conforme o original a' deiros de Serafim Joaquim zo de trinta dias. 'I'ijucas,

F X C Ih' 'existentes no terrítórío Nacional, consideradas em conjun-
mar, onde é cortado pelo rancisco avier arva o; fixado na sede dêste Juizo, de Jesús, extrema ao Nor' 9-8,54. 1'-ass), Clovis Ayres\ to, constituem bem de interesse comum a todos os habítan-
caminho da praia de Ita- extrema a Oeste com terras no lugar do costume, sobre te com Braz Patrício Cor- Gama. "E para que che

tes do país, exercendo os direitos de propriedade com as li-

guaçú, confrontando por dos herdeiros de Benjamim o qual me reporto ,e dou fé. rêa e ao Sul com Gumer gue ao conhecimento de'
mítações que as leis em geral e especialmente êste Código,

um lado, com propriedade Gallotti e a Leste com ditas Data Supra. •
cindo Henrique Machado; todos e ninguem possa a' estabelecem".

de Maria Infancia de Amo-, dos .herdeiros de Francisco O Escrivão Gerou dos 2) Que esta posse trintená: legar ingnorância, 'mandou
rim, e pelo outro, com pro' Xavier Carvalho; perfazen- Anjos. ria, contínua e pacífica, é expedir o presente edital

priedade do Dr. Raulíno I do uma área total de 3.960 reconhecida desde 1920 a- que será afixado na sede
Horn Ferro, Salvador Di metros quadrados; 2) pos-

C
prox�ma�amente,' quando dêste Juizo, no lugar do

Bernardi e João Batista Pe' suem a referida orbe sem SENA' era titular dela o Sr; Atílio, costume, e por copia publi-
reira. O terreno em apreço interrupção, nem oposição, digo o Sr. Custódio' Amo- cado uma vêz no Diário
tem mais ou menos trinta tendo como suas, isto é, a' rim que alí se manteve duo Oficial do Estado e três ve-

metros de frente porduzen- tribuindo a sí a propríeda CURSO DE ESTRUTURA rante nove anos, vendeu em ses no jornal "O ESTADO",
tos ditos de frente a fundos; de, na forma do art. 550 do AN�LISE DE 'BALANÇqS sezuida a Atílio Campos de Florianópolis. Dado e

entretanto, a linha lateral C. C., muito embora não Filho, que após ter ocupado passado nesta cidade de Ti'

que confronta com o dr. possuam qualquer título for' O Departamento Regio por seis anos mais ou me- jucas, aos, dezessete dias
Raulino Horn Ferro, 'ao a- mal da prova de domínio; nal do SENAC, fará realí- nos transfere e.cede sua o' do mês de agosto do ano de'

tingir terrenos de' Salva' 3) A posse que data de zar, a partir do dia 6 de sei c�paçãp por Cf$ 200,00 pa' mil novecentos e cincoenta
dor Di Bernardi quebra' mais de trinta anos, soman- tembro próximo um, curso rto slf. Gurmecindo Henri' e quatro. Eu, (ass) Gercy
pra dentro do terreno óra

I do-se as dos seus anteces rápido e intensivo de ESr �ue l'4acl{ado: este por sua dos Anjos, Escrivão, o' da,'
descrito, passando a delimi- I

sores, apresenta a seguinte TRUTURA E ANALISE vez em 10 de setembro, de tilografeí, conferí e subs'
tar os fundos das proprie-' sequência: _ Carlos Gon- DE BALANÇOS. 1935 vendeu a João Pedro creví. (ass) Clovis Ayres
dades de Salvador 'Di Bel" çalves de Abreu, .hoje fale' ,Pfofessar� a� aulas, o Dr',:Reis e sua mulher! estes� Gama Juiz de Direito. Está
nardi e João Batista Perei' cido, esteve na p,osse dêste ,Albmo Stemstrasser, pro- posseiros desfrutaram do ,conforme o oDiginal afixado
ra, com as terras de Espo' terreno, co� prec'isão deste fessor da Fac,uldade de ti· referido terreno até 1945, na sede dêste Juizo, no lu
.lio, tomando depois a di- 1920 até 1936, data em que ,ências e Econômicas da Uni' quando dêle se 'desfizeram gar do tJOstume, sobre.o
reção da praia, e reduzindo a transferiu para Melchia- versidade Católica do ,Rio em favor de Alfredo' Luiz qual me reporto e dou fé.
daí em diante" á largura do des Laus" para liquidação Grande do Sul, autor de vá, Cums, por Cr$ 400,00 (conf. Data Supra.
terreno para sete, metros de uma dívida; êste possei' rios livros e mestre de inve' ,doc. parto Junto). Um ano O Escrivão: Gercy dos
apenas, serve, éssa,mesma ro acupou o terreno e dele jável valor e conceito. depois, Alfredo Gums ven- Anjos
linha, de 'divisa entre as desfrutou até 1942, ocasião Durará o Curso de 6 de

j
-

�;i;:l ::��:i:��:��:!e:� :��;��::�;e!::���ei: i�i��t�h��:�;e��n��t!� r-i".3 I�ij Ia.,t fIl
vista disso a área total do compradora, de, se haver pOSlçao segUIda de semma' -

terreno inventariado é 'de extraviado o, documento, rio para a discussão depro'. (Q REGULADOR VIElR.'!
.

apenas 4.040 metros q1.J.a' mas que o,mesmo havia si, blemas, durante o tempo 'A. mulher nitará dor••

, drados, sendo que 'as linhas do levado em B/12/1942;' que o gêner:o dêstes exigir.

'�"�
ALIVIA AS CóLICAS UTERlNA�

das confrontações a�ima re' sendo titulàr da posse He' Para matrícula serão a' '

../ _" F..mprega-ae com" vantali�m, ,pna
feridas são todas determi- lena Sebastiana, a transfere ceitos contadores, técnicos r�,' combater .1 FIore. Branca., ColJ·

nadas por ceercas construi' em 1946 a Maria Josefa em contabilidade, guarda':
,

,.

"V�f�"l",:,�,'9',.:�'
caa Uterinas, Menltruaea. apll. o

com moirões de madeira, Roiver, conforme escritura livros provisionados e a14-

��''",,:, "

"",',

...-.".�,.,:,.\,
�arto, e Dore. DOI ovário••

arame e bambú. Na parte particular junta; por sua nos da Faculdade de Ciên-
_

,
"' ..1

I podero.o calmante e Reaula
da frente o imovel, proxi- vez então Maria Josefa em cias, Econômicas. �1:,�� 'n' do� por excelência.

mo á estrada, está construi' 1950, vende ao atual possei- TODAS AS INFORMA' .....'I� �'�W FLUXO SEDATINA, 'peja *It& com·

da uma casa de material, rO e ora requerente, todos ÇÕES SERÃO PRESTA·
. "'j_"J:I:--:-r- <

'Ãf provada eficacia é receitada po, ADELARMO OLIVEIRA NUNES e D. DONATA NEVES
- t�J'9.filHA \-. M... •

coberta d!= telhas, forrada, os -direitos que exercia so- DAS, PELO SENAC, A A· médico. iluatru. ,NUNES, participam aos parentes e pessôas de suas rela-
assoalhada com diversos bre o aludido terreno, pas' VENIDA HERCÍLIO LlJZ, FLUXO SEDATINA encontn... em _

'

,

.

d 'd t' , 57, DAS 9 AS 12 HORAS. toda' ....rt.. çoes, o co�trato de casamento 'de seu filho' VALMIR com

compartimentos, casa 'esta já san o es a epoca ate apre' _

bastante antiga em máu es- sente data a pertencer a Jo'
a srta. Maria de Lurdes Jtussi.

tado de conservação, dita sé Isaac de Oliveira; 4) Me'

"" M I-..!SA' ',E('louradorpropriedade foi adquirida ses' atrás, os Supl,icantes
'"
�

.

'"*,

�
"

�� ,'li'
.

antes do Codigo Civil, que

I
construiram uma casinha Preciza-se de um na Em-

acho valêr a quantia de se' de ma.deira sobre o referi'
d f No I;>róximo dia 20, 6a . .feira, às 7 horas, no Altar de preza Florianópolis, S.A.

tenta mil cruzeiros (CR$.. o terreno, con orme se vê -

na AvenI'da HercI'lI'O Luz

I
r d d Sao Judas Tadeu, na Catedral Metropolitana. será re-

70.000,00) ,. O ivomel' acima no ta ao o pagamento, a
zada missa de 60 mês em sufÍ'ágio da alma de 107 com o Sr. Aldo Rocha.

foi inventariado' em virtu- respectiva licença ' munici-
de do falecimento de PLA-- paI; 5) Nestqs condições,

M Á R lOS C H M I,D T

CIDO MANOEL LUIZ E nos termos do art. 455 do Manejada rezar _por seus irmãos que convidam os

sua mulher D. MARIA CA- ! C.r.C. pedem e' requerem a
parentes e amigos do extinto.

V
'

I
Desde já manifestam-se gratos aos que compare-

,TARINA DE JESUS. E, . Excia. que, pre iminar' cerem a êste ato de fé católica.
para que chegue ao conhe� mente, marque dia e hora
cimento de todos, mandou para a justificação na forma
expedir <> presente' edital da lei e estando esta plena
que será afixado 'no logar mente provada, sej_�m cita
do costume e publicado na dos os interessados certos e

forma da lei. Dado e pas-- incertos e os confinantes do
sado nesta cidade de Flori' ,imóvel, para dentro do pra'

anópo!is, aos quatros dias' zo da lei apresentarem suas

do mês ,de agosto' do ano de contestações, sob ,pena de
mil ,novecentos e cincoenta justificação amplamente que
e quatro. Eu, VINICIUS está a posse dos requeren'
GANZAGA Escrivão, o suo tes, ser imediatamente jul
bscrevi. (Assinado), Mano' gada a procedência da ação
el Barbosa de Lacerda. Juiz e expedido o mandado que
de Direito da 4a. Vara. autoriza a respectiva trans-:
Está conforme crição. Dá-se a ação o valor
O Escrivão de Cr$ 2.100,00. Nestes ter'

VINICIUS GONZAGA. mos, D. e A:, com os docu'

Florianópolis, Sexta·feira 20 de Agôsto de 1954

Editai
JUIZO DA 4a VARA
FEITOS' DA FAZENDA
PUBLICA DA ,COMAR
cA DE FLORIANÓPOLIS
EDITAL DE PRIMEIRA

PRAÇA COM O PRAZO
VINTE DIAS

EDITAL'

'o Doutor MANOEL
BARBOSA DE LACERDA,
Juiz de Direito da 4a. Va
ra _ feitos da Fazenda Pú
blica da Comarca de FIo'
rianópolis,

.

Capital do Es
tado de Santa, Catarina, na
forma da lei, etc.

o Preceito do Dia
O indivíduo adulto ,déve

pesar tantos quilos quantos
centímetros tenha acima
de um metro de, altura; to�
lerando'se lIma variação até
10%'. A altura de 1,60m,
pór exemplo, deve corres'

ponder o pêso de 54 quilos, Ino mínimo, .ou o de 66, no
máximo.Tarrto o excesso

quanto a deficiência de pê' !

so relevam alteração da
saúde.

Verifique', 'ao menos

uma vez por mês, a re
lação entre seu pêso e

altura. Assim terá um
.. bom índice de sua saú
de. - SNES.

t Missa de 7- dia
VIúVA MARIA BANDEIRA PESSOÀ MONTEIRO
Múcio Monteiro e família, consternad�s com o faleci

mento de suá' genitora, sogra e avó, Viúva Maria Bandeira
Pessoa Monteiro, ocorrido a 12 do corrente, na cidade de
Juiz de Fóra, em Minas, convidam as pessoas' de suas re

lações e .amizade para a missa de 7° dia, que, em intenção
da alma da querida extinta, mandam celebrar no próximo
dia 20, às 7 horas, na capela do Colégio Catari,nense.

lONta._� c:.a. r...."50
rlU"""-IIN�805&1IIIA8 / '--••�

BANCO DO BRASIL S. A.
CARTEIRA DO COMÉRCIO EXTERIOR

COMUNICADO N. 28

LEILÃO ESPECIAL DE DIVISAS - Produtos

, agro-Pecuártos
A .CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR, em adita

mento ao Oomunícado n. �6. de 16-6-54, torna público que
ficam incluidos no 'leilão especial de divisas, para impor
tação de produtos agro-pecuários, de que trata a Instrução
n. 86, de 11-3-54, da: Superintendência dá Moeda e do Cré

dito, a partir do pregão de 27-8-54, os seguintes materiais:
Primeira categoria

5.12.42 - Arsênico branco.
5.15,79 - Brometo de metila.
5.39,99 - Paranitrofepil técnico.

Segunda categoria
7.36.99 - Papel de seda, até 20 g p/m2, próprto. Para

embalagem de frutas, nos formatos e com os

dizeres exígídos pelo Ministério da Agricul
tura.

Os produtos constantes da lista supra, com as caracte

rísticas e finalidades indicadas, não poderão, em conse

quência, ser importados mediante apresentação de certifi-·

cados de promessa de venda, de cãmbio adquiridos nos lei
lões normais de que trata a tnstrucão.n. 87 da SUMOC.

A Cartéíra esclareee, outrossim, que, por equívoco de

'publicação, foram mencionados no, referido ComunicaclD 26

os ítens ns. 5,30.69 e 5.35.99, que, pelo presente, ficam cor

rigidos para: '

5.30.79 - Hexacloretana, ortodiclorobenzeno, paradí
clorobenzeno e dibrometo de' etileno.

