
a visita dos estudantes do Rio do Sul
Discurso do .Deputado Orlando BertoU

Sr. �residente, S1's. Depu- Pode estar certa a l110ci-. Uns procurando a defesa do Julgamos oportuno consignar o nosso mais es-

tados: dade que o nosso parlamen-! Govêrno, outros criticando pontâneo- agradecimento ao Dr. Aderbal Ramos da

Afirma-se insistentemente to Estadual não desmerece-I com espirlto superior, sem Silva que, em tôdas as ocasiões, se tem mostrado

que a '''corrupção existe pre- rá da confiança que lhe foi! eiva de ódios ou ressentimen- grande .amígo da Laguna.
cLsamente porque a Socieda- tributada pelo povo catari- 'tos, teem dedicado, todos, a J á em 1948, o Dr. Aderbal, então Governador do

de está subvertida, e porque nense e nem de que os an- sua atenção para que o· re- Estado, deu provas eloquentes de sua dedicação à

os dirigentes, ávidos de hon- seios desta mesma coletíví- gime funcione normalmente nossa cidade, prestigiando uma festa em homenagem
!'iu'ias e proventos, erram por dadas serão postos à mar- e cada vez mais se creia:na aos professores do Ginásio Lagunense e objetivando
egoísmo muito mais grave- gem, para elar lugar a dispu- excelência elas nossas ínstí- a solução de um impasse surgido entre a Congrega-
mente do que o povo por des- tas menos dignas. tuições. ção daquele Ginásio e o Clube Almirante Lamego.
preparo. Sem embargo, das possíveis Porque só assim, irmana- Pará que se tenha uma idéia do seu interêsse,
A crise que atravessamos é e mesmo compreensíveis dís- dos, no afã de construir e <. demonstrado naquele ensejo, basta .dízer-se que of'e-

sobretudo uma crise de eli- cussões ou debates ela ar, realizar é que poderemos ser receu, do seu bolso, os meios necessários para aqui-
teso O povo tem reações es- clem partidária, os represen- dignos da confiança que em sição do ferrano, objeto da controvérsia.
túpidas porque os poderosos tantes catarínenses, teê.m nós foi depositada. Atualmente, sendo conhecidas as dificuldades
e bem aquinhoados monta- procurado, dentro ele sua ca- E recebam, assim, êsses por que passa o pôrto-da Laguna, tomei a iniciativa
iam usinas de estupidifica- pacídade, solucionar os gra- moços, todos compenetrados de trazer a esta cidade jornalistas cariocas, a, fim de
cão: as camadas populares ves e tormentosos problemas do dever de sua atual e tu- testemunharem a grave situação em -que se encontra
não tem formação política que nos afligem. tura missão, as expressões o nosso 'escça douro e publicar, depois, nos órgãos da

porque as camadas superio-I Um clima ele trabalho su- mais profundas dos nossos grande irttprensa do Rio, as suas observacões e os re-

res manobram máquinas de períor e grandemente cons- sentimentos de solielariedade I '.j
,

c amos c o povo.
deformar e de extrair pro- truttvo tem orientado nossos e de crença no .tuturo da .Mais umãr vez, valendo-me do Dr. Aderbal R. da
veitos des.'>a de"formação. 00- esforços no sentido de 131'0- nação e das fôrças jovens Silva, consegui dêsse ilustre catarinense as passa-
1110 se pode então pensar em curar aquele "desíderatum". que haverão de exaltá-la. gens aéreas, com as quais me foi possível alcançar
abrir novo cr-édito às cama-

•••••&•••••fi8•••il••O•••••O"G.0913.@@��8�tIl.,.� a quêle objetivo, .

elas sociais estratificadas no
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Tôdas estas razões, e muitas' outras, dispensadas
egoismo ao meS11'1O ternj o que

'O· t u a S
de mencionar, recomendam o eminente político ao re-

3,�·:rec1uz o crédito das cama-
'. -, conhecj111el1t� dos lagunenses,

.

reconhecimento que
das que só colhe-m sorríruen-
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bem poderia s,er traduzido pela 'Câmara Municipal e

tos e privações? pela Associação Comercial da Laguna, as quais f'a-
A evolução polij;ica dos' po- ,',

- DOMINGO último foi renovada, em 'I'urvn, a vn- riam, assim, áf:f çle alta justiça.
vos só pode Bel' medida pelos ração de uma urna anulada, O 'resultado poderia Intlulr

.

Íi2dlCes ele maior p:rticipa-I no pleito municípal- e derrotar o Prefeito eleito pelo P,S:D.

çao popular e de maior sotr- em 195,4. Duas semanas antes da renovação, o Govêrno ma- DEV'ER SAGRADOgui,rr 'l-:tO ecoi �mlic:o e crvíco I vi-"2W�i()u Sll!l_�l:t!Í>�uilla. Vários fiscais ele fazenda bivaca- R, -
.

.' ), �

das ml!lLldõ�s.
. I·ram,. no, rmmicipio ,�o extremo sair. 'l'14.(I{l_ 1\): (eitá llal·il.-\l_Ue �"ID;:R.L:itL,:� .{ :i?�'�
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Para mantel' essa Jnarcha o cªlulnlato pesserl!sta leva",se Inenos fie ,..S-- ,votos e fu;;se :""t· I' 1(1� �,'",,;.;": 1'-1.1e".;" "b� �i\jg"""""l""'("��"?- """ �".� ,
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de .Ci eScll�ento e pn;clad,. e
1 rt_e;;;bancado. pe!o c�lte.n.dor udenist.a. M�s... nã.cr fol_ íHlS-" tal, que ac�ari1 -él'e' ,_Jhegli'l" , Seg'\1"ffô:O 'f:ikrecê, "as- rest1'i- �:!�?"'"..�1:a'"--..-_�...���.�;.r.:"".....-",.�.�•••••,...............---

mdJsjJeusavel que as elIteS 8!Vet O eleltm-a,lp êonf{l'mou'o _eleIto, dando-lhe, 54 votoB.
aOB lietol'es 0c-1dentais de cões às viagenS. visam obstar

.

_.. .

.-'
. .

esteJam, pel'mane:1te'l11ent� Uma-del'l'o-ta maIs para'a coleçao de Dona Udel1ilda. Berlim, decla._l'ararn clue (JS a acão dos 'jovens que 'fogem ·0 .. Riso 'da ��Cida,d·.e�:neaça.(laS do C�S�l�O qU� v:�., _. ., " . .
>'

comunistas imp'\lserúm no-- par; oeste, a -fim de
..
não

1 a de um povo l11a con UZl
..

.

- LOGO. no segl�n�lo ou. ter cen.o n:e:-; de ad�11111lstI <1- vaI' restrições às viagens ao I prestarem o sei'viço militar
do". ,çao, o sr. Prefeito M�l1lCIPa: d,lspensou �l�O motonstas, p�r oeste, e pediram í10S jovens no novo "exÚcito-policial"
81'S. Deputados: São C011- falta grave no serVIço. A 1l11�renSa OfICIosa teceu contl- da zona soviética que aceitem I da Alemanha Comunista.

sideraçõcs ,dessa natureza, nuas explorações sôbl'e o caso. Tentou provar que os clis··· .'. .

que nos vêm à lembrança em pensaelos eram todos udenistas. Teve que' silenciar, pois -----.---.-------......-

instantes como êste, quando ficou provado que apenas 2 eram do pn,rtido g'overnista c FLOTILHA �DA', M··'ARINHA
uma eaí'avana de estudantes os outros ,6 210 P.S.D. e do P'.T.B. No empenho de wrrigil'
cuja classe tambem não dei- a grave injustiça com os cloi� motoristas correligiollários, () RIO GRANDE, 8 (Y. A.) __ o o iiOSSO porto ontem confo1'

Xa de ser, de certo modo, Secretário da Viação mandou que ambos fossem imediata, A esquadra. brasileira deixou me haviamm; anunciado. A'3

uma �lite, pai'a onde. convel'- mente admitidos no D. E. R. - o que foi feito. Mas lá náo dez horas moveu-se o cruza ..

gem as esperanças de um se aguentaram. Tantas Hzeram, que já foram dispensados
•••••••••,............. dor "Barroso" tocando a ban-

povo inteiro, _ vêm á' esta da de bordo a marcha "Cis·

·Casa para nos honrar .
com *

_ O DIARIO !>A TARJ)F�; org'ão insuspeito nos
ne Branco". Foi emoeionant2

sua presença mas, antes de· arraiais governistas, nestes últimos dias, coufirmou inte- a cena, pois centenas de pe_;; ..

tudo, estimular-nos nos· nos- gl'almente todas as notas políticas }lOr nós publicada!:'. 'OS' . ,soas elo cais acenavam com

sos trabalhos que é, mais do Também o sr. Wanderley JUI\ior, pelo microfone da rádio fftlA'" ·lenços brancos, enquanto

que isto, úma missão. Anita Garibaleli fez declarações que coincidem perfeita- 'RESft<.� .

deixavam as nossas aguas as

Êsse brilhante grupo de mente com o nosso noticiário político. O ilustre deputa,lu �

I
diversas belonaves, sendo Ó

estudfll1tes' catarinenses que federal fundamentou suas assertivas com notas assinadas PA'STI LHAS e:'uzador "Tamanda�é." o úl-

vêm a esta Assembléia 130,' pelos dissidentes e invocou, para certos epi.�ódios, teste-

VAL�DA I
tm10 a zarpar. A VisIta da.

iniciativa do Rotary C1ub da, munhos insuspeitos como o do candiftato Jorge Lacei'da.
.,

esquadra a esta cidade v:eio

cidade de Rio do Sul, fá-lo Diante do exposto resta claro que a verdade não está com movimentar o comercio e a

justamente num instante em os' que pretendem ·desmentir-nos. . indústria, sendo gastos mais
ANTlSSÉ?TlCÂS,

que as 'nossas ínstituicões DEVERA' chegar çldmingo a esta -Capital, afim de par- C de oito milhões de cruzeiros,
estão a exigir o necessário

I ticipar das decisões preliminúes e da conyenção partidá-l E B�I�t�l21s pois as lojas, comerciais _
de

crédito, um pouco mais de I ria que escofherá o candidato da oposiç.ão ao Govêrno do ,genero� al!mentícios viviam Que tal?
.

eonfiança e o respeito qu,:; E.'1tado, o eminente catarinense Senador Nerêu Ramos. '
' 'repletas. - .Tar·adíssima!

deve advir, làgicamente, da I e�&Qt.I:&$e•••••••'�08 8••••0••••••••�•••••O•••••••••••e ,.,. lãtlli••••••••.•••••••••

sua ação em pról do bem es- O. C�n�elhell·o AcaClo t�nh.a � su� e eu lhe dou a mi-.! S BAT ISTA t!u:a qua�to eu i� ganhar. Passei l�ma noit� hljml.et-iana:
tal' c.omum. nha. lazao. o t�mpo voa. ,Ja Ia vao vmte e tantos: anos! A

,. eU seI ou n�o ser reporter, era a questao! No dia segumte, a-
. E' motivo, .pois, de gertü porta da redaçao da Republlca ·estava aberta e. fm entran-

.

o. .

presentei-me:, .-

satisfação para todos aque- tIo, empul'rado pela necessidade:
'

- ,Seu Batista, eu aceito e preciso do ·ca_1'go. Mas não

les que, nesta Casa, represEm- - Seu Batista Pereira está?
_ I _

tenho inclinação para reporter, Sou retraído p01' ternpe�

tam 'uma parcela da comu-
- Sou eu! l'amento e o l'eporte.· tem· de ser furão, metido, indiscreto,

niclade catarinense e, assim, - O doutor NCl'êu mandou que n�e apresentasse ao RUBENS- DE ARRUDA RAMOS caraduí'a! Não posso ser ·revisor?

das suas aspirações mais pu- senhor! - Não! Você vai S6r é l'lOportel'!
_

ras, esta visita com que nos - Ah! E' você, então, que quer ser jornalista? Não lhe Em seguida, acalmado, monologando:
.

Que fazei'? Voltar ao dr. Nsrêu? Ele não era iá nenhum

honra a mocidade. E é tam- gabo o gôsto! Isto aqui é um inferno, um verdadeiro in- � Não sei como. o Brito suporta êsse fumo mise'rável' modêlo de aceSlSibilidade e ainda usava bengala. Por sô-

bém uma iniciativa digna femo! Infeciol1a o ar! Sufoca a gente! E o pior é que não tira o bre isso, oferecêra-me a colocação sem que a lJedisse. E

elas tradições dos Rotarianos E aquele homenzinho nervoso e elétrico, abaixando <\ mata-rato ela boca! �recusar por que? Poi' causa do seu Batista, a fluem mal

que, .veem passar, P9r COil1- cabeça, espiou-me de esguelha, por sôbl'e os ·aros dos ócu·· O Brito entrou, Era o PI'of, Clementlllo Fausto Barce- conhecia e de quem todos falavam -em prol? Deixei a re-

cidência, feliz, neste ano, o los. Apanhou várias provas de cima da mesa, sacudiu os' los. Não dizia noite: dação com dois lápis bem apontados, várias aparas de pa,-

seu 500 a.niversário de fun- ombros, esboçou um princípio de careta fungada pelo na- - Boa nü\tte! .

pel e o papel de repOl'ter também! Nunca, em Floriallópo-
dação como órgão assoeiati- l'iz, e abalou para o interior da redação, aos berros: Discutiram sôbre o cigarro de }Jalha. Seu Batista tinha lis não aconteceu t.anto nada como nesses,meus primeiros.
VO.

.

- Um inferno! Tudo errado! LúciQ,. ó Lúcio!, Suspen- razão. No :tirite - �onstatei'(L€lpOWf durante largos an6S, de (lias de profissão. Niriguem matou ninguem. Os· comissá-

Essa plêiade de jovens ávi-. da tudo, Lúcio! Um inferno, um verdadeiro infe'rno... cordialíssima camaj�aJlagem - só o fuminho 61'dinario con-· ri6s de íJolicias eram úns folgados, na plenitude gostosa da

dos por dilatarem seus co' Meu primeiro ímpeto' foi aproveitar a sua ausência e trastava com a alma siu,pIes, bonÍsshna, e pura - que l,alavi'a. Se1' bombeiro e1'a sineclua. A conselho, andei lle-

l}hecimentos, vêem à Capi- abalar também, aos saltos, escadas abaixo. No dia seguin- Deus a tenha.: las repal'tiçôêS, col�lendo novas.

tal elo Estado, com o objeti- te pl"Gcul'aria o dr. Nel'êu e clesfaria o mal entendido, e"Y'" Passado o epistlpio, seu Batista deu outra. vez por mim'

Vo de conheeel' as institui- })lil;aiulo-1he que aCi�itaria um emprêgo e não uma vaga lá e voltou ao affaire:

\lões democIj,ticas, isto é, no reino escuro de, Sumano, eomo lloetava Camões. - Sabe português?
os órgãos encarregados de Resisti e fiquet :Seu Batista reapareceu; bufando. 8ell- - Um }JlJuco! Conquistei alguns cartões de primeil'o
fazer funcionar o mecanismo tou-se, eSllalmou a mão e esbofeteou uma campainha, que lugar 110 Ginásio!

gOvernamental. reagiu aos pinotes e aos gemidos estrÍdulos. Sm'giu um Seu Batista, sacudhido a cabeça, riu um risinho· 00-

Ao mesmo tempo que lhes garoto: pertinente e 11.1'0VOcante, para coudulr ainda agressivo:
damos boas vindas, também - Seu Palhetinha, leve da-li aquele . clnze.i.ro e jogue -- Não é muito, mas já é alguma coisa! Eu conquistei
lhes formulamos nossa men·. fora! 'Compreendeu?

\
quase todos esses cartões e não sei! E naquele tem.po es

Bag'em de fé nos destinos da O rapaz Tez que sim. Mas seu Batista con.testou-o, em' ttulav,a-Jile ·de'verdade! Volte amanhã. Você vai ·ser reporter!

Democracia, da qual o Legis- alto �iapasão: E não diga·.qu,e'sabe' português! NinguelI!- sabé português!
latívo é um dos esteios e ór- - Compreendeu. nada! tudo fora, incluo Saí aniqúilado, com a impressão de que seu Bat,is,ta,

oSc. funtlmnentais... alé:m de bel'l'ador, era filór,;ofo. E o pior é que' nem ad:l�n-

A situa�ão· politica serã

OBRI.GADO, DR. ADERBAl
Roberto Máttar

"

DO .Senado

RIO, 8 (V. A.) - A semana politica que atravessamos
não apresentará novidade de mcnsa até o seu final. A

pari ir, porem, da próxima sexta-feira, o ambiente assumi
rá outro aspecto. E' que naquele dia o PSD, em conven

ção, deverá homologar a candidatura elo sr. João Goulart
à vice-presidência da República, como companheiro de
chapa do sr. Juscelino Kubítschek. Em torno deste acon

tecimento há uma série de boatos, perspectivas e conjec
turas ,cada qual, é logico se enquadrando nas conveníen
cías politicas deste ou daquele setor.

Há, assim, os partídartos da ala dutrtsta, dentro das
hostes do PSD que, não concordando com a candidatura
do ex-ministro elo Trabalho, pensam em combate-la. Os
trabalhistas estão na expectativa do resultado desta con

venção para só depois dela se atirarem à luta, ao lado elo
ex-governador mineiro. Mas existem tambem dentro elas
fileiras trabalhistas os que, não sé enfileirando nessa cor

rente, aguardam o lançamento da candidatura Adernar de
. Barros pana dividirem entre este e Juscelino Kubitschek.

