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Faleceu um grande 'estadista
Alcide De G'as'peri «o homem mais sincero dentre 05, que
.se bateram. pela unidade ,européia»., Censteraaçã«,

SELL'A VAL�UGANA, Itá- sua vila em 28 de Julho, jun- der, estar presente à Bruxe- Gatti. A quarta filha elo an-
' tadista serão transportados

lia, �O - (U. P.) - Alcide tamente
.

com sua espôsa, de lias par� fazer uma obra de tígo chefe 'do góvêrno, rell- para Trento. Na manhã ,Ú
de Gasperi, que ontem fale- na.ci?nahdade f�3:nC�s�. seu! persuasao

a favor do tr;ü�do glosa de um convento das n- sábado, será celebrado na

ceu nesta localidade, foi um medI�o, o dr. Gíovanní Bor- da CED. mãs da Assunção, em Roma, Catedral, sob os auspícios da

dos maiores estadistas do romeo, ordenou-lhe que, du- , não conseguíra chegar a Municipalidade, uma missa,

mundo de após guerra, e tal-' rante circo dias, reduzisse O VELóRIO tempo. funebre e o corpo será ex-
vez o homem mais sincero e ao mínimo o trabalho. SELLA, DI VALSUGANA, SEPULTAMENTO EM· posto ao público durante to-

mais notável dentre os que Ante-ontem, ao ter co- 20 (U. P.) -'0 corpo de Al-
'

ROMA' .do o dia, na Prefeitura.
'

se bateram pela unidade eu- nhecimento das condições e- cide de Gasperi repousa no �OMA, 20 (U. P.) _:_ A- Domingo, o trem funebre

ropéia. xigidas pelo chefe do gover- leito do quarto que partilha- nuncia-se que o corpo de transportando o corpo do sr.

Estava .em gozo de férias no francês, Pierre Mendês- va com a sua esposa, trans- Alcide De Gasperí será de Gasperi partírá de Tren
em sua vila de campo, fa- France, para aprovação do formado em camara arden- transportado de SeBa di Val- to e se deterá sucessívamen-
zendo uma cura de repouso Tratado dá CED; o 'médíco te.

sugana para esta capital, te em Verona, Viceuza, Pá-

que lhe havia sido recomen- ,ordenou-lhe que na-o se le- Coroas de flores da monta- d f'
'

.

segun a- eira próxima .. A dua, Rovigo, Ferrara, Boro-
dada por seu médico, quando vantasse do leito.

'

nha, as mesmas que ele gos inhumação se dará nesse nha, Florença, Arazzo, Chias
faleceu. O desenlace ocorreu Ante-ontem á noite, ás 22 tava de c�lher nos seus, Ion- mesmo dia na Basilica de �üo Orta e chegará a Roma .às
ás duas e meia' da manhã, horas, sofreu um ataque car- gos passeios amontoam-se .Lourenço. 16 horas. As exéquias solenes
mas, somente quat,ro 'horas diaco, o médico chamado a' em tôrno dos despojos mor- se farão na próxima segun-
mais tarde foi divulgada pu- toda pressa, apücou-the uma tais do estadista: A senhora OS FUNERAIS '

•
da-feira na Igreja de Jesu.

,

blícamente a infausta nova. injeção, ás duas da manhã, Francesca de Gasperi víuva ROMA, 20' (U. �.) - '\',11.,:'1'·
I Alcide de Gasperi chorou' queixou-se de que não sentia do desaparecido, e as suas cia fonte oficial que .as exé

amargas Iagrímas antes de pulsar o coração. Foi chama- tres I'\ilhas Maria Romana,

J
quias do sr. 'Alcide de Gaspe

sua morte inesperada por do então o arcipreste da dío-: Cecilla e �a�la, .que assisti- ri realizar-se-ão a pai til' de

motivo do Pesar que lhe cau- cese, Monsenhos Rodolfo' ram o extinto ate o seu ultl- hoje em Borgo VaI Sugana,
sava a possíbtlídade de' fra- Grandí, que lhe deu .� extre- mo suspiro,' velam o corpo perto de Sella, onde se veci

cassar ai idéia de urna Euro- ma unção. bem como o sr. PietÍ:o Roma- ficou o passamento do anti-

pa Unida, ideal que defendeu Morreu entre os seus ra- ní.. alto comissário do' turis-: �'O presidente do Conselho

com tanto afinco. miliares, murmurando "Ge- mo, cunhado de De Gaspeei, Italiano.

Durante inuítos dias, antes 'su, Gesu" (Jesus, Jesusr.. e o enteado deste, sr. Piem A' tarde os despojos do' es-

da .sua morte, esteve protun- ULTIMA (rARTA
damente preocupado com a ROMA, 20 (D. P.) - Sou-·

,

sorte 'do Exército Europeu be-se que o sr. Alcide de Gas-'
(Tratada da Comunidade Eu- peri dois dias antes da sua De fato, é sempre assim. Quando í'ormulamus

ropéia de Defesa), que con- morte enviou uma carta ao uma denúncia grave contra ação ou omissão do

siderava o primeiro passo sr. .Amíntore Fanfani, secre- guvêrn« (10 Estado, a imprensa palaciana ou cai

que deveria ser dado para tárío politico do Partido De-
. 'no silêncio ou procura despistar contando arredo-

unir a Europa cultura, poli- 'mocrátíco-Ortstão, do qual tas. As causas públicos, com envolverem proble-
tica e economicamente. ele próprio era presidente do

"

mas do imediato interêsse da. coletividade, não

AO' DR. PROCURADOR GER'A'LO estadista conferenciou Conselho Nacional, carta se I comportam blagues estultas c' desculpas de humo�'

continuamente com os fun- revestindo da forma de, uma rtsmo barato. Da mesma for��, as acusações: 'ofi- r'

���n;;��.: �O;��:��n�u�ea:: ::��:geó7.�ã�� :���C�:i�ort��.. . !��i�,e:=:::Jt::��::_�t�I��:;à:�o p��ein laPá�.:�.. _ -r« , �._ �;�-w_ ',_7 _.
" :.DO� ESTAO"O.' . .-_- � y�. ,,� li. :

tartam na Conferência de partido- a apóíar-o góverno,"
-" Há tres' anos, dlscursándo em Blumenau, o sr.

' ,

�"-

.

Ao sr. Dr" Procurador Geral do Estado foi endere-

Bruxelas sôbre a CED, que I especialmente .na política de ,Governador afirmou que,. no govêrno anterior, çaLl0, de Itu'po,ranga, o seguinte telegrama:

começará,,,na manhã de hoje. realização da Comunidade.. '3.1-66 firrí!as pessedistas,' não pagavam impostos. ,Ituporanga, 19 � Data venia, tendo presente �elo

As pe�soas de sua família Européia de Defesa e expri": Pediu-se-Ihe, pelo alto intermédio do- Poder Le- de vossência em manter promotofes fora da pólíth:a é

infor.maram .que seu último mindo seu pesar por não po-. gislativo, a relação dessas firmas protegidas. E até em vista fato encontrar-se Ituporanga, em cabala dei-'

telefonema foi o mais dra-' '. hoje a resposta não aparece�. O q�e se apurou, ló-' torai do pleito 2� cor.rente, dr. Walter Wanderley, pro- 1

NOVA �AIXA ,DO go depois do pedido, foi uma circular' aos coleto-' motor da Palhoça, pregunfava vossência se esse IJida-

CAFÉ res, solicitando ,que al:ranjassem essas firmas. dão deixou Seu cargo para dedicár-se atividades p�U'ti.-
Agora, daqui, fizemos a denúncia de que o go- dárias. Atenciosamente.

vêrno do Estado, em abril do corrent-e anb, recebê-
ta, da 'União as 'c,otas 'ro�doviárias dos muniCípios,
para lhes entregar imediatamente.

Os prefeitos udenistas, de pronto, receberam o

que destinado· al_)s seus municípios. Os outros pre
feitos, os pessedistas, não recebel'am a parte' des
tinada às suas comunas. Na repartição compe

tente, dizem�lhes que os calcu los ainda não foram .'

f�itos!!! E, assim, o govêhl0 do Estado se apode
dera criminosamente dos dinheiros destinados

pela União às estradas municipais, impedindo que

sejam conservadas. O sr. Bornhausen, por, certo,
pensa assim: - "Meu go�êrno transformou as

estradas estaduais em buracos' e atoleiros. Não

posso permitir que a U�lião ajude os prefeitos
Pessedistas a conservarem suas estradas, senão

mattco e constituiu uma es

pecie de remate ,doloroso de
sua vida de 'lutador incansá- NOVA IORQUE, 20 (U. P.)

- Pelo quarto dia consecu

tivo, os preçso do café 'de
:Santos baixaram hoje no li
mite diário de dois centavos.
O mercado, no entanto, deu
sinais de estabilização e as

transações foraal ativas.

ve!.
1is lagrimas corriam de

seus oihos quando foi infor.,
mado, pelo telefone, do cUJ:
so que haviam tomado os a

contecimentos tão pouco a

nimadores para a CED.
Permaneceu' abstrato éom

o fone no ouvido, durante

algui:is instantes. Por fim,
repôs o fone 'no' seu lugar e

permaneceu triste. e mudo
até que sobreveio o desen'la
ce, esta madrugada.
De Gasperi havia ido para

AGRACIADO' PELO'
EXÉRCITO O VICE
PRESIDENTE CAFÉ

FILHO
RIO, 20 (V. A.) - Esteve

à tarde de 'ontem no gabi
:1ete do vice-presidente da

:?tepúblicã o coronel Monte

do gabinete do ministro da

Querra que, em notl;le, do ge-'
neral Zenobio da Costa, foi

, I
,comunicar ao 'senador Café
Filho a deCisão de lhe ser

conferida a Grã Cruz de

Mérito em cerimônia a se

realizar no "Dia do Solda

do'.', no próximo dia 25 do

corrente.

AJUDA "MILITAR
WASHINGTON, 20 (U. P.)

-;- A comissão mista do Se

nado ,e da Câmara dos Re

presentantes, autorizou o dis

pêndio de mais de .

5.000.000'.000 de dólares, du
rante o ano em curso, para
fins de, aJuda militar, econô
mica e técnica aos aliados
dos Estados Unidos.

;

E' SEMPRE ASSIM ...

me desmoralizo ainda mais".
'E' assim, criminosamente, que o governador

de' todos os catarinenses' trata os problemas públi
cios: em termos de politicagem, à base dos' interes
lie!! eleitoreiros da U. D. N.

Mas há mais e muito pior: dentro de alguns
dias denunciaremos ao Estado fato de suma gra

vidade, que estarrecerá a opinião pública.
Os jomalistas do situaci,onismo que se prepa

rem de anedotas 'e desculpas ... Que façam estoque
de silênci9 porqúe isso tem sido o único jeit() de

defenderem o governicho bornhauseano.

Ainda eXistem muitos problemas a resolver em Santa

"VfTOS ( VOTOS"
.

.

Projetos em andamento ludibrioso, que se anunciam

Catarina. Ao lado das fracassadas iniciativas governamen-
, ,I

solenemente na questão' de aumentos de ordenado, fixados

tais figura, em alto rel�vo, a vergonhosa postergaç�o abo,,: par!l as festaI_lças depois das eleições'i"são, para nós, objetos
minável de um problema que envolve em mantos de tene- indiretos. Não conseguindo melar ós lábios de quem ainda

brasas perspectivas o magistério catarlnense. Suas condi- .sangra" atingido pelos golpes insolentes e covardes, desfe-

çôes de v:ida são verdadeiramente calamitosas, em con- ridos pelos despeitados e vingativos governantes. Que per-

fronto com o ve'rtiginoso vendaval de aumento .'de pr�ços maríeçam agora na doce l!berdade de continuar a dormir

para a indispensável aquisição dos gêneros de primeira ne- iniciar as obras de sua construcão. De lá para cá sua técni- ociosamente ap lado dos viciados fariseus e galileus "e de

cessidade. Quem se detiveE.lSe em uma análise de calculas' ca' adrpiilistrativ,a se desmanch� no emprêgo de métodos de seui>: criadores, angustiados pela aproximação de I seu en

matemáticos, obterIa resultados assustadores no tocante à efeitos inversos. Inverteu o socorro imediato tão cordial- têrro. São de sobejo. conhecidas as tramas dos costumeiros

situação atual dos professôres normalistas em nosso Esta- mente prometido em chiças e richas de exonerações e de- \!mprega:dores de boatos � dqs armadores de ratoeiras.

do. Seus ordenados mensais atingem os mil e trezentos cru- missões, e, ostensivamente, para completar mais acentUada- •
Aí se embesta, calejada de infortúnio, a situação for

zeiros, para arcarem com as despesas 'imprescindíveis'. Ad- mente as suas manobras de indecente politicalha, executou jada de desalentos e de menosprêzo. Nela vivemos chagados

mith'ldo-se uma' Pensão na base de oitocentos cruzeiros, a a 'reza ferina de um rosárIo interminável de remoções, fla- e a sentimos vergonhosamente em tôdas as ramificações de

lavação' na base de cento e cinquenta cruzeiros, calçados e gelando esta pobre gente, cujo crime único repousa no so- 'sua atuação,malévola. .

ace.ssórios, duzentos cruzeiros 'mais as extraordinárias' de frer de um exaustivo calvário em'sua,importante e sublime Os proféssôres de 'Santa Cátarina já se não achegam
cento e cincoenta cruzeiros, de pr'Onto se apresenta o re- missão de instruir e educar, sem crer nem dif.undir as dou- ao letargo impruaente e fugirão decididos! Nas chapas do

sultado _ Zero! Os outros confort'Os de que necessita e a trinas de catecismos politico.s ilusórios. Recrudesceu a ve- P.S.D. figuram nomes honrados e capazes para a luta de li

que direito tem, o' vento levou! ó tempos e amoras! Sete emência de fastigos a ponto de provocar, em muitos casos, bet:tação da tétt,:ica escravatura do magistério catarinense.

anos de estudos e de sac'rifícios para umá' recompensa tão verdadeiros impulsos decididos à criação do divórcio, se- Nomes de candidatos capazes e de suficiente confiança,
humilhante.! Citar o cálculo relativo aos professôres norma- parando famílius de vida pacata e honesta. Não fôra a fe- porql,le descendem da, mesma falange respeitável de mes

listas casados seria por demais a,viltante, pois, entre, 'O 00- liz 6- acertada intervencão da bancada do P.S.D. na Asse�- ti'es abnegados e sinc.eros labutadores, cujas atencões de

tado civil de solteiros e ·casados não há diferença de orqe- bléia, que, por decisão' de unanimidade, estirpou de vez a reivindicações de justiça e eqUidade constituirão os "melho
nado. Há, isto sim, verdadeiros milagres de salvação. escrava, arrancada de perseguição nefanda, sabe lá Dioge- res baluartes na defesa dos interêsses da sacrificada e no-

O sr. Irineu Borrihauseh antes que se acometesse are:' nes, em que infernos estariam derretendo as carnes dos bre classe.
f '

pousar no aveludfl,do leito palaciano, confessava na� pra- professôres, principalmente dos apolíticos, a estas horas! ;Fora com a Udenilda!

ças públicas, de cabelos arrepiados e consternado de; comi-l Àgo'ra, quando já perigam-as auras de segurança em face
I 'Professôres de Santa Catarina) mãos à obra! Desta vez,

�eração, a extrema urgência de s<fcorrer com dignidade esta de novas elelÇõ�s, tentativas hão f!l.ltam para recon<;ilia-, o Veto será Nosso!

classe de. nobres servidores tão mal remunerados. Tel'mina-' I,ções e solturas' de corações lagrimosos. Mas, chegam tarde,

.
çlàs as campanhas politicas, subiu ao poder e se meteu a já muito tarde!. . '.