5.35.59 - Ésteres dos ácidos renoxíacétíco,
tico e metilclorofenoxiacético.

RIO DE JANEIRO, 13 de agôsto de 1954.
(a) Luiz de Moraes Barros -=- Diretor.

(a) Luiz de Oliveira Alves - Gerente.

trícloracé-

"Artigo 2° - Aplicam-se os dispositivos dêste Código,
assim, as florestas, como as demais formas de vegetação,
reconhecidas de utilidade às terras que revestem".

QUEIMADAS - Só poderão ser efetuadas queimadas
mediante, licença de autoridade florestal. O Código proíbe:

1° - Deitar fogo em campos ou vegetação de cobertu

ra das terras, na vizinhança de vegetação arborea de qual
quer natureza, protegida, como processo de 'prepàração das

mesmas para a lavoura, ou de formação de campos ártín

cíaís, sepllicença da autoridade florestal do lugar e obser- ,

vância das cautelas necessárias, especialmente quanto a

aceiros, aleiramentos e aviso prévio aos confinantes, com

24 horàs de antecedência' (Art. 22, a).
ção até 90 dias e multas até Cr$ 2.000,00 (Art. 86-2).

. Aos contraventores serão aplicadas as penas de deten-
2° - Preparar carvão ou acender fogos, dentro das, ma

tas sem as preeauções necessárias para evitar incendio.

(Art. 22, d).' I

Ao contraventor serão aplicadas as penas de detenção
até 90 dias e multas até Cr$ 2.odo,00 (Art. 86-2).

30 � Fabricar, vender óu soltar balões ou engenhos de

qualquer natureza, q�e possam provoc'ar incendios �os cam- '

pos ou floretas. (Art. 22' § 1°).
'

Ao contraventor serão aplicadas as 'peI}as de detenção
até 15 dias e multa de Cr$ 500,00. (Art. 86-3).

Sempre que' verificar o começo de infração, e se o' in
,Er:Úor não tiver sido anteriormente achado em falta desse

�ênero, o guarda: ou vigia o cOl].vidará a cessar a ação proi
bida. Não sendo atendido, o funcionário usará dos meios

coercitivos, facultados por êS,te Código, para evitar que a

ação continue, e, autuará o lnfrator, em flagrante, conside
).'l!-ncto-se a- infração qualificada e consumada, para os efei

tós da imposição da pena. Se for atepdido o' convite do a

gente, o infrator responderá pelo's prejuizos materiais cau

sados e será passiveI 'somente da pena de multa em que \

houver incorrido. (Art:-- 68).
'

Participação

SILVINO RUSSI e D. ALCESTE CARDOSO RUSSI,
participam aõs parentes e pessôas de suas relações, o con

trato de casamento de sua filha MARIA com o sr. Vál-,
mir Neves Nunes.

VALMIR, e MÀRIA
noivos

. ,)
Santo Angelo, R. 'G. 'do Sul, 12 de agôsto de 1954

FOTOGRAFIAS'
'

CASAMENTOS - BATIZADOS -:- ANIVERSARIaS
REPORTAGENS

'

EM' GERAL
FOTOGRAFO DE "O, ESTADO"

, R. C. Mafra 160 - Jornal O'Estado � Te!. 3022,

. Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro '50. '

Em Lages, no sul do Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores viajantes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Coluna· Uni
versitária
M. L. MEDEIROS VIEIRA

Sób o título acíma, uma

revista universitári� publ�
cou, ha pouco, no�avel arti

I onde são anahsadas as
go, .

..,

. éáusas da crise do ensmo JU-

údico. ..
.

Entre estas, menClDna a

Sência de uma base cultu-
au .

l'bastante ampla que deve
ra .'

possuir o estudante � m-

, reito., .

Outra, é a falta de ínte-

rêsse pelos proplemas mo

rais e sociais, do HOMEM c

da CIDADE HUMANA.

Realmente, se o estudante

de Direito não possuir certas

nocões filosóficas ímprescín
dí;eis para o estudo do Di

reito, êle se perderá no mal'

das teorias jurídicas, tão

numerosas e tão contraciító-

rias.. h

Outro ponto: difícilmente,

ou quase nunca, o vestibu

lando ou calouro de Direito

possui a noção exata do que

seja o Direito. Diz o, comen

tarista: "O vestibulando ou

calouro de Direito não possui
geralmente nem' uma noção
meramente íntelectual do

que seja o Direito. Só, aos
poucos, com-as aula� de In

trodução à Ciência do Direi

to, ao mesmo tempo que co-

meca a conhecer as frontei-

ras· do mundo jurídico, os

seus limites internos e os

seus problemas técnicos, e

doutrinários mais 'gerais, vai
o primeiroanista entenden-

do a natureza do Direito,
_'

que êle Ignorava inteiramen

te. Isso, quando o curso (le

Introdução é bem dado e

bem feito ... "

Referindo-se aos proble
mas propriamente' morais
do jurista, e do advogado, a
firma: "Êsses são intrinca

dos, árduos, e o profissional
cuja rormaçâo moral, falhe,

v:erise-á tentado à adoção
de certas soluçõ�s mais fá

ceís; mais cômodas, embora

menos honestas... Há mais.

O bem contra o qual atenta
o mau advogado, o mau juiz,
o mau jurista, que erra' -

principalmente no terreno

móral, embora também ))0

terreno técnico por ignorân-· um pouco - da formação
cía, por fraqueza, por defici- técnica dos profíssíonals do I

ência de formação, ou por Direito; Quanto à formação
outros motivos bem menos moral as perspectívas são

confessáveis � êsse bem é bem piores. E mesmo no ter

um bem abstrato - à Justi- rena dia formação técnica',

ça. A nossa civilização, íme- há muita coisa por corrigir".

díatísta, positivista, progmá- E' porque inteligente e

tíca, tecnicista, é infensa às prático, o autor de tão ínte

abstrações. Revolta-se _ em- "ressante estudo, cita algu
bora nem sempre contra os mas' medidas úteis para com

atentados à vida humana; bater tal situação:
mas já não sabe com nitidez 1 - Da parte das autori-Io que é justo ou injusto, já dades federais, um maior ri

quasi nem acredita na Justi- gor na concessão de licenças' -----.-----------

Para instalacão de. faculda- dos, pelo menos aparente-
ça, pois a tanto chega o seu . mente.
afastamento do Direito Na- de2· b _ Reintrodução da cadeí-
tural, da Moral Natural, e o Da parte dos profes-

sores, e dos examinadores ra de Filosofia do Direito no

seu caráter inumano. C d B h I d
de vestibulares, uma aprecia- I urso e ac are a o, a e-

Todos êsses fatores con-
ção justa e rigorosa dos alu- xem�lo do que_ se observa na'

correm para que a 'formação
nos, reprovando. de fato quan I Bahia e em Sao Paulo,

.

por
moral e mesmo técnica dos

d
. .

.

E" exemplo.
f tu p oríssíonaís do Dí

o neeessario reprovar. E" tí f'
.

u uros r -

preciso impedir que se for- . ct
� .nsmo �r� .!Co e !C�_

reito seja encarada como
b h" I b t

en e, o que exigrna - eVI-
x

muito difícil e de pequena
mem ac areis ana fa e os.

d t t
'.

d' di ANIVERSARIOS
I
-- sr. Edmundo Nemezes

Mas que' os senhores prores- en emen e - maior el-' .

utilidade. O melhor, para cação dà parte dos prof'es- FAZEM ANOS, HOJE: -- sr. Nelson de Almeida
muita gente é mesmo obter

sores compareçam às aulas,
seres. \

-- Jorno Jáu Guedes, Pre- .Coelho, funcionário do D.
ensinem e estudem a maté-, Quanto sidente da Caixa Economi- C. T.o diploma de qualquer jeito à, formação ética,

e depois ... "se yírar", Como
ria de suas cadeíras. é preciso que todos _ pro- cal Federa� �este Estado; ,I

.' .

consequência, pululam os Mesmo porque, em caso fessores, alunos, Diretórios"
-- �r. Joao G?nzaga, T;- .

-- menina Helvira-Maria,
maus estudantes de DireitÍo, contrário não terão autorida- Congrellaç?es,.- interes��m-I so.urelro da Caixa Econo� i

filha do, sr. Osvaldo !l0r�,
os maus advogados, os m�us de moral e cairão no síste- se realmente por uma digna mica Federal deste Estado, -- sta, Norma-Marra, fI"

juizes, os maus professores ma do "faça o que eu digo e formação moral dos futuros -- menino Murilo, filho lha do saudoso conterrâneo
de Direito, moral e' íntelec- não o que eu faço". Ou fe- juristas. "

do Ten. Adrélino 'Nativida- sr. Narbal Veigas /

tualmente falando. E' ver- charão os olhos complacen- As reformas "qúe- sugeri- de da Costa e sua exma. es- i
(
- meni?o Renato, filhó I' dade que, como dizia há dias temerlte a todas as "marme- mos, podem parecer antípá- posa d. Auta Luz da Costa; ao, sr. Olimpio T. da Silva

em uma de suas aulas o ladas", e a tôdas as ígnorân- ticas. 'São entretanto salu- -- sr. Nilo Veloso Junior do comercio local.
prof. Santiago Dantas, SE A cias como fazem certos ílus- tares. Mas sozinhas não re-

-

FACU�DADE E' MUITAS tríssímos senhores professo- solvem nada. AVENTURASVEZES BENI'GNA, E DEI- res catedráticos... Porque a maior reforma,
'

.

.

XA PASSAR E BACHARE- 3 - Da parte da admínís-
-

terá de partir dos próprios
LAR-SE QUEM A RIGOR tração das. faculdades, ínte- estudantes de Díreítç, de
DEVERIA SÉR REPROVA;.. rêsse por certa! reformas, uma dedicação maior ao es

DO, O FôRO E' IMPIEDOSO necessárias como, por exem- tudo e de uma compreensão
E SEVERAMENTE CONDE- plo: mais clara e mais vivida da
NA AO FRACASSO PROFIS- a - Criação do sístefna de necessidade enorme que tem,
SIONAL GRANDE PERCEN ... trabalhos práticos .durante o a sociedade de bons protís
TAGEM DE BACHARÊIS ano, qUE) levariam' os estu- sionais do Direito, e do mal
MAL PREPARADOS. E' tam- dantes a pesquisas bíblío- horrível que causam ao Bem
bém verdade que em vários gráficas e maior contacto Comum, aquêles que' usam

vestibulares de faculdades real ·com os problemas [u- mal, por ignorância ou por
nacionais têm os examina- ridíeos. Na Bahia,' o sistema falhas morais, de sua qualí
dores cumprido sua missao é adotado com bons resulta- dade de homens da' lei.
com dignidade, Justiça e ri

gor, e que existem inumerá
veis professores de Direito,
no país inteiro, que são fa-

, \

mosos, em suas faculdades,
pelo' grande número de re

provados em suas cadeiras.
Mas êsses fatos podem indi
car apenas. que ainda se cui
da no Brasil - ao menos

)'

Stgndard

Rua 24 d. Maio, 250 - São Paulo - Brasil

. ,

POSICÃO DO IV CENTENÁRIO DA CIDADE SÃO PAULO
Vinde todos: homens, mulheres e crianças, de tôdas as cidades,

,

de todos os Estados, d� tôdas as raças, 'dec todos os credos! O Brasil
, \ .)

INAUGURAÇÃO
21 de agôsto

inteiro vai desfilar. Vinde ver a sua indústria, o seu comércio,
.

'� . .

a sua agricultura, a sua arte, os seus costume.s, a sua história,
o seu progresso! Vinde ver tudo isso, e muito mais, no maior

conjunto arquitetônico; no ,gênero, em todo o �undo! Vinde todos,

amigos, que "tudo istci é teu, ó meu Brasil"! E sereis bem-vindos.

abre suas

portas -

'ao Brasil e
ao Mundo

COMISSÃ� DO IV CÉ1'I!ENÃRIO DA CIDADE DE SÃO PAULO.
"

( '.'
, ,Para maiores detalhes sôbre o programa das festividades, escrever à Comiuão:'

'

leiTE
�--_._-�

,Agência
de

Publicidade
CaIu P..tal. IfI
Pl.rI••6,.U.
8..ta c.tarla.

-

,,0 ESTADO"
NO ,LAR E N.A SOCIEDADE

VOZES DA. QUERÊNCIA
RUY CARDOSO NUNES

• Lembro a fazenda envolta em claridade,
das estrelas coberta pelo manto,
e ouço vozes na voz de atroz saudade,
vozes' amigas que eu conheço tanto! ...

_
Ouço, como ecos tristes do meu canto,
de um quero-quero os gritos de ansiedade;
e, como alguém gemendo, imerso em pranto,
um sincero a bater na soledade!
E, na fónte que canta entre os varzedos,
ouço um rumor estranho de segredos,
de VOZ(;)S j á perdidas na distância ...
E me vejo, voando como o vento,'
num "pingo" báío, que era um pensamento
repontando a boiada pela estância'.