ADEMAR A �MEAÇA

E no sábado, isto é, no dia imediato, o Partido Social
Progressista fará no . recinto do Palácio Tiradentes, ,sua

convenção. Embora haja os que afirmam ainda que Ade
mar ele Barros ainda não está definitivamente resolvido a

correr o páreo da sucessão, temos razão para afirmar que
a convenção lançará a sua candidatura com grande estar
dalhaço, tanto que a Rádio Guanabara comandará uma

corrente de emissoras num total de 21, para, irradiar os

trabalhos da convenção.
A pletora de candidatos que, para multas, está sendo

encarada como capaz de preparar novamente um aniQi_:
ente que venha favorecer a -bese do golpe, que já parecia
superada, estará assim a partir do proxímo sábado, au ..

mentada de mais uma, aspirante ao Palácio do Catete, na
pessoa ele. Adernar de Barros. E um ele seus lideres maís
autorizados dizia hoje, euforico, ao representante do "Cor
reio" que pelos calculas pessimistas, Adernar sairia de são
Paulo com mais de um milhão e 200 mil votos ..

UNIFICAÇAO POI..ITICA
Pois embora pareça íncrtvel. é quase Impossível a esta

altura dos acontecimentos falar-se ainda na possíbilídade
.de um reexame da situação sucessoría C0111 a retirada, se

não de todas pelo menos ele algumas das candídaturas já
lançadas, este movimento ganhará 'corpo precisamente de

pois' do lançamento da candidatura do chefe populista.
O ponto ele partida para este movimento será dado si

murtaneamente na Câmara e no Senado com a leitura do
manifesto ele que há tempos se· Jalqu como sendo um do
cumento destinado a lançar 'a candidatura Osvaldo Aranha
à suprema ruagístratura da nação. Seus idealizadores, que
até aqui não .tínham concordado na divulgação

\
de ta! do

ciu_i:�eí}Ü),.' reseíveram agQ_rajazê-lü por �"Vário� cffiQtiv�s. _
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Apenas o lVIajor Lupércio Lo-pes, da Delegacia Fiscal,
m.e forneceu algo: dias de 'pagaulento do funcionalismo fe

deral, a promoção de um conterrâneo, uma festa na Pa
lhoça, sei ..tá! A Capital, pacata, provinciana, comporta.dís
sima, não me dava vez. Lá na Itaioca, das Cidades Mortas,
de MÓllteÍl'o Lobato, ainda sucedia alguma coisa" nem que
fôsse a pl'esença do ma.is faliüo dos circos, de cavalinhos.

�qui, nem isso! E quando eu anunciava ao seu Batista o

meu nada de novo, seu Batista ria, E eu não gostava des
se risu do seu Batista, POl''l''c' desconfiava nele suspeitas
mgito vigorosas e pouco lisong..:eil'aS" sõbre minha compe
tência pl'un:;-siona1!-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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S - Domingo - Farmácia Moderna - Rna João Pinto.

I 14 - Sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio -

Rua Felipe Schmidt, 43. -

O leHor e ncontr..T't.. n\J�ta co- " .

luna, tnforrnações que nec lib._
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- Bitteneourt n.

I AUdJ'ade) I

'1'
'" ;Ul. ANTONIQ GOMES DE

Das. 16 iI;Í 18 hanl - Ora. CONSULTAS dai 10 -- li 110'
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Fernando ll.aC::h",do i, - AI.rli. -- rio» e útero.
1

Ortopedia Caridade. dhil'ialJ1ólute d&. 8 à.I
'l'elefone: II.ZlIi Conlult6rio: BUli NIUI" JIúI- Coulultório' V'n.ur !Il.,il"G14l& Con.ultório; João Pínto, UI. 10

Con8ultal: dlll 8,00 I. 11.111 c1�ado. 'I - Con.vitali ... li li a.

I
DRS 16 às 17 diariam"ntc. 2" 3" 4" das 14 às 16 horas,

e das 14,00 Ih 18 boru lS hora'.
,

11)81
16 ã. lS horlll. IIfe'los f::>8 Sábados no Consultório à Rua João Pinto

Exchliivamenta com sara mar- Re.,!dêneía: Rua Harech.í Utli-
.

RUidêncía ô Raá ltQClIIÍ'llva lIil. Res: Bôcaiuva UUi.
nr. 16 (10 andar).

c..... ' lbll1'lD':, • '- 'ou: '7i* "'one: a·...s. Fone: - �.71'. i{�81DENCrA.ô - R' li Daart.
Sh II teto 129 - Í"lorianópoiiil .

A IMOBllIARI,A "MIGUEl DAUXH ESTADO

INICIANDO AS SUAS VENDAS OfERECE-

1)111':18'1'ül0 DA ÁGRICULTUR.\ OSERViCO FLORES AL I
DELEGACIA FLORESTAL

I
-O-

ItEGL)NAL Am..UNIS'fRA�AO
., "-cortt.:!),, COM O ES'l'ADO Dl!. ({edação e Oficiou, à rua Con

Melileico !\lafra. n. )60 '1'1;1. 3022
�.o\MTA. CATARINA - ex. Postal' 1311.

Díretor r RUBEN' � ).. RAMOS ..4 V 1(8 O
A tle)eg••cia Florestal Re,rional,VENDE

Gerente: DOMINGOS li'. li.
AQUINO

Itepreilent!llltell
Represeutaeõee A. S. L�u.

Ltda,
Rua Senador l.l .. nta., 60 -- lio

andar.
Tel.: �il-fí924 -- Rio de' ;aneiro.
!tua 15 de Novembro �l!8 6"

andar sala M% - São Paulo.

Uma casa ampla, construida em um terreno de

20x19,50, localizada no centro .da cidade, sendo parte fi

nanciada, entregando-se a casa desocupada. Preço .. ,.

Cr$ 800.000,00. Negócio urgente.
-0-

Duas casas, localizadas em um terreno de 9x53, sito
no Estreito, sendo uma de alvenaria e outra de madeira.

Preço Cr$ 300.000,00.
-0-

Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito

no Estreito, sendo uma de madeira e outra de material.

Preço Cl'$ 220.000,00.'
-0-

Uma casa de madeira recem-conetruida, pintada a

óleo, Iocal izada em um terreno de 20x25. Negócio urgen

te. Preço Cr$ 95.000,00. Estreito.
-D-

Uma casa de material, localizada num terreno de

lOx500 sito a rua 14 de Julho, Estreito. Negócio urgente.

h'c,ço c-s 140.000,00.
-0-

Uma casa de madeira recem-construida ainda não

habitada, localizada em um terreno de 10x30, sito em

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00.
-0-

Uma casa a Rua Conselheiro Mafra.
-0-

Dma Casa a Rua Fernando Machado.

110 senttdo .1e coibir, ao maxíme pos
sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológícos que
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
,de todos os proprtetártns de terras e lavradores em geral,
para a exígêncía do eumprfmenrn do .Código Flurestal
(Decr, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum proprietário de terras ou lavrador pudera

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
com antecedência, �\ necessária Iteença da. autoridade flo
restal competente, conforme dispõe o Códig'o Ftoresta! cm

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores
sujeitos a. penatídades.

BEFLORES1'AmNTO
Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e se

mentes de espécies Ilorestaís e de ornamentação, para for
necimento aos agricultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda uríentaeâo
técnica necessária. J..embra, ainda, a possíbflldade . da ob
tenção de empréstfmos para ref'Iorestamenro no Banco rio
Brasil, com juros de 7% e praso de 15 anos.

Os interessados em assuntos florestais, para a obten- '

ção de maíores sclarecímentns e requererem aatortzacüo
de lícençapara queimada e derrubadas de mato, devem
-dirigir-se à:� Ag ênoías Florestais Municjlmis ou dlretaruen
te a esta Repartdçâo, situada à rua Santos Dumont nv, 6
em Floi'ian.'iJ><';Us.

'I'elefône 2.470 --- Caixa Postat, 395,
l!:lldereço telegráríeo: Agrisílva - Ftor-ianópolís, S,

!NFORMAÇOES
UTEIS
-0-

ASS1NA'J'Dl{A�
Na CQIII'-"I

Ano ....•. ' .....•••. "'" 170,00
8elUestl'e , ...• C1'$ 1;0,00

No Iuterler
Ano ..•.•..•.. • .•••. CI" 2')0.00
Semestze •.....•...... Cr�UU.OO
Anúncio mediante -ontráto,
O� origin·1is. mesmo não pu

bricadoa, não aerão de otvtdos.
A direção não se reaponaal iliza

pe lo s concei tus emitido. nOI li '

ti�oli ílS.Íll.ll.!!oa,

--;."....__.....__ •._---- ...---------

-0-

A tô
. fi

Uma grande casa com terreno, em Santo n orno. 'I
P teço Cr$ 150.000,00.

=-..._.....__........·"'>....X'........o...·, ..,·__...__.....,F._ r""��_�� . ..,.,�"'�

-0-

Duas casas de madeira, localizadas em um terreno

de 20x28, de tamanhos diferentes, situadas junto a Es

cola de Escrita e Fazen da da Mar-in ha, no Estreito, Acei
ta oferta. Negócio urgente.

-0-

2.404
l!,U1Sií
:"-6&t

Vi-agem com segurança
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBU8 DO

RAPIDO ,(SUL""BRI�I,LIJI-·BO;.,'" Co rp o de Bombeiro•....

.III.) li 17 ,Suviço Lue tlteelarna·

Ftortanópolís - Itajaf - Juínvllle -_ Curitiba Ipoel�.�:; úi;I�' 'ê;);;i'8��'J';�
..... Po lte ia (Gab. Delegado) ••

.",.,.

ICOMPANHIAS
DJI

Age'"nCl·a" K.us Deodoro esquina._da TRANSPORTES
. - • Rua Tenente Silveira AÉR.EO

i'fAC .•• ", .•.........•••

..
...__---...;�- __ . _

_.

1 Cl'llzeiro dCJ Sul ....•. � . r

_. ��� -

«_ - _.�w�=::=::.���=-.�.'*l tt:��r .:::::�::::::::::::
_ ILóide A-ére�, .

iRaRl
'. , ' .

8l'andinaV!li 4', 1 ..

BOTÉIS .

Lux ........•.............
Mllgestic .... , ......•....

M�üopol .........• , .•...

La f'orta .' .... ,.,' .

Caeique "", ,

CenU'lIl •• _ ••.• " ..•..•..

.c;"trela , ..••.............

1���,�k�ÍTO"""""""
.

" Disqu.e , ..•.•

.'
.. ," '.1_ ••••

Três magn if iccs lotes na praia do Bom Abrigo. Pre

',(0 Cr$ 170.000,00.
-0-

Quatro lotes no centro da cidade. Preço
Cr$ 550.000,00.

-0-

Quatro lotes na cidade de Londrina, Estado do Pa
raná, Preço Cr$ 180.000.00.

e
-0- l

Um lote de 10x34, a rua Tupi'nambá, Estreito. Aceita
I

1.7UO
lUiOO
a,66a
U26
lU,":!
%.íU5�
lI.600

oferta..
-0-

Uma casa situada na PraJ'� do Bom Abrigo, e um lo

te anexo, com onibus na porta. Preço Cr$ 150.000,00.
\fencte-se a casa ou o tel'J;eno em separado.

-o....,..

Duas' casas de material, situadas no Morro do Ge

l'Rldo, tendo cada casa seis peças. Preço das duas

Cr$ 150.000.00. Facilita-se p3 grtmento.

l!.O21
2,l!76
I.U7
2.;j�1
! Hw
�,tl94
a.li71
U61l

oe
�----------------------------------------�-----------------=-------�------�-----

avio-Motor «Carl Hoepcke>,
íj

RAPIDE'Z - CONFORTO � SEGURANÇA
Viagens entre FLORIA.NOPOLIS II .RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajaí, Santos, São Se-.
bastião, Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro últi.
mos lI'IF'enu parut movimento ds passagelroa.

As escolas em S. Sebas'1,iâo, Ilha BlIll.I" Ubatuba niW
prej'udieú:·,ão o horário de chegada no RIO (Id4) •

ITINERARJO DO N/N "CARL 'HOEPCKE"

l'l'lNERARIO PARA O MÊS DE JUNHO
I D A

Flcrtanépolts
25-5

6-6

18 .. 6

30-6

Itajaí
27-5
8-6

20-6

VOLTA
Rio de Janeiro

1-6
13-6
25-6

Santos
2-6
14·6
26-6
-----_

FARMACIA DE PLANTA0

Trajano,
22 - DomIngo - Farmácía Noturna - Rua Trajano.
28 - Sábado t tarde) - Farmacia Esper-ança - Rua

Conselheiro Mafra,
-

29 - Domingo - Farrnácta Esperança - Rua Conse
lheiro Mafra.

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Santo
Antônio r Noturna, sttuadas as ruas Felipe Schmidt 4,�i e

Trajano.
.

A presente tabela não poderá uer alterada SAm prévia
autorização dêste Departamento,

_"'_-- ..---- ---'__ J_. . __ ......_ ..__

Raios X
lf.parel.hag-elll mnd�rna ti CO,UI pleta para Ilua,\quer C:'ilU1UI

radioJbg1co.
Radjogl'iUla� e radioscopla:--.
Pallmões e coração (torax).
F..stomago - 111ttstinos e ftgado (CGIe'('j�o!:,1'aj'ia).Rins e bexiga (Pit'joguaflal.
Utero e anexos: llistero-salpingogratill com iu"'uila.

ção da.s trompas para diagItô"tico da OI!:steriEtb.de.
Radio�l'rarra>l de USSOli em g�rab
Médidas e.s:a.AS düs ãi:lmt'tros da bacia para Url�llta�

ção do parto Olá.dio-relvÍmetr"ia).
Dlàrlamente na l\-Later',rLldade Dr, CarIo.:! t'm,";ea,

..

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOG.�DO _

,Rua Vitor Meirele». ISO.
"ON!!.:: lAS!! - F·lorinnópoli.

Restaurante Napoli
RUA Marecha.l Deodoro 60. ,

Em Lages, ilO sul do Bruu,' o melhor I
Desconto eRI)edal p:ira I)! senhores via,Janw.

. . _ -----�-----------

Lavando com Sabão

"V'iraem Especialidade
da Ola. TIIZIL' INODSIBI1L-JoIDJllle. (maroa registrada)

economiza-se tempo�
e dinheiro

------��._-_.__.�-----._-_... -_..._._-_ . ..-......._�..._-----
--, .•._----,---_. - ------
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•
. tia, a estima e a admiração do povo catarlnense, A mo-

.

I' rena de Itajaí, representante do "Bloco dos Vinte" da- 9 DE JUNHO
I 10 DE JUNHO

. i

quela cidade, no contato que manteve com os redatores A data de hoje recorda- A data de hoje recorda-

........................,_.. • ,: dêste. programá, na residência do dr. Dib Cherem,. im-
nos que: nos que:

pressronou VIvamente pela maneira cordial e amistosa
-

_em �.597, na Cap.itania I - em 1.580, morreu o ra-

.1NQ'U IETUDE �e. Souza, .funcionário da com que detalhou as emoções vividas quando da realiza- de Sao VIcente (Aldeia de moso Luiz de Camões'

Stand.ard .0Il Con:.pany I ção do sensacional c�ncurso promovido pelo .Clube do Reritiba), faleceu o padre I - em 1.801, em DUl�quer-
�ovem Aldorí SO�lza Penhasco, do qual saiu-se vencedora por expressiva mar-

José de Anchieta, nascido que na França, nasceu Emí-
_ Jovem Gustavo RIchard gem de votos. em San Christobal de La Ilio Luiz Mallet, que chegou

= st,a Djanü:a Oli_:�ira, I. C0n�i?ada pelo� Acadêmicos da Faculdade de Cíên- Laguna, Capital de Teneri- ao pôsto de 'I'enente-gene-
s

SI. Antonio Bessa,

le-,c. IaS
Políticas do RIO Grande do Sul, Ana Maria seguiu fe (Canárias) em 19 de Mar- ral do Exército Brasileiro e

sidente em Lag�na; para Pôrto Alegre, recebendo, então, grandes homenagens ço de 1.633;
,

teve o título de Barão de
_ sra, Melacia Albuquer- da sociedade gaúcha.