.,��..�..�--..��
!

,Om_i. entllo •

I
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ANDE FIGURA DA· REPÚBLICA
erêu julgado pelos seus adversários

"Nesta homenagem, realçamos, com in
teiro sentimento de justiça o perfil de uma das
grandes figuras da República, cuja existência,
devotada 'aos interesses da Na�ão 'e marcada
pelas mais altas virtudes da sua vida privada,
serve de magnifico exemplo.
...........................................

IMIGRANTES JAPONEZES
604 pessôas em viagem para, o Brasil
RIO, 20 (V. A.) - Estão Rio de Janeiro e Território

.le viagem para o Brasil, a I do Amapá.
oordo do "Brasil-Maru", o '

primeiro navio de passageí-
----------------

l'OS a cruzar o Pacifico, des- TRAGICO TUFAO
'de o fim da guerra, 98 ramí- TOKIO, 20 (D. P') - Um
lias japonesas totalizando.. tufão açoitou a ilha Kyus-:
604 pessoas. Trata-se de a- I hu, . a mais meridional do

gricultores destinados ao arquípélago nipônico, cau

Brasil e que serão localiza- sando a' morte de 17 pessoas
dos na Colonia Agrícola Na- e provocando inundações que
cional do Amazonas e nos danificaram umas 10.000 ca

Estados do Pará, São Paulo, sas,

MAIS'UM PARA A NOSSA 'ESQUADRA
RIO, 20 (V. A.) -' Foi em Martenshoek (Holanda),

lançada 'ao mar no dia 16 a corveta "Caboclo", uma

do corrente,' no estaleiro "N. das dez corvetas encomenda

V. Bodewes Scheepswerven" das para a nossa Marinha de

Guerra.
.

-

.

Foi madrinha da nova uni-
DETER-SE-A NO dade naval a Exma. Sra. Ma-

'JÂPÃO l.tia Luiza Paraguassú de Sá,

WASHINGTON, 20 (U. P.) esposa do Adido Naval à

_ Julga-se saber que o 's�- Embaixada do' Brasil em

cretárío' de Estado, sr. John Londres.

10 CONGRESSO Foster Dulles, projetaria' 'de- ----------
ter-se no Japão; ao regressar

MUNDIAL DE IM- no próximo mês, da confe-

PRENSA rêncía de Manilha, que se

RIO 20 (V A) O mí _
reune a 6 de setembro em

, "
-

Baguío."nistro Vicente Ráo informou

VASSOURADA NA
POLICIA - LANUN-'
CIA O GEL, PAULO'

TOR'RES,
RIO, 20 ,<V. A.) - "A par-

tir de .segunda-retra, após a

audiência com o presidente
da, República, iniciarei pro
,tundas modíücações. nos 0.1-
.tos postas do Departamento
Federal de Segurança Publi-
ca ,-;- declarou hoje à im
prensa o coronel Paulo Tor
res, "seu titular. E acresceu

tou: "Darei, em pouco, uma

grande vassourada na' polí-·
cía,�embcsa .:,saiba .. 'Que vou.
bUli!' em casa de marimbon
do e talvez 'saía picado. Hoje
já demiti um investigador'

" ,por�ar!bitrariedacre". E acen

tU'OU, concluindo, que nomea

rá uma comissão de inquéri-
to, presidida pelo delegado
Mario Pereira Lucena,' para
apurar os incidentes que en

vol�erem o major Serpa An- '

drade e o comissário Gerso
Fraga. �

ao presidente Vargas que
está pronto a prestar toda
a colaboração possível para o

bom êxito dos trabalhos ao

primeiro Con�resso Mundial

ele Entidades de Imprensa, a

realizar-se em novembro em

Süo Paulo.

MOVIMENTO DE

ORAÇÃO
EVANTON, Illinois, 20 (U.

PJ - O presidente Eisenho-
wer propôs um movimento
mundial de oração por uma

paz justa e duradoura.

ALCIDES ABREU
Ex-Promotor Público,

C�m Atenção
Moscou

_ observa os falos
.
.da conferência aliad cI

.'

LONDRES, 20· (U. PJ - A Adenauer. "Os países que as- xelas é dirigida cnotra a se

imprensa e rádio da União slnaram o tratado de Paris gu�ança européia".
Soviética têm dado muita a- ficarão praticamente desti-

tenção, à conferência de tuídos de sua independencia DECLARAÇÃO DE
Bruxelas, tudo indicando' o nacional, caso o tratado en-

.

ADENUER
interesse dá URSS ,em des- tre em vi�or" - informou o

mantelar a proposta Comu- "Pravda", orgão dq partido
nidude de D�fesa da Euro- comunista irradiando o edi

pa. toria!. "A divisão da Alema-

O "Pravda" o "Izvestia" e nha se prolongará indefini
a emissora de Moscou ata- ·damente e a ameaça de uma

caram a idéia da unidade eu- nova guerra com armas de

l'\)péia e repetiram muitos poder destrutivo sem prece

dOli argumentos dos verme- dentes�se, tornara uma rea-

I lhos de que CDE constitui lidade para os seus vizinhos",'
um mau designio dos Esta- O "Izvestia" aind� 'disse
dos Unidos e do ,chanceler que "a conferência de Bru-

LONDRES, 20 <O:' P.)
O chanceler Konrad Ade
nauer declarou, nOje, que
qualquer sugestão de que a

Alemanha ocidental deseja
ser membro da Comunidade
defensiva da Europa para re

cuperar os seus territorios
de 'leste, é errônea.
Em carta ao' "The Tribu

ne", órgão da facção esquer
dista, chefiada por Bevan,
no partido trabalhista in-

. glês, Adenauer desmentiu al
gumas

.

declarações que lhe
foram atribuldas em, folheto

recen�emente pUblicad'O pelo
referido jornal e disse: "A
declaração que me atribui-'
ram de que nossa razão prin
cipal para querer ingressar
na CDE é poder recuperar
os nossos territórios de· léste
é uma paródia".

ÚLTIMA MODA
I,

(Do "Jornal da Serra", de Lajes).
Vou que nem a Ude'
,nilda: de vt;!reda!!!

-'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�. -'"<lndicador Profisslunal,

\

-------

Lavando com Sabão. .

"irg,em Especíelidede
.

da Cla� IITZIL II�OSTlIIL-Jollvllle. (�rca �ealltr�dl) 1eCODóml�la,.se tempo e dinheiro ,

t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 21 de Agõsto de 1954
. -;,.,._� _ .. " --

_:____...,)--- ,

ÚLTIMA MODA ABACAXi CRISTALI'
SADO

t:,:) INGREDIENTE�:
� _ 4 1 abacaxí

,

.I... ,

300 grs, de açúcar comum

j!'
um pouco de acucar crís-

talizado. REINIClkRAM CON-
MANEIRA DE. FA�ERl VERSAÇO-ES'1 _' Tire a casca e os

olhos do abacaxí. Parta-o LONDRES, 19 (U. P.)

em rodelas e retire a parte' Diplomatas britânicos, rran

do centro.,
'

ceses e noí·te-americ�nos neí-

2 __;_ Faça uma calda com
niciaram suas conversações,

o açúcar, em ponto de fio no sentido de chegar a um

branco. Junte depois as ro-
acôrdo sobre a rejeição ou

delas de abacaxi e deixe aceitação - total ou parcial
:._ da última' nota .da Rússia,

ferver um pouco. propondo uma conferência
3 -:- Coloque numa penei' dos "Qutro Grandes" sobre Eterna Melodia - com Jan Kíepura

ra para deixar escorer bem EggeHh, - Mara, Platt e Janis Carter.
'J. Alemanha,

o caldo e depois passe cada
,____

x

rdood.ela em açucar cristaliza' A "'enç'a-O Anaíxonados de Douglas Sirk, com ComeU Wilde e Pa-

BI trícía Knight - Columbia.

4 _ Deixee secar ao sol e BONS QUARTOS COM x"

quand-o estiverem quase se- PENSÃO. Meu Unico Amôr (My Foolish Hearth) de' Mark

, Em tecido de sêda de' cor cos passe novamente no a' RUA - GENERAL BIT- Robson, com Susan Hayward e :QaIlo. Andrews - R. K.

.

�p\O�sosUi'm�ap'i,l�eeS;;a��.r�eemn;a�,t!a�doéo�:n�a�' I�:���;C��O:�N�S'::E:"[·�H�:O;;S�� -·D�!E��.?'·B�RE·TL;iz�,A:��-, .: ""J, ..:;�,
-

:,
O.

;
..

�� :-:
•

X

.'

_

'

[
_

, .,
'[o OutUibiõwolta a Terra (Return of October) de Jo-

gola, por um galao. Para I
. se'pr. -Çewi�útim" GlenP'. Ford' e Terry Moore -=- Colum-

completar a toilete, um bo- Há índívíduos que apresentam a pele ��ca, .,bastan�' bia.
'

"

, "IIi
lero de mangas três quartos, ásper�, e chegando mesmo a soltar p�rticu�as como se fos,", D. COSTA

'

f h d f nte e

arrema-j
sem esca!llas. Esse 'aspeeto todo partIcular que a pele pos�' _'ec a o na re

t·t l' t·.. h d i t·
t d g 1- sue cons 1 ue uma mo es h.. , c ama a' c lOse e aparece em
a o com o mesmo' a ao. "

I
.

i' d
.

t 'd d
'

,

pessoas de qua quer sexo, In Clan o-se, na maIS enra 1 a e

xxx e persistindo durante toda vida. E' considerada como uma FO'TOG'R"AFIA'SANIVERSÁRIOS mal formação da pele. O tratamento é bem dificil, corri re- ,',
,

. FAZEM ANOS, HOJE: 1 suItados pouco satisfatórios, sobretudo quando ataca o

ros-I
CASAMENTOS, - BATIZADOS - ANIVERSARIOS

.

-r m:nina Maria Ter�' f to e couro cabeludo, ? que 'tor�a os i�dividuos bem tristes
. REPORTAGENS EM GERAL

. zInha, fIlha do· sr. WaldIr pelo' aspecto anti-estetico que esses locais apresentam aos FOTOGRAFO DE "O ESTADO"
de Oliveira Santos e sua olhos de todos.

'exm.a. esposa d. Zilá Men' As escamas a que ja nos referimos .destacam-se com re-

donça Santos,
'

lativa facilidade, reproduzindo-se continuame��e;_" a colo-

_ sr. Haroldo Caldeira !'ação das mesmas é branca ou cinza, claro, tudo ISSO con-

de Andrade tribuindo para que se tenha sob os olhos uma verdadeira

_ sr. Odilon Grijó :)ele de peixe. Descrevem-se diversas variedades de tipos e

_ sra. Dulcemar Soares que vão desde, aqueles em. que há uma leve desc!)-mação
da Luz esposa do sr. Ha' quasi imper-ceptivel, até outros que podem atingir, mesmo,

roIdo Luz residente

emium
alto gráu, como se fosse uma forma espinhosa, compa

Joinvile
'

rá�el mesmo à pele de um porco espinho, A asperez� e a

_,. sra. Ilta Theodoro séquidão da pele são provenientes da diminuição da secre

Ber:civ�ne,. esposa d? �:. �ão gordu,rosa e s�?oral. G)s .in�iVid\los que sofrem de iutio-

Jose Benc1vene funclOna' se transpIram, ahas, J)OuqUlsslmo. ,

'

r'o da C'a Telefonica' Há certos lugares de predileção para o aparecimento
1 1., f" d t

-

d b
_ menina Ne de da Sil- desse mal como a super lCle e ex ensao, os· mem! ros,

C d f'lhY do Jo' principalmente os cotovelos e joelhos. Em seguida vem o
va ar oso, 1 ,a, sr. '-

1 t
.

,

C
.

t C d tronco, palma das maos, P an a dos pes, rosto e couro ca-
se apls r-�no Harl O�tO .

" beludo. Já nas axilas, pregas do cotov�lo � nas mucosas, a
- menIna e em a, prI .. .

'

t
' '.

't d d' f t 1 lCtIose mUlto raramen e, ou mesmo nunca, atmge.
mogem a ? 1S lU o c�sa' Até hoje ninguem sabe ao certo a razão pela qual a mo-
sr. Hernam Born dad��� léstia é causada e, por, conseguinte, todo tratamento é ori-
e sua exm�. esposa. . e

entado 'no sentido local, externo. ,

lena.Calde1ra de Andrade Obt.em-se uma melhora com banhos quente� após en

da SIlva
R A '1' L

f saboamento ctiidadoso e aplicações duas vezes ao dia colI_l
_ st�. osa me la uz pomadas gordurosas.

Melo, fl\ha do sr .. Artur IYIe' NOTA: _ Os nossos leitores poderão solicitar qualquer
lo conselho sôbre o tratamento da pele e cabelos ao

-

médico

.- .sra. Otília Donner d.a especialista Dr. Pire�, à Rua México, 31 - Rio de Janeiro,
,SIlveIra, esposa do sr. Hel- bastando enviar o Pfesente artigo dêste jornal e o endereço
tor Bittencourt da Silveira completo para a resposta.

'

_ sra. Arciorié Pires '

nardisst;. �:��:r�:i�i Ber' M-is-s-Sa-nla-C-ala-rin--:-'--aj""""--de--""-19-55'
_ sra. Oswaldina

. Silva,
esposa do sr. Oswaldo SÜv'a
_ sta. Maria J, da Silva ..

o _TADO

!Preceito �. Dia
GUIMARÃES PASSOS

Esse teu lenço que possúo e aperto
De encontro ao peito quando durmo, creio

Que hei de mandar-te um dia pois roubei-o

E foi meu crime, em pouco, descoberto ...

FORMANDO, PRESUN'
,

ÇOSOS
.

Há muitos pais, que,
amiúde, trazem mimos pa

_ ra o filho. Chegam até a

se gabar disso, consíderan
do-se ótimos chefes de fac

. mília. Assim, vão incutindo
na criança, uma idéia er'

rada 'e perniciosa porque,
vendo esta que as, outras
são tratadas de modo di'

verso, se julga diferente,
superior e com direito' às '

maiores atenções.
. Procure evitar que s'eu

filho se' julgue supe'
rior uos outros, e se

torne presunçoso, "con'
vencido" e antipático,
não o cercando de a

tenções e, cuidados ex'
•

cessíeos e ,in'!1teis .
_

ENES.

,

Luto, porém, a procurar quem certo

Possa servir-me nisso de correto:
Tu nem sabes quão grande é meu receio:

Se em caminho te fosse o' lenço aberto! ...

Porém, ó minha vivida quírríéra!
Ftta a banda em que habito... fita e espéra,
Que, enfim, verás em trêmulos adejos,

Em. cada ponta, um beija-flôr pegando,
Ir o teu 'lenço pelo espaço voando
- Pando, enfumado, côncavo de beijos! ...

'Dia 30 de Ag-õsto: ,Lançamento Oficial do Concurso

"MISS SANTA CATARINA 1955", no Lira Tênis Clube, ,

..10m apresentlÍção das candidatas de Florianópolis.
PITUCA estará· presente - ,maravilhoso 'conjunto de

ritmos - passarens para Madrid, Montevidéo, Manaus e

Rio, oferecidas pela IBeria, Pluna, Serviços Aéreos Cru

zeiro do Sul e Tac.