'

.H OJ E NO PASSADO
20 DE AGOSTO

A data de hoje recorda-nos que:
em 1759, em Lisboa, com a idade de 94 anos, fale
ceu a Condessa ao Rio Grande, viúva do Almiran

te Lobo Furtado de Mendonça e filha do General
Francisco Barreto de Menezes, o yeneedor das duas
/

I

Batalhas dos Guararapes;
em 1782, em Recife, nasceu Bernarde José da Ga

ma, Visconde de Goiana, ali' falecendo a 3 de A-

gôsto de '1854;
, '

em 1822, Joaquim Gonçalves Ledo, presidindo uma

sessão do Grande Oriente do Brasil,' proferiu um

discurso em que 'declarou ser Chegada a ocasião de

proclamar-se a independência no Brasil;
em 1823, D. Pedro I, Imperador do Brasil, assinou
decretá concedendo a Maria Quitéria de Jesús o

soldo de Alferes de Linha pela intrepidez com que,
110 Exército Libertador da Bahia, se distinguira em

diversos combates;
em 1835, no Rio de' Janeiro, fàleceu o ensaista Jo

sé da Silva Lisboa, Visconde de Cairú, nascido em

Salvador a 16 de julho de 1756;
em 1842, travou-se a Batalha de Santa Luzia, ga
nha pelo General Caxias sôbre o exército dos líbe-

.

raís mineiros, terminou assim a guerra civil de Mi

nas Gerais; .

I
em 1878, faleceu o Senador Jeronimo Martiniano
Figueira de Melo, nascido em Sobral, a 19 de abril
de 1809;
em 1918, faleceu um dos mais ilustres jornalistas
brasileiros, Alcindo Guanabara, nascido em �agé
a' 19 de julho de 1865.

André Nilo Tadasco

00
-

. ZE-MUTRETA •••

-- _ -- -- o

....
.. '-- "-- _

,CASA DO PEQUENO JORNAL'EI,RO
No próximo-dia 11, no llre IensClube, ouviremos a vóz encantadora da excelentíssima sen�ora IVONE BROGGE-

.
,
",.

MANN LEAL, cantando-'Iindas canções brasileiras, no Bingo em benefício da Casa do Pequeno Jornaleiro. Os va-

liosos prêmios estão expostos na vitr! ne da Casa Hoepcke e os cartões estão à venda na Casa Beírônlca.
-

'.

.'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SERÁ tNICIADA, DOMI.NGO, A SEGUNDA ETAPA DO CAMPEONATO CITADINO DE PROFISSIONAIS, DEFRONTANDO-
SE O} ESQUADRÕES DO GUARANI E BOCAlUVA. NO TURNO' O "BUGRE" CONSEGUIU LEVAR A MELHOR' SOBRE
O VICE-CAMPEAO PELA - CONTAGEM D,E 3 X 1. CONSEGUIRÁ O QUADRO DA MARINHAVIN'GAR-SE DO REVÉS

SOFRIDO?

A 1 e, rodada do
Campeonato Ca--

•

noca

RIO, 19 (V.A.) - São os

seguintes os jogos da pri
meira rodada do Campeona
to Carioca de Futebol:
Sabado - São Cristovão

x Vasco, no Maracanã. '

Domingo - Flamengo x

Canto do Rio, no Maracanã.
Botafogo x Olaria, em.

General Severlano .

Fluminense x Portuguê:
sa, em Alvaro Chaves,

ES-P'Ort 1-V'O"
I e:�:1���:�OdexCa�t�:rica,

, Bangu x Madureira, no

Estadia Proletário.

. ,

, - .

. .

_(�(�(I'_'()""()""'(�)""()'-'<>'-<����·-""""'·-·-·"'-·"'�_··.)"(�)�()....()�()�)...(),•.-...()..()...()...()...(��.,..

.........., "•••••••••••�.,_u_.o _o o_� -� ..

" o 'Estado
'Sangue' novo no'

Vasto
o FESTIVAL MONSTRO DO
VENDAVAL ESPORTE CLUBE

EXECUCÃO DE MARCHAS NOS'
, , ,

INTERVALOS DOS JOGOS

$: * *

DO ESPORTE DA VELA
Dizem que ...

RIO, '19, (A.V.) - A' di
· .. A Federação tomará provídêncías no sentido de recâo vascaina está decidi

da
�

em renovar o seu plan-
tel, a fim de que o mesmo

ganhe sangue novo. Os jo
gadores que mais podem ser

aproveitados, estão sendo
dispensados, sendo que Jar

ge e Friaça foram os primei
ros a' receber o "bilhete
azul". Como prêmio' ambos
os jogadores receberam pas
se livre do clube. I ° atacan
te já se acertou com a Ponte

, .' O Ditador vai receber uma vela inglesa e já está Preta de São Paulo e o mé
dio está em entendimentos
com o Bangu. Também ou

tros elementos serão dis
pensados: Ernani e Osval
do terão passe livre, embo

· .. O André, domingo, dia J5 p.p., trocou seu passeio ra se saiba que Osvaldo
Iomínical ao Iate, pela excursão da F. C. F. à Imbituba, custou meio milhão quando
) voltou mais morto do que vivo devido as estradas; Pude-' foi adquirido do Botafogo.

° América, por sinal, quer'a l Habituado em comissões de regatas com água fresca e
Ernani. Danilo também se-.

auxiliares. . . rá dispensado. Seu p1,lsse
custará 330 mil cruzeiros.

· .. A Federação realizará no dia 28 dêste, uma festa Elias e Chico também rece

la qual será empossada a -Diretoria que regerá os destinos berão dispensa enquanto
ia mesma durante' o, exercício 1954-55. Parabens e muitas que Mirim está na "depen-

.
•

. dura", tendo como chance afelicidades a nova Diretoria das "aves": Socó e Pinto. '(O oportunidade de disputar a
Horacio continuará com o rosário),

\ posiçao com Laerte IIL
,

" * '" , ", I
Mesmo perdendo a posição'

Que o _Marfim não sabe a côr a ser usada no fun- o gaucho não será dispensa-
lo de seu barco, pois só em mudar de Clube o barco eS-1 do,';ranhou. Calcule se trocar a côr. (O ex-campeão, anda. de

•

azar).
.

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

RIO, 19 (V.A.) - ° pre- I corporações, também o

.Foi corôado' de compleot (decisão por penaltys 3xO). sidente da Federação Me- I Exército, a Marinha e a Ae-
êxito o festival que a equi- DISCIPLINA tropolitana de Futebol, de ronáutica serão solicitadas a

pe .do Vendaval E. C. rez rea- 1.0 lugar - Juca do Lóid acôrdo com o pensamento! colaborarem com o futebol
lizar nos dias 7 e 8 do cor- F. C. dos representantes, dos clU-1 carioca, Em cada intervalo
rente no gramada da Peni- Taça - Dr. Telmo Ribeiro bes na Assembléia Geral de [ôgo a ser efetuado no

tencíáría do Estado; do qual 2.0 lugar _ Renascim F.C. vai se empenhar junto ao : estádio do Maracanã, uma'
contou com nada menos que Taça - Transportes Aé- almirante Sílvio de Camar- banda seria .utilizada.
26 valorosas agremiações de reos Catarinense.

go, 'coronel Sadock de Sá;
nossa Varzea. Assim é que APRESENTAÇÃO e general Ururay de Maga- A d I Cnosso repórter estando pre- 1.0 lugar _ Paisandú F.C.

lhães, respectivamente, co- prova o pe o .

. sente a este grandioso espe- Bronze - Delamar Vieira d t d C d F Iman an e o arpo eu;'

dtáculo futebolístico, teve oca- e 2 medalhas oferecidas pe-
zileiros. Navais, do C,or.po d.e IN. D. O Estatuto asião de organizar especial- lo Senador Carias Gomes Bombeiros e da Policia Mi-

mente p'ara este Diário o de 'Oliveira, ao presidente do
1 I F C Fitar �ara conseguir. a co a-

.

programa seguinte: Clube
boraçao dos mesmos no sen-I • • •

2.0 lugar - Juca do Lóid
tido de serem colicadas á Segundo noticias chega-Taça - Tuffi Amín
disposição da F. M. F. as das do Rio, foi aprovado peVENDA DE AÇÕES /

1.0 lugar Extra _ Cópa bandas militares daquelas lo Conselho Nacional de
corporações, que executa- Desportos e homologado peCairú II; oferecida, pelo sr.'
riam marchas e ."dobrados" ,lo ministro da Educação, o

nos intervalos dos jogos do Estatuto da Federação Ca
Maracanã. Além daquelas tarinense de Futebol.

nas proximas regatas" só se inscreverem barcos que, pos
suam em suas velas, os 'numerais de identificação' e classe.
(Os que não possuem, tratem de fazê-los, pois tudo indica

.

.

.me as coisas vão entrar nos eixos),
* * *

· ,. A turma do "Veleiros" confia tanto nas proxímas
vitórias, que nem se preocupa em preparar seus barcos,
mesmo sabendo que a dupla Portuguesa faz parte do Clu
be da Pedra Grande.

I, * * *

prêparando seu famoso "Toró", para as regatas vindouras,
proibindo até' que o Lagoeiro ande de bicicleta para não

,

.
SABADO DIA 7

1.0 -jOgo _ Crispim Mira

F. C. 1 x Botafo-go F. C. O

Juiz _ Bl'áulio Silva

BrQnze __:_'.'Senádor Carlos Jorge Franke Geyer
Gomes de Oliveira Vencedor _ Juca do Lóide

Vencedor - Crispim Mira 1.0 lugar _ Taça Irineu

20 jogo _ Madur,eira F.C, 1 ,30rnhàusen, Governador do

x A. D. Portuguesa O 3stado

Juiz _ Bráulio Silva Vencedor _ Juca do Lóid .

Bronze _ Miguel Daux 2.0 lugar Extra _' Taça
Vencedor _ Madm:eira F.C, 3ed:mtina

3.0 jogo - Figueirense F. Vencedor _ Rehascim F.C:
C. 1 x Barão de Capanema 1 2.0 lugar _ Bronze Emidio

Juiz - Ferrinho Cardoso

Bronze _ .Jupy Ulisséa Vencedor - Renascim F.C.

Vencedor '_ Barão de Ca- 3.0 lugan "":Taça Vice-AI-

panema � x 2 ---:r (penalída- miran�e Carlos da Silveira

des máximas) , I Carneíro'4.0 jogo - Espanha F. C. Vencedor - Paisandú F.C.

2 x Delamar Vieira F. C_ 1 4.0 lugar _ Bronze - Ele-

Juiz _ Walter Clímaco tro-Técníca: e 1 medalha a-

Taca _ Aquilles Cascaes terecída pelo Senador Carlos

vonceoor - Espanha F. C. Gomes de Oliveira, ao presí-
5.0 jogo _ Taúbaté F. C. dente do clube

O x Rio Branco F.C.- 2 Vencedor _ Rio Branco

Jui� - Bráulio Silva I
F. O.

Bronze _ Tenente' Olímpio
Santos
Vencedor _ Rio Branco

F. C.

.ierder pêso. (Está com vontade!)
* * '"

BROGNOLl ESTREOU; BITINHO NÃO!
gramado. Quanto ao afacan
te foi infeliz nó "afrato"
do tricolor, contundindo-se
e ficando impossibilitado de

Dois novos valores pre
tendia' o Paula Ramos Ian
çar contra o Imbituba:
Bragnoli, cedido pelo Avaí
por emprestimo e Bitinho,
.exdefensor do Figueirense.
A arqueiro extreou auspi-
ciosamente, destacando-se

como um dos melhores do

Bocaiuva e Imbituba, campeões de aspirantes de 52 e

dar seu concurso ao quadro
paulaino, que assim teve de
ímprovísar Renê no coman-

.

'Ido doi ataque.
.

.

,

/
'

NÚMEROS DO CAMPEONATO DE
ASPIRANTES

Bocaiuva e Imbituba, sem derrota e

Avaí, Atlético e Guaraní, sem vitória

Aguardem nóvas. _ .

Gaivota nó Monte
Alegre' '

,

BARLAVENTO.

•

NOTA'

ERNANI, RENÊ E OSÉAS, OS
MARCADORES

Noticias chegadas de
Curitiba revelam que o ata
cante Gaivota, do América
e da Seleção Catarinense,
tendo agradado nos testes
a que 'se Submeteu no Clu
be Atlético Monte Alegre,
deverá ser contratado pe
,10 clube paranaense, cUJO
conjunto, de profissionais
obedece. á direção 'do ar

�u�iro conterrâneo Nival
do Gouvêa .

A lindíssima Cópa
II, oferecida pelo sr,

Cairú
Jorge

"6.0 jogo _ Renascim F. C. I�. Geyer, que ficou de posse

1 x Riachuelo F. C. O do. Juca do Lóid, foi entre-

Juiz _ M. Póvoas gue ao presidente do clube' 53, respectivamente, não conheceram um só revés no cer-

Bronze _ Dr. Cid Rocha que se destacou na venda de tame da categoria, cujo primeiro turno terminou domingo. Não pudemos- assistir Im- intermédio de Ernani,' aos

Amaral ações, pelo sr. Vereador Mi-. O auri-celeste foi proclamado vencedor da primeira eta- bituba x Paula Ramos, mas 10 miriutos da primeira Ia-
Vencedor _ Renascim F.C. guel Daux.

pa, com dois pontos perdidos, resultado de empates frente segundo pessôas que o pre- se: Aos 32, minutos Renê
7.0 jogo _ Palmeíras F.C, senciaram, o prélio não cor- igualou-a, mas decorridos

AGR"'DECIMENTO ao Paula Ramos e Imbituba. Em segundo lugar estão Imbi- .\ O x Saudades E. C. O ri. ' respondeu ao que se espera- cinco minutos Oséas desem-
�uiz _ M. Póvoas tuba e Figueirense, o 'Primeiro com quatro empates e 2 v�- va dos' dois times. Ambos patou com uma cabeçada
Taça - Dr. Leoberto Leal O� dirigentes do Vendaval tórías. O Paula Ramos está em 3.0 lugar, com 2 vitória, 3 fracos em todo o desenrodar eletrizante, obtendo o gol
Vencedor -' Saudades (de- E. C., agradecem por nosso

empates, vindo a seguir o Guarani, com 8 p.p.; Avai, com da partida, segundo que o da vitória que lhe valeu a
. cisão por penaltys 3 x 2; 4a intermédio a acolhida que

9 p.p, e Atlético com io p.p. Estes três últimos durante to- partida, segundo .�ue o Pa�r ; conquista .do 1° tur�o. Os-
disputa) dispensou o Dr, Sebastião

do o desfecho do certame não conheceram a satisfação de P. Ramos decepcionou nao waldo MeIra! no apito, s�8.0 jogo - Continental F. Neves, diretor da Peniten-
..