- em 1.636, partiu de Itapevi. Faleceu em 2 de [a-
que
.. I O matutino "A HORA", daquêle Estado, publica, em

Porto Calvo, com a missão neiro de 1866. E' o Patrono
_ sta, �eh Gondin ,sua edição de hoje, o seguinte, Com respeito à nossa

de bater os holandezes, o da Arma de Artilharia do
_ menma Sanda, estrec' "Miss". bravo Capitão-mór . Felipe Exército Brasileiro'

mosa filhin�a do �istinto I Ana Maria Siqu-eira Heusi conquistou Pôrto Alegre Camarão; '- em 1.822, a� tropas
casal Ernani-Oswaldina Fu- com a graça comunicativa de seu sorriso e sua irradiante

- em 1.647, em Lisboa, portuguesas desembarcaram

ri�. I sim�atia. O p�vo, postado ao longo do percurso de seu
faleceu o heróico General em Itapirica, palco de san-

sta. DIla dos Passos
_ .

desf'ile, pela CIdade, saudou-a com alegres e carinhosas Matias de Albuquerque, grentas lutas durante a

FAZEM �NOS, A�ANHA: piadas, nas quais se espelhava a admiração prestada a
Conde de Alegrete, Coman- guerra da Independência :

;. ----:- menmo SergIO-�ubel1, ,linda morena que o Estado vizinho nos enviou. A gentil dante em Chefe das Forças - em 1.842, teve início a

fllhI�ho do sr. Ernan i Por- ,catarinense, por sua vez, ficou vivamente impressionada 'Brasileiras contra os ho- revolução dos liberais em

to, FIscal da Fazenda do .Es- pela beleza das nossas garôtas, confessando ao repórter landezes; Barbacena, Minas Gerais;
tado, � de sua exma. esposa ,que, de chegada, ao vêr tanta carlnha bonita no aéropor-

- 1.814, foi assinado - em 1.865, travou-se o

d. EdIt: Porto;
,. . � to, sentiu-se nervosa, intimidada pela primeira vez, te- o .áto final do Congress� d.e célebre Combate de São

_ SI. Ten. Getúlio Lelis mendo o confronto que a visita lhe impunha. VIena ,referente a restituí- Bõrja. Haviam os para-

Pontes, Oficial da Reserva I Recebida carinhosamente pela SOCiedade porto-ale- ção da .Guiana Francesa, guaios atravessado o rio

Rem:ll1era�a do E::cército e I grense, representantes das autoridades locais, jornalistas

'jconqUistada
pelo B�'asil. em Urug .\1i e marchavam sô

pes.soa muito relacionada e e grande número de populares, Ana Maria foi saudada 1809; bre São Borja, ao mando do

estImada nesta Capital por nossa mimosa e elegante Miss Pôrto Alegre, senho- ..

- em 1.8�5, chegaram ao Major López, sendo repeli
_ sra. Manoel Cabral rita Léa Penna, que num brilhante improviso cumpri- RIO de JaneIro. os primeiros do pelo então Coronel João.

A galante menina Eliza- Iára Maria Abreu ,�onseca, esposa do. sr. Fran- Imentou sua colega na beleza, ofertando-lhe um ramalhete Icolonos �ue VIeram fundar Manoel Menna Barreto com

beth Luz Souza, encanto do f Completa hoje o seu 60 CISC? Fonseca, residente em de viçosas flôres e entregando-lhe as chaves da cidade, Petropolis ; o l° Batalhão de VaI untá-

lar do nos�o .prezado. conter- aniversário. natalício a ga- Laguna
'. . lem nome do Prefeito Municipal, dr. Manoel Vargas. Fa-I -.

em 1.947, .no Rio de rios da Pátria;

rãneo e dístínto amigo sr, Jante memna Iára Maria, sra, Arnalie Marie lou em seguida o acadêmico Ilo José Albuquerque, que
Janeiro, �aleceu o Sr. To- - em 1.880, em comemo

Brasiliano Souza e de sua diléta filhinha do sr, Wen- Bohn, esposa do sr. O. G. em rápidas palavras agradeceu a gentileza da' Miss Santa maz Delfmo Santos, um dos ração ao tri-centenário da

exma. sxposa d. Wanda Ma- ceslau Botelho Abreu, fun- B�hn, reaidente no Estrei- ,Catarina, que veio prestigiar com sua presença o grande últimos. constituintes de morte de Luiz de Camões,

ria Luz Souza, completa, na cionârto público aposentado, to,
. ,

baile com que seus colegas ela Faculdade de Ciências Po- 1891, f i lho do consagrado realizaram-se em Portugal

data de hoje, o �eu 3 aniver- e de sua exma. esposa d. I � sta Mana do Ceu To- líticas e Econômicas homenagearão a oficialidade dos \l.oeta catarinense Luiz Del- e no Brasil imponentes co-

sário. Maria Konecki Abreu.
: lentll1.o ..

vasos de guerra que ora nos visita, Pôrto Alegre realizou, fmo. Nasceu a 24 de Setem- memorações.

Por tão auspiciosa efemé- ,O Estado apresenta. feli-
- Jovem Waldir LIvra- às 23 horas, nos salões do Teresópolis Tênis Clube. b�o de 1859, naquela mesma

ride engalana-se festivamen- citações. mento. Organizou-se depois a anunciada passeata em carro
CIdade.

te o seu lar, recepcionando - sra, Eliane Collaco
- sta. Elisa-Carmem La- de tolda arriada, cedida pelo Govêrno do Estado, prece-

o grande húmero de amigui- Paulo, esposa do sr, prdf.j
combe dido de batedores e com 'um numeroso cortejo de Carl'M

nh08 da graciosa Elizabeth, :-Tilso Paulo;
. - sta. Vera Lucia Teixei- conduzindo a comissão de recepção.

'

sendo oferecidas-,lautas me- - sra. Ondina Flores Soa- ra. Finalmente, o cortejo chegou ao City Hotel, onde se

sas de doces e salgadinhos. l'es, viúva do saudoso S1'.
- sta. EdIte . Lebarden- acha hospedada Ana Maria, em companhia de sua mãe,

As muitas homenagens Antonio Paim Soares;
chon

. _.

sra. Julieta Siqueira, srta. Alvina Moellmann (Miss Flo-

que serão trributadas a ga- - jovem Rogério filho do
- sr. SImao SImenow. rianópolis), sr. Luiz Fiuza Limá, Superintendente dos

Jante aniversáriante os de dr. Manoel Lobão 'de Qllei- -:-. sr. Fern�ndo �a.ria. Transportes Aéreos Catarinenses, dr. Ciro Marques Nu-

O ESTADO se' associam, l'OZ, advogado em Tubarão; ! OfIc:al do �eglstro 9IVIl _

e nes (da Comissão Organizadora do Concurso Miss Santa

formulando as melhores fe- -Tenente COl'onél Ra uI i
pessoa mUlto relaCIOnada CatariJ;la), sr. Manoel de Menezes, representante da im

licitações, extensivas aos de Morais Costa, destacado 11a socieda,de local; prensa catarinense e diretor do jornal "A .verdade", dr.

dignos genitores. elem_J::nto do Magistério IvIi� Dib Cherem, representando o Prefeito Municipal de Flo-
() lital' e nosso distinto conter- NASCIMENTO 'rianópolis e o sr. Waldemal' Ariacleto, qúe está fazend ..

MENINA ELIANE S. râneo; O làr do nosso prezado
a cobertura fotográfica do concurso".

,
BRI'rTO � sr. Antonio- Manoel da conterrâneo e distinto àmi- Como vêem, hão só em Santa Catarina camo'também

Sil:a, escriturar�o da �ire-l' go sr. Lauro Battistotti, do
em PÔTtO� Alegre; a "Miss Sa,nta' Catadn�" têm recebiclo

Vê transcorrer, nesta da- tona da Pl'oduçao AnImal alto comércio local, e de as. mais eloquentes demonstrações de carinho e apl'êco.

ta, a de seu 30 aniversário - jovem Ozamir, filho do suá exma. esposa d. Nisia
mercê suas g·ran-des qualidades de legítima repl'esentá'n-

natalicio, a inteligente me- sr. Os:ar Schmi�t .' I Annita. S. �attistoti, acha�
te da beleza aa mulher caÍl1l'inense.

nina, Elüme, diléta filhinha - .lavem NaclÍ AbI Ja- se ennquecIdo, desde 5 do

do sr. Almir Sartunino de pu!', funcionário Público Es- I
corrente, com o advento de

Britto, Professor da Escola tadual � seu primogenita, uma galan

Industrial, e de sua exma.
- sra. Jovita da Costa te menina, nascida na Ma

esposa d. Ely Garcia de Lima, esposa do sr. Ten. ternidade "Dr, Cl'alos Cor-

Britto. David da Costa Lima, da Re- reia", nesta Capital, e que
Recebemos atencioso COl1- munhão dos Bancários e Se-

Por tão grata data os ge- serva Remunerada da Poli- recebell o 110me de Lenita.
vite para assistirmos a Pás· curitál'ios, e exmas. famílias,

, 'a l\,T'I't d E t d coa dos Bancários, cujo pro- no Colégjo Catarinense.'
nitores de Eliane oferecerão CI .luI J ar o 'S a o; I Ao venturoso casal as fe-

�

ás suas amiguinhas lautas
- sr. Manoel Salustiano licitações de O Estado. grama é o seguinte: Após à Santa Missa, terá

mesas de doces.
lugar uma festa de confra-

O ESTADO apl'éSenta fe-
, ;iI;•••" � Dia 10-6-55 - (sexta-feira) ternização das famílias ban-

No Sindicato dos Bancá- cárias e securitárias. Haverá

rios, às 20 horas, palestra pe.. sorteio de brindes em acôrdo
lo Revmo. Mons.. Paschoal com o número dêste "convi-

Gomes Libreloto. te-ingresso", distribuídos, ex-
Dia 11-6-55 - (sábado) clusivamente, aos presentes.
Na Igreja de São Francis- NOTA: - As confissões se-

"{ua

'I........................ '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. co, às 19 horas, novena pi'C- rão ouvidas no dia 11-6-55
�\,[ãe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. paratória. na Catedral lVietropolitana �
?ai
i)ata �a·s·�J'·m'e'n't:o"

. . .. .. . .. Dia 12-6··55 _. (domingo) Igreja São Francisco, a par-
. . . . . As 8 horas - Missa e Co- I. til' das 17 horas.

. !::stado -civil .'
.

8}mprego ou C�I:��":::::::::::::::::::::::::::::::::
:::;argo do Pai (mãe) ., _ , .

Inquieta-me a suprema indiferença
Que torna os corações empedernidos.
Inquieta-me o sofrer, a dor intensa,
Dos que trazem na bôca vãos gemidos!

Inquieta-me essa busca pela crença
De uma vida feliz onde os sentidos
J'ámais despissem d'alma a fôrça imensa

Capaz de sufocar os seus bramidos.

Meu ser reclama aos céus um lenit.
Para o pobre infeliz que apodreceu
No pesado mortal que o fez cativo.

E é tal a inquietação que nele existe

Que a tenho como dor que me nasceu

Do prazer indizivel de sei' triste!
GERALDO RIBEIRO

x

ANIVERSÁRIOS
<'. I n�s genitores as felicita

�til�, çoes dos de O ESTADO.

MENINA ELIZABETH
L. SOUZA

\
licitações

MENINA MARIA-PALIVTI
RA SOARES

É d� festas, amanhã, o lar
do nosso prezado e distinto
amigo sr. Doralécio Soares,
Chefe de Clicheria da Im

prensa Oficial do Estado, e

de sua exma. esposa com a

comemoração do aniversá
rio natalicio de sua graciosa
e illteligente filhinha Maria
Palmira.
Nesta oportunidade as

amiguinhas da galante ani
versal'ian te compartilhan do
Com a intensa alegTia aos

de sua família, apresentar
lhe-ão significativas provas
de apreço.

Os de O ESTADO, apre
sentando felicitações a jo
Vem aniversariante, se con

gratulam com os dignos ge

nitores.

MENINO SERGIO-ROBER
TO STODIECK

Transcorre, amanhã, a do

aniversário natalicio do me-
•

..<--

nUlO Sergio-Roberto, estre-
moso filhinho do nosso pre
zado conterrâneo dr. Henri
que Stodieck Presidenté da
Justica do 'frabalho e Pro
fesso� da Faculdade de Di

reito, e de sua exma. espo
sa d. Maria da Graça Sto
dieck.
No ensejo muitas serão

as 'felicitações que levarão
ao galante aniversariante os

seus inumeros amiguinhos,
sendo recepcionados em vol
ta de lautas mesas de doces
e guaranás.
Ao á1ÜVel'Sariante e

FAZEM ANOS, HOJE:.

Pedimos aos nossos distintos leitores,. o obséquio de
weencher o COUpOl1 abaixo e remetê-lo à nossa Redação
.fim de completarmos quanto antes, o nosso Cadastr�
30cial.
'l'ome .................

,
"'

JURI SIMULADO NA FACULDADE
, DE DIREITO

Pr03seguindo nas suas ati-I re118es, aos futuros advoga
"idades, o Centro Acadêmico dos.
fará realizar no próximo Sá-I Desejando obter um maio1'

bacia, às 14 horas, um. j�ri s_i- hrilhanti�mo, o C. A. convida
mulado, do qual partlcIparao I para aSSIstir a esta sessão
vários acadêmicos de Direito,

'
todos os desembargadores,

I juizes, promotores, advoga
Este juri tem por finalida-I dos, Univers:itários e o Povo

de dar prática, nas lides fo- em geral.

ALA MOÇA DO P.S.D.
Convocação

De ordem do Sr. Presidente" convoco a todos os mem

bros do Diretório Regional da Ala Moça do Partido Social

Democrático, para a reunião a realizar-se dia 9, quinta
feira, às 10 horas, em sua sêde, à rua Ascipreste Paiva n. 5,
quando serão tratados assuntos de importância ligados ao

interesse intel'no.

(ass.) Braz Silva - Secretário ·Geral

� ....,.-.;&.------...._,...-----------_."""",,_

,

PERDEU-SE
Perdeu-se no trajéto dos Correios à Praça Getulio

Vargas, uma pasta contendo livros comerciais e doeu
mentos que só interessam a quem perdeu.

.tn e 1 reg l' na Caixa' Postal na' 239,

MISS SANTA CATARINA HOJE E AMANHÃ
NO PASSADO

PASCOA DOS BANCÁRIOS

André Nilo 'I'adasco

CLUB� DOZE DE AGOSTO
PROGRAMA DO M1llS DE JUNHO

SÁBADO - DIA 11 - GRANDE BINGO DAN

ÇANTE, EM BENEFICIO DA SOCIEDADE DE AM
PARO A VELHICE.

DOMINGO - DIA 12 - "SOIRÉE" ROMAN
'TICA DO DEPARTAMENTO FEMININO EM HO

MENAGEM AO "DIA DOS NAMORADOS", DAS 21

À 1 HORA.
SÁBADO - DIA 18 - NOITE DEMONIACA,

COM OS "DEMONIOS DO RITMO" E "CACÁU E

SUA ORQUESTRA". "SHOW" E ATRACõES VA-
RIADAS.

•

ATENÇÃO: - Por motivo de fôrça maior, a

grandiosa "FESTA DE SÃO PEDRO", será realiza
da na noite de sábado, 2 de Julho entrante, podendo
as reservas de mesas serem feitas na Secretaria do

Clube, a partir do dia 10 do corrente.

O DESVIO DAS ÁGUAS DO energia elétrica, pelo racio-
J

PARAíBA namento etc.? Já pensaram
Realizou-se no Country na fa'lta que nos podem fa

Clube, de Itatiaía, na terra zer os 4.0 metros cúbicos

_fIumin,eni:)e, o Congr'esso de p01_' minuto, snbtraidos ao

Defesa do Rio Paraíba. A Paraíba
o

pela Usina de .Ca
êste conclave compareceram raguatatuba e jogados ao

:lutoridades m uni c i p a i 8 Mar?

Prefeitos, Deputados Esta- Deve haver solução para
duais e Federais, além de o problema ele energia elé

representantes das classes trica em São Paulo. Não se

conservadoras. poderia aproveitar a água e

QuaI_ o motivo desta reu- devolve-la ao rio novamen

nião para defesa do Rio Pa- te? Não acreditamos que
raíba que tantos benefícios Sã,o Paulo para atender ao

pi_.e·sta à terra fluminense e seu progresso, precise pre
ao Distrito Federal e a. Mi- ,judicar outros Estados. São
nas Gerais?

.

I Paulo pelo contrário sempre
Existe um perig'o na cons- çimentou pela sua evolu

trução da Usina Elétrica de ção" a evolução do Brasil.

Caraguatatuba no território I Mesmo porqt(e
.

o probeh�a
paulista! Vão desviar o RiO; do desvio das águas do Pa

para mover as suas turbi- raíba não se constitui um

nas o que diminuirá o volu-
I
Caso regional, pela sua gran

me de água em 40 metros de importância o caso se

cúbicos por minuto. Estas torna nacional.

águas vão ser jogadas no

oceano, depois de terem ser

vido à citada usina .

A população ribeirinha da
terra fluminense é grande,
as vantagens e � serviço
que o Rio Paraíba presta à
terra fluminense são inco
mensuráveis. De modo que
é fácil a qualquer leigo ima

ginar o preJ UlZO que êste

projeto poderá ocasionar.
Não é assunto que deva

ser olhado apenas pelos ha
bitantes do Estado do Rio e

pelos fluminenses que que
rem bem à sua gleba, tam
bém o Distrito Federal e

Minas Gerais serão prejudi
càdos pela diminuição do

volume de águas da bela e

importante estrnda natural.
. Já há um descréscimo nor-,
'. mal pela falta de refloresta- ·1'mento. Na época da estia-
gem quanto o Rio de Janei-I
1'0 sofre pela escassez de

•

•••AVENTURAS:OO ZE-MUTRETA
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PROSSEGUIRA' DOMINGO o TORNEIO DOS ClASSICOS "NElSON t�AIA MACHADO" COM A REALIZAÇÃO

-

DE MAIS BOCAiUVA

QUATRO ENCONTROS, A SABER: FIGUEIRENSE X PALMEIRAS, NESTA CAPITAL; CAXIAS X HERCllIO lUZ, EM JOINa
VILlE; OllMPICO X A-MÊRICA, EM BLUMENAU E FERROVIÁRIO X AVAl, EM TUBARÃO.