IMPUREZAS DO SANGUE"
.

to

UIXIR Df H06UtlKA
AUX. TRAT. SlflUS

a c I T E
Agência

de

PI blicidade Um
.

espetáculo maravilho�o
, \,CaISa ....tal. e.

I'lorlaD6pelllt
.

. s..ta Ca&arIU. ,.I

FILMES ATRAZADOS

Nota-se, com prazer, que após a inauguração do
Cine São José, tem melhorado sensivelmente o pano
.rama cinematográfico da capital.

Os filmes, em geral, levam pouco. tempo a chegar
a nossa praça e são exibidas cópias em perfeito estado.

E' um melhoramento digno de aplausos.
'

Entretanto, há uma série de filmes, lancados há
bastante tempo, e que pelo- jeito parecem que nã� se

rão nunca exibidos' em Florianópolis.
Damos a seguir os nomes de alguns filmes cuja

exibição tem sido protelada, em nossa praça:
Entre 'eles encontram-se algumas obras de real va

lor.
A Grande Ilusão (All the King's Men) de Robert

Rossen, premiado pela Academia, e interpretado por
Broderick' Crawford, Mercedes MacCambridge, John
Dereck e John lrelaild. Columbia.

.

x

Tokio Joe (Tokio Joe) de Stuart Heísler, com Hum

phrey Bogart e Flor-ence Marly. Colúmbia.
x

Punhos de Campeão (The Set Up) de Robert \'Vise,
com Robert Ryan e Audrey Totter - R. K. O. Rádio.'

x

Atravez do Furacão (Cargo te Capetown) 'de' Earl

MacEvoy, com Broderíck Crawford, EUen Drew e John
Irelnad - Columbia.

x

O Menino de Cabelos Verdes (The Boy with Green

Hair) com Dean Btockwell e' Pat O'Brien - R. K. O.
Rádio.

x

Johnny Angell (Johnny Angell) de Nicholas Ray,
com 'George Raft, Nina Foch e' George, Macready -

Columbia.
,

.

x

Satã Passeia a Noite (Bo Dark the Night) de Joseph
Lewis, com Steven Geray e Mícheleíne. Cheírel - Co

lumbia.
x

Era somente Amôr (Slightilly Prench) comédia
musical, com Dorothy Lamour, Don Ameche, Willard
Parker e Janis Carter - Columbta.

,

x

Martha

R. C. Mafra 160 - Jornal O Estado ..;_ Te!. 3022
i

Restaurante Napoli·
RUA Marechal Deodoro 50.
Em Lages; no sul do Brasil, o melhor!
Desconto especial para os senhores vi.j.nteB�

LIRA l'ENIS CLUBE
DIA 21 SABADO - Bingo Dansante - Início às 21,30

horas - Em benefício da Casa do Pequeno Jornaleiro.
DIA 28 SÁBADO - SOIRÉE - Início às 21,30 horas -

Em benefício da Sociedade Recreativa d,os Professores, Re

serva de mt:!sas na Relojoaria Müller - Cr$ 30,00.
DIA 30 SEGUNDA-FEIRA � Grandiosa festa promovi

da pelo Clube Penhasco.

•
-----------------------------------------------------

Encerramenta da· ClnVIDção
Municipal dOI ,ParUd,os PSD·PTB
Em, seguida o sr. Rudolfo leiras em torno dos candída

Victor ,Tie-tzmann, procla tos da aliança e dos parti"
mou os resultados da con' 'dos aliados.

vencão do P.T.B., lendo os. O deputado Braz Joa

nomes dos candidatos á ve- quim Alves, usou então da

reador, pelo P. T. B., _ palavra. O seu discurso, f?i
Em outra edição daremos a um belo e amplo relatório

relação destes candidatos. das suas atividades parla-
Nesta altura dos traba- mentares e um libélo acu

lhos, o.sr. Ingo Rena�:X pas- satório da inépcia do gover'
sou a presidência da con- .no catarinense para gerir
vençâo ao senador Carlos os destinos do Estado barrí
Gomes de Oliveira, que ao, ,verde. A sua oração foi am
.assumila, deu a palavra ao .plamente auplaudida.

'

I
sr. Ingo, que em bela ora' Wilmar Dias assomou,

ção, saudou os ilustres visi- então, á tribuna. Bela ora

tantes e todos os convecio- çâo proferiu. A todos en

nais, como demais pessôas cantou a palavra fracil de

presentes que lotavam lite- Wilmar.
ralmente as amplas depen Osmar Cunha seguiu-se
dência� do Cine Real. com a palavra.' Trouxe aos

Seguiu'se com a palavra convencionais a palavra de

o sr. Rufolfo Victor' Tietz- fé do dr. Aderbal Ramos da

mann, que' saudou os con- Silva.
. .

vencionais e os candidatos Em seguida discursou o

a vereador do seu partido, deputado Leoberto Leal,
enaltecendo a Aliança So- óra novamente' candidato

cial Trabalhista, formada ao parlamento nacional, pe
pelo P. T. B. e P. S. D. A, la Aliança Social Traba"

grad€cendo a saudação di' lhista. Seu discurso elo

rígida aos convencionais e quente e escorreito, provo"
em nome dos candidatos á cou salvas de palma da se'

vereança, pelo P.S.D., Ia- leta assistência.
,

lou o sr. José da- Costa Mi- ,Com não houvesse mais

randa, que em inflamante oradores inscritos e como

discurso profligou as atitu- ninguém quisesse mais Ia

des doatual governo do Es- zer uso da palavra, o sena'

tado, desgovernando San' dor Cai-los Gomes de Olí

ta Catarína.: Assumou, en- veira encerrando_ os traba

tão, á tribuna o sr. Fui Ta' lhos da convençao. profe'
vares, operário, que em no" riu belíssimo discurso, que

me dos candidatos à verea- fechou com. chave de ouro

dores, pela legenda do P. a magna sessão política par'

T. B. agradeceu a escolha tidária.
dos convecionais petebistas. Foi, .na 'verdade, uma ma

O seu discurso, foi uma pe nisfação sã 'de CIVIsmo e

ca inflamante ,apontando uma demonstração eloquen'
todos quantos verdadeira- te

,

de <po)jtica partidária,
mente têm lútado em pról' 'que nos traz a esperança de

das causas dos operários e vitória no próximo pleito,
concitou estes" a cerrar filei', que se ha'de ferir em �' de
ras em torno da aliança, su- outubro. próximo
fragando os nomes aponta' De -todos os recantos da

dos pelo' P.' T. B. P. S. D. terra brusquense acorreram

Seguiu-se çom a palavra pessoas, para presenciar e

o dr. Raul Schaefer, que prestigiar com a sua pre"

ressaltou o nome e'minente sença tão admiravel' con'

do ilustre eatarinense, dr. venção que foi o prenuncio
Nereu Ramos candidato ao da vitória de 3 de outl,l'6ro
_;;enado feder;l, pela Alian-I

do corrente ano.-

ca Social Trabalhista, jun' (Do "O Município", de
tamente coO;

•

o sr'. S�ulo I Brusque) .

Ramos. Expos, em seguIda,' .

.'iS razões que levaram o
'

__

P. S. D. de Brusque' a a'

poiar o nome de,'Braz Joa'

qu'im Alves, para dieputa'
do estadual, nas próximas
ele"ições de· 3 de outubro,
pois que, Braz Alves é a

pessôa que sempre. honrou Hoje, no prospero distri-
a palavra empenhada, ja' to do Este'rito, dar'se'á a ce'

mais decepcionando todos rimonia de inauguração do
'quantos, em outras ocasi- PÔSTO ESS.O, situado à

ões, haviam sufragado o seu Rua "24 de Maio", nr. 407,
nome. Braz Alves . jamais sob a 4ireção do sr. Fridoli'
traiu a legehda do seu par-, ,no Scheidt.
tido. E, por ser uma reserva A solenidade está marca

moral, merece o apbio dos ,da para �s 17'horas, tendo
brusquenses, que querem este Jornal sido distinguido
v,er um representante á aI' com um ç_q_nvite especial.
tura; sentar-se np legislativo, Agradecendo o convite
catarinense, ,para que o po" formulamos as melhores fe'
vo desta terra, dentro em licidades administrativas ao

pouco, possa festejar com npvo POSTO ESSO" que,
dignidade e elevação o cen- incontestavelmente, repre'
t�nário da sua fundação. senta um indice de progres'
Terminou a sua oração con- so na vida daquele sub'dis
ci-tqndo a todos a cerrar fi, trito.

PosloEsso
no Estreito

AVENTU�AS, 00 ZE-MUTRETA •••

......... '1' "*"'''1

CLuaE. DOZE O,E AGOSTO
DIA 29, DOMINGO, AS 22 HORASI -D A L V A . DE. O li V E I R A A RAINHA DA VOZ

,
'

'_ _),
-, apresenta ;-,

, '

RITMOS E CANÇOES DO BRASIL Direção de: TITO CLlMENT 17 Artistas no Palco!
- Veja e escute a sensacional DALVA DE OLIVEIRA.

A voz que o �mundo 'consagrou p,'

k .". �
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Floriánópolis, 'Sábado, 21 de Agôsto de 1!)54
--------� - ----..

" , "
<,

Juca do Lóide 4 x
Renascim 1
Perante regular assistên

cia, finalizou domingo ulti
mo, o festival do Vendaval
E. C.' com o Jôgo entre o

.Juca do Lóide e o Renas
.cins. O rnatch na sua pri
meira fase agradou inteira
mente, em especial à equí:
pe alvi-negra que conquis-
tou 4 tentos, mercê de sua

'estupenda perfomance. N;a
I segunda etapa os element()s... -

demonstraram cançaço, nao

,

'
"

'

'

'

,
' do com que desaparecesse

-

'

, ",' tôdo o brilho dá pe�eja. Nes]
,

'

,", ',' ta, etapa o placard sofreu
,

"
'

.
,

"

.'
-

..

, apenas uma alteração, por
..(�"_"(�(�()��(�()'_'()��)4I"()""'()�"'" _••)�() () () () o,_()._.() .,.o ()__() () () (�().. parte-do Renáscím que con-

, ,

-

quistou seu 'únic(i) gool. Mar- -

oi� i� O� a falO �� � o' am enol u. e m8 or!� !������{!�f�.

, ;JU.ii'�I�:;�.eat.� ',� II.+: ='�,�1.tPIII_ alinharam-.ruca do Lóid: -'
Promete, ser das mais em- que vem dispertando inte- será levado a efeito outro ão da cidade e dei. Torneio- Chorão, Galego e Pépe; Di

polgantes a terceira roda-I rêsse i�c?mum ::as .rodas' cotejo de ��nsação. O .Jpi- I início, Início do �ncontro: di Osni e' Aciõ1i; Sabará
da do Campeonato Amado-, futebolísticas Serão adver ranga que ja conheceuduas 15,30 horas, Valdir, Palimério Zéca e
rista da cidade, a efetuar-ss" sário os times dó Póstal Te- derrota' 'em seus próprios Mazinho. Renascim: Wal-
na tar�e de hOj,e, no estádio IlegrafiC� � do Bangú, estan- ! do_:nínios em .Saco dos L�- Preço único: Cr. 5,00. ter, Adelino e Abelardo;

GI- da Praia de Fora. do o prélío marcado para 'moes, lutando pela rehabi- Coopere com o Campeo- Roseri Pedro e Valter;
Dois lideres estarão fren- r ter co�êço .ás 13,30 horas. ,l�tação, enfren�ando, o outro nato comparecendo aos [o: Olimp,io; Osni, Guinter, O�

te a frente, num ,embate Campletando a rodada, hder, Q ColegIal, bl-campe- gos!. dilon e Waldir.
Saul '{Avaí) 1 Funcionou na arbitragem
C b (I b b 1 o sr. Agustinho com regulara ano m itu a) ..

'

, .

Nenem (Guaraní) " , :....... 1 atuação.
, .

Vitor (Guarani)" _. . . .. .... ... 1 Com mais esta vitoria

Oséas, (Imbituba) . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 conquistou, a-equipe do Sr.

R
A

(P 1 R) 'I Pio o sexto troféu neste
ene" au a amos; .... " ., .. ..

'1Jair (Bocaiuva � . . . . . . . . . . . . . . 1 festival; sendo que esteFUI
-

O
'

(B" i .;:
,

1 timo denominado Cópa a-
scar ocaiuva .. :

'

.•...........•

China. (Bocaíuva) .. , : :..... '1 vio Ferari.

Adílio (Bocaíuva) -. . . . •. . . .• . . . • . . 1 M.� BQRGES
RECORDISTAS DE TENTOS POR JOGO
Barata (Paula Ramos) e Danyr (Figueirense),
com 3 gols

SERÁ INICIADA, DOMINGO, A SEGUN DA ETAPA-DO. CAMPEONATO CITADINà. DE;PROFISSIONAIS, DEFRONTANDO
SE OS ESQUADRÕES DO GüARANI E 'BOCAlUVA. NO TURNO O "BÚGRE" CONSEGUIU LÉVAR A MELHOR SOBRE
'O VICE�CAMPEAO ,PELA CONTAGEM DE 3 X 1. CONSEGUIRÁ O QUADRO DA MARINHA VI.NGAR�SE DO REVÉS

.

\ SOFRIDO?

o"

ASSOCIAEÃO ATLE'TICA
,

.

BARRIGA-VERDE ./ .

CAMPANHA' FINAl'iCEIRA PRÓ-CONSTRUÇAO DO
NÁSIO ESPORTIVO, SALA D'ARMAS E NOVA

SÉDE SOCIAL
COMUNICADO N. 7

Contribuições recebidas ,até a' presente data ;
Importância já publicada )",.,.,." .... ,. Cr$
'I'en. Osny Meira . , , , , , . , . , , , . , . 100,00
Adi Catarinense da Silva .".,.', 100,00
Osmar Manguilhotti . , , . , . , , , , . , 50,00
Cap, Antônio Salles (Joaçaba) '" 1.000,00
Cláudio De Vincenzo ,.""""" 400,00
Pedro Nogueira de Castro .,.",. 100,00

39,672,50

1.550,00

Lista, de Ccntrtbuiçôes n. 25 (Des
tacamento de São Francisco

do Sul) . , , . , . , . , , , .. , , . , , , . 1.100,00
Lista de Contribuições "n, 134 (Re

metido pela 2a, Cia. Isolada) ,

Lista de Contribuições n. 35 (Des
tacamento de Valôes) ,.,.",

/

200,00

150,00. 1.450,00

Cartões de números 39 e 45 da

Campanha Popular dos Dois

Cruzeiros, passados ,por Nívea

Marques Nunes . , , , , .... , , .. 120,00

Soma Total Cr$ 42,792,5C

Florianópolis, 15 de agôsto de '1954.