I
atuando como de costume. hove com acerto. e na prélí-

C. 1 x Independente F.C. 1 diária do Estado, bem como uma vitória, sendo que o "Bugre" perdeu 2 jogos e empa- A contagem foi aberta por
.

minar não houve vencido
Juiz _ Osni Marinho ao gerente da Casa Hoep- tau 4; o Avaí empatou tres e perdeu outras tres e o tríco- contagem foi aberta por

I
nem vencedor: 2x2. -

Taca _ A Verdade cke, que proporcionou, expôr 101' do Estreito perdeu quatro e empatou dois. Como se vê,
v,

-

d Coritlnental ao público. em uma de suasence 01' , - I
. ..' _. registrou-se neste primeiro turno dos aspirantes uma bôa

F. C. (decisão por penaltys colossals Vltrmes, os premlOs .' '. .

3 x 1; na 3a. disputa). a serem entregues aos ven- quantldade de �mpates.
9.0 jogo _ Flamengo E.C. cedores. do referido Festival; I \ A artilharia mais positiva foi a do Figueirense que

O x Esperanç� �. C,. 2 I
aos apltadores, .aos quadros marcou 17 tentos, seguida pelo Imbituba, com 15 gols. A

Juiz - Braullo, SIlva que souberam ganhar como
menos positiva foi a do Guarani: 6 gols.

BD Osmar perder com serenidade, dan- ,

.

.

ronze - r.
. ..', Abaixo damos os resultados' das partidas:

Cunha \ do provas de esportivlsmo.
Vencedor Esperança Enfim, a todos que colabora-

F. C. ram para o sucesso deste Ma-

IO jogo - Paisandú F. C'I numental ]!'estival.
1 x,América F. C. O M. BORGES

,
,

Juiz _ Bráulio Silva

Tor.neio lníerna
cional de Voleibol
RIO,19 (V.A.) - Reuni-

•

do, o Conselho Técnico de
Valeibol, da C,B.D., autori
'zado pelo presidente Riva
dávia Correia Meyer, reso1-

tim financeiro da peleja em veu pedir a remessa do ne

apreço. Pasmem os ,lei- cessário expediente ás .:Fe
tores: Cr$ 7.485,00! ° Pau- derações Tchecoslovaca, lu
la Ramos, segundo foi nos goslava, Portuguêsa, Norte
dado apurar �ve prej�izo I americana e Françêsa, eon
com a excursao a HenrIque

I
vidando-as para pisputar,

Lage. .
. com o Brasil, um Torneio

.' Internacional, ,em Janeiro
Que teria havido?

I de 1955, Serão as reféridas
entidades consultadas sôbre
as _condições financeiras, es
tabelecido o máximo de 12
pessoas para uma ,só equipe
e de 20 pessoas para duas

PAULA RAMOS X IMBITUBA
,

Cr$ 7.485,00?
Caúsou surprêsa a'muita

gente o resultado do Movi
mento financeiro da peleja
decisiva do turno entre Im
bituba e Paula Ramos, rea
lizada domingo passado em

, Henrique Láge.
Fomos na F.C.F., onde

nos foi apresentado o bole-

Bocaiuva 3 x Guarani O

Paula Ramos 4 x Atlético 3

Imbituba 2 x Figueirense 2

Paula Ramos 3 x Avai 2

Bocaiuva 2 x Imbitubá 2

Figueirense 7 x Atlético 2

Imbituba 3 x Guararli 1
.

Figueirense 2,x Avai 1

Bocaiuva 2 x Atlético 1

Figueirense 3 x Paula. Ramos 2

Guarani 1 x Atlético 1

Bocaiuva 1 x Avai O

Paula Ramos 1 x Atl/ético 1

Avai 1 x Guarani 1

Imbituba 6. x 'Atlético 1

Bocaiuva 3 x Figueirense 1

Avai O' x Imbituba O

Guarani 1 x Paula Ramos 1
.

Avai 3 x Atlético 1

Guarani 2 x 'Figueirense. 2

Imbituba 2 x Paula Ramos 2.

, Bronze - Café Mimi
Vencedor _ Paisandú F.C.

11 jogo _ Pilázio F_ C. 1

x Canto �o Rio ,F.C. 1
Juiz - André Vilain

Taça· - Dr: Paulo Fontes
Vencedor _ Pilázio por ..

3 x O. (decisão por penaltys).
12 jogo - Bandeirantes

F. C. O x A. D. Trindadense 1

Treinam hoje Avaí
,e'Figueirense

equipes,
lleoçã'o, 'Mocidade Cal.rl·Deule·

MINISTi.:RIO DA GUERRA
5a. R. M. - 16a. C. R. M.

AVISO

Preparando. seus conjun
tos para futuros jogos, trei

,'Juiz _ Bráulio Silva narãó, hoje, no estádio da F.
I

Taça _ Bruno. Schlemper C. F., os clubes Avaí e Fi-
Vencedor _ A. D. Trinda- gueirense, sob as ordens. de

dense
'

.

Mário Abreu e Izidro <tosta,
13 jogo - Fluminense F.C. respectivamen(e ..

1 x Juca do Lóid RC. 1 ° ensaio do alvi-negro es-

tá m:ail',cado ;}?ara- ter início
Ra- ás 15,30 'hora$ e' o do alvi

.

" �el��te ��á i,�_oitel cotI}- iní-
JuC3. do LOld c�o as 19 horas. ....

-�..,..."......

1 -

o Chefe ela 6a. C. R. M. avisa que todo o brasileiro �e-
sidente no Município de FLORIANóPOLIS, pertencente à
Classe de 1936, OU 'ANTERIORES, AINDA EM FALTA COM
O SERVIÇO MILITAR, deverá apresen"tar-se de 3 a ;i0 de
Novembro, à Comissão Militar de Seleção .na. Cidade ,de Flo
!'ianópolis - no Quartel do 14° B_ C., para ser ,inspecionado
e seleçionado.

Juiz - Bráulio'Silva
Taça - Dr. Aderbal

mos da Silva Fortunato Ferra� Gominho
Major Chefe da 16a C. R. M,

Aluga-se
Quartos de casal e sol

teiro, com café pela Manhã,
em casa de família. . Tratar
à rua Conselheiro Mafra
93.Vencedor

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Esse apresenta -a melhor 'Gasolina em sua
,

classe de pr�o 1_
.

'..., ,

ANOVA

com

•..0 sensaciqnal aditiv'o que limpa o motor do
seu carro ci cad� movimento de compr,ssão.
dos pistões! A NOVA GASOLl.NA ·ESSO mantém

o motor de seu carro continuanutnte limpo!

A NOVA GASOLINA ESSO OFERECE AO SEU CARRO:

MAIS
MAIS
MAIS
MAIS

'i�o do motor

o�o cinti-detononte
..... ,

ecoIICMW. de combustln'
J'

",en,ibilidode" ao acelerador

I

Prefira Novo - GO$olina
\

Esso - que

5

� ;,

fI

"

e igual só no preço!
'. ,

a

:-....:;:_. ""------

t '

,..

CONSELHOS DE BELEZA Empregada
Precisa-se de uma em-

'I "MISS SANTA CATARINA"
i Será magnifico o concurso - Valiosos T/go����b�)�special pa: :;r��ere r:���a����� a:o�

pregada para trabalhar em

Resultado da primeira apuraçãó I prêmios serão oferecidos às Candi- LIMPEZA E PROTEÇÃO �o:l�::�e���od=s�i��\��it��
1° lugar - IMACULADA GASPAR (Funcionária dá

d V d
DA PELE SECA sabão só pode ser emprega"

Farmácia Catarinense) - 2.050 votos, I atas ence oras do uma vez por semana, as-

20 lugar - HENRIQUETA M,ENEZES (Funcioná:r:ia da

I A exemplo do que, vem
" .DT. Pires. sim mesmo quando da for-

tradicional sociedade da I d dAgência Ford) - 2.000 votos;
, .. acontecendo nos meios soo rua João Pinto, é a -senho-

ma iqui a. Em segui a, NE: 3,177.
3° lu.gar - BEArRI.Z S,AlYNOSKI (FunCiOnarlª, da Ele-

ciais das príncípaís capi- A 1
As peles secas são as que, usa-se um creme bem gor _

.

1950 t
.. rita r ete Gonçalves, sua .

t duroso, ruge sob a farda detro-Tecmca S, A.) -. vo os:
. , ." tais do país, teremos aqui R

.

h d filará
se apresen am ásperas ao

4° lugar - MARLENE ROVERE (FunCiOnaria da Casa
E t d 1 nçado

am a, que es i ara na contacto e facilmente irrita- pasta, caso haja necessida:
. . em nosso s a o, a apresentação da noite de .

I f t d
- de disso e talco.América) - 1.500 votos, " '., rimeiramente em Flôria" 30 d L' T' ,

veis pe o a o e que nao

5° lugar - CÉLIA RODRIGUES (FunCiOnaria da Relo- I P, li d be-
e agosto no ira ems se acham protegidas pela Somos de opinião que as

, i nopo is um concurso e e" Clube, ,-

f" t d I
-

dã b[oaría Royal) - '1.400 votos,' I
'

'd inara secreçao su icien e e ma" pe es secas nao se ao em

6° ulgar - MARLENE GODINHO (Funcionária das' Ca- �,ez� que se e�orr::na '

I Dentre os valiqsos pre- teria graxa, Desse modo fi- com o pó de arroz e é por
sas Pernambucanas' - 800 votos.

'

t' Miss Sa�ta_Catarma. . mi,os �ue serão ofertados às cam elas facilmente vulne- ' Isso que aconselhamos a sua

7° lu 'ar - ICLEIA SILVA SANTOS (Funcionária do' A Comissão Orgamzado-, prrmeiras colocadas, na a- raveis ao ataque das influ"' substituição sistematica por
Salão 'va;Verde) - 700 votos. '

'

,

ra ?êsse certame de belez.a pu ração final, disciplinada encias exteriores e basta! talco.
,- V" ,8° lugar - ADELINA ANTUNES (Funcionária da Casa I f�ra o seu l�nç�me�to ofi-I por uma Comissão Julgado: um pouco mais de frio \ ou I Ao deitar toda à pele de-
Três Irmãos) - 650 -votos.

,

'

I I c!�al,,;m Flort�opol�s, co;� ra integrada por [ornalís, calor para que o estado de verá -ser limpa com um cre-
. 8° lugar- - MARIA Qurlll'" (Fl::ncio:nárUt r�a-" '�Cj",s, ci ade '-Q.,ue i erara a is tas, cr�tlCos de artes, mem- sequidão se agrave tradu" me gorduroso ou oleo. Nes-

Cliper). - 650 votos. . ' i puta, n�fl� grande festa bras da Comissão Organiza" zindo-se por uma serie sa ocasiao é aconselhavel
9° lugar - RUTH MARLENE DA SILVA (Funcionária �ue tera �oinG..vp��.lco os sa- dora, Representantes dos de fenomenos como ver- uma leve massagem duran-

da Casa Romanos) - 600 votos.
.

'Iloes do Lira Tems,-Clube, Poderes Constituidos do melhidão, prurido, desea- te uns dois minutos' com

10° lugar - SUELY SILVA (Funcionária das 'Lojas Sin- no próximo dia 30 �or" Estado e do Municipio, mação, etc. _ Qualquer mo- quaisquer desses dois pro-
ger) - 550 votos.

.

rente mês.' além de um representante vimento, 'mesmo os simples dutos, sendo que o excesso
11° lugar - NEUSA SCHEIDT (Funcionária da Droga- Nessa festa estarão pre- e uma das revistas de ffi" atos de falar ou de masti- será retirado com o auxilio

ria Hoepcke) - 300 votos. sentes os. consagrados as-

:g:�'nternacional,
editada gar são ó suficiente para fa- de um algodão ou gaze.

12° lugar - NADYR SOUSA '(Functonárla do Escritório tros :d� cinema _e d� teatro no ,ia de Janeiro, além de. zer sofrer em' vista da ten- Tambem julgamos que as
Dutra e Bastos) - 200 votos. '

, '.. b�as.ileiro que sao Pítuea, o repr« entant�s das empre- são de que a pele está pos- peles secas não recebem sa-

13°-lu�ar - RQSA SOARES (FunCiOnária do EscritoriO comico, catarínense e a, be- zadas

�atrocmador�s, pOde"l suida. Mas não são só as tisfatoriamente o 'empregoRaul Pereira) - 100 votos,
, _

la Glori: May. ,
mos de tacar as Viagens a variações de temperatura de loções ou leites de bele-

14° lugar - ELUZIA SIMAS (Funcionaria do Salao Re- Estarao presentes ainda, Madrid, ontegideo, Ma- que agravam a secura da za, sobretudo quando pos-cord) -. 40. vot?S, .

os representantes de algu: naus e Rio 'Nf. Janeiro, cc:.m .pele, Os proprios cuidados
I
suem grande quantidade de

Flonanopohs, 15 de agosto de 19�4, �a� da� empr�z,as comer estada de

um�emaha
nes- de, hegíerie diaria, 'quando alcool ou eter nas suas for-(Ass.) pelos membros da Comissao,. ciai� e industriais que pa- ses famosos ce tros de tu- mal orientados, tambem po-

I mulas.
trocinam o certame de b�" rlsrno mundial. I dem ser como responsaveis., .

