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Foram iriauguradas as sinaleiras
luníi�9sas que. criarão permissões, ver
des e impedimentos ve,rmelhos ao trá

fego local.. .

Estão de parabens o' Prefeito Pau

lo Fontes, que paírocinou a melhoria. e

o Julinho, Gonçalves que foi o)eliz for
necedor das sinal�iras.

Este andou, certo temp,?, úm tanto

amarelo, como o sinal do centro das si

nal-;ras
. amuado com certo forneci

�ento de máquinas que quís vender à

Secretaria da Viação e que o S'l'. João
I

S-Collin teimava em comprar em ao

Paulo diretamente ou por intermédio
de int�rpostas pessoas" do �eu coração.

Agora, tudo'azul. .',. '

Julinho está satisfeito e o PrefeIto tambem, a cIdade

idem. '

Se daqui me fôr permitido um apêlo ao sr. Prefeito,
laca-o no sentido de pedir que encomende ao Julinho

tn�is sinaleiras. Pelo menos uma, par� a esquina da rua

Padre Roma com Felipe, Schmidt. /

� Natural:ne�te �'!.tr?�"e_ntrocamentos. de ruas neces;
,�,�am d� \�entlll'a smahzaç;�o. Mas, a aCIma 'apontada e

,j !}prescmdIWI. . .' , :
I E se dep�is do apêlo for cons,enhda Ul:na cl'ltIca, no
!entid� constru�o, fa-Ia-ia a respeitá do ponto em que

foi 'colocada aquela .a rua Felipe Schmidt com a Deo-

doro, _ ..

Não duvido que tenha a 'sua colocaçao SIdo feita

cam tôd'as as regras 'da técnica, por competentes e�pecia
listas. Mas colocada na calçada fronteira, a sinaleira se

, .. tornaria m�ito mais visível aos motoristas, inclusive aos

\_ �dois o Prefeito e eu, já que somos ambos amaqOl;es, exí:
,mio'S. Excia. e eu barbeiro diplomado, conforme atesta::

do que'me passar�.P1, embora nunca. tenh� s�do �l;lltado
nem jámais tenha comprado abacaXIS ,de terceIra: 0\1

quarta mão, por trezentoS' contos. ..
'

Mas, a conversp' é outra.
.

O motorista que vai da Praça para a Ponte, tendo

local de estacionamento a Felipe -Schmidt, terá de p�rljlr
o seu carro' justamente debaixo' do sinal. Como esta�a'!o
sinal'luminoso anterior, a situação era outra, pois era

\lisivel aos carros estaCionados por momentos, de ambos,
Os lados da via pública,

.

Isto é apenas um reparo. _'.
E dando mão aos cumprimentos que daqui envio ao

llrefeito - e ao JuliJ;lho - fico esperando por outras si

�aleiras que melhorarão, sem dúvida, as condições do

�âl1sito da nossa Capital.
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. � ra a uri i 8-. 8U 01 o 'fJDii' av!
Desolação:e lome.ISacrilicios ·'Inaudltos. PreiUllosluerais

ipoalôtaveis. Urge ene.rgicas· e pr�ntas medidas:·
Publicamos, há dias, 'que, VIsa dos dOIS estados, so po- cem resistência para fIl'lT.L"L vín.entação e Obras, que que é de interesse da cole

segundo telegramas do Ri�, de ser comparado a alguns ) "macaco". Quando isso mantem 'contrato de sei.'�i- tívidade.
3:000 caminhões se encon- caminhos usadospor carro- .contece, o veículo é arras- ços nesse trecho, mandou na , O Expresso Florianópo
travam paralizados na fron- ceiros do pantanal mato- .ado PO\c:utros, para um terça-feira r alguns camí- tis, segundo apuramos atin-

Justamente no .dia e111', acaoadapelo .oovêrno atual,

teira do Páraná com São grossen,se, na época das 'chu_ ado da estrada, e o moto- nhões de pedras para os .lu- gido pelo estado em que se
que eJ?, J Guaramirim foi ruia: espetacularmente, com

.

Paulo, carregados' de gene- vaso Em toda a extensão de 'ista inicia seu moroso tra- gares que éstavam conges- encontram aquelas estra- inaugurado o ,"Pôsto Eleito- ! o caminhão que aí se vê, '

ros alimentícios, inclusive banhado, os, caminhões só oalho. tionando o tráfego. Ma.; das, tem tido.o seu mov.i-I ral ,:'aulo Konder.�omhau'-I carre�àdo de fumo, do. sr.
banha. Os caminhões esta- trafegam em primeira, se- SERRA pA RIBEIRA essas pedras>sõmente daní- mento grandemente preju- t

sen ,essa pontezmha mal fI�nnque Feldmann. O fato

r�I:{��l��r:������;� ;��;�����f.�{�;j' ;j�ii�\�,i;�j�i�;� ::f�������;��q�� ��gt112����i�E!ic:��,!"
'
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Hoje, com melhores deta- .gem os veículos estão com profundidade com sulcos no é possível que tal situação baSão Paulo constitue él
f:8;:

lhes, damos a público o que )S breques queimados." .a meio, feitos pelas rodas dos permaneça como está. Deve <ua principal Ilnha ,d('
conseguimos e pelo, que sé .arroçeria "frouxa e os caminhões. Estes, em algu- haver alguma medida mais fransporte;
verifica a situação é deses- pneus inteiramente dànifí- mé\s partes começam a pati- séria. Os prejuizos são mui-

pcradóra. cados pelo contato com as nar -e levam, até duas horas to elevados. Os sofriméntos O)....()._.().....()�().... (',
Para .quem está acostu- pedras. cortantes, em alta para sair de um atoleiro. E dos homens na estrada é

mado a' rodar nas estradas .otação .•Há, ao longo da es- e�quanto um não pode sair dantesco. Ninguém compre- O Tempo
que ligam a capital paulis- crada, caminhões

_
carrega- os que estão atrás, ou vêrn ende que exista -sôhre til

ta às cidades vizinhas e Ios, com as' duas pontas de em sentido c?ntr�rio ficam,manho proble,ma a fa.lta d, Previsão do tempo até
muitas nutt>as que: se ésten- eixo ou .a carcaça. quebra parados,l porque. nenhum interesse de um Estado co

" , -', .. ,1. • , lt! horas do dia 27. "

dem pelo interior, o trecho ida. .Outros reberítarà :pr:éu deles pode '.

desviar-se do mo São Paulo. E' vexatórí; ' I
, ..

h"
..
_. t

I
� , , ,.

.«:1 �,

(la. São ':'P��lú"euritibaT q1::1� tlOV(l.S.�,�ue cust�itO-1r..w4; J_r�o:. : '"',
<>

�'
o �u��e��.:.;.��t�c��d? ,na I �-,-.. iJ

'
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�.aI �o. cOl1?eço �o .Banhad.o tcr?ze-fros, n� ;.n�lO ,qa ��m_a,r /lgC.�sl m,en�s �,Qr�J?sos" q�e�: ·.J��n:tew,. de.' ��,ar qa�'
: ,T..e�. , .: ftQJIl" _co;n )�- >

�rande ate � RIbeIra na dI- el� lugares onde' o, solo na , voli�tr.n d�1 R:lb�I�a par.a. pr�e-lpru; rodotas.:cffl l?aís-, I;.ulo�d:;ldeo,. -, ' _

,"
_

Nolas' & Com'eu·la' rl"os" '�:�'1�b�:Oq::b::e:!t:;' ;��:�,::::,::,!i�.���� ,! ,�::�:ra\U�:'iáv::i��:
.

c .. .i ada. OU,.L os que vem Estado; �, .

'4 JS.

________----....,....;;.:.-..;...--....,..-._ 'o Rio Grnnde com produ- F'lcrianópolis também.es- ':

. os }Jura 82:0 Paulo, deixam tá se�1tindo os efeitos ao dé-

/

A PONTE 'SEM VIGA NÃO RESISTIU! -,

E 0" CAMINHA0- EMBORCOU! ,
,
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'erifh:::oítt�s� I�,U e-str'a'G'a Ll.llS
o 'gar:-'.J:)aí�o élê§ll�ré; "do quhl,

SINALEIR1S CO,LORIDAS
iJ"erfiperumras

\ C':L'ga armazenada na ca- ploráv�l. estado das éstra- ,'''·1
nas' de ontem: .Máxim�

)ital para�1áense e voltam das. E' que lá, como aqui,
E d

: 0,2. Mlnim,a 14,2.
Jara seu . sta o. �'S responsáveL; n�o liga]i

:��"����;::.�!::!����::: o livro. '«Garl�al�i ec Anita»
�;��::::i::::::::i�:�;� ��:�i:?:�t����:n:";::!;: ' no conceito de Merêu Ramos
ldqui.·ir gado de estiq:e ciante ,_ também estão se RIO, 25 (V. A) - t _'e- CÜ�1ento pela of. ,ta do _=u melhores I'Jos 'ê"ampó� da

para estabelecimento d� interess.:ndo pelo proble- dator de O JORNAL, sr. excelente' ·livro sobre, Gari· doxilha Rica m� transpor-
! �ranjas. :na do aqastecim'ento d� Brasil Gerson, contempla- baldi e Anitfl. Vai re.dobra- 'tou ao cenário em que }:Jas-

A renovação dq pl�nü; eite à Capital. " do com o Prêmio Joaquim do, porqu.e não lhe quis a- sei, a minha meninice,. que
Je gado leiteiro, da Ilha e Lidera o movim.ento, o :-Jabuco" , pe�a

' Academia sradecet sem ler .0 livro. já vai longe não só . pelo
lrredores é uma imposição industrial e madereiro� Sr. Brasileira de Letras, por Fi-lo' agora"porque só ago� tempo como sobretudo pela
que já se fazia sentir e mais José Elias qu.e se estabele- ,�eu livro "Ç}aribaldi e Ani-, fa tive. foig� �'ara isso ,e· saudade dos que ali me fi

de uma vez nos referimos ceu com granja de gado ho. ta" recebeu a, seguinte car- fi-lo com grande prazer in- zeram feliz.

10 problema 'aconselh�ndo laÍides, a cerca de 5 anos, ta do sr. Nerê_u"Ra�os, pre- telectual, até corri emoção. 'Duplo abraço de felicita

lOS poderes competentes na loc"àlidade de
.

It�corobí sidente da Câmara dos De- Com prazer, porque nele há ções, pelo valor do seu tra-'
que fo�entassem a prod�- e já agora, segundo nos a- putados: demonstração de talento' e balho e pelo premiá .

COJ:ll

ção "de leite, ,a8quirindo firmou, adquiriu; por arren_ "Meu caro Brasil Ger- evidencia de cultura. Com que a Academia tão acert&<'-

gado das raças holandesa la�ento da ,I:n:o_rriedade ....

e 50n 7 Devo-lhe, um agrà- emoção, porque- logo ás pri- damenie o consagra. Exal

e Jersey para r�venda aos �ompra .do gado, a grànja decimento e um duplo abni- meiras páginas, Bentão Ri- tal)do-Ihe os coestadup.no,
I

péquenos agriçultores. Ho- NOf111a, de propriedade, do çú d� félicitações. Agrade- beiro da Silva, ginete dos premiou ela quem subiu

�:al�::ede�oM::o 'd: �:: I�:'�!:!:;e�::�::�n�. ::�, Convenção Municípal do pue pe�o:;i:i:n:for��,,)
�entena de vacas da raça I do da raça Schwtz que aca-

. • ..., .

\J'�rêu Ramos",

h�landesa já: foram reven: ba de a�9Ulri'l' do Sr. Acari
.

OS' ea!ldldatos escolhidos o RISO DA
d d '1 S'l

' CIDADE... -

I as a pequenos agricu to- I va. Reunida nesta eápital, a fino, Nerêu do Valle Perel-
res da Ilha que, abastecem Possui o Sr. José ,Elias 22 ,do corrente, a convenção rà, Oscar Per:eira, ataviano
Florianópolis de l�ite. nas duas granjas - São municipal do PaJ;tid� D�- Lobo, Tenente Pedro Erur:.c
Eni' SantaCa1\lrina, pI'r�n, Jorg'e e Norma - cerca de moc:tata Cristão, foram es- de Lima e cap, Wa-ldemal

cipalmente em Florianópo� '200 cabeças das raças _

ho- �olhidos os segllintes nomes Cordeiro.
lis, � p�-odução de leite sem- landesa e Schwitz. para vereadores: Amir Sa-
pre foi uma atividade se- Adiantou-nos ainda

-

S.S, tumino Brito; Angelo Vita- Para. candidato a dept,lt3.
clmdária do home'm do que d d g d 1 C 1a o, o ran e empe- i, 'ar os Vitor,:. Gev,aerd, do federal a,ser indicado l?e-
campo e estaya' à cargo das nh.o com que, se vem baten-,. d�, Carmelo Faraco, Dalírio lo, Diretór�o de

FIOrianÓPo-jmulheres' e filhos. ; Hoje, do à Usina de' Beneficia- Bastos, Domingos Reitz, lis à Convenção Estadual foi
pelo contrári9, ela tomou- mento de Leit€, com seu Dorvalino Carlos, de Souza, apontado o,sr. Antôniá Ma�
se a �tividade principal da plano 'de foment� e assis- Fernando Bastos', Francisco teus Krieger e. para candi
maioria d,os produtores; co- ,tência ao rebanho leitei�o, Medeiros Vieka, Heit0� datos 'a deputil-dos. estaduais UDENILDA ,- Você pre-
mo demonstra o aumenfo é bem p�ovavel que dentro ,veiga de Faria, dr. Helio 'a eleiçãà apontou os nomes cisa ficar forte. O dia 3

,de prolução de 'leite em em pouco outras granjas sê Caldeira, Ivo Gandolfi, João do coro�el All'l�rico Silveira de outubro está perto!
aproxiniaaãni�nte 1.000.000 esta.beleçam no interior da 'Azevedo "Vieira, José Fran- cl'A:vilâ":e CIo CÜ'. :E,!iai;(� Fa-' Beba isto! E' suço, de

de, litros conforme
.

dados' Ilha
, ,cisco Rosa, dr. �igl;lel 01'0-'

. . '.

abacaxí. do Bayér!

Extre

Alves-Gueramh-ím .. Consta- felizmente, o sr. Feldmann

to�-se, na

-

ocasião, q�e na" escapou sem maiores conse

Jita ponte �_It�,va uma viga, quências de que-o prejuízo
'.3 qual, meses z.ntes; fora 'le-

\ '

_

,ada .para as :oro,ximidades
10 local � tde fi�ou, em vez'

1e ser posta no 'devi,Jo lL�,

�:me teve'., .
.... \' �""

E as estr ....cJas,-' s�ni·, con-
serva, ·aí estão... esperi)n-
,1 f',�O o as. arto .:Jmetido .'..

,
.
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seis cruzeiros que saí a venta e um cruzeiro que cal 5.299, Casa Amoroso

margem. (Cr$ 196,00). 27° saí a margem, '(Cr$ 91,00). Costa Rio, no valor de se-.