Ivo, Selva Mauricio Spalding de Souza

Coutador Secretário-Tesourefro
VISTO:

Antônio de Irara Ribas

Presidente 'da Comissão Central

EXClUIDA DA 1 a DIVISA0 to 'FUTEBOL
CARIOCA A PORTUGUESA

RIO,' ,20 (V.A.) _:_ Reu- boI, que Inclusive ja havia
niuse ante-ontem, ás 18 ho- programado o jogo da Por

ras. o Superior Tribunal' de tuguêsa, contra o Flumi

Ju�tiça Desportiva da Con-: nense,_ domingo, pelo 'certa
federação Brasileira de Des' .me carioca. A noticia estou

portos. Da pauta dos traba-I rou como uma verdadeira

lhos, constava o prosseguir- I "bomba" nas rodas esporti
menta do julgamento dos' vas locais, uma vez que a

-ambargos da FMF ao acor- Portugêsa já tinha gasto
dão judicante,' na decisão enormes somas no sentido

proferida na apreciação dos ,de contratar jogadores.
recursos do Andaraí e do Nessas condições, .a A. A.
Oriente contra a promoção Portuguêsa .está definitiva'
de A.A. Portuguêsa; por de' mente afastada do campeo

liberação da Assembléia nato Carioca de 54.
Geral da entidade guanaba
rina. O Superior Tribunal
de justiça DesporÚva da

CBD, �após julgar' detida
mente a questão, resolveu
,contra a decisão da Federa

ção Metropolitana de Fute-

Por outro lado, a mais
alta côrte de justiça despor
tiva irá interpelar a FMF
porque não tomou; ailtes, a

decisão de eliminar a Por'

tuguêsa.

DOZE X-CARAVANA, HOJE, INICIANDO
O CAMPEONATO CITADINO DE '/

, BASQUETEBOL
) ,

E� sUa colossal praça es- . entre os "fives'" do Clube
.

portiva, do Largo General Doze de Agôsto e do Cara"

Osório, a F'ederação' Atléti- 'vana dO Ar, com início mar

ca Catarinense dará inicio, cado para ás 20,30 horas,
esta noite, ao Campeonato devendo ás 19,30 horas jo
Citadino de Bola ao Cesto, gar os quadtos de aspiran
com a realização, do match, tes dos mesmos"

\
NO VASCO O REMADOR

ARLINDO SCHMITT
Vasco da Gama, onde trei
na com afinco, .devertdo par
ticipar das regatas que se·

rão realizadas em fins do

O relllador conterrâneo
Arlindo Schmitt iht'egrante
do "oito" do Aldo Luz, des
ta Capital, que conquistou
em 1952' estupenda vitória
na- Prova Clássica "Funda- corrente mês na Lagôa Ro

cão da cidade de São Pau- drigo de Freitas, Felicida'

lo", transferiu·se 'para O d�s� são, os nossos votos!

NOMEROS DO'CAMPEONATO DE
PROFISSIONAIS

Encerrando o 10 íumo '--: �.Ab'soluto o
Imbituba, que sofreu apenas, uma

derrota ... diante do "LANTERNA" -

"

Lando, o eríllheiro-mõr- Barata e Da�
nvr. os recordistas P9r jogo - Pavão e

Bonga, os artilheiros neqetivos - Bu
bi, o ereueiro mais vssede - Mais pe
nalidades desperdiçadas do que con

vertidas - Sete expulsões - Oswaldo
Silveira, o que mais vezes epitcu.>
Líder invicto do certame de Aspiran-

tes o Boceiuva .; As próximas
partidas

.

JOGOS REALIZÀDOS
Guaraní 3 x Bocaiuva 1
Paula Ramos 3 x Atlético 2
Imbituba 4 x Figueirense, 1

-

Avaí 2 x Paula Ramos 1
Bocaiuva 3 x Imbituba 2 em Henrigue Lage
Figueirense 2 x Atlético 1
Imbituba 1 x GuaraJlí O
Avaí O x Figueirense O
Atlético 3 x Bocaiuva 1
Paula Ramos 3 x Figueirense 1

'

Atlético O x Guarani O
Avaí 3 x Bocaiuva O
Imbituba 3 x Atlético 2
Bocaiuva 2 x Paula Ram()s 2
Avaí 2 x Guar:;mí 2

figueirense 1 x Bocaiuva O
Imbituba 2 x Avaí 1
Paula Ramos 2 x Guaraní O
Atlético 1 x Avaí 1

Figueirense 3 x Guarani 2
Imbituba 2 x Paula Ramos 1

ARTILHEIROS

Lando (Imbituba) .. '

'

.: .. � _
.

Pacheco (Figueirense) .

DanylJ:' (FÍ,gueirense) .
'

.

Pítola (GUaraní) .

Barata (Paula Ramos) , .

E'dio (Paula Ram'.os) ..
' .

E'rico (Atlético) ' .

Rodrigues (Avaí) '

Valério (Paula Ramos) ...............•
Waldir (Imbituba) .

Anastácio (Guaraní) .

Lauro (Atlético) .

Zacky (Bocaiuva) : :.'
Jacó (Paula Ramos) r •••••••••••••••••

Ernani (Imbituba) . '.' .

Harley (lmbituba) .

Fernando (Atlético) i"••••• �

Hercílio, '(Atlético)' : ,

Caréca (Imbitul;>a) . �I' ••••••••••••••••
Néde (Avaí) ........................•
Bolão (Avaí) ..

Manàra (Avaí) .. ;........... : .

Duarte (Avaí) .............••...•....
Guida (Avaí) ............•.•.•....••

, "

NEGATIVOS

v

'Paulista, do ípi-
� Tanga, excluido

o' Tribunal de Justiça
Desportiva da da F.C.F.
reunido decidiu aplicar ao

atleta Paulista, do Ipíranga,
de Saço dos Limões, a pena
de exclusão, reconhecendo,
assim, a gravidade da falta
do indisciplinado player
que n.o

.

prélio frente ao

Postal Telegráfico atingiu
violenta e covardemente o

meia .Ronaldo, que teve

que ser hospitalizado.

Pavão, do Guaraní a favor do Bocaiuva
Bonga, do Bocaíuva, a favor do, Atlético

ARQUEIROS VASADOS,
•

'

r

Bubi (Bocaiuva) . 11
Soucini (Atlético) . . . . . .. . . .. .. . .. . .. .. . .. 10
Miltinho (Imbituba) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ,8
LeIo (Guaraní) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Alcides (Paula,Ramos) . .. : • • . . . . 7
Mafra (Figueirense) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
LeIo (Guaraní) . .. .. .. . 5
Tatú (Avaí) •......... 4
Asdrubal (Figueirense) 4
Aldo [Bocaiuva}" '

.. ,................. 3
Bragnoli (P. Ramos) . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2
Adolfinho (Avaí).. 1

,
"PENALIDADES MAXIMAS

'" Erasmo, do Guarani, no jogo coritra o Bocaiuva:
desperdiçada. " ':

Orlando, do Figueirense, no jogo contra o Imbitu-
ba: desperdiça:da.

' ,

Pacheco, ,do Figueirense, no jogo contra o .Imbitu- I

ha: desperdiçada:
Valéria, do Paula Ramos,. no jogo contra o Avaí:

convertida em gol.
Lauro, do Atlético, no jogo contra o Figueirense:

convertida em gol.
, Juhnho, do Figueirense, no jogo contra o Avaí:
desperdiçada. _ '

'

Zacky, do Bocaíúva, no jogo contra o Atlético: con-

vertida em gol., '

/

Guida, do Avaí, no' jogo contra .o Guaraní. conver.
tida em gol

Giovani, do Atlético, no jogo contra' o Avaí: des
perdiçada.

Hoje: S. -Cristóvão
x Vasco

Hoje e amanhã serão efe-'
tuados

.
os jogos da primei

ra rodada do certame cario
ca de futebol. O São Cristó
vão enfrentará o Vasco- ho
je, á tarde e· amanhã serão
realizados os seguintes, en

contros: Flamengo x Canto
do Rio, Botafogo x Olaria,
Fluminense x Portuguesa,'
Bonsucesso x América e

Bangú x Madureira.

,EXPULSOES .

, Trilha, do Figueirense, no jogo contra o Iinbituba
,

Fred,erico (2 vezes) do Atlético, 'nos jogos contra o

Bocaiuva e o Guaraní.'
' ,

Adilio, do Bocaluva, no jogo contra o Atlético
, Manara, do Avaí, no jogo ,contra o Atrético
Duarte, do Aval, no' jógo: contra. o 'Atlético. Segundo conseguimos a,
Cazuza, do Atlético, no jogo ,contra O Avaí.. purar, o antigo player Arrié'

JUIZES QUE APITARAM rico, que já íntegrou os con-
Oswaldo Silveira, 8 vezes

juritos do Avaí, Figueirense
João Sebastião da Silva, 3 'vezes

e Bocaiuva e que abando-
Oswaldo Ramos, 3 vezes

nau a carreira de jojador
Osvaldo Meira, 3 vezes

, para ser, apitador" perten-,
Gerson, Demaria, 2 vezes I cendo á Segunda Categoria
Francisco Prazeres, 1 vez I d d j' d F C'3 . �o qua ro {. Ulzes, a . .1-

3 Saul Oliveira, 1 vez iF., parece que não está sa-

'�3 r
CLASSIFICAÇAO ' tisfeito, tanto que pretende

1° lugar ---:' Imbituba com 2 pontos perdidos. seguir para criciuma, onde
2° lugar - Avaí, Figueirense é:Paula Ramos, com passará a treinador, orien-

2
,

5 pontos perdidos., ' I tando os conjuntos do Ope-
2 I 3° lugar - Guaraní e Atlético, com 8 pontos per:- I rário,

local. Que seja bem
2 didos. " '

' �, " j sucedido, são os votos
.
que

221 ,40 lugar - Éocaiuva, com 9 pontos perdidos. ,fazemos a Américo, Devo-'
ASPIRANTES liso

2 1.0 lugai - Bocaiuva, com 2 pontos perdidos
2 2.0 lugaiJ.' � Imbituba e Figueirense com 4 p.p.
1 3.0 lugrír - Paula Ramos, com 5, p.p.

"

1 4.0 lugar -:- Guarani e Avaí, com 8 p.p. ,

1 '5.0 lu�ar - Atlético, com' 11 .pontos perdidos.
'

, 1 PRO'XIMOS JOGOS .

1 Domi 190 ..:_ Guarani x B_ocaiuva
1 Dia 29 - P:ál1la Ramos x Atlético e'Imbituba x Fi-
l gueirensf: (em Henrique Lage).

/

Americo vai ser
" treinador

5
4
4

�I

EslRfador
Pr�ciza-se de um na Em-

,

'

preza Florianópolis, S.A.
na Avenida 'Hercilio Luz
1107 com o Sr. Aldo Rocha.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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é O seu compromi,�o para o dia 21' de Qgôs�o:
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tste

PROGRAMA INAUGURAL

DA EXPOSiÇÃO
'DO IV CENTENÁRIO

/
/
/

Sábado,
.

21 de agôsto
10 hs .

....:_ No Ibirapuera, salva de '400 tiror
de 15 em 15 segundos, simbolizando
os 400 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 cidade.

11 hs. - Apitos de tôdas as fábricas
e repiques dos sinos de tôdas as

igrejas, anunciando' a abertura da

Exposíção do IV Centenário.

"Aspirais" simbólicas no céu da ciojade,
por aviões, Formações e bandas l1IIlitares.
Hasteamento simultâneo das bandeiras
do 'Brasil, de São Paulo e dos países
participantes. Inauguração dos pa�cioll.

15,30 hs: - Abertura ao público dos
'portões do Ibirapuera. Profusa'
distribuição de bandeirolas do .

IV Centenário e palas com dísticos
alusivos à Exposição.

19,30 hs. - "Festa do Fogo e da Luz":
o espantoso milagre da côr, acêso no

mistério da noite!

I
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Domingo, 22 de agôsto
11 hs. - Revoada de milhares
de pombos, da Sociedade Columbófíla
da 2a. Região Militar.

' .

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

14 hs. - "Show" dos alucinados
"Aqua-Loucos". Sensacional espetáculo
aquático. Monumental desfile, em barcos,
de encantadoras sereias exibindo os maís
diferentes tipos de maiôs, desde
os "antiquados" modelos de 1903 aos

"super-atômicos bíkínís" de 1954.

16 hs. - o maior festival folcÍórico jamais
realizado na América do Sul, organizado
pela Comissão Paulista de Folclore

e patrocinado pela Comissão do
IV Centenário, Maravilhosa exibição
em tablados especiais - das 16 horas

da tarde às 4 horas da manhã -

de. bailarinos de todo o

Brasil, apresentando:

Congada (Terno Verde - Atíbaía)
Cururu e Cateretê (Piracicaba)
Chiba, Caipó (Ubatuba - Piracaía)
Fandãngo (Tatuí - Sorocaba)
Congada (Terno Côr-de-Rosa - Atibaia)
Batuque (Tietê - Capivari - Laranjal)
Fólia de Reis (Fernandópolis)
Moçambique (Cunha - Aparecida do Norte)
Tropeiros da Tradição (Est. Rio G. do "son
Guerreiros (Est. de Alagoas)
Ticumbi (Est. do Espírito Santo)
Bumba meu boi (Est, do Rio)
Vilão (Est. de Santa Catarina)
Reisado e Escola de Samb<l_ (Dist. Federal)

ilondGId

'NO PARQUE rBIRAPUERAI

vai

A 21 de agôsto, a Exposição do 1V Centenário de São Paulo

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

festividades do grande dia - lJtII' r;
,

u ào pode e uãn deve perder
Luz". O Parqueestá a grandiosa "Festa do Fogo e da

"

'

Ihirapuera feericamente iluminado ... fontes .lumiuosas

subindo aos ares em repuxos de sonho! U rn espetáculo
deslumbrante .. , algo que está muito além do que V. poderia

imaginar, mas que você poderá ver com seus próprios olhos!

Assista - com tôda a sua família - à grandIosa
"Festa do Fogo e da Luz" no Parque Ibirapuera!

Para maiores detalhes. escrever à Comissão: Rua 24 de Maió, 250 - São Pau" ,� Brasil 1. ",'
v:

\
- ------------

CURSO DE EXPANSÃO CULTURAL O J' �. f' t �
A Enciclopédia na histórica cidade de .. ulnn8lrU· OI encuo raUo

Laguna
mercial,' de principias cul- instrução pública escolas Deve-se frizar, aliás, que I zando o seu emprego para ao dito prefeito mover corr

_ icult especializadas, artes, evolu- ha uma promessa formal do t outra finalidade. tra nós o competente pro'
turas, exposiçoes, agncu u- I f

.

çâo do ensino, etc.', profes- prefeito de auxiliar a Ação 'Se o prefeito o fizer sem cesso, mas, isto' ele não a-

ra, pecúaria, riquezas mme' 1 dI"
. - ,

dustri sor Germano Donner sôbre Sacia, com a quantia e esta nova ei, esta sujeito á ra, porquanto a razao 'esta
rias,

.

várias in ustrías; a- C $ 100 000 00 d d 1 d
,. ensino "secundário, ,lel'go e

r ." para que es- respon er por crime e res- do nosso a o.

bastecimentos, comercio, es- C $' b 1 d d fI' d
- .

títui religioso, história da íns- ta possa, com. os r . . .. ponsa i i a e. -

.

Não a amos as escon i-
tradas, navegaçao, ms 1 ui- 00 00 b ' f b d

'

'I
-

t trução, etc.', João Rodolfo 200.0 , ,que rece era do O sr, pre eito, so pena as pelo nosso interior a

ções sociais, popu açao, e c., d N' 1 d d
-

h d I f' N h b d
Dr, Abelardo Calil Bulos, Gomes, sôbre imprensa; epartamento aciona a e nao ser omem e pa a-

.
ora, os teemos om ri a-

Mario Mattos sôbre monu- Criança, adquirir um posto vra, ha-de dar à Ação Soci- de de falar ás claras escre-
sôbre superfícies florestais, d 1 1 $ O dos Ieiar

fl mentos, Cinemas, arte' dra- e puericu tura. ' a os Crl 100.000, O que ver para que to os eiam e

proteção e re orestamento, L 1 b d
.

d h d
d f mática, oratória , etc.', capl- ouvave, so remo o, é prometeu, mas in eiro es- me item.