'

PERDEU-SE leza, como a Pluna (Prl"J Aguardem pois a festi- Afim de evitar qualquer Send�, o.frio e o sol, con-
meras "Líneas Uruguayas '

"
, I, I forme ja falamos grandes

. , vidade de 31 do corrente, duvida relataremos adean- , , , '"
de Navegacíon Aerea; Ibé- L' T

'

CI b que t d'd d r ,mimlgos das peles secas, e
, ('L' h A' E'"

no
, �r� ,

ems u .'
, I

<= as me _i as e, impeza e necessário, evitar-se I a ex-ria mas, ereas spa dara micro a um dos maio-. de proteçao que devem ser ' _

.

nholas), Serviço Aére�s res acontecimentos s ciais feitas em face de uma pele posiçao a qualquer deles,
Cruzeiro do Sul; Tecidos '

'
.. ,

'

.

I usando-se alem dos conse-do Estado "O concurso ISS nitidamente seca, .,

,

Carlos Renaux SIA., Trans- S t C t
' " , P 1 h- l/Ilhas ja relatados, 'chapeos

.
an a a arma .

e a man a a avagem d b 'I
-

b d dportes Aereos Catarmense ,.. .

I e a as argas, veos, som" çao se asea causa ora a

(Tac) etc.'
.

D' t t d� -t' -

m di II brinhas, etc. , pele seca não só as ques-
A sociedade floríanôpolí- m re ra O 8\ SI DBcaO DD a I Tambem os índíviduos tões de clima e alimenta"

tana, bem como as diversas (SNA) ,- O rer à m'íngua; o Médio Ori- i possui?ores de peles secas ção como,' ainda, fa,tores ra-
embaixadas das cidades do Mundial de Igrejas prepa- ente, onde o nível de subsis- i necessItam certos cuidados ciais, hereditarios e trans"

interior, .onde t�mbém se�á rou um quadro mostrando, tência é muitíssimo baixo; a alime�tares, como. a suo tornos hipo-funcionais de
lançado o concurso em a" as regi�s do globo mais �uropa, onde há pelo me" pressao de crustac'eos, car-, algumas glandulas, sejam a

prêço, será informada, ofi- ne,cessitadas, esperando por pos 11 milhões de desloca- ne- de porco, alimentos en- tiroide ou paratiroide',
cialmente, sôbre as b,ases:10 êsse �eio,angariar meios �os, dos quais a maioria �i, I latadas, alcoo�, ap�ri�ivos e Nota: Os nossos leitores
concurso e conhecera entao, entre igreJas protestantes � .Iêm campos de refugia", chocolate,. Sao mdlCados, poderão solicitar qualquer
as candidatas que aqui em para ir ao encontro das pre- t.

'

lainda, medicamentos para consellío sobre o' tratamen"

Florianóp�lis disputarão a sentes ,�ificuld�des. Entre i
SI Em �ongko�g, cêrca, regularisar o: intestinos e to da pele e cabelos ao me"

classificaçao re-gional. as regIOes assmaladÇls, es' e 300 mil refugiados, pro" para a correçao de alguma dica especialista Dr, Pires,
Podemos adiantar em tão: a Coréia, onde há mais' cedentes dá China, vivem

I
perturbação ,glandular. á Rua Mexicq, 31 - Rio

prirf;l\liJij-:.�ão" que a 'repre- de 9 milhões de, pessoas, na ,em barrac�s, ,suas tremen-! Todas, essas determina- de Janeiro, bastando envi
se�t�hte Ido Clube Doze de maipria refugiados, sem dd das privaçoes são ameniza-

.

ções devem ser observadas, ar o presente artigo dês te
Agosto, unânimemente es�'o" ! nheiro e sem lar;·, a índia/ das pelos socorros que lhes pelo fato de, qCQ

I Jornal e o endereço comple-
lhida pelo quadro' social da onde milhões estão a ''mo�;- são enviados, I para ,a dimin". secre- to para a resposta.

ToNCURSO : "MISS COMERCIO" DE
FLORIANÓPOLIS

'

Gratifica-se a quem entregar, na portaria do La Por
ta Hotel, uma Caneta "Parker-õ l", com a gravação: "Nor
ma Moritz Pereira': - Colégio Coração de Je�us.

UNIÃO BENEFICENTE E RECI OPERÁRIA
\

Convocação
De ordem do sr, Presidente, convoco os srs" associados

para a reunião de ASSEMBLÉIA GERAL EXT�AORDINA
RIA a realizar-se ,no próximo dia 22 (domingo) às 9�30 ho
ras com a seguinte ordem do dia:

Construcão da ·nova sede social.
.

Lauro (la Costa Filho
l° Secretário

--_.;._-----:----��--

Parlid"Trabalhisla Braileiro
PARA DEPUTADO ESTADUAL

.,..,.....,....0

Pôrto Alegre. Paga-se bem.

Tl'at;r á Rua Felipe
Schmidt n. 119, TELEFO-

PAItA AQUELES QUE

DESEJAM O MAXIMO

EM CORTEZIA

E EFICIENCIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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UComo pensam OS ricosC in e In a s
relação'. Deus"?

Walter Santos que um rico entrar no Rei' Deus uma idéia muito supe-

Por curiosidade ou por no do Céu. rior, para exernplo.. conee-
outro 'sentimento qualquer,

-

Por este caminho nãoen' der-lhes o previlégio da As 8 Hs. •

V. algum dia fez a si esta trariam lá, um Aquino, o fortuna; a julgar por outros, O Espetáculo máximo da]
pergunta? santo, nem Loyola, o rico,

.

digamos, como aquele ho- temporada em beneficio dos
O que me responder pou' nem Sebastião, o soldado mem rico americano, mui- pobres do Padre Clemente.

co vai influir no que eu te' graduado?' tas vezes milionários que' A maior produç�o e direção
nho a escrever sôbre o 9S' E porventura faria Deus até os seus oitenta e poucos de. CECIL DE MILLE Com

sunto, pois um particular seleções' entre os homens? anos viveu do dinheiro e o mais fabuloso elenco apre
que sempre preocupou-me ou estas palavras indicam para o dinheiro, resolvendo sentando os melhores artis

muito é realmente saber uma profecia? ou mais ma' j de subito, dividir parte de ta: Destacando: CORNELL
como pausam os ricos -- em duramente uma sígnífícatí- suas rendas 'com, seus se- WILDE -- BETTY HUT�
relacão a Deus. .' va advertencia? melhantes em obras de ca' TON, DOI{OTY LAMOUR

Q�e imagem farão Dele? Talvês sim, talvês não. ridade. e JAMES STEWART. O

que idéia e que .atributos De uma 'coisa porém, té- E deu inicio a uma série filme Aplaudido Mudíal
fazem e dão eles a Deus? remos certeza: nem Deus de construções de asilos e a mente.

A posição em que se en' nem Cristo, perfeitos em contribuir com altas somas O MAIOR ESPETACULO
contram no labirinto da vi' seus atos, procederiam com ás sociedades filântropicas. DA TERRA

da é mais de mil vezes suo tal parcialidade. Quando os amigos admi (TECNICOLOR)
perior a do homem de pou' Objetivamente esta frase rados perguntaram a razão No Programa:
cos recursos e por conse- leva-nos a crêr o contrár 'de seus extranhos atos, ele tine jornal Nac.
guinte deve haver na co infiltrando'nos no espipitc I respondeu simplesmente, Preço 15,00. Unico
concepção deles -- dos que - elas refletem' vemos, enigmaticamente: adormeço Censura até 10 anos.

dos ricos uma interpreta- que não é assim, e achamos sossegado, tenho o
.

sono

ção desigual quanto o Di'. em todas as suas fórmas o tran9uilo e quando ando

rigente' Máximo do Unlver livre arbitrio pôndo em con-
. sinto o corpo mais leve ...

soo dicões correlatas tanto o ri' teria o velho Rockeffeller,
Ainda ontem eu que nada co' como o pobre relativa- no final da vida encontrado

sou e sou um pobre, debru: mente a uma idéia de Deus. o suavissimo Deus dos ho

cei-me sôbre o pequenino E retorna, então, ao nos- 'rnens pobres?
leito de minha. filha, de so pensamento o ponto pri'l Se' perguntamos 'a H.

três meses apenas e che- meiro deste artigo: que Thomaz, como os egipcios,
guei a si, as suas faces le' idéia fazem os ricos da SUo sem os instrumentos que

vemente
. rosadas, .

a quente prema Divindade? Como tornariam dificil a execu'

e estufada coberta de pe- entendem eles Deus? 0 que cão em nossos dias, colo-

nas. é Deus para eles? �areni e ergueram as pira-
Instintivamente este sen- Para o pobre Deus é tu' mides com pedras de 150 Nac. As 8 Hs..

timento de proteção, pro- do! -Ó, toneladas, ele nos responde Preços: 7,60, -- 3,50. CAMINHANTE' SÇ>LI-
�oo'me a mente de milha' É o pão que falta á mêsa, sombriamente: pergunta a ,rr'ARIO

����a��oteak������o:n;f: �ã� ::!:alh� m���co ��i��� Esg���. �ie eu posso dizer: I�' B leS ,,, ���:t����N�O
mal sob o teto humilde de ra última, é sempre a con- quereis saber como pensam �

- 04 - 1.1 PLANETA MARTE

pauperrimas choupan�s, -- tinuidade separada de um os ricos em relação a Deus? 15 Esp ...O'Final

por certo, numa noite co- dia mel.hor que quase sem- Pergunta a eles... �u -- As 7,30 Hs. -- I O SEGREDO DA ILHA

mo aquéla de agôsto, fria e pre nunca chega, sem que não posso responder, pois o Noticias da semana. Nac.· MISTERIOSA
de ventos gélidos a tirita' "isso desmereça a fé que nos

I
meu De.us é também aque.le AO RUG1R DA TOR- 13/14 Esp.

rem a sofrerem os rigores 'inspira o Ser Eterno. . que nunca fecha uma porta,
.

MENTA Preços: b;20 - 3,50 PROCURE A

incl�mentes do inverno por Sensatamente pensando, sem abrir duas ou mais. :. Com: GEORGE NADER' Censura Até 14 Anos. IMOBJLIARIA PALMIRA LTDA.
insuficiência de vestuários Deus é até o dinheiro do 'Ru.a Traj'án.6', n; 31 � 1u andar � sala� 1 e 3.
apropriados. pobre; com a confiança que

Porque .ocorreu'me pen° Nele deposita faz projetos
. Temos para' vender Casas, terrenos e loteamentos.

sal' assim? de casa própria, com varan' .A'te'
.

n9. a"".'O'
' Çonsu'lt� sem compromisso

nosso.
fichário. Oferecemos

Muito dificil torna'se res· dão e [ardínzinho em volta; Atenção ,além de' uma casa e respectivo terreno a Avenida Mauro

ponder, e mesmo não o sei;' é ainda áquele Deus que
'

. \."
'.

Ramps, n. 137, outras casas, terrenos e lot�amentos na

ma.s senti que lá do fundo n
..
unca fecha uma porta, sem NO AZILO DEORFíiS.

.'

Capital e no Estreito. li
.

.

,

.

do coração subi:a-me 'um abrir dua.s ou mais! Em louvor à Nossa Sen11o-

fervoroso agradecimento a Para deixar bem claro a ra do Sagrado Coração, será "O MAIOR ESPETACUlO' DA TERRA'� Para. alugar, uma casa.à Rua,Crispim Mir�, 77: ..

Deus, pelo conforto que me imagem de' como o pobre resada nessa Capela, novena, I .. . Confie a venda do seu Imóvel a nossa orgamzaçao e

era dado ter qual aquele- de vê e concebe Deus, acho que terá início no próximo I' será bem servido.
.

contemplar e saber, que a' que alguns, de tanta e ino' sábado, dia 21, às 19 horas. CINEMA _ "CINE SÃO JOSI1:"
f,'

Escritório de Contabilidade: ,Mantemos um serviço
pezar das chuvas, da umi' cente e, esperam que' Ele. Essa piedosa devoção! da- DATAS _ a partir do próximo dia 20 _ 6a. feira

dade, do frio cortante e dos desça do Céu e lhes faça' qui em diante, passará a ce.
bem organizado para atender todas as necessidades da

- HORARIO-

ventos gelidos, Elizabeth uma-bela casa, dê-lhes um ,�ebrar-se anualmente no mês sua escrita e manter em ordem os seus livros.
b

SEXTA-FEIRA _ 3 e 8 horas.
ali estava em seu berço om emprego, e assim, de de Agôsto. � Procure hoje mesmo nosso escritório à RUI Trajano,
bem. quentinha, bem pro' mão beijada, encha-lhes os Agrupemo-nos, pois, em SABADO _ 2 _ 5 _ 8 horas.

31 bi d
.

b I d tô
n. , so ra o.

tegida e a notar, via-se que o sos e notas de mil cru- orno da Maravilhosa Advo- DOMINGO _ 2 _ 6 _ 9 horas.
..1411..•...!i����i.;-,.·�·?