- Dez metros cincoenta 44° - Seis metros de al- tenta e nove cruzeiros que
JUIZO DE DIREITO DA (Cr$ 60,00). 9° -:- Dois ato- centímetros de tecido eure- godão Selma branco, Nota sai a margem. Cr$ 79,00).
PRIMEIRA VARA DA alhados Cardeal (cor beije) ga amarelo, com estampa- F'iscal 1.644 Fiação .de te-. 61° - Trinta e quatro me

COMARCA DE FPOLIS com 4 guardanapos,quatro ria preta.iref. 5.297, casa eelagem D. Rosa, S/A Ita- 'tros de Zefir Mimoso azul,
Edital de primeira praça atoalhados Cardeal (cor Amoroso Costa Rio, no va- petínínga no valor de cen-

I
com listas roxas e branca,

com o praso de 10 dias. azul) com 4 guardanapos, lar de cento e cincoenta e to e,cl12coenta crúzeiros que I Nota Fiscal 5.299, Casa A-
O Doutor Manoel cinco atoalhados Cardeal sete cruzeiros que saí a saí a margem (Cr$ 150,00). I moroso Costa Rio, no va

Barbosa de' Lacerda, (cor verde) com 4 guarda- margem. Cr$ 157,00). 28° 45° -:- �nze metros e

trin-Ilor d:
duzentos e �incoenta

Juiz de Direito da 4a napos, no valor de seiscen- - Onze metros e oitenta ta centímetros de opala 0- cruzeiros que sal a mar-

Vara,' em exercicio do tos e sessenta cruzeiros que centímetros tecido Eurega riente amarela Nota Fiscal gemo (Cr$ 250,00). 62° - Muitos perguntarão porque um filme de DANNY
cargo de Juiz de Direi- saí a margem. (Cr$ 660,00). preto, com estamparia a- 7.978 Casa Amoroso Costa, Seis metros e 40 centimetros
to da la Vara da Co- 10° _,. Cinco pulover gola marela, nota fiscal 5.297 Rio no valor de cento' e de Lingere azul, Nota Fiscal KAYE possa ter um título cujo nome nada nos é fami

marca de Florianópolis, olímpica ref. 119, um pale- casa Amoroso Costa Rio, trinta e cinco cruzeiros que ,977 com. Textil Piquery, liar,
Estada de Santa Ca- tó para homem de lã, ref. no valor de cento e seten- saí a margem (Cr$ 135,00). S. Paulo, no valor de no

tarína, na fórma da lei, 241, no valor de. oitocentos ta e sete cruzeiros que: saí 46ó - -Treis metros e venta e seis cruzeiros que
etc... cruzeiros que saí a mar- a margem. Cr$ 177,00). 29° quarenta centímetros de saí a margem. (Cr$ 96,00). namarquez, nascido em 2 de abril 'de 1805, Baseado em

Faz saber aos que o pre- gemo (Cr$ 800,00). ii° - - Quatro metros e setenta opala clara azul, Nota Fis- 63° - Nove metros e ses- sua histórias
sente 'edital de primeira Um sueter de manga ref. centímetros de tecidos Eu- cal 7.998, Casa Amoroso' senta centímetros de' Lin

praça, com o prazo de dez 237, dois cardigan na iala- reca preto, com estampa- Costa, Rio onze metros de gerie verde, Nota Fiscal
dias virem, ou dele conhe- na ref. 235, no valor de ria -amarela, nota fiscal opala beje, Nota Fiscal, 937.Com.' Textil Piquery
cimento tiverem que, no trezentos e cincoenta cru- 5.297 casa Amoroso Costa 7.978, Casa Amoroso Costa, S. Paulo, no valor de cen

dia 5 de .Julho proximo zeiros que saí a margem. Rio no valor de setenta Rio, dezoito metros de opa- to e trinta e quatro cru

vindouro, ás 14 horas, á (Cr$ 350,00). 12° � Duas cruzeiros
..que saí .a mar- la clara branca, Nota Fiscal zeiros que saí a margem.

frente do edificio do Pala- camisas esporte, digo ca- gem.t (70,00). 30° - Nove 7.978 Casa Amoroso Cos-: �Cr$ 134,00). 64° -, Qua-'
cio da Justiça, á praça Pe� misas sporte parca homem, metros e cincoenta centi- ta, Rio, no Valor de' tre-' torze metros e cincoenta
reira e Oliveira, o porteiro ref. 1.139. no valor de CEm- metros de tecido benfica, le�tos e oit�nta e oito cru-, centímetros de lingerie es

doa auditorias do Juizo, to e quarenta cruzeiros que rosa, estamparia com verde zerros e' oitenta centavos tampado, Nota Fiscal 937
trará a publico pregão, de' saí a margem. (Cr$ 140,00) . nota fiscal 2.976, Fideia que saí a margem. (Cr$ .. .Comp. Textil Piquery São
venda e arrematacão«, a 13° - Uma sai de' lã ref. Fios S. Paulo no valor de 388,80). 47° - Vinte me-

I Paulo, no valor de duzen

quem mais der e o ·maior, 608 pieruccine Caxias do cento e quarenta e dois tros e quarenta centímetros tos e dezessete cruzeiros

lanço oferecer sobre a res- Sul. Um macacão de meia cruzeiros que saí a mar- ,de tafetá Escocês verme-' que 'saí a margem. (Cr$
pectiva avaliação: Primei- para menino, um shorts pa- gemo ·(Cr� 142,00). 31° - lho, Nota Fiscal 8.204 Ind.1217,00). 65° ___, Setemetros
1'0: Treis acolchoados de ra homem, ref 1.132, .Ma- Qui�ze metros. e , cincoe�ta ,

Felipe Daud. Ltda. S. Pau-I e cincoenta centimetros de

algodão, para solteiro, no, lharia Confiança Rio, treis centimetros tecidos Benfica lo .no valor de duzentos e Mangol estampado com so e cintilante TECHNICOLOR.,
valor de trezentos. cruzei- i shorts para homenm, ref. azul' claro, estampado com oitenta e cinco cruzeiros I verde, Nota Fiscal 451 teci
ros que sai a margem. 2° '1.129, Malharia Confiança rosa, Nota ,Fiscal 2.976, Fi- que saí a margem. (Çr$ .. dos Casmie S. Paulo, no

- Um vestido meia esta- Rio, dois calções de lã car- dela Fios S. Paulo, 'no va- 285,(0). 48° - Treis me- valor. de duzentos e vinte

ção, marrom, um' vestido dada, -ref, 1.096 Malh. Con- lar de duzentos e trinta e tros e noventa centímetros e cinco cruzeiros que saí

fustão branco com vies fiança Rio, treis shorts pa- dois cruzeiros que saí a Chifon, estampado
-

marron a margem.. (225,00).i 66° -
azul, um, vestido de tobral- ra crianças reI. 1.101 Malh. margem (Cr$ 232,00). 32° Nota Fiscal 11.216� Ind. e Onze metros e cincoenta
co estampado, dois vestidos

I
Confiança Rio, no valor de' - Vinte e seis metros de Corno Textil Said Murad centímetros de Lingerie 90

de fazenda de xadrez verde seicentos e setenta cruzei- tecidos Benfica amarelo es- SIA. no valor de cento e amarelo com estampa bran
e azul, um vestido de cam- ros que saí a margem. (C$ tampado com vermelho, no- noventa e, cinco cruzeiros cu e preta, Nota Fiscal 451
braia azul com xadrez pre- 670,00). 14° -: Dez lenço ta fiscal 2.977 Fidella Fios que sai a margem. (Cr$ Tecidos Camasmie S: Pau- São convidados, os acionistas da NOSSO POSTO

to, um vestido branco com -Ie sedá tipo menteaux pa- S. Paulo, no valor de- tre- 195,00).49° - Dois metros lo no valor de cento e ses- SIA - CARROS DIESEL para a assembléia geral ex
estamparia azul, um vesti- ra homem no valor de tre- zentos e noventa cruzei- e sessenta centimetros de senta, cruzeiros que saí • a traordinária a realizar-se no dia 3, de junho próximo
do vermelho e verde sem zentos cruzeiros que saí a ros que saí a margem.' organza Dalia azul, com margem. (Cr$ 160,00). 67° vindouro; às 16 horas, em sua séde social a fim de de-

botões, um vestido branco margem. (Cr$ 300,00). 15° Cr$ 390,00). 33° - Cinco poá branco, Nota Fiscal - Quatro metros de es- liberarem: .,

'

com, estamparia azul, um Quatro jogos de seda ves- metros e cincoenta.: centi- 15.056, tecidos Buri SIA tampado rosa e branco, No- a) aprovação do aumento'de capital
vestido vermelho e� verde tido e toca para menina, 7 metros de tecidos Mimo S. Paulo, no valor de 'se- ta Fiscal 451, Tecidos Ca- b) alteração dos estatutos sociais

com botões vermelhos, um camisas de meia para ho- vermelho, com estampado tenta e oito cruzeiros que rnanie, S. Paulo, no valor c) assuntos correlatos,
vestido branéo com 'estam- -nem, ref. 932, Malh. Arp. branco, nota fiscal 5.297" saí a margem. (Gr$ 78,00). de quarenta cruzeiros que Estreito, 22 de Junho de 1954.

paria-azul, um vestido ver- Ioinvflle, um pulover de amoroso.Costa RiQ, no, va- 50° + Vinte e um metros saí a margem, (Cr$ 40,00). ,DR. RODOLFO RENAUX BAUER

melho é verde com peitinho lã para mendigo, meni- lar de noventa é nove cru-" de Zefir Planeta xadrez 68° - Quatro metros de Presidente

branco de fustão, dois ves- no, ord. ,57, no valor de zeiros-que \'saí_ a: margem. ,Ros�, Nota: Fiscal 5.299, Duchar marron, Nota Fis- JOSE' CORR�A TEIXEIRA FILHO
tidos estampados azul e pre- mil cruzeiros que sal a (Cr$ 99;00)'. 34° -' Quatro Casa IAmoroso.. Rio, no va- cal 7.049, Ind. Felipe Daud Gerente

to e amarelo e preto (01'- margem (Cr$ 1.000,00) 16° metros .e sessenta' centíme- lar de cerito e, setenta cru- Ltda. S. Paulo no valor de

gamzavari}, um vestido de - Dezenove metros de 01'- tros de tecido!" Mimo' ver- zeiros que' saí, à margem. duzentos e oitenta cruzei
fustão grepe azul .com viez zanza vilage verde ref. melho com estamparia Cr$ 170,00) 51° - Treze 'ros que saí a margem. 69°
branco, um vestido de to-' !'i.298, amoroso Costa Rio, branca, Nota Fiscal 5.297 metros de Zefir Planeta - Quatro metros e qua
braldo vermelho estampado no valor de' €J.uililhentos e Amoroso Costa ;Rio, no va- xadl'ez 'preto. ",Nbta 'Fiscal renta centímetros de 'Galu
com peitinho branco de fus- .etenta cruzeiros que' saí a lar de oitenta e' dois 'cru- ,5:299, Casa Amoréso Cos- cha marron Nota Fiscal
tão um vestido. de fustão margem. (Cr$ 570,00). 17° zeiros que sái a margem. 'ta Riol no valor de cento e 7.049, Inct. Felipe. Daud.
vermelho com estamparía - Oito metros de organza Cr$ �2,00). 35° :-;- Vinte quatro cruzeiros que saí Ltda. S. Paulo, treis metros

branca, um vestido de cam- -ilage amarela, refr 5:298 um metros de 'Ráyon 530, a margem, (Cr$, lQ4,?0). e quarenta centimetros de
braia branca dig�, pteto ,'\moroso Costá Rio, po)azul, tNota Fisca(5:297, A� 52° ,'-, Dois metros de�te- seda Flamengá, marron

com listas verdes e peitinho valor de duzentos é' "qua-,! moro�o Cóst� Rio n:o Va�, cidog'_- de ,lã Cubana brilhante Nota Fiscal 937

verde" dois vestid�s de gre-: renta cruzeiros que sái a Ilor d� seicentos ,e,'se�senta marronj',Nota Fis�ál 4:417 Companhia Textil Piquery
{je branco qe proa ama.·e-'margem (Cr$ 240,00). 18° cruzeiros que sal a mar- Casa Amoroso', Costa Rio, S. Paulo, no valor de du
la' dois estampados amare- - Quatorze' metros e vin- gemo I(Çr$' 66,0,00) .. 36° ,- no valor de cem cruzeiros zentos e ,oitenta cruzeiros
ias e azul com preto, um te centimetros de teciaos Seis llletros e ,cincoenta qU,e saí a Il\argem. (Cr$ que sa-í a margem. (Cr$
vestido de crepom azul com I Regia Azul ref. 5.297 amo- cintimetros de Lunier Pre- 100,00). 53°,_;. Seis metros 280,00). 70° ,- Oito metros

estamparia branca, quatro i rosa Costa Rio, no valor to, nota fiscal 1.492 Ind. de brim Abnirante Azul, e setenta 'centimetros 'de
vestidos - de voil "Mata- de duzentos e dez cruzei� Filipidaud Ltda. S. Pau- Nota Fiscal 13.335, C.ompa- Flamengá marron, ij'ota
razzo" estampados, treis lros que saí a margem. Cr$ lia no valor de, noventa e nhia de tecidos J. Monteiro Fiscal 937, com. Textil Pi
vestidos azues com e�tam-1210,00). 19° - vinte e qua- sete çruzeiJ.loS que saí a no valor de sessenta e seis' query S. Paulo; no valor

paria em flores, um vestido tro metros de tecidos re- margem. (Cr$ 97,00). 37° cruzeiros que saí a margem de trezentos e noventa'\ e

a�ul de anarruga, com bO-1 gis vermelho ref. 5.297, A- - Dois metros e noventa (Cr$ 66,Qo). 54° - Dezes- um cruzeiros que saí a_

lera, um vestido de fustão' moroso Costa - Rio, no centimetros, de Lunier ver- sete metros de Brim Tes

branco,' um vestido de cre-I valor de tr�zentos e s�s- melh�" �ota Fiscal 1.492, quinha cinza com lista lar- margem. (Cr$391;oo). 71°

pon azul' com estamparia senta cruzeIros que sal a I Ind. Flhpl Daud Ltdas. no gas nota fiscal 15.298 Cá- --;- Cinco metros e trintà

vermelha e branca, um ves-,I margem. '(Cr$ 360,00). -
I valor de quarenta e treis 5a Amqroso Co�ta Rio, no centimetros de linho azul,

tido de fustão branco: com 20° ':l-- Nove metros de cruzeiros que saí :;t mar- valor 'de cento e oitenta e
no valor de cento e oitenta

poár e bole digo, c�rn: póa "cambriaia iris amarela ref. gemo (Cv$ 43,(0). - 38° - 5�te cruzeiros qua saí a e cinco cruzeiros que saí ·S' " 'L' , C" d· ..;:l'
'

,

azul e boJeiro um ':'estido i 5.�97, Amorozo' Costa, - 1 �ete metros e. oite?t�, cen- 'margem,. (Cr$ 187,00) .. 55°
a margem., (Cr$ 185,00).' enaoreS'.ii\jon taatos�: .

para rnenma de fustao rosa I RIO, no valor de duzentos tlmetros de Lmgel'l Mar- - Dez01to metros e trmta 72° - Vinte metros de

Dcom estamparia branca, no e vinte cruzeiros que saí a I cante" rosa estampado no- centimetros de brim Tes- Rayon branco, n� valor de a, epufado le Vere.d'o, -

I

valor �e treis mil cruzeiros
1

margem. (Cr$
. �20,00. -:-1 ta fiscal 15.066. S. Paulo quin�a cinza, c?m listas quatrocentos cruzeiros que

que sal a margem Nove metros e O1tenta cen- no valor de cento e dezes- estreItas, Nota FIscal 5.298 saí a magem. (Cr$ 400,00)., PARA SUA PROPAGANDA POLITICA EM
Cr$ 3.000,00). 3° -:- Dois timetros de cambraia Iris sete cruzeiros, que saí, a Casa .Amoroso Costa, Rio, 73° - Seis metros de Zefir

PAPEL OU SEDA-NYLON PROCURE WANDYCK
ternos par�,rapai ,de 'brim ,verde, ref. 5.297 Amoroso'lmarg�m. (Cr$ ,117,00),; 39° na. va�or de du�entds cru- pretoe bra�c? no valor. de T. DA SILVA, ALTOS DO ,RESTAURANTE ROSA
branco e cmza, no valor de CostaJRIO, no valor de du-, 7""-" OItO', metros e, 'noventa zelros, que sal a margem' quaren�a e O1tO- cruzeiros

,- PRAÇA 15 DE NOVEMBRO 22-2A
cem cruzeiros que saí a zentos e cincoenta cruzei- centimetros de tecidos 4.014, (Cr$ 1200,00). 56° - Qua- que sal a marge, (Cr$ .. I'

.

margem (Cr$ 100,00). 4° - L'OS ql�l(� sai a margem Cr$ branco com xadrez azul e ,iro !fl.etros e noventa c,enti 48,00). MOVEIS: 74° - '

,

Treis bl�sas de cambraia 250,001)., 22° - Dezenove vermelho nota fiscal 4.936, n;}(�trds de brim cinza com C�nto e noventa ,e, quatro

marron com poá branco, metros e.-cincoenta centi- Fabr. vencidos Carlos Re-', li:stas ,estreitas Nata' Fiscal cabides de madeira, no ,va
duas blusas de cambraia metros de cambraia Iris a- naux 'S/A' Brusque, no va- 5.298 G;asa Amoroso' Cos- lar de ·trezentos e oitenta

verde com poá. branco, mareIa, ref. 5:297 Amoro- 101' de cento e quarenta e ,ta Rio" no valor de :_cin- cruzeiros '·que saí a mar

duas blusas' de tafetá de al-, 50 Costa, no valor de qua- dois cruzeiros que saí a coenta e treis cruzeiros que gemo (Cr$ 380,00). 75° -

godão xadrez azul e verde, trocentos e oitenta e sete margem. (Cr$ 142,00'). 40° saí a margem. Cr$ 53,00). Treis cadeiras usadas no

duas blusas de cambraia cruzeiros e cincoenta cen- - Dez metros, e trinta cen- 57° - Nove metros e vin-' valor ,de cem crUZeiros que

verde com viez preto e 1'0- tavos que saí., a' margem timetros de
_ tecidos Europe te centimetros de Zefir Cas� saí a margem. (Cr$ 100,00).

sa, no valor de quinhentos Cr$ 487,50). 23° - ,Nm 'Branco) Nota Fiscal 4.936 telo xadre� preto, verme- 76° - Duas ,cabeças de

cruzeiros que saí a margem metros e oitenta centime- fab. Tecidos Carlos Renaux J lho e branco, Nota Fiscal manequim, usadas no valor