Em prosseguimento ao

Torneio Varzeano de Fute
bol do Atlântico, realizou
se, domingo último mais
uma rodada, constando de
dois encontros, a saber: Na
cional 5 x Ipíranga 2, jo
gan do o quadro vencedor as
sim constitui do: Wilson I,
Cicy e Wilson II; Lourenço,

Em comemoração à Ba- val. A tabela ficou assim 01'- Domar e Waldir' Marinho
I . , ,

talha Navãl do Riachuelo, ganizada : Toide, Hugo, Aires e Pinga.
s�rá disputado, no próximo' As 14 horas - 5° DiSÜ:!-1 Como prelimin�r defronta
sábado, no, campo da F. C. .to Naval x Escola de ESCll- cam-se TamOIO x Olavo
F., gentilmente cedido pelo I ta e Fazenda. Bi lac havendo o primeiro
seu presidente sr. osnil Às 15,30 horas - Esco-. goleado pela contagem de
Mello, um Torneio

Trian-Ila
de Aprendizes Mafinhei- 13xO. Marcaram os tentos:

gular de Futebol entre as ros x 5° Distrito Naval. para o Nacional Domar (3)
As 17 horas - Escola de e Toide (2); para o Ipiran

equipes do 5° Distrito Na- Escrita e Fazenda x Escola ga _:_ Marinho e Adi e para
val, Escola de Escrita e Fa- .d_e Aprendizes Marinheiros'. o Tamoio - João (3), Ni
zenda e Escola de Apren- Será franqueada ao pÚ-, mi (3), Paulo (3), Niltinho
dizes Marinheiros, em

diS-,' blico
a entrada naquela pra- (3) e, Bera.

puta de 11 medalhas ofere- ça esportiva localizada na

cidas pelo 5° Distrito Na- � Praia de Fóra. '--------FEDERACÃO ATLETICA CATARINENSE
. ,

Nota Oficial n. 8�55
Nóta: As partidas terão CONCURSO MISS IPIRANGA

a duração de 20 minutos, di-
vididos em dois tempos de Nalideranca a srta Ilenice Vieira10 minutos, havendo 5 de " A equipe elo Tasco ams-

1°) Dar pósse ao novo Di- descanso e 10 de, intervalo F ti I d
I

V'I O
F I

n hâ iniciará sua. temporada
reter do Dapartamento de de uma para outra partida.

=< es Iva ,ommgo na I a - perana em gramados portugueses,
Atletismo, Senhor Silvio J 4°) Marcar de acôrdo com Dirt 30 último, ás 19,30 horas a 3a apuração, prelian do na cidade do Por-

Ney Soncini. o Calendário Esportivo, as horas, na sede do Clube, te- Aguarda-se com grande [ro contra o F. C. Pôrto.
20) Abrir inscrições para I datas de 11 e 12 do corrente ve lugar mais uma apuração, ansiedade a renl ização do

o campeonato citadino de para a efetuação do Campeo- a. segunda, do Concurso Grande Festival Esportivo --�-------�,-- .. ,

20 páreo - Às 9,20 horas basqueteból, categoria de nato Estadual de Basquete- "Miss Ipíranga", quando se 'de domingo que terá o pa-
c

Clube de Regatas Almi- adultos, até o dia 16 de [u- ból Juvenil, tendo por 10- achavam presentes diversos ' trocin io do Ipíranga, e ten-

rante Barroso, de Porto Ale- Classe aberta - cut-rig- nho as 18 horas, i cal a cidade de Itajaí, obede- diretores do Clube. Após
i
do por lacaIo seu Carrrpo.

gre (cores: azul e branco). gera a 2 remos com patrão 3°) Marcar o torneio ini-l cendo o Regulamento e 'I'a- grande expectativa das can-I Os Clubes que já assegura
Clube Náutico America, - 2.000 metros -- Homena- cio de basqueteból catego-' béla a serem anvíados para. dírla tas, teve início a apura- ram a sua participação no

de Blumen au (cores:
_

preto gem a.o Clube Náutico .Ria-Iria ,de adultos para o dia 18 'os Clubes Partici�antes: ção, que forneceu o seguiu- Grande Festival são os se

e verde).
'

I
chuelo pelo seu 40° aniver- de Junho, obedecendo a se- 5°) Conceder licença por ·te resultado: Dulce Cardo- guintes: São Pa ulo F. C.,

Clube N?ut!co Atlânti- �ário de �un.c1a.ção, - Taç� ! g��inte tabela conforme sor- tempo. !ndeterminado �o, Li- 80 150 votos; Elenice Vieira ,�. A., Ponte �reta ambos

co, de Joinville (cores:
I'

.

C�ube Na utico RIa chuelo teio efetua do pelo Conselho ra 'I'enis Clube das ati zida- 250, que somados ao resu 1- J uverus : FlL,ll11111enSe F. C.
branco e verde). e medalhas de prata e bron- Técnico:

_

des desportivas desta Eede- ta do anterior dá o seguinte Pantanal, Coríntians F. C"
Clube de Regatas Aldo ze. 1° jogo: inicio as 19,30 ração, dando ganho de POl1- total: Elep.ice Vieira 553 vo- Fluminense F. C. Prainha,

Luz (cores: branco e ver-: ,Balisa 1 - Club� Náut�co horas
, . .

tos � seus adversário' n.as tos; Dulce Cardoso 389; Figueirense F. C" Gremio

melho). I Riachuelo - Moacir 'I'zelin- Clube Atlético Catarmen- partidas em que o mesmo 111- Marlene Mafra 71. Lamenta- Inapin rios Catarinense Gre-
Clube Náutico Francisco leis, patrão e remadores se x Clube Doze de Agosto tervir no campeonato cita- velmente, por 111 o t i vos mio Esp. INCO, Western F.

Ma rtínellí (cores: vermelho Odilon Maia Martins e 2° jogo: -Caravana do Ar dino de basqueteból juvenil alhfios à sua vontade, não C" Esperan-ça F. C., Rio
e preto). Kurt Ângelo Kupka. - x Clube Atlético Catarinen- óra, em curso, a contar de poude comparecer e COl1se- Bra'nco F. C., São Pedro F.
Clube Náutico Riachuelo Balisa 2 - Clube de Re- se 2 do coaente mês. quentemente depositar os C., Gremio Esp. Iapetec,

(cores: azul marinho e gatas Aldo Luz - Álvaro 3° jogo: Caravana do Ar x 6°) Abir inscrições para votos já vendidos, a Srta. America F. C., União F. C.,
branco). Elpo, timoneiro e remado- Clube Doze de Agosto a "Corrida da Fogueira" a Maura Silveira. Ficou mar- Limoense F. C" Austria F.

res Edson Westphal e Fran- Autoridades para o Torneio ser realizada no próximo dia cada para aproximo domin- C., Fel'l1anno Raulino E. C,
cisco Schmitt. Início 24 do corrente, solicitando go, na sede do Clube, às 16 e Flamengo E. C.
Balisa 3 - Clube de Re- Delegado da F. A. C. Dr. aos filiados que se façam

Arbitro geral - João Ba- ,gatas Almirante Barroso João Batista Bonnassis representar com suas equi-
__ t�ta dos Santos. ; (barco de Martinelli) - Apontador: Niréfs Ha- peso

Juizes de saida - Osni Alberto Vitorino, patrão e viaras 7°) Marcar as datas de

Mello e Tulio de Rose. remadores Manoel Amorim Cronometrista: Nilton Pe- 13 e 14 de Agôsto para rea-

Juizes de percurso - Al- e Walter Karl. l'eira lização do Campeonato Re-

cides Elpo, Adolfo Cordeiro Balisa 4 - Clube Náu- Arbitras: gional de Atletismo, catego- Noticia-se em Porto Ale-, 26, contra adversários que

e Roberto Müller. tico América Harriz 1° jogo: Rozendo Lira e ria de Adultos obedecendo gre que o Floriano, de No..vo
!
serão escolhidos oportuna..

�'----�,..�-----

Juizes de chegada - João Weisenberg, patrão e rema- Oswaldo Meira ao Regulament� a ser envia- Hamburgo, recebeu convite �":,,.,.._-���-�-.

lVIário Zommer, Ad Millen dores Reinwald Koch e AI- 2° jogo: Oswaldo Meira e do pa.ra os Clubes., . I para re�l�zar cjois j?gOS em men�e. 'Ao que parece o

da Silveira e Arnoldo Ré- fredo Strehlau. Nildo SeU Florianópo]js, 6 de junho MonteVIdeu, nos dJas 19 e FlorIano aceitará o convite,

gis. 3° jbgo: Erico Straetz Ju- _de 19&5. - f:,
-

, .. _ _

Cronometristas - Aroldo 3° páreo - Às 9,40 horas nioi- e Oswaldo_ Meira Nilton Pereira - Secretário J3e.íj.il$$aa.,.lj•••a••ti•••••�.8•••••@Il••:ia{j@.

Pessi e Oswaldo Meira. �lasse Aberta,
- Double-I ,-

COQUEIROS PRAIA CLUBES'klff - 2,000 metros - Em
•

'

_ = _

-----

1° púreo - As 9 horas ��m;;aa;��c:oM�ll:���e�f�t�� I SILVIO SONCINI NA DIREÇAO DO
a 4C����sEStl�����e�etr��les ��;�':;:i�c�:s�U�od:��0400 ��� I SETOR DE ATLETISMO DA F .A,e. De conformidade ;o�v�c���fSãO da Assembléia GEr-

i'1od c.ie 10 do corrente mês e· de acôrdo com o art. 34 dos
• Taça "Sulacap" e meda- ça "Clube Náutico Francis-

I Silvio Ney Soncini, sem to do corrente ano. Muito se

lhas ele pl'ata e bl'onze. o M' t' II'" e d lha f
.

d t
'

d
-

d 1 8SLÜULoS, convoco os srs. sócios proprietários do C,P.C.
c ar me 1 me a s aval' um os as ros maIS, espera a açao o renomae o

I. I
I ,'" LI, (:m A:lsembléia Geral, a realizar-se no próximo dia

Ba lsa 1 - Clube de iRe- de prata e bronze. completos do espOl'te-base, esportista naquele setor da
gatas Aldo Luz _ Álvaro Balis):!. 1 _ Clube Náuti- 'Ide Santa Catal'Ína de todos F. A.,C,

'; de junho, quinta-feira, às 19,30 horas, em sua sede so-

Elpo, patl'a-o e l'emadoI'es A'
.

R d t b d
. ..i.l-l, decidirem sôbre a proposta de fusão, oriunda do

co merl a - .ema ores Ias empos, aca a e assumn' I

Flávio Pinho de Oliveira, Harry Kreutzfeld e Heil1z 10 exercício do cargo de', Parabens ao desportista i �;,;lb� _12, �� j�Ô:�O,." �rop�st� j; ecstudadfl. e_ aprovadil
Amo Cunha, WilS0I1 Boa- Steirnann. membro do Conselho Técni- dr. João Batista Bonnassis, 1",,10 un",: o e I eU1tl�0 o . . . en: sessao ele 2 do

bal'd e Antônio Marão Netto. B I' 2 Cl b NJ' t'; d F d
-

Atl't'
I

'd t d F A C I n:esi11.o mes, tendo em vlst.a o que preceItua o art. 39-H
a lsa ,- u e au lCO ! co a e eraçao

-

e lca i presl en e a . . . pe a
I E j. t .L

B l' 2 Club N' t' F'
.

M t' lI' R C t
.

V Ih I I' Ih -

d'
c os 'sva lHOS,

a lsa - e au 1- 'lanCISCO ar·me 1 - e-
I

a annense. e o e ea 'esco a que nao po la. ter "'l" l' 2- d 'd '19
R' h I J

-

L 1 d lV,r· I S'l' 'J I d I t di' 1
' , . , �I onflnopo IS, tl e malO e ,55

co dac ue o - oao eone ma ores �anoe 1 ven'a e

li
Jata ha 01' e os espor es fi. SIC o a maIS fehz. SonclDl, J

-

"'1' 1\,Y I Pt] C 'D' N
' ,.

d P I t
-

d W lt d S' , G I
' fia0 .1.', 01 luen,( es - e (O - o exerclClO

e au a, pa Tao e rema 0- a ,er os antas.
,

entidade da Praça enera

I
certos estamos, não decp- i 1 P' 'dA

.'

.. .

L· d lfo HOlll'g K t B I' 3 CI b d R O" d"·' t d
'

'A ' . ,( a leSl encla.
res III o ,UI' a lsa - u e e .e- sorlO, lrlglra o se 01' e clonara. o contrarlO sabe-I _, .,__ . �

_

Krüger, Arno Adolfo Knorr gatas Almirante Barroso - I atletismo, estando já elabo- rá imprimir novos rumos ao
-

PRECISA-SE
e Nilson Bridi. Remadores Natalino Conca-I rando o regulamento para o

I atletismo catarinense, colo-
'

Balisa 3 - Clube Náuti- to e Ernani Concato. I Campeonato Regional de
i
caudo-o em lugar destacado Estudantes preeisam de um qu_arto bastante eg-

co América - Hary Kreutz-· (Continua no próximo_nú-! Atletismo que será realiza-lua panorama esportivD ua- paçoso.
feld, patrão e remadores mero) ! do nos dias 13 e 14 de agôs- ; cional. ' Tratar nesta Reda!<ão.
---------------------

4

Esportivo"
� 8GQa..ôiltifJ.afi.4iIi11..fi.Iit•••a••w••••••�Ii.I1. �"r-5-'�Jo'.�-f''''''� ""--".�-="i�e\tQlla. .�.���(l.8••••••áI••••••••••••••�••••••fI•••••••08.ijÜ.

-o Estado
C�egarao aman�ã .08 . remadores �aUC�08
PORTO ALEGRE, 8 (V. cha que disputará a regata com timoneiro e double- madures Wilmar Eiras, WaJ,·

A,) Em vista de terem suas Marinha Nacional, patroci-: skiffs, as guarnições bar-I ter Kamínski, Ernaní Con

guaruf çô s vencido as duas I nada pelo 5° Distrito Naval, roaistas feito o percurso catto, Ivo Rittmann, voga e

eliminatódas_ orgaJ_li�ad!'ls I" que ,se,rã realizada, ,dOI;1Ír:_- ,sem contendor. A primeira, Assis Prerucíni, timoneiro,
pela Federação Aquátrca do go proxrmo, em Plortanópo- I composta pelos remadores venceu folgadamente a guar

Rio Grande do Sul, o Clube liso As duas provas realiza- Karl, Amorim e timoneiro níção do Vasco da Gama,
de Regatas Almirante Bar- :,Llas com tempo chuvoso e, Vitorino, terminou em 7'·58". terminando em 7'15".

raso deverá fornecer as ;'ond:ls picadas, tendo em' A segunda, integrada dos

guarnições de equipe gau- �duas delas, os de paír oar I' i.rmãos Concatto, terminou o

percurso em 7'38", enquanto
que o four 'com timoneiro
zebrado, composto pelos re-

TORNEIO TRIANGULAR EM COMEMO
RACAO AO ANIVERSARIO DA BATA-

i

LHA NAVAL DO RIACHUElO

A equipe barroaista se

guirá sexta-feira, às 8 ho

ras, pela Varig, para Flo

rianópolis.

R�SOLUÇÃO DA DIRETO
RIA E DO CONSELHO

T1l:CNICO

PROGRAMA DA REGATA DE
DOMINGO PRÕXíMO

Hans J. Post, Carl Heinrich
Walter Melchers, Oswaldo
Gaulche e Osni Gracher.
Balisa 4 - Clube Náutico

Francisco Martinelli - Er-

Acaba de .ser organizado
o programa da competição
remistica de domingo pró
ximo, nesta Capital, sob o

patrocínio da Federação
Aquática de Santa Catarina
e em homenagem ao contra
almirante Paulo Bosísio, co
mandante do 5° Distrito Na

val. Ei-lo:

Clubes participantes

nani Rutkoski, patrão e re

madores Cláudio Morais dos

Santos, Leibnitz Juliano de
C. Cabral, Adolfo Anastácio
Katcipis e Antônio Azeve
do.

Autoridades

o FLORIANO CONVIDADO PARA
JOGAR EM MONTEVIDÉU

ASSEMBLÉIA GERAL

Corrida de 1955

o ESTADU

A diretoria do Bocaiuva
Esporte Clube acaba de ter
a gentileza de nos remeter
uma "Permanente" para o

ano d 55, o que agradece
mos penhorados.
-rvluito obrigado, pois.

NA VÁRZEA

o VASCO EM
PORTUGAL

TERÇA
QUINTA
SABADO

.

DOMINGO
PARA

CURITIBA
8_3;0 PAULO

RIO
-x--

SEGUNDA
QUARTA
SEXTA
SABADO

PARA
PORTO
ALEGRE

RESERVAS:
Con�. Mafra, 6

Lavadeira
Oferece-se lavadeira efi-

ciente, cuidadosa, l'ápidR,
econômica e higienica. Pode
trabalhar 5 dias a titulo de

expel'iência, sem pagamento
ou qualquer compromisso.
Tratar a Rua Conselheiro

Mafra, 6 fone 2358, loja de
Pereira Oliveira & Cla" com
a Lavaroupa Prima, a ma

quina de lavar mais vendida

AVISO
A Sociedade Catarin ense

de Estatística avisa aos in
teressados que a rifa do ca-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Uma das cenas mais co

aventes' do romance de
U1

I "C tAldous Hux ey, on ra�Qn-
t" é a morte de uma crran-
o ,

, .

d
ca em consequenClU a me-

�ingite, infecção da mem

brana que cerca a médula

espinal e o cérebro. Quando
foi publicado aquele r?man
ce, em 1928, a moléstia era

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL
MOÇAS DES.ANJ ilfU Íl.&SI

HOMK!'n� SEM ENERGI..\..
Não é sua culpa!