,

etc.; .José Freitas, aPre ei- ,

.. .: d A
-

S
.

d f
. . .

P f d
tão-tenente Henrique de esta iniciativa a, çao 0- .te os co res municipias e ar enquanto, em ace a

tura, da história política, Mattos, sôbre todos os es- cial, a qual nós daremos o não daquele destinado a co' falação' do nosso prefeito, de
organização -municipal, rea- portes, evolução e pratica; nosso decidido apoio, embo- brir os prejuízos causados uma coisa estamos certos, o

1izações administrativas, Dr. 'Enio Demaria Cavalaz- ra fracas serem as nossas pela chuva de pedra, pois diheiro da chuva de pedra
etc.; Dr. Angelo Novi, SÔ' zi, sôbre prisões, assistência posses. este deverá ser entregue aos foi encontrado. Agora, res

_bre Câmara Municipal, sua Judiciária, etc.; Dr. Saul Mas, os 100.000.00 e mais que sofreram prejuizos, sen-,ta eentrega-lo aos que pc:>r',
evolução, códigos municio Vlysséa Baião, processos,

os juros obt!d�s em 3 anos, do famílias pobres. \ Ieí, têm direito de recebe

pais, etc.; Dr. Santa Rara" que orçam a cifra dos Cr$ O que aqui afirmamos lo. .

sôbre higiene pública, as' ação policial, crimes polítí- 14.000,00, vindós do erário não merece contestação. (Do "O Municipio, de

sistencia social, etc.; Padre cos, etc.; Antônio Bessa,: público estadual, ás mãos Pois se tivermos fugido á Brusque) A V I S O

Gregorio Warmeling sôbre I história 4a imprens:, li�era' do prefeito brusquense, tem verdade, reptamos o sr. pre- ocnere da 6a. C. R. M, avisa que todo o'brasüeíro re-

templ�s :eligiosos, irmanda- tura; Renat? Ulysséa, sobre

I
�or l�i do Estado uma des· feito a provar o contrário, sidente no Mu icípio de FLORIANÓPOLIS, pertencente à

des, história da agricultura, escultura, pmtura, artes de- tmaçao certa e exata. �on�uzindo-nos as barras da Aluga-se Classe de 1936, OU ANTERIORES, AINDA EM FALTA COM

etc.; Otávio Bessa, sêbre
'

corativas, etc.; Dr. Colombo Esta quantia, de maneira justiça, O SERVIÇO MILITAR, deverá apresentar-se de 3 a 30 de

religiões àcatólicas, templos' Machado Sales sôbre imi- alguma poderá ser desviada Aliás tudo quanto espu- Quartos de casal e sol- Novembro, à Comissão Militar de Seleção na Cidade de Flo-

e instituições; José Paulo
I
gração, estilos .arquitetôni-I para

outros fins, sem- que semos, até hoje neste jornal: teiro, com café 'pela Manhã,
_

rianópo}is - no Quartel do 14° B. C" para ser. mspecionado

Arantes, �bre bibliotécas, cos, etc.;- Norbertq Vngare- haja, anteriormen�e, outra I com referência ao' atual 1 em casa .de família. Tratar e selecionado.

institutos,
.
etc.; Professor ti sôbre história da musica, ,lei, aprovada pelos legisla" prefeito, é a pura verdade, à rua Conselheiro, Mafra Fortunato Ferraz Gominho

Pedro Piva Junior; sôbre trovas, canções eJc. . dores catarinenses, autori- se assim não fosse caberia 93. ' Major Chete da l6a C. R. M.

-lmpor.aQle Induslria .. �de
Rendas

Precisa .de representante para esta praça. Cartas

c/refel'ências pI Caixa -Pestal, n. 13,,839 - São Paulo.

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

I

Parlih ·Irabalhista BrisiJeir'
PARA' �DEPU'ADO ESTA:DUAL
TELNO VIEIRA RIB'ElRO

.

:lluçãl, 'Mo,cldede ettlflll8ll11
MINISflI8BIO DA GUERRA

5a. R. M. - 16a. C, R. M.

I

I
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·BANCO . .00. BRASIL ,S. A.
CARTEIRA DO COMÉRCIO EXTERIOR

COMUNICADO N. 28,
LEILÃO ESPECIAL DE DIVISAS - Produtos

;- ,

E C IT A L. E·C·.I TA:':L"
I

.. JUIZO DE DIREITO DA, de ao Suplicante Benjamim
JUIZO DE RIREITO DA'mentes juntos e de tudo e, COMARCA DE

TIJU"CAS.! Faustino de, .1\n�rad�, .pela
COM.A:RCA DE TIJUCA�. dando ciência ao repreSen"IEDITAL DE CITAÇÃO quantia de Cr� �70'O,,00 (se
EDITAL· DE . CITAÇÃO tante do Ministério público DE INTERESSADOS AU" tecentos cruzeiros}, sob .o

DE INTERESSADOS
J

IN" para que intervenha em to-, SENTES, INCERTOS E I poder de quem;até o dia de

CERTOS AUSENTES E do processo, inclusive na DESCONHEÇIDOS, COM hoje se encontra, respeita"
DESCOrÚíECIDOS,

.

COM justificação "ab-initio" pa- O PRAZO DE 30 DIAS. da, mansa e' pacificamento.
O PRAZO DE 30 DIAS. ra que tudo se pr�ocesse em 3) Assim e :q.estas_ condi

forma regular, pedem defe- .. O Doutor Clovi�,.· �,!!res ções, por sí e .seus antec;s"
O boutor Clovis Ayres rimento. Tijucas, 29 de Gama, Juiz de Direito da, sQr�s, os �l\phcantes '.

vem

Gama, .Juiz de Direito da maio de 1954, (ass) Marí- Comarca' de Tiju.cas, dQ Es-:, mantendo como suas, a poso
Comarca de Tijucijs, do Es- nho Laus." Em dita petição tado de Santa Catarin4,},na. se do'im,ó.vel por mais, de

'

tado de Santa. Catarina, na foi. exarado o seguinte des- forina da lei. etc. .• ":. trinta lil:Ilp?- e querem legi-
[orma da lei, etc. . . pacho: - "A., como podem... FAZ SABER a todos timá:lÇl rios termos do art.

Segunda categoria
..FAZ SABER aos que o Tijucas, ·6-7':'54. (ass) Clá" quantos interessar possa o', 550 .do Cód, Civil, Para es-

,7,36.99 _ 'Papel dê seda, .até 20 g p/m2, próprio para
presente edital virem ou de- vis Ayres Gama -.Juiz .de presente edital de citação, te fim, requerem' a desig: embalagem de frutas, nos formatos e com os
les conhecimentos' tiverem Direito;": Feita a justifica" com o prazo de trinta dias, nação de dia, hora e lugar pa dizeres exigidos pelo. Ministério da Agricul-
que, nos autos de Adção. de ção foi exarado o seguinte virem ou dele c,onhecimen" ra a [ustificação peXcigida p:- '. tu�·a.· ,,c, .

I Ir"
Usocapião requeri a por despacho: - "Façam-se as to tiverem, que por parte lo art. �55 do C. ': . e a CI-

.
Os produtos constantes da lista supra, com as caracte-

�. .• . � José Isaac de Oliveira e s/ citações requeridas na ini- de Benjamim Faustino de tação dos interessados cer- rística$ ft :finalidadés indicadas, não poderão, em conse-

- -_ I ,-S mulher, que se processa pe- cial inclusive a por edital Andrade e s/ mulher, lhe tos e incertos ,.e ,dós corr qÜência:t�er 'impohado� mediante apresentação de certifi-I .

.

rante êste Juizo e cartório que' será por 30 dias. Cio foi dirigida a petição do frontantes dq!ih\�vel, para cados de, promessa de venda de câmbio adquiridos nos lei-
..
\

,As 4,30 - ,730 - 9,15hs, do Escrivão que êste subs" tem "se tambem o Dr .. Pro- teor seguinte: - "Exmo.. contéstarem ·; ..p.....pedido 'no Iões normais de que' trata a Instrução n. 87 da SUMOC.
Humphrey BOGART

creve, por parte dos reque" motor e o Domínio da Uni" Sr. Dr. Juiz de Direitorde prazode 'dez dias, contados A Carteira esclarece, outrossim, que, por equívoco. de

���� e��I;m!'{:. ;.. . Lee J.
rentes lhe foi apresentada ão, .êste por precatória. Ti- Tijucas. Benjamim Faustí- da citação. Pedem ainda a publtcação, foram mencionados no referido Comunicado 26

S·I � Ó C O
uma petição cujo . teor é o jucas 8-8"1954. (ass) Glo- no de Andrede e sua mu" citação do Domínio da Uni" os itens ns. 5.30.69 e 5.35,99,. que, pelo presente, ficam cor-

\. seguinte:'- "Exmo. Sr.' vis Ayres, Gama." E para lher, brasileiros lavradores, ão e' do órgão de Ministério rigidos pára:
.

No Programa: d T
.

d h• . Dr. Juiz de Direito e i"
que chegue ao conhecirnen residentes nesta Cida e, público para acompan a" 5,30.79 -·Hexacloretana, ortodiclorobenzeno, paradí- (Atualidade

Atlantlda., jucas .: José Isaac de' �)l�vei-. to 'de todos e ninguem possa vêm, por seu assistente jU" rem o processo em todos os clorobenzeno e dibrometo de etileno,
Nac.

.
'

-.350
ra e sua mulher, brasIleIros,. alegar ignorância, mandou diciário abaixo assinado, seus tramites. Protestam 5.35.59 - Éstéres dos ácidos renoxíacético, tricloracé-Preços: 7,60, .

,. ele lavrador e ela de afaze- expedir o presente edital intentar a presente ação de por provas pericial; teste" tico e metilclorofenoxiacético.
Censura .Até 14 Anos .

. ,

.... I res do�ésticos, A residentes que será afixado .na sede usocapião extraordinário, munhas, vistoria e depoí- RIO DE JANEIRO, 13 de agôsto, de 1954.

J�-Fiii!fiiI."--"·.........!l"-
.nesta CIdade, vem por seu dêste Juizo, no lugar do I na. qual pedem permissão mentos pessoais dos ínteres- (a) Luiz de Moraes Barros - Di..etor.

·CTt !! 1;10)1 , assiste�te J�diciádo, apai" costume epor cópia publi- para expor a V. Excia. e a" sados, dando o valor de (a) Luiz de Oliveira Alves - Gerente.'
'__�"M_�"':!_IIIIiiii_�.�IiiJ_IIIII•••__ xo assinado, intentar a pre- cado urna vêz no Diário O" final requererem o seguin- Cr$ 2.500,00. Termos em _.. .

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

.
- ... -

'," sente ação de usocapião ex" ficial do Estado e três veses te: - 1) Que' ha mais de que PP. Deferimentoe. Ti"

AV I' SOAs 8 Hs. traordínárío, na qualpedem no ,jornal "O ES!J'ADO", trinta anos vêm ocupando [ucas, 22. de março, de 1954.
.

"

'Humphrey BOGART J ,

dpermissão a V. Excia. para de Florianópolis. Dado e sem interrupção, nem 'OPO" (a) Marinho .Laus. HEm i"
Marta TOREN -'- Lee J .

expor e afinal requerer o passado nesta cidade de Ti- sição, por sí e seus anteces ta petição exarado o se"
COBB em:

SI R O C O seguinte: - 1) Os Suplí: [ucas, aos dezesseis dias do sores, uma área de terras, guinte despacho: - "A" co-

cantes estão ha .mais de mês de agosto do ano de sita na Joaia, desta Cidade, mo pede. Tijucas, 20"4"54,
tl:inta aROS na posse' de um mil novecentos e cincoenta medirido cem metros de (ass) Clovis Ayres Gama.
terreno' situado nesta Cida- e quatro. Eu, (ass) Gercy frente que faz a Oeste com "Feita a justificação foi exa
de, á rua Felipe Schímidt, dos Anjos, Escrivão, o da" a estrada geral que vai pa- rado o seguinte des��ch9:
medindo 39,60 rrÍs. de frente tilografei conferi, e subs- ra Terra Nova, com cinco: _ "Façam-se as citações re
na' dita rua por 100 ms. de creví. (ass) Clovis Ayres enta e seis ditos de fundos queridas na inicial, publí
fundos que fazem ao Norte Gama _ Juiz de Direito. 'que fazem a este com her- candose editais com o pra"
em terras dos herdeiros de Está conforme o original a" deiros de Serafim Joaquim zo de trinta dias.' Tijucas;
Francisco Xavier Carvalho; fixado na sede dêste Juizo, de Jesús, extrema ao Nor- 9-8"54. (ass) ',Clovis Ayres
extrema a Oeste com terras no lugar do .costume, sobre te com Braz -Patríclo Cor- Gama. "E para que ehe
dos herdeiros de Benjamim o qual me reporto e dou fé. rêa e ao Sul com Gumer- gue ao conhecimento de
Gallotti e a Leste com ditas Data Supra. cindo Henrique Machado; todos e ninguém possa a"

dos herdeiros de Francisco
. O Escrivão Gercy dos 2) Que esta posse trintená", legar íngnorância, \ mandou

Xa;ier Carvalho; perfazen- Anjos. ria, contínua. e pacífica, é expedir o presente edital
do uma área total de 3.960 reconhecida desde 1920 a". que será afixado na sede
metros quadrados; 2). pos I proxjmadamente, quando dêste Juizo, rio lugar do
suem a referida orbe sem SENAC era ltitular dela o Sr. Atílio, costllme, e por copia publi"
interrupção, nem oposição, dig� o .Sr. Custódio Amo- cado uma vêz no Diár.io
tendo como suas, isto é, a" rim que alí se maqteve duo Oficial 'do Estado e três ve-

tribuindo a sÍ a proprieda" CURSO DE ESTRUTURA rante nove ano� vendeu em ses no jornal "O ESTADO",
de, na forma do art. 550 do ANALISE DE BALANÇOS seguida a Atílio . Campos de Florianópolis, Dado e

C. C., muito· embora não Filho, que após ter .ocupado passado nesta cidade de Ti"

possuam qualquer título for- O Departamento Regio" por seis anos mais ou me- jucas, aos dezessete dias
mal� da prova de domínio; nal do SENAC, fará reali" nos transfere e cede sua O" do mês,de agosto do ano de
3) A posse que data de zar, a partir do dia 6 d� se' cupação por Cr$ 200,00 pa- mil novecentos e· cincoenta
mais de trinta anos, soman- tembro próximo, um curso ra o sr. Gurmecindo Henri- e quatro. Eu, (ass) Gercy
do-se as dos seus anteces" r�pido e intensivo de ES- i

que Machado; este por sua dos Anjo.s,· Escrivão, o da"

sores, apresenta a seguinte TRUTURA E ANALISE I

vez em 10 de setembro de .tilogtafei, conferí e subs"
sequência: - Carlos Gon" DE BALANÇOS, i 1935 vendeu a João Pedro crevC (ass)' Clovis Ayres
çalves de Abreu, hoje fale" Professará as aulas, o Dr. Reis e sua mulher, estes Gama Juíz dt:! Direito. Está

No programa: cido, esteve na poss� dêste .Albino Steins'trasser, pro- 'posseiros de�frutaram do conforme o original.afixado
Noticias da se.mana. N terreno, com precisão deste fessor da Faculdade de Cio referido terreno até 1945, na sede dêste Juizo, no lu...