(Cr$ 500,00). 5° - Uma tros� de cambraia Iris azul Brusque, no valor de cen- 5.299 no valor de setenta de cem ,cruzeiros que. saí

cãmisa para rapaz, preto e ,ref. 5.297, Amoroso Costa, to e dncoenta cruzeiros e dois cruzeiros que saí 'a a marge, (Cr$ 100,00). Di

branco, no valor de trinta no valor de duzentos e\qua� que saí a margem. (Cr$ .. margem. (Cr$ 72,00 58° -, tos bens foram penhorados

cruzeiros que saí a margem renta 'cruzeiros que saí a 150,00). 41° -, Dezesseis Oito metros e setenta cen- a ,FA)l.IA & 'CIA. LTDA.,

(Cr$ 30,00.) 6° - Uma margem (Cr$ 240,00). \24° metros Rayon Cleusa bran- timetros de Zefir Castelo na ação executiva que lhe

comhinação de setim duque- - Quatorze metros de cam- co nota Fiscal 1.726 Textil azul com xadrez branco move MALHARIA CON

sa digo, duchese nQ valor braia marron, Iris ref. 5297, Amazonia Rio, no valor de Nota Fiscal n. 5.299, Casa FIANÇA LTDA .. E para

de quarenta,e cinco cruzei ... Amoroso Costa, no valor d� quatrocentos oitenta cru- Amoroso Costa Rio, no va- que chegue ao conhecimen-'·

ros que saí' a margem.... cem cruzeiros que saí a zeiros ,que, saí a' margem lar de sessenta e nove cru- to de' todos ,mandou expe

(Cr$ 45,00). 70 Um casaC0 margem. Cr$ 100,00). 25° (Cro$ 480,00). 42° - Treis zeiros que saí ã margem. dir o competente edital que

Armenia 2/ 4 ord. 427. S. - Dezenove metros e qua- metros e sessenta centime- (Cr$ 69,00). 59° - Sete será afixado no lagar do

Paulo, Uma jaqueta para renta ,centimetros de cam- tros Rayon,: ,Ord; 148.050 metros de zefir castelo ver- costume e publicado na for-
i

homem, 'ordem 941 (su- braia Jnez marron, com poá' branco Nota Fiscal 8.054, melho com xadrez branco, ma da lei.
'

Dado e passado
bras), um casaco de lã. para, fat. 48 . .430 A., Falck S. comp. tecidos Cabral Rio Nota Fiscal '5:299 Casa' A- nesta cidade Florianópolis,
senhora "Conf. Irgas", Ord. Paulo, no valor de quatro- no valor de noventa cru- moroso Rio; no valor de aos dezenove dias do mês

401,no valor de quinhentos centos e pitenta cruzeiros zeiros que saí a margem. cincoenta, e 's'eis cruzeiros de junho do ano de mil no

cruzeiros que saí a mar- que saí a margem. 26° Dez' '(Cr$ 9.0,00). 43° - Seis 'que saí a marg�m. (Cr$ .. vecentos e cincoenta e qua

gemo '(Cr$ 500,00). 8° - metros e noventa centime- metros e cincoElnta cen' 56,00). 60b, - Nove metros troo Eu" HYGINO ,LUIZ

Um terno de brim para ra- tros de tecido Olimpia Ro- mentros ,de tecidos 4.002, e noventa -centimetros, de GONZAGA, ,Escrivão o

paz. ref. 244 S. Paulo no va- sa com poá azul, ref. 5.297 rosa Nota'Piscal, 4.936, Fab. zefir, branco 'mimoso, 'digo, subscrevi. (assinadó) MA

Ior de sessenta crüzei 'os Amoroso· Costa Rio" no vlf- Tec, Carlos Renaux SIA Zefir mimosó azul com lis- -N0EL BARBOSA DE LA-

saí a margem. , ..... ,
101" de nó�enta valor de no- tas Rosa e branca, nota fis- CERDA, Juiz de Direito

EO,ITAL.

o ESTADO
--

aI.
�,�

9 a�,a
I

DANNY KAYE em HANS CHIÚSTIAN ÂNDERSEN

UM ESPETA'CULO,DE GALA

HANS C,RISTIAN ANDERSEN foi um contista di-

SAMUEL GOLDWYN reuniu um elenco de escól -

DANNY KAYE, Farley Granger - e nos apresenta
JEANMAIRE -'um deslumbramento para nossos olhos
- e produziu esse espetáculo de beleza sem par, dan-

do-nos, nele, treis bailados, um dos quaes "A 'pequena
Serreia" -:- com' duração de 17 minutos, que fará o pú-
blico vibrar de emoção e entusiasmo.

'

Soberbo! Extasiante! suntuoso!
Você verá, você sentirá, você viverá, com DANNY

KAYE, o seu mais belo sonho de .amor]-

HANS CHISTIAN ANDERSEN �'em maravilho-

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

NOSSlfosto SIA'-Carlos ,DieseL
ASSEMBLE'IA GERAL EXTRAORDINA'RIA

.

l

Diretor

Diretor

------��---------------------------------

)
·C O N\ V I T E

, A Diretoria do Centro de Irradiacão Mental Tattwa

"Arnôr e Luz" tem a subida honra de convidar a todos
os esoterist.as dest� Capital, ou de passagem por aqui,
bel_l1 como às organizações espirit,ualistas e religiosas, a

comparec�rem; com suas ex;rrÍas. famílias e pessoas de
suas relações, à Sessão Magna, de caráter público, a rea
lÍzar-se domingo ___:; dia 27 do cOj'rente - à Rua Canse-

I
lhe ira Mafra, 33, 2° andar, sede do referido Tattwa, em
cOh1emoração do 45° aniversário de fundação do Círculo

, ( .

,
Esotérico da Comunhão do Pensamento, de São Paulo.

Início - às 20 homs, em ponto.
ENTRADA F�ANCA.

'

--- ---'------

A partir de 15 de Julho, só será 'permitida a

entráda, às sessões de cinema, de menores de 14
anos aos que apresentarem, cartão de ingresso com

o nome, data de nascimento do interessado e nome,
assinatura dos país ou tutores.
Os cartões poderão ser conseguidos' na secr,e

taria do clube, diariamente, das 8 ás 11 horas.
A DIRETORIA

Procura-s,e .

casa
'

CASAL SEM FILHOS DESEJA ALUGAR CA
SA NA CIDADE, DE PREFER�NCIA NOVA COM
GARAGE, 3 QUARTOS E DEMAIS PEÇAS. OCUPA-
ÇAO IMEDIATA.

'

I
'

OFERTAS PELo' TELEFONE 3717 DAS 9 AS
12 HS. E 14 AS 17 HORAS.

'

,

'I CASA MISCELANIA distri·
da Primeira Vara em exer- .

'

• .
'

cicio. Confere. HYGINO'
bl·,dora dos Radlos R.C.A.

LUIZ GONZAGA _ Es- Vitor, VaIvuIas e Discos.
'

erivâo da laVara. Rua r,on8..�heir� Mafra. i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ide
da Costa, funcionário da

Delegacia dos Portos, em

Laguna, onde goza de sóli-
das amizades; . ,

- sr. Argemiro Cabral,
residente em joinvile.
_ srta: Doris Santos, fi-Ilha do sr. Eduardo .Santos .

- ,sr:. Pedro Ferreira

Wanderley, Sargento da

Fôrça Aérea Brasileira.
- sr. Ãrgemil'o Berto da

Silveira, Sargento da Poli-
eia Militar deste Estado.. ,

- sr. Vitor Zanetti, ao r A .,

alto comércio local e repre- ciência Ja. estabeleceu definitivamente
,sentante da Cia. Souza 11 ,que a falta de ácidos graxos não saturados
Cruz. ' .na alimentação moderna, (chamados também
- srta. Ivette filha do sr. I· .

F") d
. A' l d

M
.

IM' h' F .

I'
vitarmna re uz .a res.lst.encia natura o

anoe arln o erreIra. '

.':'
,

•

I
_ sr. Pedro Leão Coelho. organismo contra as aoériça� da pele e pode
- srta. Neli Gonçalves conduzir a graves dermatoses,

'

.

1chrnidt.

I- sr. Humberto Píccolo.
Gratas aos esforços' de cientistas suíços...:. sr. Adyr Cabral Ne-

-es, funcionár!o do Depar- I
tamento de Estatística do IQue nas \constelações, do firmamento!" '�stado. '

x x VIAJANTE
.

Carneiro da Cunha Luz. Procedente de Curitiba-
_ srta. Norma Maria,

nos encontra-se nesta Capi-
Gerber. tal, em, visita à parentes e

-, srta. Sônia Lehmkuhl, 'migas. o nosso prezado e

'Ifilha' do distinto casal Os- dist�nto con.t�rrâ�eo sr. H�-
waldo-Ondína' Lehmkuhl. raclides Vieira Borges e

'I"- sr. !rê Ulisséia, ativo exma. esposa.. '

representante comercial. Ao ilustre visitante. que
- jovem Edú Rosa, filho =xerce naquela cídade as I'

. , 10 distinto, -casal José, Rosa funções de Solicitador. e I.

Pedacinhos de cenoura. _

Jupira Fernandes Rosa, e jue vem sando-rriuito visi-
Cebola picada. aplicado alune do Ginásio -ido, élnresentamos os nos-

Sal a gôsto. Catarinense. sos melhores votos de feliz .

Maneira de fazer - jovem Luiz-Roberto, estada nesta Capital. t

1. Derreta no fogo, numa filho do sr. José Soares Gla- SR.' CELSO T. KOERICH,
van, do alto comércio desta Pelo avião da Cruzeiro!
praça, e de sua exma, espo- do Sul chegou a esta Capi-
:;a d. Lucy Nunes Glavan. .

2. Derrame, aos poucos, a
_ sr. Abílio Ladislau '1\1a_ .al acompanhado de· . sua

'ligua, mexendo rápidamen- Era, Inspetor da Diretoria EXl,Ua. esposa, o 8.1'. Celso

te. Coloque dentro da cas- le Caça e Pesca, e pessoa r. Koerich, proprietário do

sarola a cenoura, cebola e
muito relacionada nesta ca- Eipresso' Florianópolis a'

� pital.
.

naior e mais acreditadasal.
_ menina

. Dalila, dileta
3. Deix;� c9zfn��.r durar'. �ilha do- sr..Enedino Rosa. frota de veículos de .cargas-

te 2 .horas. •
,,' FAZEM ANOS, AMANHÃ Ie Santa Catarina;

4. Sirva c'�m
�

fãtüís a"e"" b' - a gal�te menina M�- ., A1;e.mbr9 .. d; ;tr:·dici.?�al .. �:..
. Ag()ra, i�m�ém,' no' Brasil em'

pão, torrado, passadas nc
ria Aparecida, dileta filha farnília Josef�nse, des�.]:a'" �., ,�.,. ''':��('''"'''t7_ I" '

{' ,:', �. 4h.... "' ..... _' .,�, ,"'."_:""'." c,"

.

��. O��do R�a Luz e
nos aaSr. Ceho K�TI� _�� �� �.__�_=._._-_���=_���� _

:']�!;;�:�La= �!'i�::P��%f�F:a��i�:: �a:,:ho,a voto, de feliz e;'

-Co�..r'.r'e,·o'· Pau'11·8t·.a·DO'
-�

V:a·s6�s,�d.e,
E' co� s,atisfação que re-, . .. �I�ba'--.ro.gistramos o transcurso d, � ,U ;:,

.

'.",.,

mais uni aniversário natalí-

'CLASSICcio, amanhã, da exma. sra.

Carmen Renaux,. digna es

posa do sr. Roland Renaux:
.

industrial de' indiscutível
valor nos meios sociais, po
líticos e ·finarreeiros do Es

tado.
A distinta dama aniversa- .

riante, . que figura entre as

mais altas �xpressões da so

Ciedade de Brusque, tem
seu nome' ligàdo à vários

empreendimentos de cará- Participação I:�ter �ocial e filantrópicos, _\UI MAIA e AME'LIA
que bem . atestam do altlt .

_
.

1gráo.de' sua -excelénte for- ....A�EAO MAIA. '

mação cristã. .

I
Jartl'Clpam aos seus.' paren-

Espôsa .

dedicada e mãe tes e amigos o nascimento

Iextremosa, o lar,do sr.:R�-lle s'Ja filha Kátia ocorri-'
land Renaux esta constItUl-

d S- J
.

d'
do dos sólidos alicerces mo-

o em ao oaqUlm, no la I
rais que são a melhor ga- 11 do éorrente.·

1i��;:t��f.��:\�;ig�:.�:. !rreceita do Dia
,As ,homenagens que,. eVl�1 .,.'

dentemente, . receberá' por DEFESA CONTRA ,9
tão auspicioso acontecimen- CALOR

.' to� queira a dis�int'\ dama Nos dias �uito quentes,
aniversariante acresf!entar
os votos que

I formulamos

por sua constante felicida-
, de:
Snra. Vi1'gilina A. de Jesus
Assinalou a data de on

tem o transcurso do aniver
sário natalício da exma.

sra. d. Virgilina Ancelmo
de Jesus, genitora do sr. calor externo aumentar _e-

.

Abilio José Coelho, hábil
mecânico da vulcanização
"Silva",
Da�a de 'méritos,. con-

'quistou a distinta aniversa
riante um' cr·escido número
de amizades que, na data
de ontem, a foram homena

'gear CO\TI ·inequívocas pro-
vas de apreço e admiração.
O ESTADO, embora tar

d�, apresenta à distinta ,a

niversariante, votos de mui- "

tas felicidades.

FAZE.�.A��\��r��J�edro

ESCOLA
BASÍL10 DE MAd�LHÃES.

A Escola é o fóco de onde a luz irradia,

A luz, que aclara os tempos e as. nações;
.

Ora é luz que descanta, é cotovía;
Ora é, centelha de rev?lução!

,
!

Por oride é que o soldado balbucia

O nome Pátria, que enche os corações?
Onde é que nasce o Amôr? Onde a poesia'?
Ondea mais santa das aspirações?

Na Escola irrompe, em solidário aféto,
o altruísmo e elevado sentimento;

Graças ao fôgo de paixão, repléto,

Das lavas do vulcão do entendimento:
- "E' que há m{(is luz nas Letras do alfabe.to

ExperlmeDle boje
<'SOPA DE AVEIA

'r� • ,

-

:. lngredient{!s
50 gramas' de manteiga.
50 gramas de farinha de

aveia;

1% litros de água.

cassarola, a manteiga. Jun

te a farinha de aveia.

EM TODAS

A� JOALHERIAS

'! sangue, para permitir a

perda de calor, vem à su

perfície do corpo. A pele,
Jorna-se afogue�da, . sohre-jv�m a transpiração, e a eva

poração do suor auxilia o
I,

resfriamento do corpo; Se o

xageradament�, .

e não hou

ver ventilação ou �efrige
ração artificiais, uso de

roupas convenientes etc., a

pessoa pode�á ser acometi

da de intermação.
Auxilie a. pele na defé-
sa, cQntm o' calor; pro
cumndo'ambientes �en
tilados, tomando, ba

nhos frios e usa.ndb rou
pas 'leves, folgadas (.

porosas. -,- SNE'!:;:.

I

P
_ ... '-

ii ,t 'C � � '!!!l çao
.

se realizará em território,

.

. ;-'�, ·10 .', boliviano; no 'dia II de j�_
. Edgard Bonnassis da Silva e Sra. 'participam aos lho, por o.casÍão da inaugu-

.

seús parentes e amigos o nascimento de seu filho JOÃO
BATISTA, ocorrido na Máternidade "Dr. Carlos Cor- ração da estrada de ferro

reia"" no diá 24 do corrente.'
.

Corumbá-Santa Cruz.
I

AVENTURAS .00 !ZE-MUTREtÁ

��
" I

17 RUBIS

Vogo Publl,l�acl.
----�--.�-------

.:; nANADQ
Ap�rj!iva
TOnlca

fodificante

3

.

" Nova Descoberta.
, S_ui�a

'.

'contra' .',

...

'Eczemas
Furunculoses

, ,

Ulceras das
\

Pernas
Crostas de Leite

I

.....-------------......,.....-----:-----,'.
Sàmentr em 195:], mais de 20 milhões de .c.ip.
's�las de Vitamina F-99 (F-Di'tla) forem sai

Jizadas em todo, o mendo, contr« doençAS dA
pele:'

•

de renome, esta carência em âcidos gra
xos não saturados e as doenças da pele
dela resultante. podem ser Inteiramente '

suprimidas.
Fotografia autênti,a dq Sr. J. B. d. ,Zuri
que, partador de um .eczeme sóbre Iodo
o corpo, há mais 'de 20 anos, anles do
tratamento com "F-Divb". .z;.: 1! �I/\

,",

o:} fa,tografia autêntita dI>

}:': Zurique, .dep.,is de um li'Olamanle

semencs, com "f-QivQ".