�. � rra(rucza que o deixa canudo, Pílido,
("tiro moleza no corpo e olhos sem brlÜ'.J.

A fraque:lc arri,s a 'vida porque roubl

aiS fÔTça� par", o trlif.;,1I1ho.

VL'l.lDLOL

81!111euta )" gl0tlUlo� aanguineos e VITALJZA o aaniU'" til'

If3<jUI?(iiJo E d", gosto dellcíoso e podt UT usado em todllt

II' idadu

.----,------�------------

r

APELANDO PARA A CARIDADE púBLICA

"São João", no Estreito.
Qualquer auxilio poderá ser

deste Jorhal.
Eis o apelo que transmitimos

entregue na Gerência

aos nosso leitores

FEITO SENSACIONAL

jFlorianópolis, Quinta-feira, 9 de Junho de 1955
�==���������������-------------

Centro
.

Catarinense
Rio de Janeiro

1° Vice-Presidente - Dr. Lionel 'I'hieme.
20 Vice-Presidente - Dr. Max Tavares D'Amaral.
'Secretário Geral - Jornalista E. Póvoas de Siqueira.
10 Secretário - Jornalista Laércio Cunha e Silva.
20 Secretário - jornalista Walson Simões Bidiguray.
1° Tesoureiro - Senhor Gil Theodoro de Miranda.
20 'I'esoureiro - Senhor Oswaldo Bíttencourt Corr-êa:
10 Bibliotecário - Senhorita Jandira Coelno.
2° Bibliotecário - Senhor Cléris Rosar.
10 Orador - Professor Arnaldo S. Thiago.
20 Orador - Deputado Josué Cláudio de Souza.
Procurador - Senhor José Rodrigues da Fonseca.
Conselho Fiscal - Almirante Arnaldo Pinto da Luz,

doutor Adolfo Konder e engenheiro Francisco Benjamim
Gallotti.

Suplentes - Dr. João Geraldo Kulnma-nn, Senador
Saulo Ramos e deputado Leoberto Leal.

Agradecendo a valiosa atenção de V. Sa (s)., quei
ra rm) aceitar os protestos de nossa maior estima e con

sideração.
Jornalista E. Póvoas de Siqueira - Secrêtário Geral.

o lado bUI8['!JIa., ciência�11Antonio Castro Ruiz sempre fatal, como o roman- do se passou, também, a es- ainda nao se satisfaz com o

Icista salientou, amargamen- creptomicina, o índice de so-I b,arulh� das buzinas de .�u-
ôb "'t te. brevivência se elevou para tomóveis, motores de avioesViiória se re a mmmgr e

Depois daquela época, 92,6%. Dos sobreviventes, e martelos mecânicos de a-

contudo, a situação mudou contudo, cerca de 20 por brír asfalto, e que procuram,
interarnente. Em uma forma cento apresentaram conse- algo de realmente barulhen
daquela enfermidade, se- quências posteriores da en- to, como um tremor de terra,
gundo anunciam dois médi- Eermidade. ou mesmo o som de duas ga
cos da Escola de �\[edicina Finalmente, quando se a- laxias que see encontram.
da Universidade da Cali- juntou a aplicação intra- O fato de que existem pes
fórnia Meridional, a aplica- muscular da terramicina 'ao soas dotadas desse gosto
ção de drogas de sulfa to1'- tratamento, cerca de 97 por que não podemos chamar
nou possível salvar 15 por cento dos pacientes passa- propriamente de apurado e

cento dos enfermos. Quan- ram a sobreviver, ,e' apenas xistem mesmo é assegurado
4,3 dos sobreviventes apre- pela venda de um disco gra

sentam consequências pos- vado nos Estados Unidos
ter'iorea da moléstia. apresentando ambos êsses

O diagnóstico rápido e o "efeitos sonoros".
tratamento imediato da mo- O primeiro é o rugido a

léstía continuam a ser de terrador do um terremoto,
grande importância, mas a atravessando as rochas, tal
meningite já não significa a como foi captado, por um

morte inexorável, como no sensível microfone. Na 011-

romance de Huxley. tra face dodisco, ouve-se a

estática produzida pela co

Barulhos de terremotos e lisão de duas nebulosas, ca

galaxías da uma das quais mail' que
Vvívemos, provàvelmente, a Via Látea. 'I'rata-se das

na época mais barulhenta ondas hertizianas geradas
que já atravessou o mundo, pelo choque cósmico, capta
e, no entanto, já gente que

I das por um rádio-telescópio.

CONGRESSO INTERNACIONAL DO
TRABALHO

Recebemos a seguinte comunicação, que muito

nos'l'LONDRES CE. N. S. --:- O Ile�ações de operários e pa- desvaneceu:
Diretor Geral da Orgalllza-; troes que asaistem as reu- Temos a grata satisfação de comunicar a V. Sa (s):
cão Mundial, do Trabalho, ! n iões da Organização Inter-

que, na Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 1.5sr. David Morse, declarou nacional do Trabalho.,., ,
do corrente foi eleita e em seguida empossada, a nova di

na véspera do 38°

aniversá-I
O Congresso :-eallzara retoria dêste Centro, que reg-erá os destinos do mesmo

rio do Congresso Internacio� seções durante três �eI�a- durante o biênio 1956/1957 fi. qual ficou constitui da da
nal do Trabalho que fOI nas, contando com a repr e- seguinte forma:
inaugurado no dia IOde I sentação de 70 estados e

-

Presidente - Engenheiro Líbero Oswaldo de Miran-
junho, em Genebra, que Sir uns 12 territórios, não-me- da.
Arnold McNair, ex-preai- tropolitanos. De acordo com'

dente da Côrte Internacio- o sistema trtpart ito da Or-

nai de Justica chefiará o ganização, cada país envia

Comitê integrado' pelo sr. urna delegação integrada
Pedro Alba, ex-presidenee por representan!es do: tra
da Câmara! de Senadores da balhadores, dos patrões e

Repúblíca ,Mixicana. e ,o do , govêrrio, Urna das ca

juiz A. L.�Oonerlius, da CÔ1�- racterísticaa ímportgjites do

te Feaéi'al do "Paquistão. c,oiígresso é a grande quan
Seu trabalho será o de in- tidade de observadores e

vestigar (Í), con trôle governa- conselheiros dos territórios

mental sôbre as organiza- não-metropolitanos que com

ções de operários e patrões, pareceram.
de acôrdo com a decisão to- Dentre os assuntos que

mada pelo Executivo da 01'- serão discútidos estão a

ganização Internacional do proteção pa�'a. os trabalh�do-
, Tarbalho no mês de março res temporários nos paises

passado, a fim de por um pouco desenvolvidos; rea

término à controvérsia sô- bilitação ".vocacional p�ra
bre a definicão "Iivre e in- os incapacitados e enS1110

dependente"
.

aplicada à de- vocacional na agricultura ..

I "FRATERNÃLMENTE" DIVERGEM ·OS���I'
JOSÉ PEREIRA, casado, com tres filhos (3 anos, 2

LIDE- ES COMUNISTASanos e 1 e meio anos), doente, não podendo prover os
.. R .,

'
,

.

meios de subsistência, tendo procurádo todos os rec�r
sos de Lei e não o conseguindo, apela para os coraçoes
cristãs do Povo no sentido de o socorrer, minorando as

sim as privações por que vem passando, juntamente com

,

sua esposa e filhos.
.

Mora no tunel existente nos terrenos do antlgo Forte

Conquistado o Kanchenjunga '

LONDRES (E.N.S.) - feliz expedição ao Everest,
Ao escalar _o Monte Kau� lo Dr. Charles Evans (líder
chenjunga, da cordilheira do grupo atual), e o senhor

Rimaláia o pico mais alto George Band.
do mund� entre os ainda nã.o I A ex�e�içã.o se d?teveJ a

conquistados, a equipe bn-' curta dIstanCIa do �lmo. Is-
tânica escreveu ou�'a pá- I so foi feit� para evItar que

gÍ11a na história dl;lS proe- a populaçao local se ofel1-

Zas alpiúistas da Grã-Bre- desse, po!s ela crê que seAus
tanha. As informações rece- deuses VIvem no cume des

bidas de Darjeeling, chegam se monte.

justamente dois anos-depois A notícia causou grande
da notícia da ascensão ao assombro nos meios alpinis-

t d D 'e l' J'a' q'le o LONDRES (E.N.S.) - AEverest, divulgada em 2 de 'as e arJ e mg, c c
• _

Kc h
.

11ga el'a conside- exposlçao em honra de Nel-junho de Ui53, dia em que anc en.lu, .

d d' 10foi coroada a Rainha Eliza- rado mu-ito mais difícil de, 81011,. InhauguraMa no ula 'tOI d e Evel's't ' c e .1 un o no useu lVJ.arl 1-beth II da Ing·laterra. esca ar o qu o . I '. .

N 1· A eXIJedic.ão foi patroci-' mOI Npacl.ona.1 dLe Gdree1nwAlclha equipe que rea IZOU '

dI Alpine Club e a pe o rImell'O ar e o -

essa nova facanha figuram na a pe o
, "

t d h ' J P L O dramatLÍrgo Sheridan,d
.

h Ro aI Geographical Society. mII an a o, sen OI, .

....ois dos que compun am a • y
_ Thomas, ofereceu eSpeCIaIS que era tesoureiro na Ma-

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA atrativos aos turistas que rinha Real em 1806 decla-
Cirurgião Dentista visitam a Grã.-Bretanha. rou referindo-se à morte

Consultório: Rua D_ Jaime Camara, 9 I Entre as peças expostas de Nelson, ocorrida em Tra-
Horário: Segunda Quarta e Sexta feiras das 8 às figuram diversos manuscri- falgar no ano anterior: "A

11 horas I t�s, a maioria d?s �uais exi- fama de Nelson será impe-
Terca e Quinta feira, das 14 às 17 horas ; bIdos pela' prImeIra vez. recível". Transcorridos cen-

Ate�de à noite exclusivamente com hora marcada. l1l:sses manuscritos integram to e vinte e cinco anos da

Capoeiras: Terça e Quinta feira, das 8 às 11 horas I' uma vasta coleção 'de dO-Imorte do Almirante a frase
Sabado, das 14 às 17 horas. cumentos pertencentes ao de Sheridan continua tendo

;PR}'�ÇOS 'R 'ZOÂ:VEIS . . [famo�() 'i\lmi'rante, ,qlle ,Pfl;1!-
J
t&do 0 seu :v,a'0.)'. __............

LONDRES B.N.S.) - Lí- se vê atacado por um dos
deres e partidos comunistas chefes do Partido Comunis
da Europa continuam fa- ta Italiano, o vice-secretá
zendo el1tre si criticas acer- rio do mesmo, Luigi Longo.
bas iniciadas com a mu- Uma característica que
dança da política do Partido

I
distingu.e estas explosõ.es

Comunista, em Moscou, a- das Intutas outras ante1'lO
cêrca do Marechal Tito. A res é que agora não se tra
última salva partiu elas li- ta de "autocríticas" egocên
nhas comunistas italianas e tricas, o conhecido método
está dirigida contra o Par- comunista de justificar uma

tido Comunista de Trieste, mudança na política do Par:
o qual, por sua vez, vem tido. Trata-se de críticas
éncetando sua propaganda- entre os próprios 'partidos,
em direção a Moscou. O ór- dirig'idas através das fron
gão do Partido Triestino teiras l1acionais-comunistas
"Ir Lavaratore" nega-se a e cheias de tado o veneno

mudar de' passo quando o habitual existente nas ri
faz seu irmão maior. Agora xas "fraternais".

EM EXPOSICAO
1

Manuscritos de Nelson
saram em virtude de seu

testamento a Lady Hamil
ton, sendo mais tarde ven

didos para satisfazer suas

dívidas.

,...._ -,-'._
EDIFICIO "FRANSCISCO GRILJ..O" EM CONDOMINIO

Incorporadores: Nicolau Grillo - Neogenio Grillo e Dr. Arnoldo Suarez Cuneo
Pa vímentos de conjunto de escritórios vendidos.
Encerramento d�s vendas de apartamentos dil\ 15, de Junho.

Informações á Rua Arcipreste Paiva n? 17 - Telefone 3.427.

Reconstruindo .•.

�His.6rico Edifício do êeculo XVI\ ,

LONDRES (B. N. S.) - servando todo o encanto da de Holborn, contempl�u
;�a cerimônia de

hlaugura-I arquiteturn
elo S.éculo �VI, através da po�'ta de. entrada

cão do histórico edifício da "de pequeno oaS1S no cora- da, fachada ísabelina que
;;Staple Inn" celebrada 011- cão de Londres". ' conduz ao pátio interno o

cem, Sir Hart.ley Shawcross Um numeroso público desfile de uma procissão
qualificou a antiga pousa- composto, em sua maior par- en cabeçadn por um homem
da que foi reconstrulda con- te por artesãos do distrito carregando u'a maça e

, , ,

vestido com uma toga rica-
mente a dorria da, que se de
teve finalmente no exterior
do edifício reconstruido.
Ante a fachada, Sir Har

tl ey, que é o tesoureiro do
Colégio de Advogados de
Grays Inn (proprietário da
Staple 1n11 desde há sécu
los) felicitou a todos que
tomaram parte na recons

trução do edifício, e disse:
"As orígens da S tapIe 1nn
se perdem nos mistérios

-

da
história, mas é um fal;o que
p.or um longo período Gl'uys
Inn e Spaple tem constitui
do alga como uma universi-
clRde par:" os estudos jurídi
cos.

. Sir Hnrtley fez notar a

seus ouvintes que o antigo
l'elógio de Staple Inn, cons

truido há 198 anos, nada
sofreu ao ser destruido o

edifício em 1944 por uma

bomb .., voadora.
N. da R. - A nova "Sta

pIe Inn" foi inaugurada. em

31 de maio findo.

Atenção
Atendendo à vários pedidos a direção do Bairro Bom

Abrigo resolveu por à venda mais uma quadra naquele
futuroso Bairro.

Serão atendidos apenas os 20 primeiros pretenden
tes, de vez que novo loteamento só será realizado alguns
iLnos após.

Assim sendo solicitamos aos interessados no� pro
curarem a partir de domingo dia 5 do corrente para a; es
c,olha e reserva do seu lote.

Ven das à vista ou à prazo.
O proprietário

,

Extensa ZOD-a alagada pela
. ruptura de um aç�de" _

. SANTA MARIA,. 7 (v. AJ

I �ra�to, ,�1l11 cftclaver amda naa

- Rebentou a taIpa ele Un1 ldentl1lcado. .

:tçucte localizado no Pinhal, i O açude em questão e1',l

], 12 ouilônietros desta cicla- ele propriedade do sr. Gu;:;

de oc'asionanclo a morte de tavo Franz, A prefeitura e 'iS

di�el'saS pessoas e causando autoridades pOliciais estão

prejuizos incalculavels à la- tomando todas as providcn- I"tn'Dlf"lurco dovoura, partlcularmente à de das, sendo qne o prefe1to \.lu � Cf

t
' hoje mesmo pediu cl'etJ,fto à DASPr�o�coritecimento teve lu- CâIuarR Municipal Par� en·

.,

gal' às 21 horas de sábado úl- frentar a emel'gencia, Escala das prOvas a serem

timo, tendo as aguas inva- realiz,Illlas no mês de Junho
dido um bom numero de ca- Atenção C. 282 - COLETOR DO
sus existentes nas redonde-

'

M. F.
-

Uma Sra. Francêsa. ensi- D' 18
'

14 h Lzas, inclusive um clube, o
.

la ,as ' oras -J e-
na o FRANC1l:S em aulas .

I
-

T 'b t"
.

d"Gaúcho" cuja sede, cons- glS açao rI u al'la e, e

Particulares. Informações: F d P 'tO h" d Struida de madeira, permane -

, azen a e 1'a ICai e er-
Rua Nerêu Ramos, 26. .

ce submersa. O sinistro foi VIÇO.
devielo às fortes -chuvas que

TOSSIU ?
Dia 19, às 8 horas - Con-

têm caido neste mi1l1icípio, -, •
tabiliciade e Matemática.