·

Preços: 7,00 - 3,50
ac,

1920 até 1936, data em que ências e Ecm{ômicas da Uni" quando dêle St:! desfizeram
I gar

do costume, sobre.o
·

Imp. até 14 anos. a transferiu para Melchia- .versidade Católica do Rio em favor de Alfredo Lúiz, qual 'me reporto e dou fé.
I 'des Laus, par'a liquidação Grande do Sul, autor de vá- Cums, por Cr$ 400,00 (COnf., _Data Supra.

.

�_w

ii·
de uma dívida; êste possei". rios livros e mestre de inve" doc. p·art. Junto), Um ano O Escrivão: Gercy dos

·

.•,�.1�11i: ii I.'. ." ro acupou o terreno e dele jável valor e conceito. "

. depois, Alfredo Gums ven" Anjos
_.

�aif.. .
desfrutou até 1942, ocasião Durará o Curso de 6 de

,

_

-- em que vendeu para Hele- setembro próximo a 25, to,. que o gênero dêstes exigir. cias Econôinicas.
na Sebastiana Pereira, de talizando 17 aulas, consistin- : Para matrícula serão a" TODAS AS INFO:RMA
acôrdo com a declaração da do de 1 hora e meia de eX" ceitos contadores, técnicos ÇÕES SERÃO PRESTA
compradora, de se haver posição seguida de seminá'"; em contabilidade, guarda- DAS, PELO SENAC, À A"
extraviado o documento, rio para a discussão de pro" .livros provisionados e alu- VENIDA HERCfLIO LUZ,
'mas'que'o mesmo havia si- blemas, durante o tempo' nos da Faculdade de Ciên" 57, DAS 9 AS 12·HÓRAS.
do' levado em 3/12/1942;
sendo titular da posse He"

" lena .Sebastüina, a transfere
_.A_:, , .

em 1946 a Maria Josefa

Roiver, conforme escritura

particular junta; por sua

vez então Maria Josefa em

����.....IIii,...
'

1950, vende ao atual possei"
,,,ro e ora requerente, todos' I

:,$ direitos que exercia so

llr_e o aludido terreno, pas"'
sando desta época até apre"
sente data a pertencer aJo"
sé Isaac de Oliveira; 4) Me"
ses atrás, os Suplicantes

1

construiram uma casinha!
de madeira sobre o referi"
do terreno, conforme se vê "

no talão do pagamento da
respectiva licença mumCI-

paI; 5) Nestas condições,
nos termos do art. 455 do

. .

-,
. C.P.C. pedem e requerem a

V, Excia� que, preliminar"
mente, marque dia e hora
para' a justificação na forma
da lei e estando esta plena
,mente provÇlda, §€jarh cita
'elos os interessados certos e'

I
incertos' e 05" confinantes do
imóvel, para dentro do pra
zo da lei' apresentarem suas

contestações, sob pena de
justificação amplamente que
está a posse dos requeren"
tes, ser imecHatamente jul
gada 'a procedência da ação
e expedido o mandado que
autoriza a respectiva trans"

crição. Dá-se a ação o valor,.

I de Cr$ 2.100,00. Nestes ter

mos,.D ..e A., com os docu"

José'
As 2 - 5 - 3hs.

E O SUCESSO CONTINUA

O Filme aplaudido pelo
mundo inteiro. O Filme cam

peão de bilheteria".

ComeU ,W��DE, - Betty
HUTTON - Doroty LA

MOUR - James STEWART

.

agro-Pecuárlos
A CARTEIRA DE'COMÉRCIO EXTERIOR, em adita

mento ao Comunicado n. 26. 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 1�-3-54, da Superintendência da Moeda e do Cré

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

Prrmeíra categoria
5..l2.42 - Arsênico branco.
5.15.79 - Brometo de metíla,
5.39,99 - Paranitrofenil técnico.

em:
•

O MAIOR ESPETACULO
DA TERRA

('TECNICOLOR)
No Programa:
dine jornal Nac.
Preços: 10;00 - 5,00.
Censura até 10 anos.

No Programar
Atual. Atlantída. Nac.

Preços: 7,60, -:- 3,50.
Censura Até 14 Anos.

A Delegacía Florestal Regional, no sentido de coibir, ao
máximo possível, as queimadas e derrubadas de matas, a
fim de impedir os seus desastrosos efeitos economícos e eco

lógicos que acompanham o desmatamento intensivo e não

racíonalízado, torna pública e chama a atenção de todos os

proprietários de terras e lavradpres, em geral, para a exí

gêncía' do cumprimento do Código Florestal (decr. 23.793, "'

.de 23-1-1934) em todo o Estado, de conformidade com as

suas disposições preliminares. "Artigo 1° - As Florestas ,

existentes no território Nacional, consideradas em coníun-
.to, constituem bem de interesse comum a todos os habitan-
tes do país, exercendo os direitos de propriedade com as "li

mitações que as leis em .geral e especialmente êste Çódigo,
,estabelecem" .

"Artigo 2° -r-t- 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 efetuádas queimadas
mediante licença de autoridade florestal. O Código proi�e:

'

.1.0 ;- Deitar fogo em cam'pos ou; vegetação de cobertu
ra das terras, na vizinhança de vegetação arborea de qüal
quer natureza, protegida, comq processo de preparação das
mesmas para a lavoura, ou' d� formação dê campos artifi:"
�iais, sem licença da autoridade florestal do lugar' e obser
vância das cautelas necessárias, especialmJnt� quanto a

aceiros, aleiramento� e aviso prévio aos confinantés, com

'24 horas de antecedência (Art. 22, a).
.

ção até'90 dias e n:tultas até Cr$ 2,000,00 (Art. 86:2).
Aos contraventores sçrão �plicadas as penas de deten-
2° - Preparar carvão ou acender fogos, dentro. das ma- .,.

tas sem as precauções necessárias para evit�r incendio.
(Art, 22, d).

Ao contraventor serão aplicadas as penas de detencão
até 90 dias e multas' até Cr$ 2.000,00 fArt, 86-2).

"

3° - Fabricar, �ender óu soltar balões ou engenhos de

qualquer natureza, que possam proyocar incendios nos cam

pos ou floretas. (Art, 22 § 1°).
.

Ao contraventor serão aplicadas as penas de detenção
:lté 15 dias e multa de Cr$ 500,óo. (Art. 86-3).

Sempre que verificar o começo de infração, 'e se o in
frator não tiver sido anteriormente achado em falta desse
gênero, o guarda ou vigia o cónvidará a 'cessar a ação proi-,
bida:.Não sendo atendido, o fuacionário usará dos meios

coercitivos, facultados por :êste G,ódigo, para evitar que a

ação continue, e autuará o infratÓr, em flagrante; conside�
rando-se' a ,hUração qualifiCadà e consumada, para os efei
tos da imposição da pena. Se.for atendido o convite do a-'

gente, o infrator responderá. pelos prejuizos materiais cau

sados e 'será passiveI somente' da pena de multa em que
houver incorrido. (Art. 68) .

As 4 - 8hs.
Noticiário Em Revista Nac.

Wip WILSON em:

CUMPLICIDAD.E

Allan LANE em:

CAMINHANTE SOUTARIO

O SEGREDO DA ILHA
MISTERIOSA

.

13/14 Esp. ,

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 10 'anos.

u,,)��. i� ·

-_ . -- - -,'
_-- _'. --

As 5 - 8hs.

Gary COOPER _:_ Fran

chot 'TONE - Barton MAC

LANE em:.

LEGIÃO SUICIDIA

As 8hs.
Filme Jornal. Nac.

· Kirb GRA:NT .em:

CAçADO:fmS DE HO
MENS

SILVINO RUSSI e D. ALCESTE CARDOSO . RUSSI,

Susan HAYWARD em:

HERANÇA DE ODIO
. Preços 6,20 - 3,50;
Censura atê 18 anos.

FACfA á' prhiléirá 'máquina de somar' com um teClado
mundialmente famoso o sitem-a Facif em duas fileiras Participação.

ADELARMO OLIVEIRA. NUNES e D. DONATA NEVES
,.'

NUNES, participam aos plLrentes e pessôas de 'suas rela

ções,' ó' �oil.trato de ca�amento de �éll filho.vALMIR com

a' srta. Maria de Lurdes Russi:

participam aos parentes e pessõas de suas relações; o con

trato de casamento de sua filha MARIA com o sr. Val-

mir Neves Nunes.

VALMIR' e MARIA

noivos \

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

Terrenos na Vila.Florida
(Estre'ilo)

MAGNIFICaS LOTES, COM· FINANCIAMErITO A
LONGO PRAZO SEM JUROS

r Oport�nidade especial para aquisição, com grande
facilidade, de um· esplendido lote na VILA FLORIDA.
Lllgar alto e saudável, e toda facilidade de condução.
Privil'igiada localização, nas 'PROXIMIDADES DO.ES

.

TADIO DO FIGUEIRENSE, assegurando valoriiação
imediata. ..

.

OS TERRENOS EM ZONAS· MAIS DISTANTES
NAO PODEM OFERECER AS MESMAS VANTA-

Peça hoje mesmo informações a I

,SOCIEDADE IMOBILIARIA SUL BRASILEIRA
LTDA. (SUBRAL)

.

/
Escrit6rio: Edüício São Jorg�, Sala .. -- Fone: 2-1-9-2.

PARA AQUELES :QUE

DES�JAM . O ·ti.AXIMO
DESTIBUIDORES EXCLUSIVOS PARA O ESTADO

DE SANTA CATARINA

EM CORTESiA . ,

. ((Casa� Fernando· LIda.»E EFICIENCIA

TELEFONE 3.878 - CAIXA POSTAL, 467
R\1a Saldanha Marinho, n. 2
TELEGRAMAS "C A N A,N"

,

- Florianópolis -

FACTA comodidade para a mão, Aliv ia' para o ouvido,
. repouso para. os olhos

I�. \Ctf

�
...

',��ERL
PlRfE/ÇRÕ SIM IGURi. "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

C H-bl- M- REGRESSOU O MI-

um a I 18 na ao· NISTRO JOÃO AL-

Bahia, ficamos a pensar nas C'" ,
BERTO

palavras do genial 'Euclides «NO pnacu Il) RIO,19 (V. A.) - Regres-
Estávamos num' modesto da Cunha, o escritor-�ocio- SáBADO, 21 DE AGOSTO sou ontem da Europa, pelo

lugarejo do interior do Es- logo, que disse, e hoje é re- A terra se encherá do conhecimento' do Senhor como as navio "Augustus", '0 ministro
em 1636, holandezes comandados pelo Coronel Ar':' tado da Bahia, em gôzo de peti,do acada passo: "O ser- águas cobrem a superficie do mar. (Isaías 11:9). Ler Efés. João Alberto. Ouvido pela
tíschan Arciszewsky, foram derrotados pelos bra- férias. tanejo é antes de tudo um 2:1-10' reportagem, salientou estar
vos do' Capitão D. Antônio Felippe Camarão, no Certa tardinha o profes- forte".

.
DE um ponto d� vista, parece incrível pensar que a desiludido da política e não

combate de Terra Nova;
Sol' local convidou-nos pa- Aquilo que eu via alí; na terra se encherá do conhecimento do S7nhor. A fé, porém, �isputará nenhum cargo ele-,'

em 1806, tomou posse como último Vice-rei do Bra-. ra o que chamou de "festi li h d 1 t
. não se intimida tívo, nem agora nem nunca

síl o Conde dos Arcos, depois de haver 'governado '" sa m a a esco a ser aneja, .' x , •

E t tanto reafirmou, ' " nha .na escola". ,funcionando numa casinha, Tem a fé, nos dias presentes, bases razoáveis para maIs.. n. re "

.a Bahia. FOI' více-reí .até 7 de março de, 1808, data '

I sua fídelídade pessoal ao sr

da chegada de D. 'JO'a-o VI',
Era solenidade num cur- de taipa, era o milagre do sua :sp:r.ança: tem Cristo, qUI; jámais poderá-ser :iscado, '.',

d d
-

'd' d lt
I
"h f" d

- da hístóría, "O verbo se fez carne"; tem a expansao do Getulio. V�rgas. .

'

em 1821, nasceu na vila de Santa, Filomena" na s,o e e ucaçao e a u os I omam orte o sertao, O b t de sua viagemd 1 t �
1 d 1 cristianismo que nos deu a' Igreja Universal, "Isto é obra do

. '

o je l,VO ,

'

Provl'ncl'a de Pl'aul',' o Dr. Joa-o Lustosa da Cunha e a o escen es.
I que

nos reve ou a mirave'
f d a ístar seA f d

' '

d Senhor; e é admirável aos nossos olhos"! A fé observa o
a irmou, e o e v -.'P'aranaguá, 2a. Marquez de Paranaguá, falecido no,

" rente a mesa on e mente Euclides da Cunha.
d 1 d permanente, 'd I' que Deus tem feito, em Cristo e sua Igreja o penhor e a

como e. egoa o
..Rl'O de Janel'ro 'em' '9 de fevereiro de 1912,' sentáramos como convi a- "A sua presença na escola, d BItd d h 1 h I segurança do que Êle ainda fará. 'Na comunhão universal ,o �asl, Jun. o a�s orgams-

em 1822, o,ncíaís e soldados do Eve'rcito português, os e onra. a in avam-se, atendendo ao chamamento nt nacionais da ONU...

d da Igreja temos a antecipação do seu objetivo: "reunir em
mos I er

assaltaram e destruiram a tipografia do '''Constitu- nos ru imentares bancos da
I do Governo instruir-se para

uma tôdas as coisas em Cristo".
' ) em Genebra com os minis-

cíonal" períódíco redigido pelo Visconde d'e Jaquí-, escola, os alunos. Mas pão aprimorar-se, e quando com- tros Vicente Ráo '
e Osvaldo

tínhoaba, na Bahia: " eram meninos nem rapazo- parecia diariamente após o
Tenho experimentado a comunhão da Igreja entr.e

cristãos de várias denominações e de muitas' terras: "Não Aranha, a fim, de acertar
_ em 1827, perto de Montevidéu, um ,destacamento las. Quas� todos mostravam trabalho cansativo e embru-

obstante nossas dívísôes.somos um em Jesus Cristo". Como pontos de vista que serão de-\

de orientais foi derrotado' por brasileiros coman- a barba' azulada nas faces tecedor da lauvova primíti- rendidos por nosso país nas-

.

d 1 1 d êste mundo dividido precisa ser arregimentado em um! Eis,
dados pelo Tenente Antônio Carlos de Soveral; queima as pe o so o cam- va, era o atestando vivo e próximas conferências de a-,

,

.

'G' 1 M 1 po As ma-os que pareciam eloquente da fortaleza da aqui o segredo - "em Cristo noãs há [udeu nem gentio,em 1865, diante de trruguaíana, o enera ,anue .,' , ..

grego ou bárbaro".
--. cordas e tarifas.

Marquês de Souza, Conde de Pôrto Alegre, assumiu não conhece:-' a delicadez� quela breva gente, e a qual ORACÁO
o Comando do Exército Brasileiro em operações de do trabalho intelectual, evr' nem sempre o fantasmo da - 1-----------d Nosso Pai, tu tens redimido para ti mesmo, por Jesus
guerra no ·Paraguai;

,

,

'·1
enciavam, antes, que os morte, que á seca prolonga- Cristo, uma incalculável multidão de todos os povos e na- O "ANJO DE, DIENem 1942, à noite, na: altura da .costa de �ergiPe, fo- seus donos eram tra�alha- da afasta de seu rinção. cões. Continúa tua obra redentora entre os homens reu-

ram torpedeados pelos submarínos do "eIXO" os na- dores da enxada, o mais pro' Vi e senti que o Brasil �indo tôdas as coisas em uma em Cristo Jesus. Em 'nome BIEN PHU"víos mercantes "Araraquara", . "Arará", "l3aepen- priamente, com nos infor-, continuava tão grande, tão, dÊle. Amém. .