Um medicamento Novo, Ativo e Natural

para a, saúde da pele

:.':::I:.:I::.:i:::I::.:1:::::::.:..:.:I::.:I,::I:.I.:,:I,::;.;:::i::.:1::::'..·.,:.·::,:.:i.:.:I:.:l:::i:.:1:;.:·:.:i:::::·::1.:�,·::.:.:::::1� '._.:::;::.:�:::;,:i�::..:f::..::.:.:i:,.:f:::;::,:�:..;...:i... ,··::i�f::�if�\
...

�:::� ..�fl��f"����
_ :. .

. s, :::11:;111:11:/ ;t�1�t:1:i:tjl;,

o 'I'ratamento 'Combinado '�F·Diva"
deve ser u-sado, sirnultânearnente, por via interna e ex

terna. Enquanto o ungüento F-Diva combate os sinto,
mas visíveis da doença, as cápsulas ou (gôras) exercem

uma ação interna.' F-Diva .. não é um medicamento sin-
o: tético, mas um concentrado de substâncias nutritivas

. naturais, que a ciência reconheceu como vitais e indis
.

pensáveis à saúde, da, pele: O tratamento F-Diva é
completamente inofensivo, de tal maneira que pode ser,
sem nenhum receio, administrado até às crianças'.
Para adultos> (emb.vermelbs) I Para-crianças (emb. alHI)

Cápsulas e ungüento Soluçqo (gôtas) e Hngiimto

J�
,

, ;
I

-

par;-Obte;-grál:-a-:;i:do==':;C-;;�--i
I r�peilo, é suficiente' mandar seu end.rêç� .

I

I
Nome .....•.......•........••.....•..... ' I

.' • I
I

Rua
, N.O .•.•.•••.

.
' I

I
Cidade _. Estado····················1

'; Laboratório Diva do Brasil S. A. I
ICaixa Postal 2708· Dpto.AI Rio de Jane.iro .(D.F.)I
,-.._,-------------._.--�--.

todas as Farmácias' e Drogarias

Na Suíça, os 'Laboratórios Diva S. A. de Zurique con

seguiram; após longas pesquizas, extrair de óleos de
plantas selecionadas, ácidos graxos não saturados em' urna

concentração de 99%, substância conhecida mundialmente
como Vitamina F-99; ("F-Diya", no Brasil). Graças a esta

concentração, jamais atingida .até o presente, "F-Diva"
é, facilmente assimilável pelo estômago e absorvida pelá
sangue, exercendo uma atividade decisiva na cura das
doenças e lesões' da pele,

sob licençaFabricado da

Vitamina

"F99"
laboratório Diva ·S. Ai Zurique· (Sui�a)

EP. F • l'

. .' SAKKARA (Egito),- 25-

tr.ibuna· áberta, altodas: as aspirações (U.,P.) - Dizem que .o

U d
. '" .

Jiij 'mil f arqueólogó egipcio Moham-
.

m os maIS prestIgIOSOS I
"

. ';(��i' �. �.," nismo paulista desde os. ins . •

b
:1 med Zakaria Gmoneim aórgãos ,da imprensa rasi- quiridcí por um grupo de do século XIX, teve sua e-

-

1 "C'"', PI' d' nunciou ter encontrado' 70 '

eira, o
' arreio ' au ista-' i)ropagan ist.as da Repúbli- xistência interrompida a-

,a.o", .comemora hoj'e, o cen- ::!a, para cu'ja implantação bruptamente pela re�olução
:eriário de súa fu�dação, 0- =m 1889 .lutou·, denodada- .:le 1930, mas com a recons

�orrida a 26 de jlmho de .uente. A queda da. Monar- titucionalização do�país, em

l854, por iniciativa do te- luia situou-o, ,por isso mes-' 1934, voltou a circular com

nente, coronel Joaquim Ro- m,o, num lugarprivilegiadq, o mesmo brilho e o mesmo

l:>erto de Azevedo Marques c1aquele Estado, sobretudo prestigio.
[:)roprietárib,; éntão, de uma 1 partir de 1904, quando Tem como diretor o sr

'Jequena tipografia em São passou a dirigi-lo o sr. La-. João Sampaio e como reda-
.

,

. �,
Paulo. . �erda Franco.. .", I

tor-chefe o sr. Abner Mau·
Nascido para ser. f'u.ma Orgão' .oficial do situacio- do.

tribuna livre, aberta a todas
\

,vaso's de alabastro, na pi
râmide há ,pouco descober

ta, acrescentando 4ue as

inscrições das mesmas per
mitirão identificar o faraó

que construiu a tumba há
I

' ,

50 séculos.

as aspirações", rápidament'e
conquistou' as simpatias po-

• PLACM 8I1'1Lf1'1CA8..'

Elixir,de Nogueira
II....... auIIIar .. tra

,...,••• lIIf11k.
.

N' .'

Ia Váruas-'Bsten,·
apo

IISOEO
.

.

LA PAZ, 25 (AFP)
tos, adquirtr um. prelo de RUA Marechal Deodoro 50 em Lages, no sul do

An.unci.a-se extraofi c i a 1-
, . _. Brasil, o melhor!

aço I?ara a sua, Impressao, e De�conto especial para os senhores viajantes. '
mente que o encontro entre

em 1866 máquinas a vapor, os presidentes do Brasil,
.

I sr. Getúliq Vargas e da

'.Bolivia,. sr. Paz Estensoro,'

pulares, o que lhe permitiu,
já em. 1863, sob a dire'ção de Restaurante
Francisco Quirino dos ::;an-

�as mais'modernas que ná

época chegaram ao Brasil.
Jornal sem partido até

"

1883, converteu-se, porém
daí em diante em orgão oH-
cial, em São :paulo, do Par

tido Republicano, ao ser ad-

••••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. HOJE, PELO',CAM:eE9N�TO PROFISSION'ALISTA DA CIDADE;' 'JOGARÃO AVAl X -BOCAIlÍVA: TRATA-SE DE' UMA

:1, BOA PARTIDA, NA QUAL O PRIMEIRO COMO CAMPEÃO PROCURARA' MANTER SUA INVENCIBILIDADE FRENTE AO

.! ·AGUERRIDO ESQUAPRÃO DO VIÇE-C�,MPEÃO,

í .

I '1' "I'.. "

!

.0

/

"O' -E s t: a.d.o. :EJ,'s p O r t i vo".
...�g__.��k"���·"�Q_ ���.vr n�.�n����"�Q""".R",".".·"."�"••""""""".•••� ,.........

-

* aBASI%-.�".ca'A t
"X � �� ;
:i: '}.\S'ATENÇÕES DOS ESPORTISTAS:OE TODO o MUNI;lO ESTÃO CONCENTRADAS �O PRE'LIO DE HOJE NA SUIÇA EN- :i:
.!." TRE AS SELEÇÕS DO BRASIL;E DA }lUNÇ-RIA.,.CONSIDERADO O MATell DO SE'CULO, POIS REUNIRA' O QUE DE )MELHOR ,.%•
•:. EXISTE NOS "ASSOCIATION" �AMERICA�dE,EURQPEU. EMBORA SE CONSIDERE FAVORITOS OS MAGIARES, OS BRASI-_ .!.

LEIROS ESTÃO Fn�lViES E DECIDIDOS A '>LEVAR 'A MELHOR SOBRE O FAMOSO PELOTÃO DE PUSKAS. O PERDEDOR SERA' ELIMINADO DO

,

.

CAMPEONA�O MUN�IAL:ri� FÚ�EBOL;.:tOIfAGEM, BRASILEI�OS, QUE A COPA S�RA' NOSSA!. . .

........................................................................................................, .., � : .

CIIB·Á·��,·JD· ·UIITIIO�·INVIÜTO·t· :a:J�ê:c�:o�·��:o�m·7:p:n· '�:c�o���'
Hoje, á tarde" o ;Av'aÍ Jurgé o Bocaiuva como uma ameaça á inven- pito pelo critério e ho- neio Extra Inter Grupos, tos e Dôa com 176 pontos. Shorts s=- Livre

irá ao estádio da F:C
..
,F, I. cibilidad..

e e Iiderança-. ·. do Ávai -- HOJ'e, á nestidade de suas deci- patrocinado pela Federação' Por Grupos os pontos fo-
v Preços: "2,00 - 3.,50

I '
' . . .

... ' Catarinense de Bóchas
'

e raro assim distribuidos:
para enfrentar o

.

jBo- 'i ;,' tarde, 'o sensacional prêlio. "": Dema- soes,
r», Bolão, estiveram' em luta Grupo Dragões (B. Ver-

As 1,45 - 4 - 6,30 - 9hs.

caiuva dando 'sequên
.

ria o' árhitro '"
;.

.

, , 'HÀNS CHRISTIAN
,

,
.

,,,
• c

-

'I
' . , '

"." ,,' nas canchas da A. A. Bar- de) -:- Osmar 137" Hélio
CIa ao certame de pró- '._ \. " , t': .

QUADROS riga Verde, os Grupos Dra- 135, Nelson 152, Humberto ANDERSEN.

fission�.is.'." , '.,
,\' 'gonista per.igoso como J' Por-seu turno, os ra- PROVA'VEIS gões da Ilha e .José Lisbôa, 149, Bráulio 164, Ney' 152 Preços: 7,60 s.: 3,50

. . 1 Livre.
"Leader" invic' t O; aconteceu no ano pas- pazes -do auri-celeste,

.

AVAl -- Tatú, Wal- levando a melhor nas duas Anibal149 e Oswaldo 147.

com .apenas um p�ntp._�:iado. '.

., ,'�,'''.'' Iderro�ados já duas ve- dir .e Danda; Guido, partidas o Grupo Dragões Grupo José Lisboa (Gra

perdido; resultado+de- 'Os pupilos de Nizeta zes no atual certame, Bráulio e Manara; Du- da Ilha, pelas contagens de nadeiros) - Môa 134, Moa

seu empate Com o, Fi� estão em fórma , Rara 'mas animados com o arte, Amorim, Bolão,
619 a 538 e -566 a 540 pon-. cir}20,' Rau.l �96, Dôa 14�,

I . tos. Nestor 114, Dante 129, Eu- As � hs.

'gueirense,. o Av���: ��:á�. j,�.i��r:' '�lia,l<íüe� < su��, 'It�iunfo al�ançado íren- Néde ou Rodrigues e, Completando a "rodada" rico '149· e Bráulio 148.
- ,A�ENTURA PERIGOSA

encontrar no conjunto ·�)resa. Tudo sera envi- .te ao .Imbituba, no re- Herrera. jogaram nas canchas dos Grupo Gatiaras (Atíra-' LUTANDO COMO

da Marinha um' 'anta- 'd'áilo P?lo triunfo, 'Id.uto adversár i o em' BOCAIUVA -- Bu- Atiradores os Grupos Ga- dores) - Vasel 124,· Sch- .

BRAVO

•

':";. J

'

'I!-Ieririque .Lage, espe- bi, Bongà e Walter; tiaras e Chevrólet, vencen- midt 129, Bubi 135, Poeta
I 9) 10 Episódios de:

FEDERAÇÃO CATARlNENSE DE . J,: j'.i(am
confiantes num Romeu, Zanini e Chi- do a primeira partida o 141, Georges 130, Sabino O MARAVILHOSO

'." z= -
>,

'

dai euui
A

Çarri O Grupo Gatiaràs pela conta-i 127, Ivo 122 e Beck 132. 'MASCARADO
.

BO'C�AS E' BOL�9 "

-: ,"',
s;ucesso a,��Úlpe na nes,; ar�l�o,:' scar, gem de 535 a 490 pontos. Grupo Chevrolet (Gra- . Preços: 6,20 - 3,50

Boletim Opeial n. 15.�54 'I 490 pontos. ��t�_�:. (2),�rde. domini c a I de China, Adílio, e 'Zacky. N,a segunda partida conse- nadeiros) _ Vado 136, E- Imp. até 10 anos.
Reunido ordinariamente, I, .lcis 'pontos ao 'Grupo Ch�- 1"OJ'e, As 8hs.

I
-.. gU,iu a desejada reabilita- gon 129, Genil132, Melquia-

aos (24) vinte e�' quatro. zrolet por ter vencido a
"

PRELIM'I'NAR
",

AMBIÇA-O DE MULHER.

f! I .

.
,

'

, r. �ão o Grupo Chevrolet, des 133, Mário 125, Osnil- {�
dias do l�ês de Junho de

I'
egunda partida contra o

O, ARBITRO Como'pàrtid; preli- vencendo. pela contagem de do' 12�, Henrique 113' e

um mil novecentos cin- 81'upo Gatiaras pela con-

quenta e quatro', o Conse- [agem de. 522 a 505 pontos.
A peleja será dirigi- minar estarão em ação 52� a 505 pontos. Waldemiro 115.

I 1 G D d
-

1 .Destacaram-se. em 20 bo-
lh� Administrativo .da F.I Requisitar para o dia 28 c.a pe O sr, erson e- os esqua roes sup en-

CO. ; las .os bolonistas - Braulio RRIDA DA
c. B. R, resolveu: do corrente, a partir das marta, que dia a dia tes com início ás 13,30 (dragões) com 164 pontos. FOGUEIRA .

Aprovar .a atá,.,.da sessão 19,30 horas ás canchas do vem se revelando no a· 'horas. . t . I
.

Jornaís-" - Desenhos-
. ':_.Nelson. e 'Ney com 15.2 Pelo que se observa es-

anterior ','"". Coqueiros Praia Clube e .
.. Sh t L'scÓ» ,

pontos '---O Humberto e Ani- ; tá havendo descaso pelo
ar s - lvre

Tomar �'6nhe:cimento do SOCo Carn. Granadeiros da

Iate Club-e" d
-.

FI
" 11"'- )' II

' b 1 '149" t B I Preços: 2,00 - 3,50
ofício datad.o·.d�;22 do' cor- Ilha, para a disputa entre e

.

OrlanOpO 1§'
a com pon os -- �au- esporte da corrida de fundo

3 _ 5 _ 7 _ 9hs.�i lia (J. Lisbôa) e Dôa com IN' C it 1 E ibórente, recebido da Federa- os Grupos Big Boys e Dra-

f'esta
em assa apr a, 11) ora O DIA EM QUE A, TERRAde S· Ped'ro 148 pontos - Eurico com I

-

ção C_Gltarinense, de Fute- gões da Ilha e .Chevrolet e '.
.

"

.149 t O ld
'

' os esforços do dr. Osmar - PAROU
pon os e sva o com '.,

bol ,e gradecer, indicando Zig Zag. I. 147 pontos.
: Cunha, ilustre maioral da Preços: 7,00 - 3,50

1 d S I di 'h d I De ordem-do Sr, Comodoro] .convi':o sr. Brau ia, os antos pa- nuicar para a can ra o

I' Em 10 bolas foram os Federação Atlética Catari- .

ra representar .est.a. ,Federa- 'Coqueiró� Praia C,lube, pa- 'do a todos os a.sl?ociados a' pàrti<;jparem .

� �cr, PJ i� '1 !., !' maiores - Braulio. (Dra- nense, não poude ser efe- !
. '\.. • !ção NO ato da posse do Pre- ra representante da F. C. da tradicional Festa 'de São Pedro no

.

..__ _ , :;_.__ •g�es)." �o.m 87 pontos.- OS-Ituada .este an.o, no dia 24 .,

_ -'

sidenfe e Vice-Presidente B. R o sr. Major Mauricio ,.

d' 29 d t' 21 h ...'proXlmo la o corren e, as oras, Vctldo com 80 pontos -

último, a tradicional "Cor- As 2hs.
daquela entidade. . Spalding de Souza. S 'd S

.

I
'

F' C I. em sua. e e OCIa a rua reI aneca 'Humberto com 79 pontos 'd d F .,,'. _' Suzan HAYWARD ,em:
Aprovar as sumula's das Indicar para a cancha da

'

,

N 1 N
.

'78
rl a a oguelra, VIStO nao

n,145,
,

- e san e ey Com!
. AMBIÇÃO DE MULHER

partidas reali�adas em 21 Soco Carn. Granadeiros da , pontos -'- Qsmar e Brauli:o "
ter se apresentado um úni- John WAYNE em'.'.

d Servirá, de ingresso o talão do mês·do corrent'e,' marcando (4) Ilha, para representante a
;om 77 pontos _:_ Dan.te, co atleta. AVENTURA PERIGOSA

t G F
.

C B B Ad de Maio, Iquatro' pon os ao rupo <. , '. • o sr.' oacyr Eurico, Braulio (J. Lisbôa.) La.méntável. . I:.ivre
D

-

d Ilh .

t S h 'tt . Reserva de mesas até ás18 horasragoes a a, por' er c . mI .