Até u'ora, foram encontra- Dia 20, às 8 horas - No,-Não deixe nue as Bron. � 7.,.:J D' 't P t
A

dos os corpos da srft. LUlza ... çoes)ue IreI o, 'OI' ugues e

Poersch0, es asa do sr: I{,o,,, quites, ou Rouquidões amea· Estatística.
berto Pael'sche, e de dois fi- cem sua saúde! Ao primei- C, 293 - MARINHEIRO DO
lhos mBnores, Heloisa e Wal- 1'0 acesso de tosse, tome "Sa- M. 1V1,
demar. Tambem desapareceu tosin", o antisétieo das vias Dia 18, às 14 horas-
o terc"iro fliho do casal, Prova escrita.

f respiral,<Jl'ias. "Satosin" eli· C. ,294, - FOGUISTA DOWlac1imir. Os.. corpos oram

enterr::l1os 11051' lJela Prefei- mina i1 tosse, da novas for- M. M.
tum. Nã.o foram ainc1a en- ças e vigor. Procure nas "Dia 19, às 8 horas - Pro
contrados os corpos de umn farmácias e drogarias "Sa- va escrita.
SBllhora de 11011'8 Elira e ele, . 'LOCAL DE REALIZA--<'. _. ,

• I tosin", que combate as bron.
seu fHho, Joao, N!1 localldad'3

. ÇAO: - Escola Industrial
de Três Barras, a 30 quilo- qUltes, as tosses e as cem· de Florianópolis, à rua Al

u� das dos-l'esfriad.os. mil' nte Alvim, 19.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



6 Florianópolis, Quinta-feira, 9 de Julho de 1955
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;"

Cem na Bibliaa Mão

QUINTA-FEIRA,9 DE JUNHO
< '

Que farei, Senhor'! (Atos 22:10). Ler Atos 22 :�-16.
Para que o encontro de Cristo com Saulo no ca:rll?�o

de Damasco, fôsse algo mais do que uma extraordínârla

experiência, Paulo percebeu que tal visão demandava al

guma ação de sua parte.
O fato que a salvação é uma dádiva, uma obra. d�

graça, tem levado muita gente a sup?r .que nad� m_als e

requerido do cristão do que a sua pública profissão de

fé.
/'

Naturalmente não podemos, por nossas obras, con

quistar um lugar no Reino dos céus. Realmente somos

salvos por um ato da graça de Deus, mas se a .salv�ção
tiver qualquer significado para nós e algum efeito sobre

outros, temos que tornar-nos "fazedores da palavra e

não ouvintes tão somente". Aceitar a incomparável bên

ção da espécie de vida que J esus conf�re a Seus dis_Cípu
los e não fazer nada é perder a alegria da salvação. °

despontar de cada nova aurora é um sinal da bondade de

Deus. Como melhor começar o dia do que inquirindo de

Deus o que devemos fazer como vasos escolhidos para o

Seu serviço?
ORA CÃO

Ó Pai de graça e misericÓrdia, mostra-nos neste dia

o que devemos fazer para mostrar nossa gratidão por
tôdas 8S tua bêncãos. Livra-nos da tentação de privar os

\HliTOS da alegría da salvação, que tão generosamente re

cebemos de ti. Por Jesus Cristo, nosso Senbor� Amém.
PENSAMENTO PARA O DIA

Jesus disse: AqufJe que perder a sua vida por amor

de mim, achá-la-á, "Mat. 10 :39".
ROY H. NICHOLS, JORNALISTA (Texas)
SEXTA-FEIRA, 10 DE JUNHO

Mas o Senhor lhe disse: Vai por que êste é para mim va

so escolhido para levar o meu nome diante dos gentios
e dos reis e dos filhos de Israel. (Attos 9:15). Ler Atos

9:10-19.

UM vaso e um continente. Pod� ser usado em atos de

amor, como foi usado para ungir Jesus; em atos de ser

viço,' como foi usado para lavar os pés dos discípulos no

cenáculo; ou em atos de covardia, como foi usado por

Pilatos ao lavar suas mãos perante os magistrados.
A Bíblia se refere aos seres humanos como vasos.

Pilatos era um vaso, mas estava cheio de subst.ância má.

Saulo de Tarso estava cheio do Espírito Santo. Tornou

se Paulo, o maior missionário cristão do primeiro século.
Nossos pastôres são. vasos de Deus. Devíamos tê-los nesta

conta e permitir que derramassem sôbre nós seu conhe

cimento, suas exper-iências e sua inspiração.
Nós todos somos vasos escolhidos de Deus. Devemos

lembrar-nos disto'e orar para que f:le nos encha de graça

para um serviço maior, mais consagrado, mais útil no

Seu Reino.

ORAÇÃO

Pai, nós te agradecemos porque quando nos volta
mos para ti em fé e com corações contritos tu perdoas os

vossos pecados. Faze-nos vasos escõlhídos para o teu ser

viço. Concede-nos fôrças para ser úteis no dia de hoje,
Por amor do Sa-lvador. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Nossa utilidade para Deus e para o nosso próximo
aumenta quando estamos cheios do Espírito Santo.

# J. Richard Berry, Carteiro (Arkansas)

'-

LIRA TEMIS CLUBE
PHOGUAMA DE FESTAS PARA O Ml!:S DE JUNHO

Dia 11 - Sábado - Grandiosa Soirée dos Ca
louros da Faculdade de Far
mácia e Odontologia - às
21,30 horas.

Dia 19 Domingo - Cocktail Dançante, início às
10 horas,

Dia 25 - Sábado - Tradicional Festa de São
João - Farta distribuição
de Queimada - pinhão
amendoim - laranjas -

Dança da Quadrilha e Ra
toeira - Casamento na roça
e muitas outras diversões -

Reserva de Mesas na _ Joa
lheria Müller a partir do dia
13 - Preço Cr$ 100,0'0,

Rio, 4 (C.D.J.) Confir-
mou-se a notícia proceden
te de Londres, de que o Bra
sil retirou-se do Conselho
Internacional d� Açucar,
sediado na capital inglesa,
do qual era membro funda
dor.
Quando da Conferencia
I

Açucareira Internacional,
realizada 'em Londres em

1953, havia o Brasil plei
teado uma quota de 400.000
toneladas metricas para su

primento do mercado livre
mundial. A oferta inicial de
100.000 toneladas, �recusa-'

da pelo nosso País, segui
ram-se novas ofertas de 150' ••�.I
mil a 175 mil toneladas. Ve
rificada a impossibilida de,
por parte do Conselho, de

J tender o Brasil, na medida
sol icitada, e após sucessivos
entendimentos, aceitou a

Delegacão brasileira a últi- ----�.'----

ma ofe�·ta de 175 mil tone- P A R T I C I ,p A ç A O
[adas de quota nasíca, As 2 - 5 - 7,30 - 9,15hs.
Já na safra de 1953/54, LAUUO BA'fTISTOTI 6a) Apresentação ....

aquela quota-não pôde ateu-I SEN:ORA
'

: '1; CINEMASCOPE
der as necessidades de es-

. . �.

Tyrone POWER - Terry
coamento de excedente da PartIcIpam. aos parentes e pes�oas .amlgas o nasci- MOORE - Michael REN-

produção nacional. Diantelmento d� �ua fIlha LENITA, oc��rrIdo dia 5 do corrente NIE Cameron lVIIT-

dos consíderaveia exceden-,na Matell1ldade Dr. Carlos Correa. CHELL em:

tes da safra de 1954/55, re- REBELIÃO NA INDIA
t lu id t' I Clube 15 de Oul ubro Technicolor de Luxo emcentemen e cone UI a, lve- .

'

t'am que ser colocadas no I •
_,

.

Cinemascope
mercado internacional cêr-I Preços: 18,00 - 10,00.
ca de 360.000 toneladas, das Imp, até 14 anos; As 8hs.
quais perto de 300.000 to- CONVOCAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

_

� �

,

._ , <
_ 1� Paisagens Do Brasil.

neladas foram embarcadas, ,r.., r...}itil� Nac.
entre janeiro e maio último.

I ,.

De conformidade com o Art. 48 dos �statu�os,l con- '�'"l U�NizlêJvJ 20) INFERNO VERDE _

Não havendo até o presen- voco os Seí,1hó1'es membros do Conselho Deliberativó para
-

- " Com: 'Douglas F'airbanks Jr.
te momento sido contempla- 'uma reunião' extraordinária, a realizar-se no próximo As 8hs. 30) O CHICOTE DE PRA-
da a ratificação por parte "día 10 (seXta�:&eira) com inicio às 20 horas. Erro! FLYNN - Arrthony 'rÃ - Com: Wip Wilson.
do Brasil, de Acôrdo Inter-I Não havendo número legal, tar-se-à a reunião, meia' STEEL em: P"" 00 A 50reços: " - a, .

nacional do Açúcar, e con- h�ra após, Com qualquer numero, em segunda

convoca-�\
MINHA ESPADA Imp. até 14 anos,

.sideran do a sitauação des- çao. (Art. 46 dos Estatutos).
favoravel da balança comer- Alcides Claudio
cial do País, viu-se o Go- Presidente do Conselho

Ivêrno brasileiro diante de ,Clube t 2 d A Iduas alternativas; ou com- E·'
- ·e gos O

pletar a ratificação e sus-
. nSIna. Se BINGO DANÇANTE

pender as exportações de Dia 11 de Junho próximo, às 20 horas, a Sociedade
açucar nacional, até o acêr- Aulas de bordado à mão. Combinar à rua Feliciano Amparo a Velhice, realizará nus salões do Clube Doze de
to da quota básica, ou retí- Nunes Pires --12, Agôsro, gentilmente cedido pela SHa dígna Diretoria um
rar-se do Conselho Interna- "",�.._ .. .,....,.._....".."..... - ......,_�,���- hingu dançante, cujas mesas, com direito a um carf.âo
cional do Açúcar. V'�nde se Mcveís serão vendidas a c-s 200,00 (duzentos cruzeiros).

'

Vale ressaltar ainda que '� -'"
-

. - Como principal prêmio, a Sociedade oferecerá uma
o açucar é um produto fa- Um quarto de solteiro completo de imbuia, uma linda mobilia' de sala de jantar, que oportunamente será
cilmente perecivel, cuja re- copa laqueada e um jogo estofado. exposta nas vitrines da casa lIoepcke, a Rua Conselheiro
tenção no mercado interno Ver e tratar à Rua São Jorge s /n., sôbre loja SAPS. Mafra, secção Aotochel.
importaria na imobilização
de. grandes recursos em fi

nanciamento, e que 'sua ex-"
portação proporcionou ao

País uma receita cambial
de aproximadamente 30 mi
I hões de dolares.
Acresce que as estimati

vas já feitas sôbre as sa

fras de 1955/56, segundo
apuramos hoje no Itamaratí
demonstram que o proble
ma dos execedentes persisti
rá, em nível superior à

quota efeitiva de exporta
ção adjudicada ao Brasil no
Acôrdo Internacional do

Açucar,

Agência
de

Pü bhcidlÔe
..... "'tal•••
J'Iadaa_u.
..... Ilaeutu

Dê um BOM ABRIGO á sua

saúde, construindo sua casa

de praia num local pítôresco
e salubre,

LANCHA "DE VIDR(lPartido Trabalhi ta Brasileirt)
Diretorio Municipal

. EOJTAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente, edital ficam convocados os senhores

membros dêste diretório para uma reunião extraordiná_
ria, a realizar-se no día 18 elo corrente, as 14,30 horas na
sede elo Partido, á 1'1.1:1 Pdipe Schmidt 42, 2° andar, com a
seguinte ordem do dia:

a) .:_ prestação de conta;
b) - preenchimento das vagas existentes na comissão

executiva;
c)

.

- a{s\intos outros de alto interêsse partídárto.
F'lorranópolis, 2 ele J-unho de 1955.

(':HttY�'l'A['DO C. 'ARAUJO

LONDRES (B.N.S.)
Uma lancha "de vidro"

nclonada por um motor die

sel foi produzida por uma

famosa firma de Anglesey.
O Ministério dos Abaste

cimentos do Reino Unido,
aperfeiç�ando um certo nú

mero de embarcações para
a Selecão Naval da R.A.F.,
pediu; Saunders-Roe "(An
glesey) Ltd. para projetar
e construir uma lancha a

motor de 18 .pés.
Os técnicos da firma de-

cidiram-se por um casco

plástico reforçado de fibra
de vidro, o qual tem a van

tagem de ser imune à cor

rosão.
,

Equipado com um motor
Parkins P3, a lancha desen

volve uma velocidade de 8

nós. Um porta-voz da firma
declarou: "Poucas tentati
vas 'foram feitas antes de

construir um casco de fibra
de vidro dêsse 'tamanho".
A cornpan hia também

construiu para a R.A.F. um

rebocador de 30 pés aciona

do por um motor diesel
Perkins para o serviço com

hidro-a viões. Pode trans

portar 23 passageiros ou

duas toneladas de carga e é

operado por uma tripulação
de dois.
As provas prelimín'ares

em Beaumarís provaram que
a meneabilidade do reboca
dor é excepcional. Tem uma

velocidade máxima de 10'
nós.

------------_-...._._ ---------'-.._--
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Expresso HuriaóópnUs LIda.
\

.Transporte de cargas em geral entre
FLORIANOPOUS, CURITIBA E SÃO PAULO

(��fRO �xeUR�iõNi$TA '�J!rJôkl)d_-flAYllítº..
��Pf:QIG1Q1:�jilltú �

FUNôADO EM 16-9",t:l4

JOVEM CATARIM?NSE ,
.

77"T'f"==--=
. - . _-="-

_o .• " 'i;

,

AGORA, QUE �URGIU A TUA �OCIE_DAót, l'ERÀ�

MAIORES OPORTUNiDADES DE CONflECEil A

n:RRA CATARII\lENSE. NÃO Pl:RCA -, HiPO, EN =

V(A= NOS HOJE MEsMO, rÉu Nb;�t � é:NDf::flf·

CO A CAIXA P\S�fÀL. 4t!9� (lCl/;'i-J6rous-$.C,

COM VUGENS DIllE'fAIS 11: i'ERMA !'lENTES EM CUBOS paóPBI08

I'ILUL: SolO PAULOi\lA'l'lUZ: FLORIANOl'OLiS
Escrltórl0 :

Rua Padre Roma 50 - '�rrelJ

Deposito:
Rua ConselheIro Mafra n. la!)

Fones: 2534 - 2,535
.

Caixa Postàl, 435

End. 1'elegl'âfíco:
Sand ade e Transpolis

-0-

'ii lsconde do Rio Branco

(�i21S')

'ulerOlle 12S0

iiJndereço 1'elegrãtlc::>
Santldra e Trarupolis

.....I.j-

Avenida do Estado 1666/'76

'reletone: 37-30-91

OPERÁRIO A VOSSA DISPOSiÇÃO
CONSERTA-SE FOGúES ECONÔl\HCOS. SERVIÇO

RAPIDO E GABAr TWO. ATENDE-SE CHAMADO A
nOl\UCILIO, ,

São Paulo -- Capital - BP .

Endereço Telegrál1co:
Sandrade e Transpolia'

-0--

Prestdente

'�---------_._-.._----'------:--�-----

Oinemas
CINE SÃO JOSE MINHA LEI

Techn icolor
Atual. Atlandida. Nac,
Preços: 9,00 - 4,50.
Imp. até 14 anos.

(a,ência nl..< Rio de Íllnelro e em Belo HOl'!t:onte com tráte,o tni.tuo ate

Bia Paulo com a Emprêsa de Transpol'te.s lWnaa Oen,bJ S/A,)

3hs.
Howard HILL em:

TEMBO
O DOMINADOR DAS

SELVAS
Ansco Colar
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

As 7,30 - 9,30.
Randolph SCOTer - Pa

trice WYMORE em:

DE ARMA EM PUNHO

As 2 c 8hs.
Sensacional seriado com
pleto em 15 espisodios
A RAINHA DO CONGO
Imp, até 10 anos.

Preços: 7,00 - 3,50.
Technicolor

No Programa:
Fatos em Revista. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.

As 8hs.
Robert srACK- Barbara

BRITTON em:

BUANA, O DEMONIO
Asco Colar

N o Programa:
Noticias da Semana. Nac.
Preços: 9,00 - 4,5Ó.
Imp. até 14 anos.

Participação
OSWALDO UATVIASC1,I;NO DA SILVA

.

--------------�---------

CLUBE R. 6 DE JANEIRO
-- Sábado dia 11 --

GRANDE SOIRÉE COM INICIO ÀS 22 HORAS,
Reserva de mesas com o sr. LIDIO.

� sua esposa d. ZELITA LAUS DA SILVA participam ás
pessoas de sua Famítta e -amígas, o nascimento de seu rí
lho LUCIO, ocorrido na Maternidade "Dr. Carlos Correia",
no dia lado corrente.

.DOCES
.

Aceítam-ss encomendas de docinhos em grande, va
rledads, de tortas, bolqs de noiva, salgadinhos para bati
zaclos, casamentos e aniversarios.

\

Rua Melo e Alvim 17 CChacara Espanha) Tel. 3.416.

,

Para depositoPreCIsa-se comprar ou alugar terreno ou casa velha
-... (grande) próximo de centro comercial.

Informações na "A MODELAR"
'-----------,-------

DR. I N G l E T T O
Uia� nósticf; -'frfl to. Clínico e Cil'lJrgico das Doença-s e

Afecções de Adultos e Crianças.
Pediatria - Ortopedia - 'l'raur,latologill _ Ti.<dologia
Ginecologia, - Obstetrícia - Un.logia -- li:ndocrlnologia.

Curas de érnagrecimeuto e t=ugorde.
Doenças da velhice.
AL'l'A CIRURGIA-

CIRURGIA PLASTICA: Estética e Reuaradora...
Consultório: Rua Fernando Machado, n. ti _ 10 andf:h',

Telefone 22-27
as 14 às 18 hQras (ex-reto a _" �f:i aa{Js),
�,

e ª,os Sábados àtenderá somente com hora

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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=-

"
------,--------,----',

Florianópolis, Quinta-feira, !) de Junho de 1955

Edital de Citação de ínte

re�flado§ ausentes, mcertos

o Centro de Irradiaçãc
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à rua
Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar.
I ENTRADA FRANCA

eRlal S ota· ApoiaRia
--l(

ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO
Rua: Tiradentes, !I.o 20
FLORIANóPOLIS

..