'
"

PARIS, 19 (U. P.) - A en-
dy", "Itagiba" e "'Aníb'al Benévolo". maram, colhedores de ca-, forte; como o havia visto, PENSAMENTO ,PARA O DIA ' fermeira militar Geneviéve,

Andre' N.ilo Tadasco {cáu,
'

't d b l' . I ."an es, e o que, no u lClO "Em' Cristo êste mundo dividido será reunido em um!" de Gallard-Terraube, conhe-
Pudemos divisar' lá ãtrás e na sofisticação das cída-

,

--- - cida como o "Anjo de Dien

algumas mtllheres."Silencio-· des, ja. se me esvaeceaa a

t Mil, d 7. d·
Bien Phu", regressou ontem

-sas e de cabeças erguidas, lem1:>;ança. .' ISSa e' I� 'por via, aérea, após uma vi-

seguravam com parente so- Ah, naquela tosca escoh-, iii sita de 23 dias aos Estados

freguídão suas cartilhas es-
nha para �dult?s e adol;s- DONA MARIA DA GLóRIA GUILHON GONZAGA Unidos, onde foi .condecora-

colares. Uma. das mulheres, cente� do Interior �o�gm-I Desembargador Sálvio de Sá Gonzaga, filhos,. genros, da pelo presidente ,Eisenho-

tinha ao lado um jovem, o quo.da amada e tradicional noras, netos, cunhados e sobrinhos convidam os parentes e wer.

único da sala, talvez de 1& Bahia de ,Todos os Santos, I pessoas de suas relações para assístírem a missa de sétimo
anos, e para quem' olhava estava asíntese da alma do dia, que mandam celebrar na Catedral Metropolitana, dia

ternamente. Soubemos, de- nosso povo. -23,. segunda-feira, às 8 horas, por alma de sua idolatrada
pois, que eram mãe e fílho.: .: espôsa, mãe, sogra, avó, irmã e tia dona MARIA Di\. GLó-

Crédito, de acôrdo com o lodo a hido na missão de fi- RIA GUILHON GONZAGA.

delibi;!rado pelo Conselho prender. Nas dificuldades,' "A VIRGEM E O
Desde já agradecem a todos que comparecerem a êsse

em sessão' desta data, e ten- dos problemas ae aritiméti- ato de fé cristã.

MENINO" ---------------------------do em vista o disposto nos ca, ajudavam-se mutua-

t 'I Martigos 30 alinea h, e 60 do rpente. Estudavam juntos e' gradeel"meDlu e' ,·s'S8Decreto lei ri. 7.293, de 2 trabalham, juntos, vivendo CHICAGO, 19 (U. P,)
de fevereiro de 1954, resol- no sitiozinho, á distância, O dr. Hans Teichert e esposa CAROLINA FORNEJ,tOLLI VIEIRA e Filhos, convidam
ve deslocar para a categoria que o chefe da família, fale- anunciam a sensacional des- aos parentes e pessôas amigas para a missa de 7° dia, em,
5 (cinco,) a que se refere a cido num acidente, deixara- coberta de uma raridade, ou intenção da alma de seu pranteado espôso e pai
Instrução n. 87, de 20-3'54, o lhes com o provindencial seja, a identificação da tela T A R G I N O V I E I R A "

cimento portland' branco herança. de Leonardo Da Vinci "A li ser celebrada na segunda-feira, dia 23, às 6,30 horas, no
classificado sob o n. 7.40.00. Contemplando aquela gen- Virg,'em e o Menino", adqui- Altar do Sagrado Coração de Jesus, na Catedral Metropo-
Rio de, Janeiro, 13 de julho te, enquanto corriam ,os dis- rida, num belchior, 'por 450 litana.

'

de 1954. a) - José ''Soares cursos, quase sempre nume- dólrLres. No entanto, o qua- Agradecem aos que cOlllparecerem a·êste ato reÚgioso,
Macieel Filho, Diretor

I
rosas nas solenidades da dro é avaliado em 1 milhão bem como aos que enviaram flores, corôas, telegramas e

Executivo".
.

gente inteligente -da velha de dólares. cartões por ocasião do falecimetlto.

NÃO HA OBRIGA

çÃ() COM FORMOSA

LONDRES, Í9 (U. P.) - O,
"Foreign Office" d�clarou

a Grã-Bretan11a nao tem
que-
b l'gacão alguma de defen-

o r - '
,

éler Formosa dos comu�llstas,
porta-VOZ da Secretana do

Exterior deixou. isto patente,
resposta as perguntasem

lací d
d s jornalistas re aciona as

c�m a declaração elo presi
dente Eisenhower, de que os

omunistas teriam que "ven

�er" a 7a Frota dos EE. UU.,

antes de atacar o reduto

ilhéu ,de Chiang Kai Shek.

Atenção,
NO AZILO DE ORFAS

Em louvor à Nossa Senho

ra do Sagr�do Coráção, será
'

resada nessa Capela, novena,
que terá início no próximo
sábado, dia 21, às .19 horas,
'Essa piedosa devoção, da

qui em diante, passará a ce

lebrar-se anualmente no mês'

de, Agôsto.
Agrupemo-nos, pois, em 1

tôrno da Maravilhosa Advo-
'

gada e imploremos sua pode
rosa proteção para nós, para
todos, para o Brasil.

Que os fiéis peçam com

fé as graças da Santíssima
Virgem. I

A Comissão

,
" I

'FALECEU A B�RO,-
NESl\ DA ,BOCAINA

S, 'PAULO, 19 (V. A,)

Faleceu dia 16/nesta capital
a baronesa da Bocaina, ilus
tre dama paulista, ultima so

brevivente da, antiga nobre
sa imperial paulista. Viuva
do titular do mesmo nome,
o barão de Bocain�, por ali
ança e por nascimento per
tencia a familias das mais

antigas de São Paulo. Deixa
vários filhos, netos e 11 bis
netos. O 'seu entêrro reali
zou-se ante-ontem, .às 9 ho

ras, no' cenifteiio-da -Corisó
lacão,

Florianópolis, Sábado, 21 de Agôsto de 1954
.. _--- .....,

SÃO PAULO

...

de dia está, à '�ista!

;

'PDS/CÃO DO IV CENTENÁRIO DA ,CIDADE
Vinde todos: homens, mulheres e crianças, de tôdas as cidades,

abre suas
,

,

de todos os Estados, de tôdas as raças, de todos os credos! O Brasil

'inteiro vai desfilar. Vinde ver a sua indústria,' o seu comércio,
a sua agricultura, a sua arte, -os seus costumes; a sua história,
o ·seu progresso! Vinde ver tudo isso, e muito mais, no maior

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

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

portas
, '

ao Brasil e
ao Mando,

INAUGURAÇÃO
21 de agô5t�

...� t-

COM'ISSÃO DO IV ,CENTENÁRIO DA CIDADE DE SÃO, PA'l'LO
,

Para maiores detalhes sôbre o programa das festividades, escrever à Comissão:
,

'
'.

l'

IUGc24 d. Maio,_�50_' - São_,Paulo - Br-CIsil.,.. ';"',-"- -,,_ - .,_.

J-
'Standard

I

FERIAS NA'BAH'IAH OJ E NO PASSADO
21 DE AGOSTO

'A data de hoje recorda-nos que:

J. Calheiros Bomfih

CIMENTO PORTlAND
-

BRANCO
A Superintedência da

1VX0eda e do Créd�to acaba
de trànsferir a importação
do cimento· portland bran
co, que se achava classifica
do na terceira categoria, pa
ra a categoria cinco, para
efeito de pagamento de á·

, gios pata importação do ci
tado produ�o ..

t 'o seguínt·�. ó" texto da
Instrução n.; 94, publicado
no Diário Oficial da União
de 16 de julho: "A Superin.
tendência da Moeda e' do

� , .

CASTILLA HOME
NAGEADO

LIMA, 19 (U. P.) - Flo
res naturais colhidas em jar':'
dins brasileiros e transpor
tadas do R�o' de Janeiro fo
ram deposit.adas no monu

mento do marechal' Ramon
Castilla.
A homenagém foi prestada

pela Emprêsa Aérea Braniff,
a quai anuncióu que o vôo
levantado, pela manhã·, do ,

Rio de Janeiro, com escalas
em Lima e Panamá e têrmo
nos Estados Unidos, se fêz '

com o nome, de "Libertador
Castilla".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS HÓSPEDA O
COMANDANTE DA REGJAO

Procedente de Curitiba encontra-se em Flortanó-:
polis, desde ontem, o exmo. sr. Comandante da 5a. Re

gião Militar (Paraná-Santa Catarina), (?oronel Hygino
de .Barros Lemos.

O ilustre visitante vem em visita às Unidades' su
bordinadas e se faz acompanhar do Coronel Osmárío

Monteiro,' Chefe'âo 'Sev"lço Militar Regional.
Saudando-os formulamos os melhores votos.de boas

vindas e feliz estada nesta Capital.

. I

Florianópolis,' Sábado, 21 de Agôsto de 1954

o diaheiro foi; encontrado
Por diversas vezes, atra- no nosso'confrade' "O Re

vés as colunas deste jornal, bate", edição do dia 10 de
temos abordado o

. assunto Julho último, éra suma'

referente ao' dinheiro,' que mente velada, quanto ao

veio dos cofres estaduais, destino do dinheiro. .Foi
às mãos do prefeito udenís- uma Nota, que �riou .aínda I

ta de. Brusque, destinado á mais confusão, na situação
auxiliar famílias' pobres, es' ,caótica existente e além de
pecialmente de pequenos la'

I

tudo, subtilmente procura
vradores e operários, que! va envolver terceiros."

.

sofreram prejuizos com ó! Ela dava 'a' entender que,
violento temporal de gra-j o dinheiro havia sido entre'.
nizo que, em data de,26 de que à Ação Social Paro'
outubro de 1950, desabou I quial. Isto, no entanto, não
'sobre o municipio de Brus- é verdade. Ha .dias ouvi-
que. , mos a prestação de contas
A nossa intensão depois I da Ação Social e depreen

de procurar esclarecer o demos que, até fins de Ju
assunto, era não mais re- lho do corrente ano este di'
tornar ao mesmo, não. fos nheiro não havia dado en'

sem as falas do prefeito U' trada
. naquela associação

denista, deitadas dias atraz de caridade cristã.
em Botuverá, (Continúa na 5a Pág)
Neste distrito o prefeito

udenista, deitando falação
grossa, afirmou alto e bom
som estar dito dinheiro de' AV l'S Opositado' em uma" agência
do Banco do Brasil, não es' I

•

A DIRETORIÁ DE OBRAS

. clarecendo, todavia, .

em PÚBLICAS':__ Serviço de Luz

qual agênCia., e Fôrça, avJsa que, domingo
Isto pouco importa, o que, dia 22 não haverá energia

importa é que já se tem no' I elétrica das 7 às 17 '.l16ras,
tíciado dinheiro, pois até por.motivo de serviços-de re

agora o assunto era envol forma da Linha Tronco que
vido como se fosse segredo abastece a Capital.
de Estado. Diretoria ,de Obras', Públi-
A Nota Oficial do Gabi- cas, em Florianópolis, 20 de

nete do P;efeito, publicada' agôsto de 1954.
,---'-----'---------, ---,""'.;___,.

CURSO DE -EXPANSÃO CULTURAL
A Enciclopédia na histórica cidade de

laguna

O'Tempo
Previsão \ do tempo até às

14 horas do dia 21.

Tempo -----: Bom, passando a

instável.
Temperatura - Estável.
Ventos - Varíávêís, com

rajadas frescas.

Ternperaturas � Extremas
de ontem: Máxima 22,0. Mi
nima 17,4.

Vilas .operárias em Itajaí"e Bluleaau .' ... '.

Para os .eperàríes da, Estrada de' Ferre Sanla Ca'larina
Nas verbas da União, l,es- nadas aos próprios ferroviá- a viver sem teto condígnó, de unia' vila operaria em

tinadas à Estrada de Ferro rios;" O exemplo da Estrada de Blumenau e Itajaí.
Santa Catarina, vem .. ocor- Daí a emenda que os de-. Ferro Teresa Cristina, deve Joaquim Ramos. - Saulo

rendo: nos -últímos anos, sal- pujados do ,P.' EI. D. e do P. ser imitado e por isso pro- Ramos - Agripa Faria.
dos que não são . aplicados. T. B. catarínenses apresen- pomos a construção imediata Leoberto Leal. '

Sendo a dotação para: 1954 taram-na Câmara, como a- ����HDIIIÍ>'",,_........,i__o_·
bem elevada, comporta ela,

.

baixo 'se lê: '

.'
EMENDA

.'
N� 2816

Verba 4 "'T Obras,
Consignação 2 � Obras

'Subconsignação 02 ..:...:... Pros-

seguimento,
.

etc.
, 3'1 _;" Departamento Nacio
nal

.

de Estradas; de Ferro.
24 - Sânta Catarina.

'. Onde s� lê:
,

1°) - Construção do tre
cho, Barra do ·'Trombudo,
Trombudo Central e prosse
.guímento do L-14 até T.M.
do 8 do P.P.N. -,- Cr$

-,

35.000.000,00; ;,
.

'

2°) - Construção' da . Es
trada de Ferro' Santa Catari

na,
" de' Blurnenau-Brusque

até Itajaí - Cr$ ..........
30.000,000,00;_
Leia-se:
1°) - Cônsti''Ucão do tre

cho Barra do � TrJ>rilbudo;
Trombudo Central e prosse
.guímento do L-14 até T.M., 8
do P.V.N. - Cr$ .. . :
25.000.000,00;

.

2°) - Construção da.
"

11:s
jrada de Ferro-santa' 'Cata
rina, de Blumenau-Brusque
até Itajaí - Cr$ .

30.000.000,00 ;
3°) - Construção da Vila

Operária da Estr�da de Fér-
1'0 Santa Catarina, em Blu-
menau e Itajaí Cr5

1O.000.000,do.

! Justificação f:

Conforme havia sido 'am-: Composta a Mesa, o dr.
pJamente divulgado, re'ali') Ingo Renaux, proclamou os.

Foi IT\Uit,O concori'Í�b, pe', c�n:,emorações do bi�cent�· zou-se domingo último, no I nomes 9,os candidatos' ao le
Ias melhores expressoes .de nano d�. Lagun� contn- Cine Teatro Re,al, destâ ci- "gislativo brusquense, sob a,
cultura da cidade e do mu- buiu para aumentar as a' dade, o encerramento SOle'jlegenda do P. S. D. que ,ha'
nicípio, ? reunião efetuada I desões, porque será então ne das Convenções.munici- via sido eleitos em conven'

para' org;mizar a contribui-. Çltingida, uma dupla finali' pais dos partidos. aliados ção e que são os seguintes:
ção com que a histórica La' dade, a da Enciclopédia e a, P.S.D e P.T.B..

.