_ Preços: 1,60 _ 3;50
- vencido as d·úas par�idas Marcar nova re'únião pa- do dia 29, pelo telefô�e 2.464. D--�-----�-----_..:,---'---;_contra o Grupo José Lis- ra o dia 1.0 de Julho p. Florianópolis, 24 dé Junho de 1954 iretoria' . de Obras· Públicas HANS ���i��Is�N

bôa pelas contagens ,de ..

' vindouro. LAURO BATTISTOTTI ANDERSEN
619 a 538 e 566 a 540 pon- Florianópolis, em 24' de A V I S O

Secretário Imp.' até 14 anos
tos. Marcar (2) dois pon- Junho de 1954 'De ordem do senhor diretor, aviso aos interessados,

p/Federação CatariQense
-----

.. que a Diretoria de Obras Públicas aceita a inscrição ao iiiii_"�.l!!IiIJII!IIPP�
de,Bóêhas e Bolão . Reduzi/do O g,JÍme'fo' de 'concorre0"': �:tar;;�rdclohs�;�;;gã�e p�� �o;�����o da licença de Ins-

Egon Olinger
t

.
.

.

d
... . , A inscrição será feita mediante requerimento diri-

1.0 Secretário es ao certame ama orl818 gido,�o�Di:etor de Obra;s Públicas e entregue à portaria
.
As 2hs.

. da Dn'etona à Rua Vidal Ramos nO 76 até ás 17 horas'

I "t
'

t C I
.

I B'
dó dia 7 dé j:ulho d� conrente ano.

'

I
LUTANDO COMO

nscrl os somen e o egm, angu, '1 O exam'e' constar' d .

't ·l·d BRAVO
.

'
.

.

'. a e prova escn a e ora versan o
. Radmm, IpIranga e Postal· I s�bre ? Regul:mento das Normas Brasileiras com rela- LANCEIRO INVEN-
Ad que ap�rou a nossa

I
r ã o ausentes. Propala-se

I'
çao a

1.
nstalaçoes e conhecimentos gerais de eletrici- 'I CfvEL.

tA' ,.,
"

d' F C F
dade .

�

drepor agem, este anel so- que e pensamento a. . , . A
-

l' d 1 l' Continuaçao do seria o:
-

� s provas serao rea Iza as em oca a ser oportuna-
' '.

mente cinco clubes disputa- realizar todos os jogos do. mente indícado no dia 8 de. julho do corrente ano, às MARAVILHOSO

. I certame no estádio do Ipi- \14 horas.
.

t ',I MASCARADO
rão o Campeonato da Divi-

. a
. _

.

Tod,os e quaisquer esclarecimentos serão prestados; Imp até 10' anos.
.1- Ad' t d C 't 1 'I

r an",a, em Saco dos Llmoes, das 9 'as 12 horas, pelo .Chefe da Secção Técnica do I
sao ma ons a a apl a. .'

d' S .'

d L F Ed'f" O ld 'Preços: 6,20 - 3,50 "

,

I
Vlsan o, aSSIm, poupar o ervlço e uz e orça, 1 ICIO • sva o Machado

São eles, já i'nscritos: Cole-,' d.· B
.

' 10 andar... ." As 8hs., ,

, Icampo a rua ocamva, D' t
.

d Ob P'bl'
, FI'· . E' t

.

t 1 l\T '

gial, Postal Tel�gráf i.c o . "

Ire orla e. ras u Icas ,em . orianópolis,
-

22 'spor e na e a �lac. ,- ..
,

(UJO gramado se encontra de Junho de 1954. .' _. Fernand GRAVET em:

Bangú, Ra�ium e Ipiranga, ,em .precárias condições IVETTE MONTENEGRO - Of. Adm. LANCEIRO

Os clubes Iris, União, Her- E' bem provável a reali- CA�A VENDE' SE- ti
INVENCIVEL

cílio Luz, América, Trez� zagão do Torneio-Inicio no
\,.

,

- Liana DUVAL em:

de Maiô e Flqmém,go.· esta-- 'próximO' sábad�::
' I

Vende-se UnH) sito a Rua Lauro Linhares, 6 UMA VIDA Pj\RA DOIS
t." ,

ver e tratar no loça!. ,f-'1# I Preços: 6,20 - 3,50

"!

I
i

.•
'

UfTlQ___ .'L·
As 2hs.

tos' ao Grupo' Gatiaras, por
te� vencido a primeira par-

I

tida 'contra o,Grupo Che-
vrolet pela con,tagem de 535

Atlética Catarinense, . serão nil, participando as equipes
efetuados nos próximos dias I desta Capital, Joinvill�,
3 e 4 de julho, na cidade de Brusque, Bluménau e Ita-

. I

Brusque, os Campeonatos' jai.
, ,

TRANSFERIDA A TEMPORADA DO
GUARANI

Segundo I nos comunicou raní, de Joinville, que esta-

a F. A. C., foi transferida va programada para ôntem

para sábado e domingo pró- e hoje na quadra do 'estádio

ximos, a temporada do Gua- "Santa' Catarina" .

.

(
--------- �----------

,CAMPEONATO ESTADUAL DE
VOLEIBOL

De confor�idade com o i-Estaduais de Voleibol Fe-

calendário da . Federação minino, ,Masculino -e Juve-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florlanópolls, Domingo 27 de Junho de 1954
�----��;;;;�;.--------�--------------------------------------------�--�------------------------�----------------�------����.��,

Expresse Florianóp.,lis
ANDRADE ,& KOERICH

Transporte de cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo

Com viagens diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANO'POLIS

C N F M·
•

II
Rua Conselheiro Mafra, 135.

_ _ ranciseo artíne · Fone: 2534 - Caixa Postal, 435
Restaura em poucas se- ·End, Telegr.: SANDRADE

manas os bustos caídos, flá- Agência - CURITIBA
cidos e sem plástica. Um ASSEMBLE'IA GERAL .Avenida 7 de Setembro 3320/24
prodígio de efic�ência com- 2a. CONVOCAÇÃO Fone: 847 (Linha Paralela)
provada em famosos insti- De ordem do, snr. i','esidente, convoco, Q's'snr. só- End.. Telegr.: SANTIDRA
tutos. da beleza. Nas boas 'cios para uma reunião de Assembléia GeraT"Extraordi- Agência: _ SÃO PAULO
casas do genero. Pelo reem- nária, a ser realizàda aos 27 dias de junho".às 10 horas Avenida do Estado 16 66/1678 Fone: 37-30-91
bolso aéreo Cr$ 60. C: Pos- na séde social. .' t',! ., .

End. Telegr.: -SANDRADE
tal 6, Meyer, Rio. Dest. no Não se contando com número para ré'a:lizar a reu- Agências no Rio de' Janeiro e em Selo Horizonte
local. Com F. Paranáense, nião, a mesma será 'levada a efeito meia hora após com

com tráfego mútuo até São Paulo com a Emprêsa
rua Marechal Deodoro 407; qualquer número. "

.. de Transportes Minas Gerais SIA.)
Curitiba. LEOCÁDIO BARRETO -'- Seéretário. -:,:-----__

Nas farms: e Drogs. 10-
'.

-

--�-- ;i';. _ 'CAMPANHA DO Cr$ 1,00cais. Dest. Comercial Para- CASA Vende se- .
-

.

GANHF; Ul'4Â 1;'ASA.GEM DE IDA E VOLTA AInaense - Ru'a Marechal .,

R NVende-se uma casa à Avenida Màuro Rám�� n. 94 PORTO ALEGRE TOMANDO PA TE .,DA· ORA
.

DE,Deodoro, 407 - Fone 924
. \, '. CAMPA.:NHA DO CRUZEIRO DO GR1!:MIO P1<'.DRO'Metropol, das 10 p

- Curitiba. - Tratar na mesma. FRASSATL

'Chegou aó término a cruzada I
j�tA?!�:S�\j$;w1<t; �'.�'�. ,.�•. " ,,�

,

.

y ,

• do' Rilly 8rabao emJ.Loo·dres.
..

".

(SNA)' - Billy Graham, livre, encerrou os seus tra

evangelista internacional- Julhos: uma foi realizada

mcnte. conhecido, chegou no Estádio "White City",
ao término de sua campa- onde 67 mil pessoas foram

nha em Londres, onde por escutá-lo; a ou t r a, em

três meses pregou o Evan- "Wambley", poucas horas

gelho e avivou as Igrejas. .Iepois.. assistida por 120

Com duas reuniões ao ar- mil pessoas, assistência essa

mperior a que estêve pre

sente aos jogos ' olímpicos
. VONSELHOS UTfilS de 1948, Nessas 'duas reu-

AOS FRACOS SENIS niões, mais de' 4 mil - peso.

No 'século da atividade, o soas responderam ao c<:>n
descontrôle dos nervos oca- vite do evangelista no sen-,
siona fracassos imprevisí- tido de "ir r frente e,rece
veis. Senhores agricultores ber a Cristo como Senhor,
de todo o Brasil, . banquei-' Mestre e Salvador".

rros, negociantes, jornalistas, Segundo os algarismo
intelectuais, tomem nota: publicados pelos dirigentes
"Gotas Mendelinas" é o da cruzada, 1.760.000 pes

grande reanimador dos ner- soas ouviram o pregador'
vos. "Gotas Mendelínas" é batista durante 'sua estad� I

, o formidável estimulante da na Inglaterra. Mais de 34

vida. Sem contra-indicações, mil confessaram que foram

adotadas nos hospitais, re- os sermões do pregador
ceitadas diàriamente por que lhes possibilitaram en

centenas de médicos ilus- centrar a' fé em Cristo. Ou
tres, o seu maravilhoso e_o tros resultados da' campa
f't'it� torna-se notado logo I nha, segundo info�mação
nos primeiros dias de uso, dos pastores das diversas
notando os débeis senis, de partes do país, foram: au

ambos os sexos, nova vida mento na frequência dos
e vigor íntimo no 10 vidro trabalhos da igreja e maio

de uso. Sem contra-indica- res ofertas, e uma atitude

ção. Nas farmácias e 'droga- mais simpática para com o

rias. Reembolso aéreo ..•• evangelismo por parte da
Cr$

'.

42,00. Caixa Postal,' 6. imprensa secular.

Aviso às;' Empresas de
Navegação e seus 4gentes
o Sindicato Nacional das Emprêsas de Nave

vegação Marítima, como órgão representativo da
categoria econômica ernprêsas de navegação mariti
ma, em todo o Brasil, avisa a todos os armadores e

emprêsas integrantes .dessa categoria, associados
ou não; .que êste Sindicato, em defesa dos interês
ses gerais dá 'sua classe, está promovendo, no, Rio
de Janeiro, além de ,um mandado de segurança
contra o regulamento e plano de contribuições de '

previdência -social: promulgado pelo Dec. 35.448
,

de IOde maio último, tembém os depósitos pre
paratórios da ação competente contra o LA.P.M"
para que Se abstenha da cobrança nas bases ile
gais constantes do referido regulameento (art.
97). Assim tôdas as emprêsas de navegação, asso
ciadas ou não, diretamente ou por seus Agentes,
podem dirigir-se à sede dêste Sindicato, à rua

Visconde de Inhaúma n. 134, 100 andar, salas 1005
a 1012, endereço telegráfico "Syndarma", nó Rio
de Janeiro, para .antes de 30 de junho, ser provi-

. denciado o depósito preparatório das suas contri
buições, mediante guia judicial, o que exonerará,
completamente a emprêsa ou armador e ,lhe dará
a devida ressalva qualquer que seja a decisão fi
nal. Quanto aos recolhimentos. em outros portos,
de emprêsas que não tenham nem sede nem agên
cias no Rio de Janeiro, aconselhamos que, cada
emprêsa .requeira :0 depósito preparatório nos'

, têrmos do art.· 689 Código de Processo Civil e

"dentro do prazo legal proponha a competente ação
cominatória nos moldes dá que vai ser proposta
no Rio de Janeiro por êste Sindicato e cujo mo

dêlo ser� remetido por via aérea a quaisquer em
prêsas interessadas que nê-le solicitem. No intui
to de não tirar ao I.A.P.M. os recursos necessários
ao pagamento das aposentadorias e pensões, êste
Sindicato pede aos Srs, Armadores e emprêsas de
navegação que organizem r.elações de suas con

tribuições a serem depositadas em duas colunas:
- 1) A primeira, das importâncias que vão ser

depositadas, calculadas na base do novo Regula
mento aprovado pelo Dec, 35.448 de lO de maio
ultimo com todos os adicionais; 2) A segunda,
das importâncias que deveriam ter sido descon
tadas na base de' critério anterior ( Lei n? 159 de
30.12-35) e Decreto 22.872 de 29-6-33), isto é, na
base de 6,5% com o teto de Cr$ 2.000,00; com os

a:dicionais constantes das quotas de seguro e do
SESI e 'do SENAI, que não sofreram alteração:
- a fim de, desde logo, declararmos a nossa con

cordância com o levantamento, pelo LA.P.M.,
das importâncias relacionadas na 2a. coluna fi
cando retida apenas a diferença entre o total de
positado e total dessa segunda coluna, que é a

parte sôbre a qual versa a nossa impugnação.
.
OTTO MAX SELINKE

10 Secretário

--------------------------------------�--_.-.-

Representações
j

Pessôa bastante conhecedora do ramo de represep
tacões deseja estabelecer-se com escritórlo nesta praça.,

Procura um sócio de preferência que possa viajar
dentro do Estado:

Tl'Ht�\l; com Snr. JoEge n'o Hotel
ás 12 das 13 ás 17 horas. Quarto 5.

"
"

•,...
"
__

'

.

,

·1
.i
I

I

MA/SFOReA,

.
'

,
,

..

.

com a tradicional economia

Chrysler para .0

transporte de

cargas pesadas

. ,!

\. .
,

'Caminhao
ECONÔMICO

, ...

EEE
..

,,,

'.

Solidez de construção total : chassis de al
ta rigidez i m'ola�: e .eixos ref�rça.do's; em

breagem, transmissão e tõdas as demais

nartes vitais de igual padrão de robustez.
,

Custo mínimo de manutenção.. resultando
no maior rendimento econômico do

transporte realizado.

.'e Chassis de desenho ideal, para um máximo
I de' facilidade nas manobras.

*
EFIClÊNCIA TRIPLICE:
Eficiência térmica (combustaoí.

. Eficiência volumétrica (respiração)
Eficiência mecânica [trahalho}
.com que a Chrysler reafirma a

supremacia. de sua eng,m�aria

.1
�. '",r�.lf)��t5�

1&f'aSmoto�
'. � »a&NAJ.DO DO CAMPO. i5T. SÃO fA�LO

.

• Motor V-8 ECONÔMICO, de combustão mais
perfeita, graça,s .â exts-anrdtnárla capacidade
'de eesplração, re�,ull:lnte 'dns maiores válvulas
de eôutrôle super-Ior, dando passagem livre

aJ crimbustível e ao. gases da descarga" .

Os concessionários DE soro pro+eqem o 'seu corninhôo, mcnlendo estoques de peças
li prestopdo eficiente assistência de serviço,. uma garantia de permanência

estrada, com um máximo de ecencmle .

máxima na

*

p'risão de V�Dtre Os pesteres não precisam I.
CURADA, SAUDE

• 1-4"
I

NORMALIZADA en rar na po mca .

VENTRE SIN
(SNA) � O Governador tôda a parte do Sul estive-

I
+

JI Herman Talmadge, do Esta� ram presentes à reunião
do de Geórgia, Estados U- inauguralNão é purgante. Não dá
nidos, conclarnou os pastô-

;� 5lica. Não vicia nem falha. .

1 _

.
.

, .

.

. 11-es
a sa varem a naçao, "Os pastôres não preci-

.vas farmácias e drogarias "trabalhando .e orando noi- sam entrar na Política para1 ocais. Reembolso aéreo
te e dia por um clim� reli- salvar a nação americana",.'1'$ 50,00. Caixa Postal 6, T 1sioso de fé no Deus Todo- disse o .Governador ' a-

poderoso". Ele entregou mádge aos delegados. "Po-

essa mensagem deboas-vín- de-se salvar nossa pátria
las na Conferência das por meio da' conversão dos

Igrejas Rurais, da Conven- homens a Cristo, bem como

cão Batista do Sul - o pri- através de uma atividade �
neiro conclave dessa natu- oração contínuas em pról
"ezaífealizado pela Denomi, de um clima religioso de fé

nação em caráter conven- no Todo-poderoso, que é a

cional, única esperança para uma

Mais de 2.500 pastôres do grande nação ou povo, co

.nterior e missionários de mo o nosso".

....

a 'venda,
Casal que se ausenta vende:

Escrivaninha - estantes -I copa - lustre rústico
- Sofa - geladeira de madeira - mesa de centro -

Bardo com motor e rancho _:_ Ver e tratar em Itaguassu
n. 1140.