ESPBCIAfIzAD.A. EM ARTIGOS DENTARIOS
Estoque permanente de todos e quaisquer artigos

concernentes ao ramo

EQUIPOS, CADEIRAS E. MOTORES
CASA MISC.LANIA ilatt'j. mos para pronta entrega
b1lldora dOI! RádfOl! R.C.A. Aceitamos encomendas de PLACAS E",MALTADAS

Vitor, Valvulu • DlIe... para diversos fins
.

..,.,'; I ATENÇÃO; Atendemos os senhores Dentistas e

________�
li Protéticos do Interior pelo Serviço de', REEMBOLSO

AÉREO e POS'rAL

�ume, sobre o qual me repor

to e dou fé.
Df!ta supra. O Escrivão:

Gercy dos Anjos,

EJJITAL

exposto querem os suplican
tes legitimar a sua posse so

bre o referido imóvel, de con

formidade com o disposto
nos artigos 550. e 552 do Có
digo Civil. E para o dito fim

requerem que sejam designa
dos dia, lugar e hora para a

justificação exigida pelo ar

tigo 455 do Código de Proces
so CívH, - na qual deverão
ser ouvidas as testemunhas
Dercílio Antônio da Silva e

José Vicente dos Passos, pes
cadores, residentes e domici
liados no local do imóvel, os

quais comparecerão indepen
dentemente de citação. �e
querem mais que, depois da

justificação, seja feita a cita
ção dos atui;\is confrontantes
Tómé José Monteiro e Ve
nâncio Joaquim, residentes
no local do imóvel, - bem
como do Sr. Diretor do Pa�

trimônio da União, por pra
catória, em Florianópolis, e

do representante do Minis
tério Público nesta Cidade;
todos para contestarem a

presente ação dentro do pra
zo de dez dias, de acôrdo com

o artigo 455, citado, afim de,

que seja, afinal reconhecido
o domínio dos suplicantes so

bre o fererido imóvel, cuja
sentenças lhes servirá de tí-

• tUlo para a' inscrição no Re'

gistro de Imóveis. Dá-se a

presente o valor de Cr$ ....

5.000,00, valor atual do imó
vel. Protesta-se provar o ale
gado com testemunhas e 'vis
toria, se necessário. O assis
tente que esta assina tem sua

residência nesta Cidade, á.
rua Coronel Buchele, nO 4,
onde recebe citacão. Nestes
termos P. deferi�ento. Tiju
cas, 16 de maio de 1955. (as)
Claudio Caramurú de Cam.
Poso "Em dita petição foi

eXarado o seguinte despacho;
- "R. Hoje. A., como pedem.

Perdeu-se
No trajeto da rua Bocaiuva ou no _ônibus da Agro

nômica, um relógio de ouro, com pedras, de senhora e

pulseira também de ouro.

Gratifica-se bem a quem devolvê-lo na Avenida Rio
Brànco, n. 74 - Nesta.

-DESENHISTAS
A ESCOLA DE ESCRITA E FAZENDA NECES

SITA nos SERVIÇOS DE DESENHISTAS PARA CO
FECCAO DE CARTAZES E QUADROS MURAIS DES
TINADOS A ENSINO. INFORMAÇÕES NA ESCOLA
OU PELO TELEFONE 6289. AOS DESENHfSTAS JA
INSCRI'rOS SOLICITA-SE ENTREM EM COMUNICA
çÃO COM A ESCOLA.

'EVONI te-

-.= -

.Prccissêo de
Corpus Chrisl i

EDITAL
DOM JOAQUIM DOMINGUES DE OLIVEIRA, por

mercê, de Deus e' da Santa Sé Apostolíca, Arcebispo Me

tropoíttano, 'Assistente ao So110 Pontificio etc.

Aos que o' presente Edital virem, saudaçãn, paz
e benção em Jesus Cristo

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

Dr. E. MoeRlrich
Cirurg. - Dent. .

(com vários e recentes cursos de especíaltsação)
.rperações da bôca, gengivas e max-ilat:._es e extrações difí·
.eis - dentes inclúsos 'í'ratamento atual da Píerréta.

'por operação sem dôr
Pesquisas e tratamento dos fócos de íntecção na raiz do

lente, pelo método "BADAN" - (curso com o próprio
autor Prof. Badan) - tratamento �ficiente rápido e COUl

teste haterlolózíco e contrôle radiodóntico
Dentaduras t Magnetizadas e sem abóbada palatina.

quando anatomlcarnente indicadas.
Pontes: móveis e fixas

R_'\DIODONTIA - DIATERMIA - FISIOTERAPIA

Fazemos saber que, sendo o proximo dia 9 de Junho
consagrado à magna-solenidade de Corpus Christi, em que
se homenageia a proprta Divindade no Misterio do San
tíssímo Sacramento e' para atender aos justos desejos de
nossos amados diocesanos: Havendo por bem confirmar
pára aquela data a SOLENE PROCISSAO DO CORPO DE:
DEUS que se verificará como segue�

, . '

Reunidas as Associações religtosas, .abaíxo especíríca
das, e naquela mesma ordem, dentro e no adro da Cate
dral, um pouco antes das 16 hs. - 4 hs. da tarde - ríesrí
larão ao sinal dado, lenta, continua e ordenadamente, pre
cedidas da Cruz processionalmente, obdecerido ao seguinte

,
intinerario:

Praça ,15 de Novembro, lado do Palacío, Ruas' Viscon
.ele de Ouro Preto, Artista Bítencourt, Sa.ldanha Marinho
Praça Getúlio Vargas, Rua Visconde de Ouro Preto,
Praça Pereira Oliveira. Rua Arcipreste Paiva, Catedral.

A benção, para que não haja interrupção do prestíto,
será dada, apenas, no adro da Catedral, para alcançar a

todos os fieis.
A ordem das Entidades e Associação no prestíto será a

seguinte: Cruz processional, Colegio Coração de Jesus, Asi-,
lo de orrãs, Crusadínhos.: Congregações Marianas Femi
ninas, Associação de Santa Zita, ste. 'I'eresínha, Damas de

Cai-idade, Apostolados da Oração, Ordem Terceira Femini

na, Ação Catolica, Abrigo de Menores, Coleglo Catarinense,
Congregação Marianas Masculinas, Irmandades, Ordem
Terceira Masculina, segundo a ordem de procedencia ou

costume, por ultimo, a Irmandade do SS. Sacramento, Cle
ro e Palio.

Cada Associação deverá apresentar-se com os respec
tivos estandartes e distintivos. São permitidas críànças na.

procissão só vestidas de anjos para abrir o préstito. Os
fieis e Iamílías que não puderem acompanhar a procissão
deverão postar-se nos' passeios elas ruas do trajeto para as

sistirem a sua passagem.
Aos fieis recomendamos o maior respeito ao SS. Sacra

mento, em que está verdadeira, real e substancialmente
contido o Corpo ele Nosso Divino Salvador.

Outrosim, louvamos e encarecemos o piedoso costume
de ornamentarem as ruas e as frentes de suas casas, em

homenagem ao tão augusto Místerío.

Hipotecando a todos antecipadamente as nossos hu
mildes benções, nutrimos a certeza ele que tudo correrá pa
da a maior gloria de Jesus Sacramentado e honra da Re

.ígtâo em geral.
Dado e passado nesta cidade de Florianopolis, sob o

Se1s, das Nossas Armas e Sinal de Nosso Vigario Geral, aos

2 de Junho de 1955.
De mandaclo de Sua Excia. Revma.
(AS&) 1\10118. Frederico Hobold, Vigario Geral
José Renato de Souza, Provedor da Irmandade

,Sacramento.
do SS.

..

e: C I T ,A 1..'
*F�nnlr�nDJíJIZO DE DIREITO DA Tij�lCaS, lB-5-55. (as) ClOVi� i l· LJU I Lnl�

COMARCA DE Ayres Gau1u - Juiz de Direi- I
TIJUCAS co." Feita a justificação foi'

--......-----�--...

exarado o seguinte despacho:
'Façam -se a scitações reque
:idas na inicial. Tijucas,
1-6-55. (as) Clovis Ayres Ga-

E desconhecidos, com o
ma" E para que chegue ao

1)1':1Z0 de 30 dias.
�onhecil11ento de todos e

O Doutor Clovis Ayres Ga-
linguem possa alegar ígno-

rua Juiz de Direito da Co-
" mandou expedir o

-', 1 TIjucas do Estado rancia, •

, ,.

marca c e ,I .

' )resente edital que sera art-

de S�l1ta Catarll1a, na. forma
I <ado na sede dêste Juizo, no

da lei, etc .ugar do costume, e por có-
Faz Saber a todos quant�s na publicado uma vêz no

interessar
. po�sa o presen e oiirio Oficial e três vezes no

edital de cítacao de ínteres-
Jornal "O ESTADO", de Flo

sados aus.entes, ll1certos, ,e -íanópohs. Daelo e passado
desconh.eclclO's, com � prazo

nesta cidade de Tijucas, aos

de 30 dl�S" �ue por .p",rt� �/e lois dias do mês de Junho do

Lauro Sllverio da SIlva
mo de mil novecentos e cín

ruu:h_er lhe foi �prese.nta�a a
luenta e cinco. eu (as) Gercy

petlçao do teor segull1t� ".
-

dos AnJ' os Escrivão o datilo-
S' D' J

.

d Duelto" " ,

Exl110. r. r. Ul� e,
o 5rafei, conterí e subscrevi.

da �omarca. DIzem, Lau� (as) Clovis Ayres Gama -

silvell'a e sua .mulher Ode�e Juiz de Direito. Está conter
Adelaide da. SIlva, - o pri-

me o original afixado na sede
rueiro pes_cador e ,a �egunda Jêste Juizo, no lugar do cos

de profissao doméstica, na-

turais dêste Estado, residen

tes e domiciliados no lugar
"Canto Grande" município
de Porto Belo. - por seu as

sistente adeante assinado, -

que precisandO moverem a

presente ação de usucapião,
vêm expor e requerer a V.

Excia. o seguinte: - 10. Os

suplicantes são posseiros, há JUIZO DE DIREITO DA pastagens e chácaras, sendo
mais de quarenta anos, por si COMAn.CA DE T'[JUC_"S. t f ·t tLi <1 as ex remas Per ei amente
e seus antecessores, -de um

demarcadas com o auxílio
terreno situado no lugar

:mITAL DE CITAÇÃO DE das testemunhas conhecedo
Canto Grande, munic í p i o LN'f'ERESSADOS AUSENTES, ras da posse; 4) Assim sendo,
de Porto Belo, desta Comar-

INCERTOS vêm os peticionários requerer
ca com oitenta e cinco me-

a V. Excia. _ se digne de
tr�s e oitenta centímetro� de

J: DESCONH�CIDOS, COM ;nandar designar dia e hora

fre�tes .por duzentos e vmte I D PRAZO DE TRINTA DIAS. para justificação previa e

e alto ditos de fundos. - ta-
uma vez fyita, sejam citados

sendo frentes n� .

travessão,
O Doutor Clovis Ayres Ga- JS confrontantes do imóvel

com quem de díreíto, e �un- ma, Juiz de Direito da Co- usucapiendo, os interessados
dos em terras de marínha

marca de Tijucas, do Estado ;ertos e incertos o Domínio
no costão do mar grosso; ex- ' .

.íe Santa Catarina, na forma da União, para procedêncta
tremando ao Norte em terras .

de Tomé José Monteiro e ao
Ia lei, etc. da ação. Pede-se tambem a

Faz saber a todos quantos ,ntervenção do orgão do Mi- Atende só em hora previamente marcada
Sul em ditas' de' Venâncio

interessar possa o presente nistérío Público, em todos os Ciínica:
Joaquim. 20 O referido ímó- t. .cdítal, com o prazo de trinta termos do processo. Pro es- Rua Nel'êu Ramos, n. 38 - Fone 2.884
vel foi aqquirido, pelos supli-

dias que por'parte de José Ma- :;ando provar o alegada" FLORIANóPOLIS - .Pela munhã sômente
cantes, á onze anos, de Miguel ,.

noel Cândido e s/mulher, lhe com documentos, vistona, e -----.- --'�._--

Quintino de Melo, cuja escri- .

[oi dirigida a petição do teor as testemunhas abaIxo ar-
tum de transferência de �s

;egUinte: - "EXll10. Sr. Juiz �'oladas, dão a presente ova,·
se só foi passada em 16 de

Je Direito ele Tijucas. José '01' ele Cr$ 2.100,00 e esperam
março do corrente ano, COl1- I j t,Vlanoel Cântlitlo e sua mu" DEFERIMENTO. Ro c e es-

_ forme dpcumento incluso, e, ' .

,heI', 'brasileira, -êle"l'la 'lavou- �estemunhas: 1)-, Prospat·lO
por sua vez, Miguel Quintino '1' P 1i"a e eia de prendas doruésti- <\nsel111o: 2) Hercllo ac le'-
ele Melo o adquiriU de Ma- TIl,

;as, residentes em Centro do ,;0; 3) José Matias. oe os a-
noel Francisco Estevão em

I\lfoura, dêste Município, vem nadares, residentes em Cen-
em 1893" e de outros, e -

.ntentar neste juizo a pre- tro do Moura. comparecara,.otanto a posse dos suplican- d tsente ação de usocapião ex- ,ndependentemente e no 1-
tes como a de seus anteces- '

�raordinário, nu qual pedem :icacão para justificação pre·
sares sempre foram pacífi- -.

dlJel'missão a V. Excia. par::f lia. Tijucas, 2 ele malO e
'cas e ininterruptas, e sem- 1 L " E

expor e afinal requerer o que 1955. (a) Marin 10 aus. ,m

pre as mantiveram com âni-
;egue: por seu assistente ju- dita petição foi exarado o se-

mo de dono. 30 Em vista do
diciário, abaixo assinado: 1) guinte despacho; - "A., co-

Que, são legítimos possuido- mo pedem. Tijucas, 3-5-5:1.

res, de um terreno, sito no (a) Clovis Ayres GRma -Juiz

,::!entro do Moura, medindo de Direito." Feita a justifi�
cento e setenta e um (171) cação foi exarado o seguinte
metros de frente a leste em despacho: - "Faça-se as ci

terras de herdeiros de Ma- tacões requeridas na 'inicial.

noel Cardoso da Silva, com Tüucas, 26-5-55. (a) Clovis

oitocentos e oitenta ditos' Ayres Gama." E para que O}lcrário: VALDEMAR

de fundos a oeste com terr:3,s chegue ao conhecimento de ,(Beco), no ESTREITO.

'Ie herdeiros de David Noldin, 'todos e ninguem possa ale

extrema pelo lado sul com gar ingnorância, mandou ex

'erras do promovente e pelo pedir o presente edital que

,lorte com ditas de Luiz Sil- será afixado na sede dêste

fano Cm'doso; o citado ter- Juizo, no lugar do costume,
ceno perfaz assim uma área e, por cópia, publicadO uma

�otal de 150.480 metros qua- vêz no DIARIO OFICIAL e

eIrados (Conforme escrIturas três vezes no jornal "O ES

públicas de cessão de posse e TADO", de Florianópolis. Da
croquis do terreno); 2) Que, do e passadO nesta cidade de

a referida. posse foi adquirida Ti.iucas, aos vinte e sete dias

:1a forma prevista pelo art. do mês ele maio do ano de

352 do C.C., ele José Mal'ce- mil novecentos e cinquenta e

ino Cândido e sua mulhe�: cinco. Eu, (a) Gercy dos An

Lucia Rosa de Jesus, que .ios Escrivão, o datilQ_grafei,
há mais ele trinta anos vi- e subscrevi. (as) Clovis �yres
:lham exercendo tais direitos Gama - Juiz de Direito. Es

:om animo de donos, conti· tá conforme o original' afixa
nua e pacificamente; 3) Que,· do na sede dêste Juizo, no lu·
1tualmente os promoventes ga'r do costume, sobre o qual
ocupam o terreno sem oposí- me reporto e dou fé.

,�ão de' quem quer que se,ia" Data supra. O Escrivão: -

;ultivanclo lavouras diversas. Gercy dos Anjos

-----

T ,�(.-Transporte!' Aéreos
(;8.ariDeD�e S. °4.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1a CONVOCAÇÃO
.:ião convidados os senhores acionistas desta sociéda

,'Ie para a a.ssembléia geral ordinária, a realizar-se em sua

séde social, à ru� Felipe Schmidt na 14, nesta Cidade de
Florianópolis, nó'dia 15 d'e junho de 1955, às 15,00 horas
para deliberarem o seguinte:

ORDEM DO DIA
10 Leitura, discussão e aprovação do balanço, conta

de lucros e perdas, relatório da diretoria e parecer do con

.�elho fiscal,' relativo ao exercício de 1954.
20 E'Jeição do conselho fiscal e seus suplentes.
30 Assuntos de interesse social.
Florianópolis, 25 de maio de 1955

João David Feneira Lima

Diretoria de Prodllção Alimal
Dh·,t,,· Pm;d,r.t,

--- - I
XIIa. EXPOSIÇÃO NACIONAL DE ANIMAIS E Casa "Eureka"PRODUTOSDERIVADOS: .