..,.<
.

dormia' calma, candida e zeiros! . 5ada e Imploremos sua pode- DEMAIS DIAS ..:... 3 e 8 horas; _1-__I_IiIf.' _

plácidamente. Sem ferir o último tópico, rosa proteçào para nós, para PREÇOS'--
E os bebês das choupa' pensará o rico igualmente, todos, para o Brasil.

nas? Dormiriam' eles as- ou fará de Deus
.

a mesma Que os fiéis peçam com

sim? indaguei ao silencio. enormida daquele· fari fé as graças da Santíssima

do meu quarto. seu orando? Virgem.

Teriam uma macia e aco- Não lhe falta o pão, não
lhedora coberta de penas a lhe falta o agasalho, não lhe

cobrl'r'lhes as carnes ter' falta o médico. .

Inente .. para cada sessão e poderão ser

rinhas, o corpo delicado? Dinheiro ele tem.
.

A"enç
-

O
procurados a partir da próxima 5Ít. fei-

Ou estariam a gemer e a Mas dará o dinheiro SO° • a
1

-
.

d' ? ra nos Escritórios do CINE RITZ.
chorar? uçao para tu o. BONS QUARTOS COM
É quasi provaval que es- Imaginemos uma ceria PENSÃO.

Será rigorosamente observada a lotação

tivessem encolhidos, ar' onde o dinheiro seja fator RUA _ GENERAL BIT- d'o Cinema _ Censura _ Imp. até /'111 .

rumadinhos, sôbre duas ca- neutro,' um caso de doênça. TENCOURT, N. 43. (DEZ) ANOS. ,_//

deiras imitando um berço
.

A vida de pessôa querida .

......,

-�o:i:a�op���i!�pe�O d�rl��i ��!a�:��:o� b�::a; ;il�� FACTA a primeira máquina de' somar com )Jfflr teclado.
���p;n;�e áh���:s!e c�l���: :;��:r:��s �s70�1��m:e�c�e� mundialmente famoso o sitema Facit ernrduas fileiras
do o áspero paletó do pai, pela rebeldia do mal, desa' \

I

.

•

aquele mesmo que ela vie- lenta:

1'a do serviço.
-- Nada mais poderemos '

.

É provavel que foss,e as' fazer, fizemos tudo, o pos-
. sivel e o impossivel. .. só
SIm.' ••

Uma mamãe rica nãO: tem um niilagre ....
desses problemas nem, sq- Aí, eu creio, não existe

fre estas angustias;. espiri' .um homem rico nem pode
tualmente, .

a felicidade,'o iia existir um homem põe
amôr de ambas em atanção bre, existe um vassalo, uma
�o primogênito, serãó idên' dreatura humilde, ou huini'
ticas; materialmente um' lhada� reconhecendo o infi'

Amazonas de sofrimento nito do poder divino' ou re'

se intercala entre elas. negando este poder no cho-

E qual delas, qual pai e ,que inevitavel de sua pre

qual mãe, terá mais limpi', potencia falível.

das razões para crêr e mais Os egipcios para. vencer

luminosa idéia fazer de o grande sono da Morte se·

Deus? munificavam, no poético en'

A exata resposta deveria gano de eÍlEluanto viver e

ser: o que é rico.
'

existir o corpo, existir e

Contrariando a lógica pa- viver a Ka, mas este é um

reoem'nos que isto não su- misterio do Egito, tão gran°

cede; normalmente e no de como aquelas pedras ,de

cotidiano vemos o homem 150 toneladàs, umas sôbre

rico apontado como agiota outras,' no topo das Pira'

e hereje, z·eloso em exces' mides, e o que nos importa
so de seus bens furtuitos, no momento e se reconhece'

resumindo muitos, a exis' rá o homem rico, na situa

tencia diaria em vegetati' ção que criamos, sua d€s

vamente guarda-los. cendencia comum, ao mais
Uma passagem, biblica comum dos homens? É o

com palavras atribuidas a que falta ajuizar!
�Crisfo, diz que é mais difi· A jUlgar por certos atos,

passar no ,não sóbra duvida ,d� que os

agulha do homens ricps fazem de

em

Il<k ';""'; !/,t., i
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CAÇADORES pE HO-
' ,.'

MENS '

Com: KIRB GRANT
Preços: 7,60, -- 3,50..
Censura até 18 anos.

São'José

Importante lndústria de Rendas
Preclsa de representante para esta praça. Cartas

\

c/rererêncías p/. Caixa Postal, n. 13.839 - Sâo Paulo.

.
.

"Detalhes importantes a respeito do Iançamento nes-
.

-I
ta Capital do maio, filme 'de todos os tempos:

. Cine São José

"

-- As 7,30 Hs. �
1°) Noticias da semana Nac.

CAÇADORES DE HO-
.

MENS' •

Com: KIRB GRANT
AO RUGIR DA TOR-

-

'MENTA
Com: GEORGE NA-PER.
Preços 6,20 :.._ 3,50,

c.;

Censura Até 18 Anos ...

I.MlilJ
As 8 lIs.

MASSIMOGIROT -- LEA.
PADOVANI
ROMA.AS 11 HORAS

'.

, No 'Programa: .

Noticiário Em Revista Nac.
-- As 5 _: 8 Hs. -

Quem era o "TERROR" ou

o Ladrão- de Diamantes a

quem a Policia procurava
PETER LAWFOE,D em:

CAMINHO DA NOITE

,Preços: 7,00 � 3,50
Filme Jornal. Nac.

Censura Até 14 Anos ..'.

No Programa:
Atualidade Atlantida.

A Comíssão
Demais Dias _ o-s 10,00 _ 5,00

IMPORTANTE _ Os ingressos serão vendidos separada-

/

FACTA

. 6a. feira -. Cr$ 15,00 (único) � "EQl benefício

pobres do saudoso PADRE CLEMENTE"

dos

DESTIBUIDORE VEXCLUSIVOS PARA O ESTADO
D I SANTA CATARINA

((Casa Fernando ltda.�
. TELEFO E 3.878 - CAIXA POSTAL, 467

R�a
Saldanha Marinho, n. 2

' I

.

' TE .EGRAMAS "C A N A N"

comodidad p;�;�6�ão� Aliv io para o ouvido,
.

rtppouso para os olhos

.

6a. feira, às 15 e 20 horas.
,O espetáculo máximo da temporada em benerícíq dos

pobres do PADRE CLEMENTE. ,
,

o Maior Espelaculo da Terra
. �

A maior produção e direçá<i de Ceci! B. Demille com o
. mais fabuloso elenco apresentado no cinema destacando-se

BETTY HUTTON - CORNEL WILÚE DQROTHY
LAMOUR - JAM�S STEWART.

o filme aplaudido mundialmente.
Seu próp'rio título o proclama ...

O MAIOR ESPETÁCULO DA TERRA
, .

RITZ .: DIA 29 .: às 2 l.horas.
_._' NO PALCQ: -,

- A VOZ. QUE O·MUNDO CONSA��Om

"DALVA.
'

DE. OUVEIRA"
. (A RAINHA DA ,VOZ,)

.

apresenta:

"RITMOS E CANCÕES DO BRASIL':
,

COIn: 17 ARTISTAS

Direção de: TITO CLEMENT
. Um espetáculo maravilhoso!

O maior "SHOW" que, já percorreu o país!
Preço único _, Cr$ 40,00.

I
Para comprar, vender

o.. 8lugar'

Florianópolis
ANDRADE & KOERICH

Transporte de cargas em gerfll entre Florianópolis,
. Curitiba e São Paulo .

.

Com viagens diretas e permanentes . \

Matriz: - FLORIANO'POLIS.
Rua Conselheiro Mafra, 135

Fone: 2534 .._ Caixa Postal,' 435
End..Telegr.: SANDRADE ...,.;'r�f

'. <"A�cia.> - CURITIBA .r,J
Avenida 'I ;.!áe' 3êíêniôf&�I)�/24

.

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

Agência: - SÃO PAULO
Avenida do Estado 1666/1678 Fone: .37-30-91'

End. Telegr.: SANDRADE
Agências no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte
cbm tráfego mútuo 'até São Paulo com li Emprêsa

de Transportes Minas Gerais SIA.)

Expresso

"

lLI'RA rEMIS (L'UBE
DIA 21 SÁBADO"":' Bingo" Dansante - Início 'às ·21,30

horas - Em beneficio da Casa do Pequeno Jornaleiro.
DIA 28 SÁBADO � SOlRÉE':..,.... InIcio às 21,30 horas -

Em beneficio da Sociedade Recreativa dos Professores. Re
serva de mesas na Relojoarià Müller - Cr$ 30,00.

DIA 30 SEGUNDA-FEIRA _ Grandiosa festa promovi
ja pelo Clube Penhasco.

Compra'se na cidade. para construção. Tratar com

Aldo N'ovo, Praça Pereira e Oliveira, n. 14. Fone 3.045.

Viagem com segurança
e rapidez .

sO NOS OONFORTAVEIS l\tICRO-ONIBUS DO

RAPIDO' . «SOL�BR1SILBIBO))
Florianó�olis - Uaja. � Joinville - Curitiba

...... ;�'.. �.

Agêncja :.
R.ua Deodoro esquina da
Rua Te.nente Silv.eira .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\"'�; ,�ste ,é O s.u'com'pr.oini��o para' o dia 21 de agôsto:.
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PROGRAMA INAUGURAL

DA EXPOSiÇÃO
DO IV ,CENTENÁRJO

Sábado, '21 de agôsto
/

y
/

10 hs - No Ibirapuera, salva de 400 tiror
de 15 em 15 segundos, simbolizando
os 4ÔO anos de São Paulo. Aviões do
Aero Clube de São Paulo lançarão,
convites coloridos sôbre a cidade,
anunciando a inauguração da Exposição
e solicitando ao povo que compareça
em massa ao grande parque da cidad�.
11 hs, - Apitos de tôdas as fábricas
e repiques dos sinos de tôdas as

igrejas, anunciando a abertura da

Exposição do IV Centenário.
"Aspirais" simbólicas no 'céu 'da cWade,
por aviões. .Formações e bandas Iftllitares.
Hasteamento simultâneo das bandeirás
do Brasil, de São Paulo e 'dos países .

participantes. inauguração dos palácios. '

15,30 hs. - Abertura ao público dÓi
portões do Ibirapuera. Profusa

'

distribuição de bandeirolas do
IV Centenário e palas com dísticos
alusivos à Exposição.

.
'

/

\ /

\
1

I
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/
\ ./'

/ \ GréÍndiosa
'\ /
/ /
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"fESTA DO fOGO E DA LUZ"
\./
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I COMISSÃO ÓO IV CENTENÁ'RIO DA CIDADE DE S·ÃO PAU-LO
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'\ ,pà"i"o" maiores detalhes, escrever à Comissão: Rua 24 de Maio, 250 - São P,a�lo - Brosll
"< '

,\
.

,./
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/
/

19,30 hs. � "Festa do Fogo e da' Luz":
o espantoso milagre da côr, acêliu; OQ

mistério da noite 1
' ,

Domingo, 22 de agôsto
,'-.

11
.
hs. - Revoada de milhares

,de pombos, da Sociedade Coll,lmbófila
da 2a., Região Militar.

, 11,15 hs, - Retretas pela
banda da 4a. Zona Aérea,
2a. Região 'Militar e Fôrça Pública.

/
/
I
/
I

14 hs, - "Show'x dos alucinados
"Aqua-Loucos", Sensacional eSpetáculo
aquático. Monumental desfile, em barcos,

.

de encantadoras sereias exibindo os mail
díferentes tipos de maiôs, desde
os "antiquados" modelos de 1903 aos'
"super-atômicos bikinis" 'de 1954.

)

NO' PARQUE IBIRAPUERAI 16 hs. - O maior: festival folclórico jamai,
reali,z,ado_ na ,AmÚicÍl do Sul, �rianizado
pe1a Comissão Paulista de Folclore
e patrocinado, pela Comissão do
IV Centenário. Maravilhosa exíbíção
em tablados especiais - das 16 horas
da tarde às 4 horas da manhã, - '

'

J ,). ;I .... :
• "I' r�

I

r
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A 21 de-àgÔstri,' a- Exposição do IV Centenári'o, de São Paulo

abrir suas portas, ao Brasil e ao mundo; E, dentre as

festividades do grande dia - que 1'. IIi/J· potle e uii» deve perder
está a grandiosa "Festa do Fogo e da Luz". O Parque

Ibirapuera feericamente iluminado ... fontes luminosas

vai de bailarinos de todo o

Brasil, apresentando:
. Congada (Terno Verde -:- Atíbaía)
Cururu e Cateretê (Piracicaba)
Chiba, Caipó (Ubatuba - Piracaia)
\ Fandango (Tatuí - Sorocaba) e-

Congada (Terno Côr-de-Rosa - Atíbaía)
Batuque (Tietê - Capivan - Laranjal)
Folia de Reis (Fernandópolís)
Mocambique (Cunha - Aparecida do Norte)
Tropeiros da Tradição (Est, Rio G, do S1,.Il)
Guerreiros (Est. de Alagoas)
'I'icumbí (Est. do Espírito Santo)
Bumba meu boi (Est. do Rio)
Vilão (Est, de Santa Catarina)
Reis�do e Escola de Samba' '(Dist. Federal)

subind'o' aos 'ares cm repuxos' de sonho! Um espetáculo
desl.umhrante ... algo que' está muito além do que Y. poderia

imaginar, �as que' você poderá �er com seus pr�prios olhos!

Assista - com tôda a sua família - à grandiosa
"

"Festa do Fogo e da Luz" no Parque Ibirapuera l

-,
, \

I

SEXTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO
Não peço que os tire (10 mundo, mas que os livres do'mal."