Correias e .g,alllpos
transmissãoMeyer, Rio.

para
OS MELHORES PREÇOS DA PRAÇA NA ELE

TRO-TÉCNICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, à
rua Tenente Silveira, 24: - Florianópolis - Santa
Catarina.
ATENDE PEDII,)OS PARA O INTERIOR DO ESTADO

.,

CORRIJA EM CASA
A IMPERFEIÇÃO

DOS SEIOS .

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Domingo 27, de Junho de 1954

"
\,

(1j �STADO

,
'

Edital de,' aOnCurrencia 'Publico
De qr:dem do Senhor' 7. - O invólucro II deve- 'contrato de empreitada e li

Presidente do INP' e tendo rá conter: assinar -dentro no prazo de
em consideração que' a a) proposta propríamen- 10 dias, 1;1 contar da data do
única proposta apresenta- te diata, em duas vias" de- convite, 'o mesmo contrato
da paraa execução 'da,cons- vídamente assinadas e ru- de empreitada.

'

truçâo a que se refere o bricadas em todas as folhas Ll. - -Se o proponente
edital de concorrência pu- pelos, proponentes, sem e- escolhido se recusar a assi
blícado

'

no Diário Oficial mendas, rasuras, ou entre- nar o contrato, no prazo a

da União de 17 de maio linhas, indicando; por ex- cima indicado, nãO' mais po
pretérito, página .8.909( não, tenso e algarismo, o preço derá concorrer à execução
satisfez às condícões nele global' pelo qual' serão as de servicos solicitados pelo
exigidas, resolveu- a Pre- obras inteiramente execu- Institut<>"Nacional do Pinho "

sidência fosse
< realizada tadas e concluidas, tudo de e perderá, em proveito dês- ,I

:- ::,,"
nova concorrência para a a�ôrdo' com os' documentos te,' o direito à ímportância �",Y'
execucão do mesmo servi- 'referidos no item 12, dentro em dinheiro ou títulos, de

ço, isto é, 'con,strU1;;ão do de um, ano, a, contar da da- positada em _cauç,ão.
Entreposto de Madeiras" ta de seu inicio.,

'

Nêste caso; poderá ser

cujo terreno está localizado, Não serão tomadas em convidado qualquer dos de-
_

na rua Uruguâi;'�na, cicla�' consideracâo as propostas mais concorrentes, por, or-.

de de Itaja], ,no': Estado de que apresentarem preços dem de dasfificação, a, as

Santa Catarina.
'

ou prazos condicionados sinar o contrato, ou se Q
2. - As plantas, espe- aos dos concorrentes. Instituto julgar preferível

clficações e todos os .demais , A redução do prazo es-' ser aberta nova concorrên-
documentos', 'referente' à tipulado ,pelo Instituto não, cia. ,

'

construcão em tela e�con- será considerada' para efei- 12. - Assinado o contra-Itram-se .a <Jisp-ôSi'çí1o
_

.dos to da classificação dos con- to, ou anulada a concorrên-
I'interessadôs,: na, Secretaria correntes, salvo em caso cia, as 'cauções feitas pelos IGeral da' Autarquia, à rua de empate; concorrentes eliminados

se-I'México, 145 - 6° pavimen- b) .a declaração ,formal rão devolvidas; mediante

to, na' séde. da Delegacia de inteira submissão a to- recibo.' '

,

"

'

Regionà4:' ê� Joinville e no dos os ítens do presente 13. - A caução referida IPôsto cIo)NP em Itajaí. edital. no ítem 10 do presente edi-
3. _;_ :As emprêsas in- 8. - No dia e hora indi- tal, só poderá ser levantada

toressadas; mediante o pa- cados será feita a chamada 60 (sessenta) ,dia,s' 'depois
gamento ':;:de Cr$ 250,0<;1 -Ios concorrentes, sendo re- de terminadas as obras e

(duzentos e cinquenta cru- colhidos os invólucros que quando ,�ssinadó o têrrno

zeiros). 'receberão um jogo C:wem apresentados.
"

de recebimento definitivo:
completo de todos os ele- Proceder-se-á . imediata-, 0, pagamento do ,preço
mentos à" que SI} refere o mente à abertura do .Invó- ajustado para a execução
intem anterior;: Êsse paga- hicro I. na ,presen'ca' dos das obras' será feito de a

menta será ef�tuaao na Te- ,�onc()rrentes 'que '�brnpa're-I é8rdo' com .as prestações se- "

souraria 'da' Administração --;eren!,_ relacionando-se" ' os � gUÍhtes; 'pata serviços éom

Central" na Delegacia Re- documentos apresentados. pletos, não obedecida a or-

gional em Jomville pu no Dentro de 10 dias sé efe- dern em que estão descri-
Pêsto de' ltajaí. tuará a devolução das cau- tos:',

'

4. - ,,A,.s emprêsas que cões documentos e ,propos- ;'_ Fundações .....,.. '8%
desejarem �concorrer, de- tas dos eoncorrentes , que ',-}Alvenada, e co-

vera-o' 'de',.;tositar na Tesou'- -

f re classificados pe' b 't'
, " '

1301.0cr nao 'o" m,' ,

, c �" er: ura ,.- ', I'

raria do 'INP ou na Delega- lo' INP. '

,

'-' '. ,

Revestimento e íôr-
cia Regió�al em 'Joinville: ,'9. '

- ,As propostas 'd� roo :;, .... ;' ... � .. , ...:.. j

15%
uma ca,�ção de Cr$ ronstrucâo (invólucro II):;' Esquadrias 'e fer-.;,:

'

50.0pO;oo�:� '(ci�quenta mil ;erãci aB�rtas" na presen-jh-ageas ,.'_' .. "� .... : .. c 13%
cruzeiros», em 'dinheiro ou �a dos interessados, que ru-,' Eisa

-

de, mrde\r:a;,�!j','
títulos Sh�i�:_dívida federal, 'bri'carão todas as demais cimentado e apare-

(\ -fj
,

"

até o .dla �"de julho de propostãs- é assinarão 'á"a[à' ihos" s�nifa;ios' . �
'

.. '.' '�8,%
1954. " =: ,

"

_

'

lue será lavrada. ' 'Instalacoes elétri-: fo,. -

5. -:- 'N� dia' 10 de julllO' As prop�stas e à ata se- cas, hidráulicas é, dé ':
.", ,

de 1954; às 16 horas, ria ',sé- rão julgadas pela 'Presjdên� esgôtos .'.;'.-:: 16%
de da DelJgaCiá'" Regional (!ia do INP "na sua "sétle', \ ii, • '"Pj.nh:lra, limpezà',' ,

em Joinville," deverão ser ma México, 4'5 � -6° pavi- ger<;ll "e entrega-' (lo �': - .....,.-..: --- --

entregues,as propostas pa- menta. ,',pré,dio ., :'..•. ,'1.7% HOJE' E' A'M'ANHA- 'Al
ra a execucão dos servicos, 10. - o. Instituto Nacio- 15. -, O, ,Instituto N�,cio- � ,"

"

..

' ,�

que dev�rã� se;' ap�ese�ta:" nal do Pinho dará ciência nal do Pinhp reserva-se. o " ,
. "

" I
das em 2 (dois invólucros aos concorrentes do nome' direito de anular a presen- i NQ P'A"S5AD' ,.,...fechados, com os seguintes da emprêsa 'cuja proposta te concorrência,:, s'e assim t' . ,

'

'

,
,
: r ,'_.... V

sôbre-escritos: fôi- vencedora e convidará enten�er co�veniênte aos,
27 DE JUNHO' '-mais alto dá i\.ill�rica do

I - Documentos de ido- essa mesma emprêsa a ele- seus mteresses; ,sem que Sul. ,Tem as s�ll\uintes ca�
, neidade técnica e financei- var o seu, depósito inicial, caiba aos concorrentes di� A data de' hoje recor- ractel'Ísticas::
ra. rderido no item 4 para 5% reito a qualquer' reclama-' d
II - PI;'Qposta de (nome (éinco por cento) do valor

I
ção ou indenização. ,

a-nos, que,: .

Altura - 161. metros,.
da' 'emprêsa')' ptira 'constru- do contrato, em'moeda cor-

Andares - 34.

cão de um edifício para sé- rente, �o p,aí� o� em títulos
I

Em 1� ,de Junho de

1954'1 .-
em 1499, ;'segundo o Elevadores - 1(;.

de do Entrepôs'to de Ma- da dlVlda publIca federal, J:OSE DO NACIMEN- Vlsconde de PÔí·tQ Segu�o, Janelas __:_ 1.119.
deiras no muniç,ipio de Ita- depósito qúe passará a ga- TO' GEÇCATTO - Secre- o navegador es�a�hol A- Telefone� - 410.
jaí, Estado de Santa Cata- rantir a fiel 'exec';ls,ão ,do tário. G�rat �ubst�tuto. lonso de Hojeda avistou Relógios, Elétricos J_ 85.
rina. "

�
_,. ',-

6: _ O' invólucro I deve- uma terra alagáda, nas bo- Capacida�e do Reserva-

�t���;:��:::n�O:a:�m- Nu-sso Ra,SIII ,SII-Carros Diesel �:�,��!o�od��;:di, n�. :�:;� de água � 500.000 li-

a que se refere o item 4; ,"
" ,

"

- em 1633, os holande- Potência 't�tal de .luz' -

b) atestados de idoneida; ,A-.SSEBfiÉ'iA GERAL 'EXT::RAORDINA'RIA ses de Itamaracá ,foram re- 300 KWA.

de técnica' e financeira, que ',' .• ,c': ' :
,-

",' '"' }!,,' '. pelidos, junto do' Araripe, I Potência total de fôrça
sejam suficientes para ,{Íin! São conv�dados os �çAnistas da, No's,so.;Poslo

'.

SIA' ;)elol; Capitães � Antônio de - 265 HP.

perfeito julgamento;' ,',��h'l Carros Diesel para a �l\i1bléia gera,I- ',extraorqinária Figueiredo Vasconcelos e Número médio diário dos
c) certidão : do reg�Jf��:,'a.,�ealizar-sé no dia 3 de junho pró,�üi'no vindpJ,lr�:i; às ,�O" h'- d' de La Riba Á- passageiros dos elevadore�

do co�trat'o social' ,ncif';D(�${-o.r,�s, em sua séde social, afim dE!" delibeÍ'ar�"sâbréo'o r'"
ernan es

N. I. �. (Juntá �o.rn-er�i�l)Y:rJ<�jin'e?t,� de capital prop�sto pela 4:ir�t;ria" ,�J:n ,�àr�her, ': ;uer:o;r :
.,

- 6.000.

as socIedade a,nommas pro- ravoravel do Conselho Flscal, '

, ,,�,
�

':1 '-:- em 1637, fOl repehdo -o-

varão suas ,existências le- ! Estreito, 22 de junho de 1954'.
.,',

"' ", < �' ,

.e .ferido, quando atacava a 28 PR JUNHO,
gais;

"
'

,

'" T" DR RODOLFO RENAUX BAU��, -:-",Pil."\ \,r��i- vila ��, são, Jorge. dos
d) reqibos de quitação dente

, .

'r'

'lh�
.' �,

"

'..'
1

�

de impostos federais, es- JOSE' CORR�A TEIXEIRA FILHO _, Dir. Ge-
l

A ,�u�_, o, Ahmra�te ho an-

taduais ,e municipais; rente le� �fcht�'�r,dt; '"

e), cerÜdã'o' relativa ao __:_'ém 1&;3,�" �ip:Paris, fa-
cumprimen,to dao l�ei 'ddOS TEM, TO'SS'E? �eGeu :({�.G·�n€r�Y,�Jjl'asil'eiro
2/3, '(Decreto n ,;843, e Joaqlhlij d:�'; OHviÜia Alva-
7-12-1939); Gripe e Bronquite, Asma e Coqueluéhe? "es"" �-,'�'-�:'. "t· "

f) prova de quitação com Si a tosse> produzida pela fraqueza o atormenta e

' ,
,

",'
-

d'
- em, '1-835; fOfªm eleva-

as instituição e seguro exige do seu organi_smo ull?- 'esforço sobrehumano, produ-
social (Decreto-lei nO 2.765, zindo ansia,s, asfixias e rupturas de vasos capilares, dores,' Jas à categoria de cidade
de 9-11-1940); no peito,' evite chegar a esses extremos, tomando algu- as vilas, do Eio- Grande e

g) provas da existência mas do;;;es 'do' RElV(ÉPIO DO DR. REYNGA'I;E as gotas, São Frariei'sco de' Paula, es�
de uIl}. profissional respon- que dão 'alivió, imediato nas tosses rebeldes, coqueluches ta com o' nome de Pel�tas;
sável pela firma, de acôr-' e bronquites', ú�.?hipa� ou recentes, "secas ou com catar': '

,

do com o ,Decreto nO 23.569, ros. Um úiüco vidro do REMÉDIO DO 'DR. REYNGATE
'

.

- em 1889, no Recife, fa- ['ais, deu-se' uma insurrei-I tomaram a canhoneira por- tor da Escola de Marinha.

de 11-12-1933 'e legislação é o bastante para desobstruir as via� respiratórias, nor- IE:!ceu o enS,l1sta 'robias B�r- ção contra � sistema de CO-I t�guésa que desde o �ia 25
I
Disting�lÍu-se

.

em vários

posterior; malizar a respiração,' da$q alivio e bem estar imediato reto de Menezes, naSCIdo [brança do lmposto do ou- dlspflrava contra a cldade,: combates ,no RIO da, Prata e

h) prpva Ide quitação porque o inucus é dissolvido. Quém tem ,bronquite ençon- em Campos (Sergipe) a 7 /0: Quando ,êsté mcivim�nto I'sendo e:nt�o êste ,o primeiro II comandou a Flotilha no,

com o C.R.E.A, da firma tra no REMÉDIO DO DR. REYNGATE a sua sarvacão. d h
' I

" , , e jun o de 1839; foi dominado deu-se a exe7' combate traVado ,quando da Uruguai;
e do engenheiro responsá- Nas boas casas. Pelo reembolso aéreQ .. Cr$ 44,00. Caixa '

(I1
'

P t 1 6 'M R"
- :e,m 1947, foi inaugura- cução de Felippe dos San-' guerra da' Independência, ----'- em' 1913, faleceu d dr. '

ve ; ,
,

os 'a . 'eyer,' 10.
"

" 'Ii) prova de quitação com, ,

'

,,'
'

da em são Paulo; pelo res- tos, a 16 de julho do mesmo na Bahia;
,

.' ,Manoel Fer:az de C�mpos
o Imposto Sindical; Esc,itório de Represen'laço"IS 'pectivo governador, dr. A- ano;

.' I
- em 1850, po Rro ,de Ja- ',' Sa,les, ,que fora PresIdente

j) prova de quitação com ,'.' , 'demar de, Barros, l.lm' sun- ,- em li22, o Povo, e os neiro, faleceu o Chefe de, do Brasil, no período de
o servico mi1itar (caderp._g- " , ',',,' I

," \' I'

ta, oVo c�rtificado do Ex�r- 'I" ';:,y���çlJ;';:�,e uÍl)"p:
'

,tÚQSO edifício, destinado à

I,Mili_cianos,
da Cáchoeira Divisãci Jacinto Roque de 1898-1902.

dto Marinha ou Aeronau- centro":âa séde do Banco do Estado de (Bahia), dirigidos pelo Co- Senna Ferreira, que foi Mi- 'I''tiCÇl) ;
,

,

"

',",
, tr�:\ Sã.g .

Palllo. Passo� a ser o ronel .Iosé Gareia Pacheco, nistro da Marinha ,e Dire- And1'é Ni1.o Tadasco

I[i�na' I in I
" .

�_,

I'

'. •
-

Suas economias' cr�scerão�'.:.
amparadas pelo palrim6nio,
d'a PrQde'ncia Capil.alizaçãa

t.

• ':-' :', J ;,c.A:Pnidencia-Capitalização, uma
...

'. '
"

, 'á�$. #1.aiQre� organizações de
-. ,.. .7 �:

'\ (lstírmllà,,�à previdência no país, lhe
-: .oferece 'II!�is., e;tas" sólidas garántias:'

I,' s: ,

'

,

23.anos de fecund� atividade. Uma �EJ.uipe
)�éón(jrnistas, experimentados • Capitál e reservas
\

�
, " '

'� �üperiore,s a Cr$ 340.000.000,00 • Mais de

UIJl milhão de, títulos em vigor.