Antônio Haendchen, Ber
gJ.:lna se apr�sentará na En' do bi-centenár�o. Á 10 40ras, sob a presi- nardo Starck, Bruno Joen'
ciclopédia. 'Longe de ser uma rela- dência do dr. Ingo Renaux, ck, Carlos Boos, Ernesto
No �dificio do. Forum,! ção .completa, publicamos juntamente com o sr: Ru' B(anchini Filho, Ernesto

cêrca das 17 h. iniciou uma! alguns nomes de pessoas dolfo Victor Tietzmann, fo' Guilherme Hoffmal1ll' Gilio
palestra sôbre o assunto o I cultas que se incumbiram ram abertos os trabalhos da

j
Ghislàndi"G1:lilherme Bono-

Almirante Carl0s da Sil: dos assuntos principias. convenção. .

,
.
mini, Iugo A. Renaux, Ja-

veira Ca,rneiro, seguindo' Dr. João Marcondes de Primeiramente foram con;
I
có Vicente Podiasky, Joa'

se largo debaté, em ambi- Matôs, da evolução da ma- vidados para integrarem a quim José Kormann, José
ente de bastante interêsse. gi?tratl..'ira no munIcipio, 01" Mesa, os seguintes senhores da Costa Miranda, José Pe'
Os principios, colaboradores, ganização judiciária, mu'

I Se�a�or Carlos Gomes de reira, Pe,dro Boing e dr.
já. previamente apontados, seus, em geral; ',Dr. Paulo, OlIvelra, deputado Leober- Raul Schaefer.

,

se aéhavam presentes e dan° Carneiro, obras de b€nefi'l to Leal, sr. Otto Renaux, (Continúa na 3a. Pág).' .

do uma demonstração de cencia,' irQ1andades e .hospi- presidente de honra do
elevada compressão dos ob- tais, parques municipais, i P. S. D. local, dr� Guilher- --. ---,

jetivos, o Juiz de direito, atrações·turisticas, profes� me Renaux,' deputado Wil-' REAPARECERAM.
Dr. João Thomaz. Marcon' SOl' Rubem Ulysséa, situa- mar Dias e dr. Renato Rar BERLIM ORIENTAL '-;- 20

. des de Matos, se incumbiu ção geográfica, fauna, lutas, mos, representante do Di' (U� P.) - Três dirigentes
de efetuqr a d�stribuição nacionais, .campanhas' civís 'retório Regional do' P .. S. comunistas da Alemanha 0-
das teses e questionários, e políticas, colonização, D., sr. Cristaldo de Aral,1jo, cideptal, que desapareceram
pelas pessoas mais indica" história militar, estudos ci- presidente do Diretório do ,da Oeste, quando iam ser

das, as. quais foram tôdas entíficos, histórias literária,' P. T. B. de Florianópolis, condenados a. penas de pri
convidadas por ofício da di' ,biograiias de homens publi- sr. Victório Checheto, ve' são, em fins de julho último,
reção da Enciclopédia. cos, etc; Carlos Bessa, pre' reador pelo ·P.T.B. o '51'. de' reapareceram numa entre-

O fato de se estar prepa- s·idente da Associação Co- putado Braz Joaquim AI- I vista à imI1rensa, realizada

rando o mun�cípio para as (Continú�r na 5a Pág), ves,ie dr. O�mar Cunha. CIp Berlim Oriental.

CALIFA MORTO
C�SABLANCA, 20 nr. P)

- O califa do pacha 'ie Ca

sablanca, Si Bennaceur, foi

morto hoje de manha no

transcurso do atentado co

metido por um terrorlsta.

sem prej UlZO para a Estra

.da; a palicação de 10 mi
lhões, em obras correlatas, de
enorme alcance : social: .

i a'

'construção de vilas operárias
em Itajaí e Blumenau, destí-

. TRABALHANDO POR
SANTA 'CATARINA

�MENDA N. 4468
Verba 4.

Consignação 7.
24 - Santa Catarina.

Cr$ .4.000 000,00, para a> reconstrucão
1 da rodovia de'

acesso
à

base aérea, ele, Florianópolis, Estado de Sta.
"

Cata- ,

rma.

JUSTIFICAÇÃO
A base aérea de Florianópolis serve também de aero

porto local e por todos os motivos deve possuir ,vias de fá
cil acesso a capital.

Saulo Ramos. - Joaquim Ramos. --,- Agl'ipa Faria. -

Leoberto 'Leal.
24 _ SANTA CATARINA

EMENDA N. 4458
Verba 4 - Obras, etc.
Consignação 7, - Orgãos Autárquicos ou sob regime

especial. '.
.

.
subconsígnação 01 - Departamento de Administra-

ção. I
.

04 - 05 - Divisão de Orçamento.
1 - Dotações a serem dístríbuídas ao Departamento

Nacional. de Estradas de Rodagem' para execução das se

guintes obras:
24 - Santa Catarina.
Rodovia Lages-Painel-São Joaquim - Cr$ 20.000.000,00.

JUSTIFICAÇÃO ,

'Será feita verbalmente na . Comissão de Fmanças.
Joaquim Ramos: - Agripa Faria. '_ Leoberto Leal. ...,:;,_

Saulo Ramos.

I Nao existe aumento \ -de
despesas, Infórmaeôes do
Departamento. nos' esclare
cem que não tem sido 'gasto,
nos anos anteiíores, tôda a

verba. Com esta emenda
queremos atender a exemplo
elo que outra Estradas têm
feito, a laboriosa classe dos
ferroviários, que .contínuam-

EMENDA N. 4459
Verba 4 � Obras, etc. I.

Consignação 7 - Orgãos Autárquicos ou sob regime
especial.

Subconsignação 01 Autárquias ..
04 - Departamento de Administração.
05 - Divisão de Orcamento,

, 1 ._:_ Dotações a serem dístrtbuídas ao' Departamento
Nacional de Estradas de, Rodagem para execução das se
gúíntes obr;as:.
!

24 Santa' Catarina.'
.

..... .

Encerramento 'da ·tónvençào,
MODicip�1 do� ParUdos PSD-PTD

EMBAIXADAS
�1\QUEi\DAS

VIENA, 20 (U. P.) .- De.c-
conhecidos saquearam as sé
des das re�)resentações dir;lc.
mát,lcas do,' Uruguai e da

Tchecoslováqu�a nesta capi-,
tal durante a:. noite,

.

em bus- ,_

ca, ao que parece,' ele (!o-'
cumentos secretos.

IAs autoridades :.!isst'l'am
que o fato ocorreu' ii, meia,
noite em ambas as sédes, se
paradás por menos 'de' 1.800
metros no setor 'bri4_;ul1'!'0 de
Viena.

PÊSAMES DE
GLIATTI

TO-'

ROMA, 20 (U. P.) - O
mais cérrimo advérsário polí
tico de Alcides De Gaspal'i
expressou hoje o seu 'pesar
pelo falecimentõ do ex-pl'i-
,leiro ministro do governo
italiano: O sr. Palmira To'
gliatti, chefe do Partido Co
mun}sta' ItalÚmo, que du

.

ra:�te ano,s e anos lutolrl po-
liticamente contra De Gas
ped, enviou um. telegrama
de 1 pêsames à' viuva, .

no

qual diz que se se�te gran
demente abatido pela repen
tina morte de seu esposo' e
"que recorda sempre haver
ser/yido com ele. a càusa do
povo e daI liberdade nos no

mE)ntos mais difíceis ,de nos

sa :Pátria".

EIS.E ...·HOWER DE.CLAROU,: DECISÕESD�S.T.E-
. n

. S()BRE O PROXIMO.

'''0 País está cansado de politica suja e ouvir arenlas" ;tIO( 2���?;O� A' a-

SPRINGFIELDS, Illinois, blicano no Congresso. Es- dos'� para 'a formação de uma I O presidente declarou que pr�miações políticas ,tê�
20 (U. p.)' O presidente Ei- tando 'já proximas as elei- organização do tratado para. o governo baixou em 10 bi- prazo até 8 de setembro pa
senhower declarou; hoje, que ções do outdno, o presidente a Asia sudeste. Ei.senhower; liões de doIares os gastos ra "o registro dos' candidatos .'

"o país já está' cansado de instou ,ao seu auditorici para tambem mencionou a area ,Jed�rais. Tambem menci.onou qué, sob suas legendas, d!s
política suja". Tambem de- que confirme com seus votos do. canal de Suez, no Egito, o programa' de seguro social putarão os postos eletivos, A
clarou que pessoalmente es- os deputados do Estado na a Persia e Guatemala como' .que está perto de ser con- requisiçãO das segundas vias
tá "farto e cansado de ouvir Câmara e que aumentem a sitias em que as disputas pa- vertido em lei em Washing- do� títulos eleitoràis pOderá
as arengas dos profetas da representação no Congresso. recem ter hoje um panora- tono ser. feita até 23 de setembro.
desgraça".

'

Lembranq.o 'a· àtuação que ma otinlÍsta. .

Nos assuntos Copforme .
deliberou o Supe-

As declarações do presi� tem mailtido sEm governo, internos,
.

o presidente fez I NOVO D�LEGADO dor Tribunal Eleitoral, oS
dente estavam .contidas em no Congresso, o presidente notar a' aprovação da parte DA C. P EM LA- luizes, ·ao organizarem as

discurso. pronunciado por declarou que entre os exitos do Congresso do seu

progra-,
•• listas de votacão, não devem

motivo da .celebração do dia obtidos figura,·no campo de ma a�ricola que implica nu- GUNA indluir nelas -os n�mes dos
republicano da Feira do .Es- qssuntos externos, o termino ma mudança dos preços rígi- Foi designado o CC. Harol:. 'ele�ores que não tenham re-

tado de Illinois. O discurso, da guerra na Coréia. Tam- dOS, de subsidio ao subsidio

I
do Rego para exercer as fun- tirado os seus titulas dos-car

do presidente de fr�nca at- bem disse que o acordo na variavel. Tambem falou da ções de Delegado da Capita- -tOlÜOS, Resolveu ainda o STE
mos fera política, foI o pri- Indochina, "apesar de não lei de revisão de impostos, nia dos PO\�oS em Laguná qu� a entrega de títulos até
meiro tiro de canhão da ter sido do nosso agrado", firmada na, semana pàssada I (E. de San'ta Catarina), em.' 48 :horas antes. do pleito só
campanha do governo para foi' conseguido e estamos "a� e mencionou as rebdixas qUe, substituição. ao atual CT.· poderá ser feita aos novos e-

conservar o controle repu-I vançando com os !lOSSOS alia- consigo traz a lei:
'

Henl'ique Mattos.. ·Ieitor,es.
.,

O TUMULO DE UNCOlN
VISITADO POR IKE.

SPRINGFIELD, Illinois, :

eo Eisenhower fez esta decla-
(U. P.) - O Presidente Eise- ração durante sua visita 'ele
nhower declarou hoje que. o' um dia ao Estado de Illinois:
povo americano "está cansa- onde vísítou.o t�lmulo de' A-

.

do da; politica mal-Intencto-" braham Lincoln, almocando:
nada" que se desmascara em seguida com o governados
1'):o's prognósticos de uma de- do Estado.'William G. Stl'at·
pressão econômica, dos de-I ton, e o candidato republíca-
moeratas. . no' ao Senado, Joseph Meek.
I.... ". '.' ,

�'.

,-o ...

.
.

�

COBICADA'A ILHA DE CHIPRE·
, '.

Um porta-voz da Embaíxa
'da grega" em Londres, de
clarou que a delegação de
seu país nas NaçÕes' Unidas
teve instruções para pedir
que seja posta na agenda.

:�anha resolveu .tazer caso da 'Assembléia geral o caso

da ilha- de Chipre.' Afirma o
omisso tla,nota, d-a Çirecia, na governo grego que' 80% dos
1ual foi fixado o 'prazo até habitantes da ilha, cuja po
a "meía-noíte de quarta-réíra

I
pulação atinge a meio mi

para ser Inícíada díretamén- lhão, é de. ascendencía gre
te a discussão sobre a- refe- gá a deseja incorporar-se a
rida possessão. Grecia.·

'

LONDRES, 20 (U. P.) - A

.nglaterra e a Grecia se pre
raram para decidir, hoje, de
finitiv\Lmelité; sobre, a futu
sa direção da ilha de Chi�re,
10 Mediterrâneo. A Grã-Bre.-

. .)'

Sr. Guilherme TaL

.... 'Nel?tà:. \

E' certo. E', verdade. Está' mais uma vez provado
que o crime' não compensa.

, i
Observe, agora, o caso do sr. José de Lerner RM

'drigues. Tão logo viu que' o seu .chef�, Q. sr. G�túlio
Vargas, parecia irremediàve�mente perdido' co�' a

grave Crise político-militar, tratou de traí-lo.
Nas horas fáceis, quando Jango era Ministro, o sr.

Lerner Rodrigues era o màiÇ>r getulista do su( po mun
.' do. Para êle só havia um' partido: o' Trabalhista; só

: havia um chefe: Getúlio; só havia um Ministro: Jango.
.

O sr. Lerner Rodrigues subiu na consideracão dos
trabalhistas; foi eleito vice-presidente do P\L;tido I

e

conseguiu o SandÚ..
.

)

,Mas veio a cril'e. Getúlio perecia deposto. O sr.

Ler�er ROC\l'igues tinha <m.e tomar uma atitude. E
"

'. tomou-a: ap,unhalou Getúlio, passando-se para' o par
tido inimigo de Getúlio, coufraterniz�ndo, com' aque-

. les que exig'iam a saida de Getúlio. .

• '. .'
'

.

_ {':.':J ,J' ; I"�

Mas,io cnme realmente nao compensa. Pqiléos dias
çiepois, a· crise declinava. Os bravos oficiais dà ,Aero

" náutica provaval!l que, acima dos interesses da Ir.D.N.,
.

estavam os interesses da verdade. (", \

. O que eJ�s queriam, dentro do revoltante c�ime
,da rua Toneleros,' não era 'um motivo para darem à
U. D. N., ,pelos canhões e pelas baionetas, o que a
U. D. N. não conseguira pelas urnas. Eles querÍam, na
maior homenagem ao companheiro bárbaramenté sa-

, crificado, esclarecer a verdade, para entregar os cul-
pados à Justiça. '.'.

E a verdade começou. a surgir. Adiantou-'a .Ja o
CeI. Adil, eI).cal'l'egado do inquérito militar à mécbla
que o mesmo se' aproxima do fim, mais se comprova a
não participação de Getúlio e de Lutero no crime que
abalou o BrasiL

O sr. Lerner Rotlrigl.\.Cs traiu, pois, <
de gl'aça:, sem

motivo. A única desculpa que preparara para . traIr,
isto é, declarar, se o inquérito desse o resultado que
esperavaf que passava para a U: D. N. porqUe não com-

patuava com assassinos, desapareceu. i
.

Do episódio restaram o traídor,' a traição" os que
'.
foram traidos e os 'que se aproveitaram da fraqueza
do sr. Lerner Rodrigues. Entre oS traidos, Getúlio, o

, Partido. Trabalhista; Jango" os petebistas.·' catarinen
ses, agora mais prestigiados. E'ntre os aprove,itadores,
os udenistas de Santa Catarinà,'.decepcionados com o

desfecho do caso, que, em nada. olhes· aproveita. E o

traídor? ' ,

"
. , ..

Para êle, ali na praça, ··frondosa, altaneira, convi
dativa, se ergue, como uma solicitação dá' Justiça, a

secular figueira.
E' que o crime não compensa."

x'· x

x

Essa carta traz a assinatura de Um amigo de Ge- .

túlio. Sou cristão. Não posso concordar. com a insinua-
: ção final! Se eu visse o Lerner a rondar � velha fi
gueira, de corda em punho, por Deus que chà:mària o

Sandú!.
. .
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