(João 17:15). Ler João 17:6-11

QUANDO entro em minha igreja, .um senso de alivio e

segurança invade todo o meu ser. O mundo lá fora é per

verso, ou assim me parece, Tenho que fugir dêle em busca
de um lugar de retúgío, um lugar de confôrto e alegria na

presença de Deus e em' companhia dos crentes.

Mas esta vida ;paradísíaca é de etêmera duração. Te
nho que enfrentar a realidade - tenho que sair para o

mundo e me haver com êle.
Que acontece então com a Igreja? Fica ela para trás,

confinada às quatro paredes do templo? De m�nt:ifa ne

nhuma. Minha igreja ouve o lamento do retugíádo, o cla
mor do órfão em geral pelas ruas da cidade, o murmúrio
do oprimido, o apêlo do faminto'!

Este mundo tão pequeno de hoje em dia, carece da mi
nha· igreja e ela está agindo neste mundo. O mundo sem
pre brada por socorro, e a Igreja Universal já deu o pri
meiro passo para ser a Igreja do Universo. Assim Deus a

ajude.
.

• ORAÇAO
Ó Cristo, tu és o Cabeça da Igreja. Tl.I.a ordem é ganhar

a hu�anidade para o teu amor redentor. Sopra sôbre tua
Igreja o dom dó Espírito Santo. Fortalece�a para que se'

lànce à sua missão em servico humilde e corajoso e assim
tragà uma autêntica vitória '·para, êste mundo com o esta-,
belecimento, do teu Reino. Em teu nome oramos. Amém.

, '

Aluga�e "

Quartos de casal e .sol-
'

teiro, com café pela Manhã,
em-casa de família. Tratar
à rua Conselheiro, Mafra
93.

'PROPAGANDA POLtTI· Os autovóveis têm' a en-

TICA feitarlhes os vidros os re-

(Alvarus de ..Oliveirà) tratos dos candidatos dos
Que marafunda a, propa' seus donos. As caminhone-

I ganda política! tes levam legendas e carta"
C O N V I T E .fi capital da República se zes. E os' carros com alto'

.. ",�","" '.�''"'' ,-,

transforma num arraial em falante aumentam .

a balo
,
A Comissão Organizadora,teni\a'satisf�ção de convidar dia defesta. burdia da cidade com suas

V" S. e Exma, Família para a inauguraçã�de uma Gruta
,
Todos os processos, os músicas rouquenhas entre-

íedícada a N. Sra. de Fátima, construída em São Pedro de mais tacanhos, os mais, ba- meadas pela demagogia.dos
Alcântara em comemoração do Centenário d� Proclamação rulhehtos, são postos -em candidatos. Eta cidadezinha
do Dogma da Imaculada Conceição e para p�rpetuar seu fução , .. Desde a bandinha barulhenta! Há uma ler de
amôr filial à Ssma. Virgem. ,de música, desafinada e de- sílêncio., há.um regulamen

• .IIIWH""4..W'" L

' -, ''?;;:����,;.*,��� sengoçada, até os /berrantes to, de trânsito que proíbe o

Dia 21 de AgÔst: � �r:sl:d:Ç: :a ��::e:�T:S-�'�'a ��t������::sas �:::rtuJ�� �!� �:�a��; !u:��:nt�bco��t�� !ho�o�:s:�e�stáB���l�!as:
gruta, pelas 19 horas.

. "

mil e tantos 'candidato's a se buzina, como se faz ba- confusão para a escolha dos
, Dia 22 de Agôsto - Nas primeiras Missas' Comunhâ o vereadores, a deputados e rulho desnecessariamente e homens que vão 'legislar '

geral em desagravo ao Imaculado Coração de Maria: senadores, Fala-se no que como êste suplício aumen- para ela e dedenfer..lhe os

As 9 horas abertura da: gruta. O título de paraninfo se se vai -fazer, no que os OU" tou com a campanha políti- interêsses. Se principiam
rá posto em ieilão.

'

tros não fizeram ... Preme- ca!
'

,
tão mal, maltratando seus

,

As 9,30 horas Missa na Gruta celebrada pelo Exmc. te-se, promete-se promete-se Temos tanta ojeriza pelo munícipes, se não' têm con- ,

Mons. Frederico Hobold, DD. Vigário Geral. '

' Há edifícios cujas janelas barulho e mais ainda por es- sideração pela cidade suo
,

,Ch1-lrrasco e pratos populares.
-,

dos diversos andares estão ta propaganda de mau gôS" I jando"lhe as paredes,' enfeio
Concentração Mariana que contará com a presença doi completamente' feç:hadas

e I to como a banda que pelas' ando-a, merecerão êles 8'

.,:evmo. Pe. Bertoldo Braun, DO. Diretor da Federação Ma t;!:lfeitadas A

de tabul�t�s de ruas toca, ou "�rranha",; confia�ça do eleit�r cario--
,,'mna. ,

,

' ,todas as cor�� e feitIOS. E maltratando a partItura mU" I ca,? Nao se podena lançár
As 13 hóras Procissão e encer'ramento, '

i
r
um candidato' conseguiu I sical de carnaval que não Imão de meios de propagan"

,

Os f:s�ejOs ser�o' ,abr�lhantados pela

,competente ba,'
-

,c�a,mar
a,atenç.ãO

...
,

,da

r?a.io-,' ,votarí,amo�
de �odo algux:n. da menos provi?-ciais: maisda de mUSICa de ,Sao Jose. ' na para ceu cJ'l:.E�z Vote num ca�dldato que use taiS I ni�dernos, mais hmpo:;,

Renova o convite e de a�teIl1ão agrac;le�e a hopr sa c,ontra Getulio"; .;lnum . i�te- meios de divulgaçã?, ator- �a�� a �ltura dos foros de

I. presença,
como também a vahosa colaboraçao de todos., ,hgente golpe. d,e:publi.çIda-.,:ment�?d� os 'oU\�ldos e a ,CIvll�za.çao da metrópole

,

"A COMISSÃO
! de. .1.

".

-L , _.

I conSClenCla do eleitorado! I brasIl,eIra? ,

)

COM A" BIBlIA ,NA MAO
"No Senáculo""

INAUGURACÃO\DA GRUTA' DE N,.' s.
, "

DE ,'FATIMA .

,

,

EM SAO PEDRO DE ALCANTÁRA, AOS 22 DE AGOSTO
DE ,1954 \

"DIÁRIO DA METROPOLE"

... , ....-...... ,

11111 ,tlElS'1111
(." .....,

'''.NDI TO�JCMt

PENSAMENTO PARA O DIA

"�vante, com Cristo e sua Igreja".

(

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Viva a 4'eto_.aa vic".aoiatt
MAIS POlíCI'A PARA ITUPORANGA. CARROS OFICIAIS COM PLACA E SEM CHAPA. ATÉ" SENHORAS DETID�\S. SUSPENSAS' AS, AULAS.

ITUPORANGA, 19 (O Estado) - Estamos devidamente ----.-----..,....._----------------------�- -----...,_--------�-

���:m���1�c�;iClq�:r�� j:u;:������s el;o����g��;:s ����i��� D. 'e' ·Ca's"trl·e·s ser'. ar po"sito' e:'mO II·be,rd'ade'com soldados víndos de Rio do Sul e Ibírama. Burgiram aqui
os primeiros carros oficiais sem chapas. O caminhão n.

1014 DER., transporta abertamente eleitores udenistas com

propaganda do candidato ela situação. Nossos correlígtoná-
rios continuam sendo chamados à Delegacia de Polícia, in- LONDRES, 19 (U. P.) - A- Phu. Acrescenta a comunica- ·turado, unuormizado e com mento de prisioneiros junto sora que a lista dos pnisíonei-

clusíve senhoras. Os-professores foram dispensados dás au-
nunciou a emissora de Pei- cão que' outros tres coman- I suas condecorações, ao cair com 7 mil outros soldados ros a serem libertados "foi

las para se dedicarem à propaganda, contanto que seja píng, hoje, que será posto em dantes; chamados Lalande, a fortaleza em poder dos entre os quais muitos da Le- entregue aos representantes

uelenista. Campanha chefiada pelo Inspetor Escolar Cesar liberdade o gen. Christian de Langlais e Trancart, também viteminhéses, após um, assé- gião Estrangeira, africanos das forças da União francesa

Goss, ativamente empenhado causa udenista. Venceremos Castries, que foi �omandan- .serão libertados. dio de 57 dias. Os rebeldes do Norte e vietnamitas. em Phu Ly, no gabinete da

contra tudo e contra todos. Delegado P. S.ID. te da fortaleza de .Díen Bien O gen. de castries foi cap- o levaram para um acampa- A transmissão, citando a Comissão Central mista ,de
agencia noticiosa 'do Viet armisticio da Indochina.

Mính, diz que os tenentes A" rádio manifestou que
-coroneís Lepage e Charton outros prisioneiros serão dé- '

serão da mesma forma, liber- volvidos aos franceses no po
tados. A rádio disse que no voado de Samson. Diz a rá

povoado de Viet Tri, no Viet dio que alguns dos prísíoneí
Nam setentrional, será en- ros foram capturados na

tregue os quais ,4.590 euro- campanha de fronteira, de

peus e africanos e ,320 víet- 1950 e que entre êle figuram
namitas. ,Acrescenta a emís- Lepage e Charton.Florianópolis, Sexta-feíra 20 de Agôsto de 1954

CARTA
A José de l.erner Rodrigues
Prezado �equil1ha

Bom dia.

Surpreendeu-me a tua atitude política assumida
com o governador do Estado recentemente. ,

'Tu tinhas compromissos anteriores, por várias ve-

zes empenhaste. tua palavra.
'

E quando um homem rasga seus compromissos e

quebra' sua linha' de conduta, por meios escusos, êste
homem poluiu-se'; é um indigno.

Como se não bastasse a nódoa do ato, indecorosa
mente, fizeste, ainda, alarde nos' jornais, estampando
fotografias de olhar sorridente.

É triste a tua sina, ,Zequinha.
'Pelo que és, pela vida que levas, pelas tuas atitu

des tomadas, só podias chorar ... entretanto ris ...
Ris como um palhaço que nos estertores' da morte,

ainda ri para o públíco.
.Esqueeeste tudo, esqueceste que ainda há pouco

assumias, de público, compromissos em uma Conven
cão Partidária.
, (. ,

Esqueceste que ainda h:i pouco, expontânea e li-'

vremente, empenhaste tua palavra, ao Dr, Nerêu -Ra
mos.

Esqueceste tudo ·Zequinha, para te dobrares ante
ac oblatas da corrupção, que,' o agora, teu senhor e amo,

espalha por aí.
, Custo � acreditar que tenhas descido 'tanto ...

,

Para mim estás sofrendo de amnésia, e um dia
,

quando tuas faculdades se reconstituirem plenamente,
rasgarás os vestimentos, arrancarás os cabelos e grita
rás ao mundo. .. Homens esquecei o que fiz. '.. Eu sou

outro, eu não me dobro, eu não rastéjo, eu não men

digo ...
Pobre Zequinha, tenho piedade de ti. Baixaste

muito.
Os fantasmas da corrupção te cercaram.
Contudo" Zequinha, orarei por ti.

Do amigo
NERY ROSA

'Ministro da Aéronaulica
Empossado o 'Brigadeiro do Ar Epaminondas dOI
Santos. Novo Chefe de Gabinete. Dispensados
todos os ollciais de Gablnetet

.

RIO, 19 (V. A.) -- Com a ORDEM' E DISCIPLINA ronel aviador Salvador Ro-

presença do sr. Getúlio Var- O brigadeiro Epaminondas

I
ses Lízarraldo,

gas e grande número de al- dos Santos, abordado então Iridagaram os jornalistas
tas autoridades civis e mílr- pela: reportagem, teve as se- se já havia escolhido os ele

tares, teve lugar, ontem à guintes declarações: mentos que vão desempe
barde, no Catete, a-solenída- "Sinto-me honrado com o nhar outros cargos, tendo

de da posse do novo minis- convite do presidente Getú- assentado apenas que para o
tro da Aeronáutica, briga- Iío Vargas para assumir a di- comando da 3a. Zona Aérea
deiro do Ar Epaminondas reção dos negócios da pasta, convidara o major brrgadeíro
dos Santos. Pouco depois, no da Aeronáutica. Levo para o Alvaro Hecksher.