PRUDENCIA
CAPITALIZAÇÃO

';

PRUO E �:�1:1! c I\_Pu ,,�_lz�\,tÃ o
SEBE: Rua José BOfijfáciO, 278 - 1.� andar � Fone: 35-3181" São Paulo,
i' "'o: f_

Sucursal em Florianópolis: Prç� 15 de, Novembro, 9 - 3.0 ando - Tel. 1·631'· C�. POI'tal 197

COMPANHIA

VIHTEM POUPADO
VINTEM GANHO

NAÇioNAL PARA FAVORECER A ECONOMIA
e"O

" I

Equifafiva dos ,Es�'ados
Unid'os do 6r,asil

"

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
2a. CbNVOCAÇÃO

, São convidados os Srs. Mutualista desta Soci�dade
a ser i-,eunirem em AsseD;lbléia Geral Extraordinária,
às 15 horas do dia 3 de julho do corrente ano, na séde

sociB;l, na Av. Rio Branco, 125, 7° andar, nesta �idade,
a fim de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

. aprovação da fórma de realização do fundo so.

cial para ramos elementares, estabelecida no

inciso I do art. lOdo Decreto nO 35.354, de 8
de abril de 1954, que aprova alteração intro-
duzidas nos Estatutos.

'

Rio de Janeiro, 2,6 de junho de 1954

(a) ROMEU JOSE' FlORI - Presidente
JOSE' COR'RÊA PEDROSA JUNIOR � Diretor
REG�NALDO BABO .TRA JANO Diretor

.

j

CURlTlaA
'ONU. u.N U,. c:.II. ,......... i

. "ABANA '

.....__

A, data de hoje recor-

'TEODOLITOS
DA AFAMADA FABRICA
NIPPON KOGAKU JAPÃO

E TODO' O MATERIAL DE ,SUA LI
NHA, NIVEIS, ETC. EM ESTOQUE
PARA ENTREGA IMEDIATA. ATEN
DE-SE PELO REÉMBOLSO POSTAL.

FUNDADA EM 1930

A� 6UZHAN

da-nos que:

I
- em 1697, o Capitão i, t."""�.

Francisco de Souza Fundã�,
'com 160 Soldados e 150,

Selvicolas, retomou aos

francezes o Forte de Cumaú

(ou Ma�apá);
- e� 1720, nos arredo

res ,de Vila Rica, Minas Ge-

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

SÃO PAULO

'� ,
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Um grande no
,

,
' ' a serviço. de, Deus

,

Se tôdas as pessoas co- teu "" mãe de tôdas as J
nhecessem o significado do memnas que recebesse o l

_

nome FHomena, por certo seu Nome. -

achariam um dos mais be- Uma senhora, ao batizar 1
los da terra. sua filhinha, deu-lhe o no-

Viveu na Grécia há mais me de Filomena. �

de 1.500 anos atrás, um A família residia .em lu-,

príncipe pagão. gar infestado por mosqui-
Tanto êle como a esposa tos.. A' noite, a mãe cobria

sofriam,por não terem' um o berço da filha com um

descendente. Debalde invo- véu; mas, pela manhã, êle

cavam os seus deuses. Mas aparecia sempre dobradi

êsses não lhes favoreciam. nho aos pés do leito e na

. Um médico cristão, eha- criança, nenhum sinal de

,n1ado Públio,' e' que vivia picada de mosquito. Os pais
no palácio a serviço do atribtriram isso à proteção

príncipe, começou a falar- da Santa, e, quando a me

lhe da fé cristã e dás possí- nina completou 3 anos, le

bilidades do Deus dos eris- varam-na a Mugnano para

tãos lhe dar um filho, se êle visitar o Santuário. Mal a
se convertesse \:! recebesse menina se aproximou, agar-

o batismo. rou-se ao pescoço da mãe e '

O nobre casal converteu- começou a chorar. Repeti- I

se e Deus, realmente, o re- ram a visita e, repetiu-se (

compensoll, dando-lhe uma a, mesma cena.' Os pais

filha. O pai, com incontida ficaram tristes. Por fim, I
alegria, deu-lhe o nome de conseguiram uma explica- ,

Lumena, em alusão à luz ção da menina: A San- I

da fé, da qual eÍa era o ta chamava-a, pedindo-lhe I
..

fruto. No batismo, chama- que fica�se c�m EI.a., I
ram-na Filomena (Filia lu- Tambem foi admirável a,

nlinis), -Filha da ,Luz. graça obtida por uma me.-IFiloméri'a 'c�esceu no <meio· nina de 5 anos, chamada,
,

do carinho 'dos pais -e da Fílomena.: Passando por I

graça Divina.
'

uma fornalha, 'o vestido I

Um dia, o príncipe ne- prendeu-se a um ferro; ês-
I

cessitou ir a Roma falar .te caiu e atorou-lhe o dedo,

coin o imperador Díoclecia- do pé. I'
no e levou a querida filha; A noite, eaquanto dor

pois era' tão grande a ter-' mia, a menina viu uma for

nura que consagrava a ela,' mosíssima jovem que' lhe'
que queria tê-la sempre, falou" prometendo curá-la. ,I
junto de si. Acordou e gritou pela mãe,'

Filomena estava com 13 repetindo às pessoas da Ia

anos. Diocleciano recebeu o mília o que escutara da jo
vem. A família, que orara à

Santa, aguardava o
-,milagre

da cura. Dia a dia a menina

príncipe em audiência 'es

pecial. E assim que viu Fi

lomena, desejou desposá-la.
Mas ela, contrariando o

imperador e os próprios
pais, não' acedeu ao pedido.
Encolerizado, Diocleciano

mandou prendê-la e tortu

rá-la públicamente, até vê

la morta.

Quando -Filomena estava

na prisão,
_

depois de 37 dias

de angústias! a Virgem
Santíssima apareceu-lhe e

,disse-lhe: "Coragem, mi

nha filha, não sabes o amor

de predileção que tenho

por ti! O nome, que rece

beste no batismo é o pe

nhor dêsse amor, pela se

melhança que tem com o de

meu Filho e com o meu.

Chamas-te Lttmena, como

meu Filho se chama Luz,
Estrêla, Sol; como eu mes

ma me chamo Aurora, Es

trêla, Lua, na plenitude de

seu brálho: Não temas,' eu

te ajudarei. No momento

do combate, a graça virá e

dar-te-á fôrça; � o teu an

jo, que foi o meu, Gabriel,
virá em teu socorro. Eu te

recomendarei especialmen
te aos seus cuidados, como

minha filha bem amada en

tre as demais".
No dia seguinte, começá

ram os martírios públicos,
até que, no fim de dois dias,
degolaram-na. Foi no dia

10 de agôsto, numa sexta

feira, _ às 3 horas da tarde.

Enterraram-na em Ro

ma. Anos depois, seu� res

tos mortais foram transpor

tados, triunfalm�nte, para

Mugnano, povoação perto

de Nápoles. V d
'

'

A Igreja conferiu-lhe .a
_ en .-·se

glória da santidade. O no- p'or motivo de mudança
me da grande Santa está vende-se por preço baratís

conhecido no mundo intei- simo uma escrivaninha com

inúme- 5 gavetas e em bom estado
de conservação. _

_

i 'Ver 'e tratar a rua Alva
prome- 1'0 de Carvalho n. 20 altos.

, ,
.

'melhorava mais dopé, mas
ficara. sem o dedo. Na vés

pera, porém, da festa da

Santa, levantou-se comple
tamente curada. Até o de

do, a querida Santa resti

tui-lhe, tal como era.

,

Uma outra menina cha

mada Filomena, de cinco a-

nos, mal se deitara, certa

noite, começou a soluçar.
Os pais aproximaram-se e

perguntaram-lhe .por que

chorava. ,A menina respon

deu: "Santa Filomena ra

lhou comigo, porque hoje, �

quando eu atravessei o pá
tio, levantei 'O vestido e co

bri a cabeça. com êle". A

querida Santinha zela por I

tudo. '
,

"1Certo dia, uma criança
de nome Filomena feriu a

vista corri uma tesoura. O

mal foi julgado incmável.l
Mas a menina lavou a vista

'com o óleo da lâmpada da I

Santa e ficou imediatamen

te curada.

E" _impossível ler a histó
ria da querida Santa, sem

sentir o poder de sua in

tercessão.

AJUDE A RESTAURAR

f\ SUA CAPELA. Ma�de
sua esmola para:
Em Floríanópolís;' Prof.

M. Glória Mattos G Grupo
"Lauro Müller".
Em São José:' Sra. Zenir

Gerlach'- Praia Compri
da.

A COMISSÃO

1'0, através de seus

ros nüla,gres.
Santa Filomena

jQOOO refliiger;ad��es já produzidos
p�l.a ,BRASMOTOR respondem pela'

{'

';:'!'"
'. � : .. -'"

, , ,

,'ól" " '_ "

,_l� -!?i'Oneira da produção de refrigeradores
, '-omésticos em série no Brasil, a Brasmotor

• f��esenta, BRl\STEMP '6' Pés, o, :refrig�rador
\ rU'e oferece o máximo de espaço\�til, ocupando
.,J

.' • ,...
J.

,

,

f' 'o mínimo de lugar, Dotado 'de grandes
aperfeiçoamentos, notável harmonia de linhas

e finíssimo acabamento _ BRASTEMP atende

--óT a tôdas as conveniências das donas-de- casa
1 ' �__7

,

' -s-vÓ, '

para �a conservação -ã,e 'alimerrtos.
Lembre-se que sua al�;quali4a,�e' � garantia

. 11"':. _ -. __-l_

r I� de longos anos de- J:unciona.w_eQto.
:: no Adquira o seu BRASTEMP no

JmlJl
.concessionário mais próximo.

YQf�ORQUfj BR.SJf�p.
! v_ "

"�f�OFERECf"MaISJ QUALIDaDE,

_.n.
_. r

Toman"'o econômico

"

, '/
Prateleira basculant. 3 recipientes p/allmlntol' �_Esmeradíssimo acaba-

mento
A perfeição de Brastemp
destaca-se a um 'simples
olhar. Harmoniosamente

delineado, com ,acaba
mento em porcelana.
branca, é uma jóia I

Congelador horizontal
Em tóda a largura' do
gabinete, Amplo espaço
para conservar carne, pei
xes. legumes. frutas'> por
vários dias: Possui 2 ga
vetas '.

para 'a produção
de gêlo.

Amplo compartim.nto
na base

'Espaço adicional para

guardar garrafas, conser
'vas e alimentos que po-

, h�;eI'a��:'�e:��:n��a�:�
espaço,

Quando não em uso, per

mit� ganhar mais espaço

n� gabinete, 'para guar-

Sob o congelador _ um

para carne e peixe. Na

parte interior do gabine
te '_ dois _ que recebem

frio úmido, para conser

var frutas, verduras e

legumes.

Brastemp tem 6 pés cúbí
_
coso Planejado para as

conveniências de uma

família-padrão, atende ao

espaço das residências ·'e

apartamentos modernos.

dar maior

frascos ou

altos,

número de

vasilhames

•

PERFEITO 'SERVI'ÇO� DE ASSISTÊNCIA
através da,ampla rêde de concessio

nários; 'com técnicos habilitados pela
Brasmotor.

Cla-,'Cf)L6� (7�

1.Bra�mol.�
sÁO BERNARDO DO CAMPO o EST, SÃO PAULO

5 DE GARANTIA
Concessionários nas p�incipai5.cldad.s r

do interior do Estado e de todo o .ras'llANOS
.,

Mari.imo� reivindicam � -7,·-'--���pÍfiSXõ'-ôi·�VENiRE"'--·-'-·�w.�, O--DD�18-.d8 Klot-
. pró�quiDquêDios ' .

ESmMAGO � ",GADO - I!'ffllSTINOS
. bóra ·de ·perigo.

RIO, 25 (V. A) _ Os no dia 29 do corrente, para � PILULAS DO ABRADE MOSS � I LONDRES, 25 (U. P.) -

marítimos vão dirigir um levar o, documento pesssoal- �. Agem. directamente sôbre � i O jovem duque de Kent,
.

1 Presíd d mente ao Catete. Ontem,'
o aparelho digestivo, evitan- .. ( f f' t

memoria ao resi ente a � rio a prisão de ventre. Pro- ) que so reu en�en os aa

República, reivindicando o foram recebidos pelo titu-': porcionam bem estar geral, \ I cabeça e teve comoção cere-'

pagamento imediato dos quem expuseram o que�, facilitam a digestão, descon- � I bral em consequência de a-

quinquênios que' lhes fo-I pretendem, pedindo ao sr. $ gestionam o FIG.A:DO, regu- !� cidente de automóvel, no

} laríaam as funções digestí-
ram concedidos e que ,já ,lar da pasta, do Trabalho, a > vas, e' fazem desaparecer as

- domingo último, :stá agora

montam, em espécie, a mais, Hugo de Faria para advo-.; enfermidades do ESTOMA- fora de perigo, conforme se

de 400 .milhões de cruzei- gar sua causa perante o sr. � - GO, FIGADO e INTESTI� ., �.I noticia no Hospital Nacional
ros. O memorial está sendo Getúlio Vargas, com o que � NOS: � de' Doenças Nervosas,' em

'�onfeccionado e será assiha_ concordou o ministro.
... r.. ". 'Olo......... " ....... "--"....-." ......-c��""

-""" •

I Londres.

:i::'::i:::' c�:$:i�!:n�� I Fr.queuI em ge,.1 p,.e��e��u��t.!,P�r à rua I-v-'-Y-n-dE-e-�",-No-u-D-m-a-E-c-a-s-aS-d,___"Ee'm°-:-a'_'
mens do mar. Estes querem I

VI b C
'

't d
--'

""

aproveitar: o "Dia dos Ma-I n' ,O reolo a o Bulcão Viana (Praça dá Bandeira), n. v!li .ão precisa � deira, de bôa construção,
, I sita a rua Antônio Matos

ritimos", que se comemora! "(Silveira) ir às filas, "

Areas TI, 291, E�treito-.--__
-f-'
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Eor'26 contra ape- ,pio da/C�pit�l. 'Sendo ldu�s discu�?�S, e�tará ITão logo ela seja pro� lmeado pelo sr. Gover-

na�: 3, vot.os, � Assem- (�sa a pl'!meIra vot�-' ,aceIta e, aSSIm, as�egu- 'mulgada,�elaMesa �a nador. Assumirá o car

bléia Legislativa apro- çao da segundasessão 'fada a autonomia de IAssembJeIa, cessarao go de Prefeito o sr.

vou, ontem,' a emenda I legislativa, ordinária �,IIFlôrianóPolis; Amanhã ,I
,lOS atribuições do sr. Presidente da Câmara

à Constituição que dá I
consecutiva, a emenda, a Assembléia votará Prefeito Municipal no- Municipal.'

autonomia ao municí-Ise aprovada em 'mais outra vez a emenda. I
,.

,

Ju;í;OPR';�I;o��e�i;de
1954 -

Prêsos.l3 Oficiais da.Polícia
.Bom Jardim não pode Ato imoral que anula uma epeea
ser isolado do m'undo Por ordem do Go- jvou, à saciedade.rdi- plicados, como fôrafei-j la Justiça: Eleitoral! 'que há-de, pelos tem-

,

,

vernador ausente, fO-'lvers?s atosJ�cri�in(js�s ta, a fraude nas urnas I.Essa é a dolorosa ver- IPOS afAora, envergo�har
distrito faz divisa. Sendo o ram presos ontem, 13 praticados pelo excluí- dé Turvo, anuladas pe- .dade! Essa a verdade o governo do sr. Irmeu

Serra, telégrafo" o único meio de oficiais da Polícia Mili- do, 'o motivo' de o sr, Bornhausen,
comunicações que Bom Jar-' t' h ' d' G nad' 'I' d f Mun-do Em Sele O' l-as 'D' 13 fieidim da Serra gozava, é evi- ar, por averem pe' l- overna or, auxI la o

" '

. os o ICIaIS pre-
dente que o fechamento da do ao sr, Irineu Bor- pelo seu seráfico Secre- " ",',

'

" ,
,

sos ontem, doze o fo-
a��ncia causará incalculá- nhausen que tornasse tário da Segurança, o

- ,Acy Cabral ,Teive - O prêmio maior (20 ram por 4' dias, O Ca�
. veis prejuízos. -

f
'

deci
-- .' . " ,- O governo da Guate> milhões) da "Loteria de ,--

R S kI de
/' Imagine, S,r. Diretor, co- sem e eito a eClsao pUrISSlm,o perrepista mala apelou para o Conse- São João", foi vendido em pitão uy toe er e

mo êste po�q, :t:0der� 'viv�r com a qual mandou re- dr, Luís de Souza, é lho de Segurança, da ONU. São Paulo (bilhête 5894) Souza foi detido por 8,
'sem comumcaçoes de espe- '

t I I h ido:
__:_ Instalou-se, nesta càpi-] - Abandonou o PRP, o dó ,

cie alguma? ' �Temos a im- In egl'ar naque a va 0- con eCI o, o sargento tal, a Convenção estadual deputado Cássio Medeiros.
las,

<

pressão de que estamos vi- rosa corporação, um reincluido sabia; em do PSP. - O Almirante Carlos da O povo julgará esses

vendo em pleno século xpC, Isargento dela excluído todos os seus detalhes ...L Mendes-France .for- Silveira Carneiro não ,a- atos que atentam con-
quando o nosso calendário

incanacid
'"

'
mou o seu gabinente com é�itoú sua

.

candidatura' d Snos mostra que .já entramos por mcapaci ade mo- com os nomes dos im- elementos republicanos (ra-' tra a cultura e. anta
(PSP) a Câmara Federal.na segunda metade do s�', ralo Essa exclusão se dieal-socialistas e degaulís- --o Catarina e, de agora

culo xx. Pergunto, Sr. DI- d der de ri
, TIM '( t U d 'f te '1--retor será que os homens- eu epOIs e rIgorosa '. • • as., ,- m estroier norte- por ren e, assIna ara0

, "

dicâ
, � O Brasil não foi além americano capturou o "pe- 1" b "

responsáveis pelo bom: tun; sm IcanCla,; procedida de um empate (lx1), fren, troleiro" russo' Tuaps'e.
os imites su terrâneos

::!i?namen�o das coisas, pú- por oficial e, que pro- AO TIM r:gYM DO te a Iugoslávia, ,_:, Afundou 'perto da a que está' descendo o
blicas estao sabendo da tra-' ,

_ Os francêses derrota-: B h b "P "A ,
-

TIM TIM � a ia, o arco irineus". g r d gra dIzédia que Bom Jardim da -

3 2 ' ove no a �n ça s-
� .ram os mexicanos por a ,: - Foram inauguradas ,

.Serra está vjvendo'i, 'A fim * "Minha alma � âaque- Acontece que eu não sou _ Os uruguaios enche- (com discursos) as sínalei- slma Eterna, Vigilân-
Trata-se, nem mais nem de que sejam tomadas as * * las em que o deve?' so- de briga! Não vou' (pois), ram as' medidas, marcando ras luminósas, para o trân- cia! ;'

menos, do fechamento da a- necessárias e indispensáveis 7 a O sobre a' Escócia.
, sito désta capital.gência local dos Correios e providênncias no 'sentido de b?'evive à, espemnça e a na provocação, do primo A devendo 'sobretu--

- Os austriacos arrasa- ---0--- arte, '"

Telégrafos, em data de l5 ser reaberta a mencionada paixão do bem substitue, fim Thym,-ora na Gazeta e
ram os Tchecos, por 5 a O. I

f
..