Salão Nobre do Ministério da meu pôsto propósitos de har- DISPENSADO TODOS OS

Aeronáutica, realízou-se a monia, mantendo a díscíplí- OFICIAIS DE GABINETE

cerimonia da transmissão do na e a ordem, que são as' Antes da, cerimonia da

.cargo, assistindo ao ato o re- condições básicas para a run- transmissão do cargo, o mi

presentante do ministro Re- ção militar. Darei todo o a- nistro Nero Moura, assinou
'nato Guillobel, chefes mili- poio ao presidente do inqué- portarias, dispensando das

tares, parlamentares, [orna- rito policial-militar instau- funções de oficiais de gabi
listas e amigos do novo e do rado para apurar as respon- nete os srs. tenentes-coro
antigo titular. sabilidades dos culpados no neis: Paulo Emilio da Câma-
Transmitindo o cargo, usou bárbaro assassinio do major ra Ortegal Lino Romualdo
da palavra, inicü�mente, o Rubens Vaz, a fim de que Teixeira' e Dioclécio Lima de
ex-ministro �ero 'Moura, que possam ser "itnplacávelmente Siqueira; lJlajores: Celso Re

pronunciou 'breve discurso, punidos os implicados no zende Neves, Oton Corrêa

agradecendo a colaboração monstruoso crime". Netto; 'Aroldo Coimbra Velo
recebida de todos os seus au- DEIXOU A CHEFIA DO ES- so, Renato Goulart Pereira
xiliares diretos e da oficiali- ' TADO MAIOR Felix, Celso Hiendlmayer de
dade e praças da FAB. ' Logo que foi conhecida a Macedo e Milton de Lemos
_ Dei de mim - declarou netícía da nomeação do mi- Camargo; capitães: Saulo de

a certa altura o, brigadeiro nístro Epaminondas Gomes, Matos Macedo, Múcio Scevo-,
Neto Moura - o mais que o major-brigadeiro Ajalmar la Ramos Scorzelli, Celso

podia dentro das minhas li- Vieira Mascarenhas solicitou Viegas de Carvalho e Antô

mitações pessoais e, duran-: exoneração do cargo de che- nio Manoel Teja Couto; en

te a minha gestão, alímenteí l I" do Estado Maior. genheiro Alberto de Mello

um único objetivo: o progres- E, ontem mesmo, transmí- Flores e sr. Emilio Grand
so da Aviacão do Brasil em I tiu a chefia do Estado Maior masson Salgado das funções
todas as suas formas de ati- ao seu substituto legal, brí- de oficial de gabinete.
vidade". gadeiro Ivan Carpenter Fer- Como se vê, deixou de ser

-reira. exonerado· apenas o coronel
A seguir, falou de ímpro- CHEFE DO GABINETE avo Benjamin Manuel Ama-

vísô o novo títular, que pro- Após assumir o cargo, o rante, que exercia as funcões
nunciou expressiva alocução, ministro Epaminondas Oo- de chefe do Gabinete, para
no decorrer da qual rocalí- mes dos Santos informou transmitir ao seu substituto
zou a gravidade da situação que havia escolhido' para os assuntos pendentes de so

que o pais atravessa, aconse- chefiar o seu gabinete o co- lução.
lhando a todos os seus cama-

TEMOR DE PENETRACÃO DE PEQUE-.

, '

NAS ARMAS ATOMICAS RUSSAS

radas e concidadãos em ge
ral a calma e o patriotismo
indispensáveis
da Pátria.

ao progresso

.

,
, -, WASHINGTON, 19 (U. P.) - Os especialistas em ques-

() CAFE' E,STA BA'I'XA'NDO',., tões atômicas do Congresso norte-americano dizem ser

possivel que a Rússia tenha coacebído pequenas armas atê- 1-----.,.-------------------------
,

em Nova Iorque mícas que poderão 'ser intraduzidas nos Estados Unidos
sem que possam,ser percebidas pela alfa,l1dega.'

NOVA IORQUE, 19

(V.,
preços do café de Santos, pa- rios por libra, nos termos do A Comissão conjunta da energia atômicà do Senado e

A.) - Pela terceira vez con- ra entrega futura. A redu- regulamento da bolsa. A for- da Câmara fez tal comentário, ontem, ao informar sôbre

secutiva baixaram hoje os ção foi de dois centavos dia- te tendencia para as vendas um projeto de lei, destinado a autorizar a concessão de re-

deu sinais de dimin'uicão compensa até de 500 mil dólares a quem descobrir tentati ..

SI�I'Vl"O' Caldas 'na Celenla calculando os corredores qU� Ivas de introdução 'de armas atômicas nos Estados Unidos.

"
a quarta parte' das ordens Mais tarde, a Câmara aprovou o, projeto e encaminhou-o

S' t T
' 'de venda não serão realiza- ao Senado.

(( an a ereS8)) das. Diz o projeto: "Desde que acabou o monopolio atômico

d
'." '

dos Estados Unidos, Item sido possível que nacão .j_pimi'gaSilvio Caldas, o tão popu- ten o aínda voltar, numa r, •

t d
.

'n' ,

,

",

lar cantor brasileiro, ídolo perfeita' demonstracão de a- DIVIDA TOTAL
m ro uza: de contraba d� neste pais; artef�t,.08 nucleares

,

,.' ,. -..' ou material nuclear especial ,e, podendo consequentemente,das platéias sul-americanas, �entua�a caridade, verd,adel- WASHINGTON, 19 (U. P.) destruir objetivos vitais antes do inicio das hostilidades ou
atualmente entre nós, num 1'0, s�ntlmen�� de a�or ao - A divida total em, saques: depois de seu início. Deve supor-se que(os inimigos potenrequinte de sadio espírito de proxl.mo, a�el.to como e a ges- dos países latino-americanos I ciais possam idear agora armas atômit\as pequenas cons-
colaboração, atendendo a um tos rílantrópicos. para com t d '.

" r
'

"

. ..

os expor a ores, truidas t!'.e, tal forma que diminuam/ a possibilidade de se-
_ convite que 'lhe foi formula-

'e
Esta: pois, SIlVlO ��ldas, dos E�tados Unidos conti-,' rem descobertas pelos guardas ast,tianeiros, pelo Serviço de

do pelo dr. Tolentino de Car- ons�h�ando seu . glande

I
nuou aumentando durante o contra-espionag'em ou pelo pes�al de Defesa"

'

valho; Diretor da Colônia prestlglO entre a nossa popu- mês de J'ulho passado I D'
- .

t �-, '
. .

_ ." '.
,se- Ispoe o proJe o qlle qua41uer estrangeiro que propor-,Santa Teresa, por int,erferên- laça0, que ,lh� flCa a dever o gundo ll1formou o Banco da 'cione informações sôbre o C!{)ntrabando de elementos atô-

cia do sr. Nicolau dos Santos �esto altrmstlCo que teve

�a-I
Reserva Federal de Nova micos terá o direito

de�e
be conceder refugio' permanentePerfeito, esteve naquele No- '-l:!- com os nossos hansema- I�rque, baseado nas opera- nos Estados Unidos, 'embura não reuna os requisitos fixa-

socômio, proporcionando aos l10S. çoes de 15 bancos comerciais. dos pelas leis de Imigr 'ão. .

internos um "show". r
.

Lá esteve o "mai!?r seres-

Folguedos infantis /
,O .. ,TelDpo ;;

f � HAVANA, 19 (U. P.) - No

PreVÍsào"'do'tempo até às t'fanS orDlodos em. Ir ge'di·a q,entro desta capital explodi-'
Oram, dua,s bOl;nbas, que cau-

14 horas do dia 2 . RIO, 19 (V. A.) - Na Fa- de suas mães, Mariana Ri- há um m� f r d saram a morte de um chefe
Te'iupó :'::":]:'fõm, passando a zenda de Engatuba, munici- beiro e Joana Veneri, quan- as ma�b

s, o�an;t�a �z�h�s de distrito do Partido Orto-ii1st�yei, ,:-"
.

"

'
'

lf)i? deI camdPidnals, São tPaUI?, do, achando uma granada, de Car 'os r�: c�mbatea�ev:� doxo, da oposição, e ferimen-
Te:rn"ne_l,·"'tu,.,ra,,,-:- Entrará 01 pa co e o orosa rage ,,., " .

.

- passaram a se utilizar Qa tos em quatr0 pessoas, além
em decliniQ. ,.,' dia na qual perderam a vida mesma 110S .seus folguedos. de "extenso" danos mate-
veri,to�>�,J�?,M�fãç para

_
Em dado momento, o e�ge- riais.

'

os do qmidráríte Súl; com ra- quatro meninas. As irmas h BUf NA VICE
jadas I;_:�s€�s:': I "�'o ," M:'<lIrgarita, Ercilia e Antônia

n o de guerra explodiu, indo ,NCHE I -I' O cadáver de Enrique Mar-

Temperatui:ã,�"_:_ E'Xtremas I Ribeiro, de 13, 6 e 4 anos, e
os �stilha�os alcan_ça.r"as me- r�{ECRETARIA GE- tinez Sanchez, o político a-

o. '
, '. ncres ElvIra, Antoma {! Er- tingido pela explosão foide,ontem: Máxima" ?3,2. Mí- Elvira Veneri, brincavam '1' t I RAL DA ONU

'

, . ' . c� la, ma ando-as' instanta- I encontrado à porta do seupima 15,7.
" "'; '.,

num cafezal sob a vigilanCla

�
. ,',. ',>;" :'T, ' neamente, produzindo gra-

I

AÇõES UNIDAS, 19 (U. domicílio.

L·
,

'.

,1:.&"

cJ
\

E' d'
ve& fE)rimentos em Margarita P.), - Informa-se que o sr. Os qutro feridos, inclusive.

ot,-""r' I'a';" o' sta' o e p�qu�na� \ .escoriações em D,a r Hammarskjold an�ncia- uma mulher, foralJl hospita-
... Manana Rlbelro e Joana Ve-, ra

,�manhã
a nomeacao de lizados.

I ., t
-

d O
neJ'i. Margarita, transporta- Ral' h J. Bunche, v�ncedor ------------

; a2ml raoao e RIem da para o hospital, sofreu

atdO
remio Nobel de Paz, pa-

5.368 -"- Cr$ 200.000,00 - RIO DO SUL amputação das duas pernas, 'ra o' upar o posto de vice- Dobra a sua eXlstência
2.105 - Cr$ 25.000,00 - JOINVI�E falecendo em seguida. Sôbre secreJ}a,'rio geral, que é o,' uem emprega bem o seu

4.582 - Cr$ 15.000,00 __: CAÇADOR a doloros,a ocorrência foi maior\\ até agora atribuido a'
q

4.463 - Cr$ 10.000,00 - CAÇADOR instaurado inquérito policial- um n�lrte-amtlTieano na enol tempo., ,',
4.1G7 Cr$ 5.000,00 - XAPECO' militar, pois n::1quele local, tidade' mundial. Mendonça Tremont

teiro", caritando, e encantan
do 'aos hansenianos, prome-

: .� .;.
.

J: i �

BOMBAS EXPLO- I
DEM EM HAVANA

I'

/ TRABALHANDO POR
SANTA CATARINA

EMENDA N. 4465
Verba 4.

Consignação 7.
24 - Santa Catarina.
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões), para continuação das

obras do Pôrto de São Franciséo.
JUSTIFICAÇÃO

Todos os' anos temos dado verbas para que essa obra
não seja interrompida.

Saulo Ramos. - Joaquim Ramos. - Leobe�to Leal. -

Agripa Faria.
'

EMENDA N. 4466
Verba 4.

Consígnacão 7,
24 - Santa Catarina.
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões), para início da cons

trução de ponte de concreto armado na Barra da Cidade
de Laguna.

JUSTIFICAÇÃO
Todo comércio do Sul do Estado e norte Rio Granden

se se, faz' por aquela Cidade, por meio de uma balsa, cujos
perigos e dificuldades bem indicam a construção dessa
ponte na histórica cidade de Laguna.

Saulo Ramos. - Joaquim Ramos.
Leoberto Leal.

Agripa Faria. -

EMENDA N. 4467

Verba 4.

Consignação 7.'
24 - Santa Catarina.

Cr$ 10.000.000,00 ,(dez milhões) para completar estu
dos e se dar inicio a construção do Pôrto de Ararangu,
Santa Catarina.

JUSTIFICAÇÃO
Araranguá, é o melhor ancoradouro do Sul do. País,

pois, o Rio tem protundídade de 18 pés de largura para
manobra de navios de grande tonelagem. E' o Pôrto mais

próximo da mineração carbonífera e atenderá o comércio

exportador de vários municípios catarinenses e norte rio

grandense.
Saulo Ramos. - Joaquim Ramos. - Leoberto LeaJ. -

Agripa Faria.

, .

I

O Diário da Tarde, de 12, do corrente, ,anunciou
o lancamento da candidatura do rnspetor Escolar Ha-'

,

roido'Silva à Assembléia,' pela U. D. N: da Palhoça.
A nota relativa,'muito bém redigida, eJ:?umera .as

virtudes e qualidade's do ilustre candidato.

Con:tra ela insurgiu-se ôntem, pela Gazeta, o sr.

Osmar Dutra, declarando-se candidato único da U.D.N.

da Palhoça e tachando a nota de nota de encomenda,
a par de condenar os eleínentos que procuram criar

tal embaraço na vida do partido.
Nada tenho com o assunto, que é da economia- do

méstica da U. D. N. Por certo que não acredito no

udenismo do sr. Osmar Dutra. No lo creo, porque já
acreditei no seu pessedismo, de pôrto-União. Tive,
mesmo, que abrandá-lo, que o moço era extremado na,

sua fé e se dizia sanguinolento nos seus propósitos.
Não conheço, por outro lado, o sr. Haroldo Silva. Disse

ram-me dele elogios calorosos: não é adesista interes

seiro, não faz politica com' o cargo, não coage, não

ameaça.
Trato do assunto por outro motivo. A nota do sr.

Osmar Dutra é um grito de revolta contra o que se es

tá chamando de paraquedismo: O campeão disso, no

Estado, é o filho do govern'ador, que não respeita di

retórios, nem candidatos, nem limites de zonas. A di

ferenca é que, contra êle, às outros candidatos corre

ligionãrios não fazem notas, nem protestos. Têll! que

gemer no silêncio. O rapaz lhes invade os' colégios
eleitorais, arrebanha-lhes os votos, distribui obras do

Estado, promete mais do que o pai. .. e eles ficam sa

livando.
Se eu fôsse o Paulinho quebrava a cara de todos

eles. Não pelo que eles não podem dizer, mas pel�
ficam pensando ....

'GUILHERME TAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