- O O sr. Apolonio Sa- do desenvolver em nossodo corrente. Segundo in or- agência Postal e Telegráfi- com vantagem, a confiança que (vírgula) ontem escre- '_ 'Getulio Vargas, diri-
mações colhidas em algu-: ho por intermédio ' les (PSP) foi nomeado espírito o sentimento da
mas fontes, a mencionada a-

ca, venr
'd I

n.a vitória. E' o triunfe: um veu sôbre o tema volta, con- gindo-se ,aos mílítarees.' Ministro, d,a Agricultura. [perfeição 'na-o suporta nun-::lo seu conceitua o jornal, '

d Na-o preciso de poder para' b
" ,

gência foi fechada por or- l' " f t
"

h' 'Jrêmio, após o -qu,al"seden- eluíndo pela afirmação e -,
- Aviõees re éldes

me-',
� ,

evar este a o ao con ec�- '

, , triunfar. nas 'urnas".
'

ca a mediocridade
d 1 'p S D

-

1
' tr,alhar,am a cgpital da Gua-

'

,

,
:.dem do Diretor do Depar- mento dos 'poderes 'compe- t,a o. icor capitoso, se ar- que o .

.,
. nao vo tara

_ Passo'u pelo R'l'o ' -(al- A Ctemala. ,', ugusto omte.
tamento dos Correios e Te- tentes. .' ""

'

remessa a 'nossa natureza (jámais 'd{! la vie). O Thym guns minutos) o lider apris- ' .

légrafos neste Estado, ale- Faço aqui o m:\,! veemen- na pn�libação da embria- é afoito. Saca c,outra, o fu- ta Vitor Haya de la T,orre.
gando a falta de um ele- te apêlo aos I senhores da si-

]t_tês. Mas o mais exqttisito turo.r€) mllndo, Tim, dá vol-' _: Fó'i eleita "Mis 'Dis-
'mento para substituir a a- tuacã6, aos udetlistas de ,t()- 'd 1" 1 (18

d
� 1\ l' las prazeres é o qtie Deus tas. E a política está cheia trito Fe era /'

a estre a

gente aqui, que entrou em do o Estado, especia mente
'anos) Patricia Lacerda. ,',

.

licença para tratamento de àos de São Joàquim, para oôs na' satisfação de abm- (injun�ões) de reviravoltas,
_ H:qmologada a candi-

saúde. Assim, a população que tal absurdo não venh[, �ar a justiça c01idenada, Que o Voltá ,não volte, es- datura do sr. Milguel Cou-
dêste distrito, dia 15 ,dêste,' desiludir completamenteo' dI' �i S

'

d 'd' '- �o:r).denando-nos, com ela, tará certo. O gran e:e etro- to Filho (Ministro, aa au-

presendou um qua ro e- povo dêste distrito, tao ricu, ,

d C d de) ao governo fluminen-
sagradável ao ver sendo re- e privilegiadq"pela nature- w'reves antecipado. Mas a qUlmico e orno esapare-

tirada a l'llaca que existia à za, mas tão ,a",Bandonado pe- fortuna passa, o egoism(l ceu há 120 e tantos anos. E se.
....

_ - Suicidou-se (tiro de
frente do prédio ônde fun- los poderes públicos. �nvilece, €, àfinal; das vitó- por falar em 120../_ será que pistóla) o senador norte-
cionava dita"'agência e cór- Não tenho o intúito ?C tias sinistras da iniqüidade, a voltagem da nossa luz não americano Lester Hunt.
tadas as ligações telefônicas. atacar;, quem que� q�e seJa, I emerge o astro polar das re- v?lta, Thym? Com qu�, en- - Santos abateu oVas·
Ora, Sr.- Diretor, uma a- mas tem esta o obJehvo pre- ._ '. co por 1 a O. Ademir tea-

gência' Postal e T'elegráfica cÍpuo de' levar 'ao conheci- gwes do futuro, para cU1as, tão, o Collin não voltou por-

f h d' pareceu.
com mais d� ::lo anos de e- mento do�" homens respon- águas pro undas, para cujos que não tin a i o? Desse

___'_o "';' "

xistência, ser fechada por sáveis dªste àto tão lamen- abismos cristalinos, 'para J'eito o Thym dirá amanhã E C- ncerrou-se,' a on--
falta de substituto, sem ne- tável, tendo em mira que os c�jas ime'IÍsidad�s s{fencio- que o Diá;iq da Manha, se 'vencão do PSP catarinense
nhum aviso

-

à ,p'opulação, e- poderes competentes vol- �

O d T-

sas bendito s,eja o' CHlldor voltar, também hão fôra - ex-presi ente ru-
fetivamente terá graves tem um pouco mais as vis- '

f
. d d

"

" por nos ,ter dotado com o ::lar seu passeiozinho nas
man 01 opera o' o apen--

consequencias. Quem não tas para êst� recanto cata- dice e doa vesicula biliar.
conhece Bom Jardim' d� rirlense, dando ao povo des- instinto divino de lançar a regiões do não se?'! (Essa,

_ A H;ungria derrotou
Serra, não poderá avaliar ta terra o que lhe é indis" âncora da fé". metáfora é do Goethe, res- a Alei:nanha, por 8 li 3.
os prejuizos que, certamen- 'pensável. Era ,como ensinava o peite!') Você, Thym, acha - A Inglaterra sóbreplJ-
te, êste' ato irá causar. E' Como bom brasileiro, a- S

'

2 Ogrande Ruy, "mais com o que o P. S. D. lião voltará.' jou a ulça, por, a . .

que Bom Jardim da Serra pezar de não ser filho desta
B

'

'E rt
.

, f'''' D ..,-' A Italiá eliminou a
está situada num verdadei- reglao, sinto-me no <!lever exernplo do que com a dou- em. sse nu ca 01. e

B'l
'

4 '1'
-

.
e glca, por a "

ro "fim de linha". Não pos� de propugnar, dentro' de trilla". Não assim com o sr. verdade! Olhe na mapa elel-
_ A Turquia esmagou a

sue estradas que pe'rmitam meus pequenos recursos, Governador :do Estado, na toraI. A U. D. N. em 1950, Coréia do Sul, por 7 a O.
um tráfego mais ou menos r:elo bem estar do' povo e

já célebre questão da "reb- como nos outros anos, não I ---0---
regular e seguro. Existe 'pelo progresso de,sta terra N' C" S 11

-

d S
'

f� V C I'
- a amara, au o

uma única estrada que liga que, dado os previlégios le- c lisao o argento ql;le 0- venceu. enceu uma o 1-
Ramos protestou contra a

o distrito à séde dó municÍ- gados-pela natureza, bem ra expulso por incapacida- gação. Mas o maior, isolado, demora da conclusão das
pio, a qual St;' encpntra em poderia desempenhar um de il1oral", da nossa tradi- sempre foi o P. S. D .. A CÇl- obras ferroviadas �m Blu�
péssimas condições, ficando papel preponderéjnte na e- ciohal Polícia Militar. AI- ligação de 50, essa, Thym, mEmáu e ltajaí.intransitável em épocas conomia do município 'e 'do R

' . d
chuvosas. Apesar de São estado. Eis, sr. Diretor, o gt;ns Oficiais, briosos 'e foi! O, P.T.B. está .na alian- 'tode e���J��oao ;e:r�]
Joaquim contar com a séde m,otivo pel,o qual resolvi lhe compenetrados de suas ele- ça com o P.S.D, .! O P.S.P.

1, (UDN), o sr. Plácido O im-
de uma ResidêncÍa do '1). E. dirigir a presente, a fim de vadq_s funções, que tiveram vai de mano! O P,D.Ç. va,( .'

"

1 h "I" plO.
R, os reparos das estradas evar ao cún ecimento dos a ombridade de se manifes- escotéiro! Se a U.D.N. não _ A Guatemala solicitou
estão sendo feit0s com mui-

.

poderes públicos, como dis- '

Ih
se a'cl'ma, a trl'ste reall'dade

tarem contrários a ,medid�, .foi por causa ,da Coligação, outra reunião do Conse o
ta morosidade. Não preten� da ONU.
do fazer .crítlcas ,ao Depa,r:. que Bom Jardim da Serra, foram punidos. Agora, ou- :lesta vez vão porque não

Viajou para o Rio, o Go- -

'tamento de ES,trad,as de,Ro:- está vivendo. . t!bS mais, imbuidos dO,més- tEm Coligação! Depois, d I B hvern� or rineu orn au-

I dagem, nem tampouco, ao ,Contando com a valiosa mo fervor que alentára a- Thym (preste '<;ttenção), em seno

,engenheiro chefe' da,Resi- colaboracão dêsse brilhante queles" ao se manife,s,'tàrem, 1950 o sr Irineu Bornhau --,-01---
dência de São ,Jo,aqu,im, mas Jornal, t,�ão galhardamente b'

�,', '.
"

-

'tam ém contrários, ,'foram -en estava contr'a p pc D ' .:._ \riSi�OU o Espirito Sano'
o que acho, absurdo é Bom dirigido por V" S., na publi- "I' ,.�... '

'd)
, to, o Pre idénte Vargas.

Jardim da Serra estar com- cação desta, apresento',.os pum os.
,

'

1
E agora é o seu ,grande célbo _' Cáíu, em Piracú (São

pletamente isolado dos de- meus mais sinceros agradt Afinál ele conta�, qual 9 eleitoral. E' o ��ior corréli-' Paulo') urp, avião ,particu-
mais pontos, tanto dêste co- cimentos, firmando-me' \ l'egulamento milhar que os gionário! -Por omissão, Ipe lar.

'

mo do Estado do Rio Gran- 'Muito Cordialmente - \ �onsídera "transgressores"? vem dando' tudo: estradas __: Foi eleito
de do Sul, com quem ,êst'� Artur Dall'Aster".' ," .' .,

da FIFA, 'o sr.', Como foram pumdos? ii asfaltadas, ce�trais elétricas

E' P
---------

E'
"

,W. Seeldrayers,
I 't

1', /J ' sta sera, 'por certo, uma e os et coetera todos. (Aí na
sco a repara orl8 datyollquís�imas p�gir..as suplência' da U.D.N., há um ca�, O Supremo, TribunaÍ'

de Ca'de,tes" de ,Po,rto Alegre ,negras, çom que contará a cara que lJmplic� com o plu- Federal c;leterminou a sus-

, • " nossa\Polícia Militar, cuja ral em a. Eixplique-Ihe, que pensão dos efeitos do decre-'

histórià, é cheia de abnega- aquele os et coetera ,é como to que fixou os nóvos ,n,i
,i '(, veis de salários-mínimo.

'

ções e �ltrÍ;lismo, e que en- m�rnoi'anda e consid�randa _ Trópas leais a Arbenz
che de j,l;lstificado orgulh.o o_ - pluníl latino" :i:teutl1o. O (Guatemala) impus'eram
-Povo d�seu Estado. Custódio sabe disso)., E re-' novas derrotas aos, ihvaso�
- Leia Ftuy, sr. Governa- ceba (de volta) 'um afoga- res.

dor" e ,retrc:)ceda afim de ter tivo abraço do

,
-------'-,---,

Recebemos:
"Bom Jardim da

18 de junho de 1954.
Ilmo. Snr.

Diretor do Jornal "O ES
TADO".
Florianópolis.
Snr. Diretor. ')

Gostaria ser distinguido
por V. S., publicando a pre
sente em seu conceituado e

brilhante jornal, a -fim de

que o' público tome conhe-.
cimento de um fato, conde
nável sob todos os aspectos,
registrado na vila de Bom
Jardim da 'Serra, município
de São Joaquim" aonde re-

sido, e que reputo de con

sequências altamente preju,
díciais à população do dis
trito.

Presidente
Raymond
da Bélgi-

, - I. '

De ordem do Exmo. Ministro da Guerra foram '

matriculados.'nâq'uela Escola, p�ra onde de�erão se

guir com, urgência, os seguintes' candidatos: ,Saul
Rogério Ramos de Athayde, Nelson Valladares e

Norberto' Schoen. - '"
'

Florianôpolis, 25 de junho de 1954.
r

.

EDIWAL OSE
Ç!ipi�ãq ,A.j. O

'

>.:'ii·:·:;<':.l'· ',;.:,." ..+

---0-'--
- Â i.\leman'ha derro'tou

a- Turquia, por 7 a' 2.',,',BUM

Do diário do deputado Francisco Maschrenhas
um a;nigo da o�ça copiou e nos remeteu esta pági
na, assinalada com a data de 19 de junho de 1954:

"Quase nãp t�hho dormido, pensando, p�nsan
do. .. O CoIlin ,entregou os pontos e, eu gozei úm
bocado. Teve que engolir tud,o o que andava a, di�
zer, ingratamente, do seu Irineu, que tem sido um

pai pará êle. Quando fui à Secretaria, da última vez,
,

o galego ainda não tinha amolecido o garrão., ' I

E, desbocado como é, me disse um montão de
desaforo: Agora quem está rindo dele sou eq,! Com
a volta dele talvez as coisas melhorem para mim. O
Paulinho Bornhausen (que outro dia fez pipí no

elevado,r do Ipase), quando viu a briga do Cdllin
com o pai, pensou logo nos votos d'e Joinville, que

, não seriam mais seus. E bebê chorão que é, saiu pe
las zonas dos outros,' arranjando votos e 'pegando
cqmpromiss0s COIl} os capos eleitorais. Em Araquarí
arrebanhou toda a minfia gente. Isso é o cúmulo!
Que fez êie até agora pela U. D. N.? N.ada de nada.
'Mas a gente nem pode reclamar. E' filho do Gover
nador e é primo rico! Não considera os outros. Pen
sei e� ir, me queixar ao seu Irineu. Depois resolvi
ficar quieto. Seu Irineu é muito' bom, mas o Paulo
é filho'! Além disso seu Irineu não' é nada emotivo.
Se fôsse, não largaria o Enedino na estrada, de' a pé!

O Enedino' e eu, na, Assembléia, fomos os que
mais .defenderam êle. (Sic). Bonito para a nossa ca

ra, se nós, logo nós, acabarmos ,degolados: ,um pelo
Pai e ,outro pelo Filho. Se isso acontecer pedirei ao
Espiritp Santo que acabe de uma vez com a U.D.N.,
para eu vqltar (como o Collin) para a minha, riso-
nha Babitonga.

r

Bem. PO'r hoje 6hega! Já des�bafei. Agora vou
, ,lá para a_Assembléia. Hoje é dia duro. A oposição
vai nos dar outra lavagem, como a de ontem, recu
sando todos os vetos do seu Irineu".

'

"
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