Devendo realizar-se no mês 'de julho do corrente ano,
na cidade de Belo Horizonte (Minas Gerais), à XIla. Ex-

posição Nacional de Animais e PTbdutos de Origem Ani
mal, cuja inauguração está prevista para o dia 24 do
mencionado mês, a Diretoria da Produção Animal leva
ao conhecimento dos criadores interessados em .participar
daquele certame que, a êste Estado, foram distribuídas
às seguintes cótas:

BOVINOS· 10

EQUINOS ',.' .. .. 5

COELHOS E AVES 10

DR. INGlETTO
{lla�n(lstloG-T:r!lto. Clínico e Cirúrgieo d,as O"euças li

-o:-' , Me*il$-.de Adultos.e Crianç,a1i. ° '

Pediatria - Ortopwia - Tr-aUJ:1.atotogia, - Tisiologia
Ginecologia - Obstetl'icia - Urologia - Efidot:rmol(!(ia.

Curas de emag'recimento e engorde,
Doenças da velhice.
AL'rA CIRURGIA

CIRURGIA PLA8TICA: Estética e ReDaradora ..

Consultório: Rua Fernando Machado, n. II - l° anda.
Telefone 22-27

Horário: Das 14 às 18 boras (exceto aDS Sábados).
Pela Manh,ã e aos Sábados atenderá somente eom bOf!l
--_......----_._---

OPERÁRIO A VOSSA DISPOSICAO
7

CONSERTA-SE FOGÕES ECONôMICOS. SERVIÇO
ll.APIDO E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO i\

DOMICILIO.
POSSAS - Rua "3 de !\laio"

TOTAL 25
As inscrições serão encerradas em data de 24 de ju

nho vindouro, devendo os respectivos pedidos, serem fei
tos por intermédio da Diretoria da Produção Animal em

Florianópolis (caixa postal, 18'1), em tempo suficiente
pa.ra que os mesmos possam ser recebidos, na Comissão
Executiva daquela Exposição, caixa postal 1523, em Belo
lIoI'Ízonte até o dia. 24 de junho do corrente ano.

Os interessados poderão dirigir-se a Diretoria da
Produção Animal do Estado de Santa Catarina, Praça
Ete{vina Luz 2, em Florianópolis, pessoalmente ou por
carta, aos quais' s-eeão prestados todos os esclarecimentos
indispensáveis.
IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS PASSOS

E
HOSPITAL DE CARIDADE

CORPUS CRISTI
De ordem do Senhor lTmão Provedor tenho a hoúra

de convidar os Snrs. Irmãos, e as Snras. Irmãs, para
compa.recerem, quinta feira dia 9 de junho, às 13,30
horas, na Sacristia da Catedral, Metropolita.na, a-fim-de
reVestidos de balandraus e fitas da nossa Irmandade, e

à mesma incorporados tomaram parte no préstito em

honra a Jesus Sacramento.
Consistório, em Florianópolis, 3 de junho de 1955

José Tolentíno de Souza
Secretário

Rádios, Transfo'rmadores, Amplificadores, Motol�e8
rolétricos, Gazolina, Oleo Crú, Cofres e Fichários de Aço,
Radiola-s. Máquinas de Costura, etc. etc.

'

Bombas Elétricas, Motores para Bicicletas, rfoea
Discos Ventiladores, Medidores de Luz e Força, Material
Elétrico em Geral, Instalações Luz e Força

Instalador licenciado pela D.O.P. _- Téc.niclI forma
do na Europa

PROP1UJt.;TARIO: OTOJUAR GEOfiGE8 UOEIUf
Rellistro: Inscrição 211

Fone:
Rua CeI. Pedro Demoro, 1657

Estreito - Florianópolis - Estado de Santa
Catarina -.Brasil

VENDA À VIS'fA E A LONGO PRAZO'
,---

SERVIÇO FLORESTAL

A.V I S O
A Delegacia Florestal Regional do Ministério da

Agric:ultul'a em Santa Catarina, avisa que entrou em en

tendimento c.om a DeJegacia !le Policia e a Secção de
Armas e Explqsivos, ficando terminantemente proibiàa a

fabl'icação, venda e soltura de balões, por ocasião dos
festejos juninos, na forma do Art. 22 § 10 do Código Flo
restal. ' .,�:

Os corrtraventores .serão rigorosamente punidos de
acôrdo com a lei.

_

Delegacia Florestal Regional em Florianópolis.

Quartos
Aluga-se dois q11artos" de preferência .para n).QcaS

ou 's-e:nhoras, em casa de, família.
Rua Tiradentes, 44

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



UM IDEALISTA DECEPCIONADO
André Nilo Tadasco

. .. 9 de Junho de 1889 ...

Em plena sessão do Parlamento o Che-fe do

novo Gabinete, Visconde de oUro Preto, expunha
o seu, Programa, .. "combater a corrente de idéias

que desejavam a mudança da forma ele governo,

maS inutiiizando-a, não pela violência ou re

pressÃ1J"...n�íls pel� dempnsfração prática de que o

reginte inonál'quico tinha a-elasticidade bastante

pa-Í'a admitir a consagração dos' princípios mais
adiantados".

'

Mal terminára sua exposição ergue-se o De

putado Cesário Alvim fazendo brilhante profissão
de fé republicana. Suas palavras, proferidas em

'frases eloquentes e cheias de civismo ainda cau

savam um certo mal-estar, quando o represent:1nte
do Rio Gran<;le do -Norte, padTe João Manuel de

Carvalho, desassombradamente, usando da pala
vra, declarava "Não tardará muito que neste vas

tíssimo território no meio das ruinas das institui

ções, se faça ouvir uma voz nascida do coração do

Povo Brasileira. Viva a República".
O assombro foi indescritível pois muitos con

siderav.am que João Manuel se excedera... mas

João Manuel éra republicano convicto e dos mais

sinceros e desinteressados ...

MISS SANTt\ CAiARINA
Im visita ao nosso jornal,CIU�b�gO a�?!�ado �b�O 'pró�m!!�!�:, IN-AUGURADO EM LAJES

��;C!�p����:,c�:��!::��e�i���::in: ��;!:.ice, �or mo.: :

i

c. ,� O, ,�����!�a'o o_N� ,�. , d�� _.Graças
...........................Ijj 1 o nosso �onlfade .. C.u.a;l�n'lHJtQ_:O o r�.'l. VLgC!.r,Q Iril;;, htctoríanrlo 3 constru-

, Serrano, assim ncuc.a a
I
Geral rreí Bernardino Berto-

.

cáo, que u11 naquela. hora f.(-

inauguração de mais essa' lotti, e do orfanato seu 1.0 1
presentava ao povo lageano,

obra de assístencía social: Provedor nQSSO amigo Lu- para servir de teto, de esco-

Sem meclo.,.de errar, pode- pércio de Oliveira Rache. la, e de lar para as meninas,
se dizer, que o povo de Lages Dos convidados fizeram re- desamparadas e orrãs,

aguardava a inauguração do presentar-se o exmo. snr. Mi- A fita símbólíca foi corta

Orfanato de Nossa Senhora, nístro da Guerra, pelo sr, da pelo sr. Vidal Ramos Ju

das Graças. comandante do 20. Batalhão níor, que no ato estava re

As dedicadas Irmãs Salva- Rodoviário, CeI. Albuquerque presentando o senador dr,

toríanas, que se incumbiram Lima; o exmo. snr. Senador Nereu Ramos, á quem se de
de sua admlnístração já se Nerêu Ramos pelo sr. Vidal vem as subvenções federais,
encontram no Orfanato des- Ramos Junior, e o sr. Presí- que couberam àquela obra,

de princípios do mês. dente da Assembléia, sr. Braz Após o povo visitou as am-

A ideia de sua construção Joaquim Alves, pelo dep. sr. plas dependências do novo
vêm de longe. Osní Régts. . instituto. Cá fora começava. o

Acariciada pelo rev. frei N.o dia previamente mar- movimento da festa popular
Alfredo Setaro, na sua gestão cada, domingo, 22 de maio, que esteve anídamíssíma até
de pároco, coube entretanto saiu uma procissão composta o cair da noite e cuja ren- A família de

seu início e grande parte de escolares e povo, da Ca- da. reverte em benefício do
�

JOÃO BATISTA DA COSTA PEREIRA,
da construção à operosidade tedral, em direção ao Orfa- próprio estabelecimento. agradece a tôdas as manifestações de pesar recebidas e

de seu substituto, rev. frei nato, situado na Varzea, a- 'As autoridades estiveram convida para a missa de sétimo dia, a se realizar às 8
Aquiles, que requereu terre- gora Bairro" de Nossa Senho- I presentes. Vimos os srs. [ui-

I

horas de séxta-felra, dia 10 do corrente, .na Catedral Me

no, conseguiu os primeiros ra das Graças, onde foram zes ele direito da I e II Va- tropolitana.
donativos, e lançou a pedra edificadas as Casas Popula- rg, dr. Belizário Ramos Cos- Antecipa seus agradecimentos.
tundamental, res, onde estão o Matadouro, ta e dr. Rui Aristeu Goveia

-----------

Deixando a paróquia, o a Xarqueada, e a Granja do Schiefler, o sr. Prefeito Mu- L 't
•

cI E t cIedifício e a igreja anexa en- 2.0 Bat. Rod. e casas partícu- nicip.al Euclides ,Granzotto .e O .rla O 5 a o
contravam-se cobertas. lares. ' t d I

I P.reslllen e a Ca,mara .Munl- 1"'"-'·' lIO'JE'Dali em diante continuou a! O sr. Bispo Diocesano ce- 1 S th N 1 11 .. .

t CIpa sr. yr lCO e J. 1
... '1& ' •

,

construção da Igreja na sua "lebrou a Missa Campal da Também o rev. frei Aqui- CR $ 2OO OOO OOinauguração, presente gran- les KlockmeT, a cuja coragem � • ,_

c,
de multidão de povo. e operosidade devemos o -----,

0,menta-se Aproveitou a oportunidade início da Construção. I
para agradecer os trabalhos Notava-se grande .alegrta I D,ESAPARECIDOS I QUER ALGODÃO
ingentes da incansavel díre- entre o povo, durante a fes-I SAIGON, 8 (V. A.) - No-
t

.

'd dí
-

d
RIO, 7 (V, JU - Os eírcu-

oria, a e icaçao o sr. se- ta. Via-se, que dava valor' tícía-se em 'Saigon, que es· los algodoeiros ele São 'piulo
nadar Nereu Ramos, graças àquela obra e porisso rejubí- i! tão desaparecidos dois apa- tmos ram-se otimistas com a

ao Qual vieram substanciais lava -se, relhos militares rranceses, lb I
"

� pOS81 i idade da exportação
ver�as da uniã.o, e sõbre a �.�••8•••••• 1

um helicóptero e um aviá') em alta escala, pata. o Japão.
caridade que ah .se desenvol- O TEIVIPO leve "Beaver' (l11e h

.

veria em benefício de mení- Previsão do t-empo até às '

pa tíd da H
',

âbado
à

Ao que se adianta, esse país
_ dí 9 I

.r 1 o ..ue, no sa a o a pretende adquirir no Brasil
nas abandonadas ou arfas.

114
horas do Ia .

noít com: d t' 'D-
Na verdade a obra é de Tempo _ Instável; passan"I' 11 .e,

1 lld des l�tO a, on na safra ele 1955-, de quaren-
,

, g lOJ, oca Ir a e SI uaua nc ta mil toneladas de algodão
�ranscendental . ímportancía

I
do a bom.

, 'paralelo 17.
'

em pluma, dentro L1F1 parida':
Inegavelmente, representa Temperatura Eútram I

_

uma honra para à Diocese i �m declínio. I .

T

ele Internacional.

de Lages já contar no acer- Ventos - Rondarão para I GEN. BRIDOUX Por outro lado o Brasil in-

vo de suas obras assistenciais o Sul, frescos. I MOl'Teu ontem, em Madrid tensiIicaria a compra de pro

um Orfanato para menip.as.1 Temperaturas - Extremas .onde vivia desde a sua eva� dutos manufaturados japo
A seguir falou o prOVedrJl'l de,ontem:

Máxima 20,9. Mí- são do Hospital do "VaI ele ne5es, Acredita-se, ainda, que
'sr. Lupércio ele Oliveira. Ko- nim,,_ 11',4. Grace", em junho de 194'7, o a viagem elo ministro Napo··

general Eugene Bridoux, ex- Ieda Alellcastro Guimal'i1es
secretádo de Estado da ao Japão possibilitará o es

Guerra, do governo colabo- I tuelo de opol'hmú::l t:onve[ljos
racionista de Vichy. nipo, brasileiros.

em Brusque••_
Que a missão política de

Mons. Librelotto, que foi
àquela cidade, no último sá
oado, acompanhado dosde
)utado Jorge Lacerda e Ru
bens Neves - em carro ofi

cial, chapa branca, alvissima
- resultou em completo tra
casso.

'I'ornou-se também, nesta O diretório do PDC de

época, ótima cavaleira, e na- Brusque, que sabe o que qller

dadora, uma boa cantora e � não se submete aos inte-
talentosa atriz amadora. Em tesses de grupos e ,facções
1940, durante a guerra, a .:}ue lhe são francamepte hos-

princesa El1zabeth, fêz sua tis, manteve-se firme no seu

primeira oração pelo rádio, propósito de oposição ao go-
sendo esta uma breve men- I'erno uctenls,ta, que só nas

sagem em homenagem a tô� horas de dificuldades e pe··

das as cria:nças do Império :ig;o se lembra de recorrer

que estavam em perigo � ou :10S "amigo::>", com fingidas

separadas de -seus pais. Em promessas 'de uniã.o e' apOlO,

r março de 1945, a princesa O exemplo ,deixado ali

entrou para o Exército Au- lle�mo em,Brusque pelos sa--

xiliar, com o pôsto de Te- nhudos brigádeiristas, que

nente, e recebeu instruções -. chegaram a ameaçar de sur-

como motorista. Com a vinda dà paz, a princesa Eliza- 1'a.o valo'roso representante
betb, logo assumiu seu lugar como representante' da nova do PI:?C na Câmara; MunI

geração da Comunidade das Nacões.
'

cipal, está bem vivo na -me-

Em 1947, ela acompanhou o 'Rei e a Rajnha, em uma mória de todos.

viag'em pela África do Sul.
-

Ninguem I
se deixará levar

Sua maioridade foi celebrada na cidade de Cabo,' e ,pela conversa manflpsa e

nesta ocasião ela' falou através do rádio a todos os südi- sem qualquer prObabilidade
tos de seu pai, dedican,do-lhes sel. trabalho. _Logo dêíÍ�is, de êxito na política de Brus

o rei George VI, anuncia o noivado de sua filha, com seu que.

primo, Philip Mountbatten, tataraneto, COIPO ela, ,clã xxx

Rainha Vitória, e em 20 de novembro de 1!J47, eles casa- Q�e Mons. Librelotto !'ai

ram-se na Abadia de Westminster; e o principe'Philip'fói tomado de surpresa ante a

agraciado com o título de Duque ,d,e Ed,Ímburgh. "recusa terminante do dire-'

Em 14 de novembro de 1948, seu filho, principe Char- tório do PDC de Brusque de

les Philip Arthur George, nasceu no Palácio de Buckin� J,companhar a candidatura

ghan. Sua :�egunda filha, a princesa Anne, nasceu na Cá- Jorge Lacerda; 'ou outra que

sa Clarence em 15 de agôsto de 1950. Em 1951, o Rei fi- venha a surgh' dos quadros
cou doente e foi necessário que sua filha substituissé,�o lldenistas.

nas cerimônias da côrte. Piorou no outono, quando a pri��. E ficou sabendo que, do;; I
cesa E1izabeth, e seu esposo foram convidados a fazer- ,W diretórios dêsse partido no '

um torneio pelo Canadá, porém esta visita foi adiada pai: il:stado, 11 estão solidários

uma semana, enquanto a vida do Rei estava em perigo. ,�om o de Brusque, e são con-

Seguiram viagem, entretanto, e essa visita que se lrál'ios ,aos acôrdos firmados

prolongou até os Estados Unidos foi coroada de grande. na Capit�l do Estado, sob p

êxito. A princesa então preparou-se para assumir o h{� ,p.omposo títul.o de frente de

gar de seu pai na visita que tinha sido projetada 'à Céi.- :mocrática, cujo objetlvo é

Ião, Austrália, e Nova Zelândia.
. ,,' ,heneficiar um grupo de inte-

Viajou até Kenya de avião; e foi lá que, no dia '6 d'e1 resseiros, no momento em

fevereiro, recebeu a notícia do falecimento de seu paL' que a barca da UI>N começa

Foi logo proclamada a ascQ.QSão ao trono de Elizabeth II, a fazer água e vai afundan

por todo o reino e a nova Rainha, voltou para Londres, de do.

avião, iniciando logo seus deveres reais. No dja de Na- xxx

tal, ela falou pela rádio a todos os seus suditoS, pela pri-' Que' foi muito comentado

meira vez como rainha, pedindo a todos que independente terem-se servido ele carro (Continuação da la. pág.)
a religião, rezassem por ela, no dia de sua Coroação. oficial, que rodou várias ho-

.

Em primeiro lugar, se ficará sabendo que o documen-

Foi coroada no dia 2 ode ju'nho de 1953, na Abadia de l'aS pela cidade dirigido pelo I
to não é ao contrário ,da qlle a princípio se divulgou o lan-

'IWestminster, pelo Arceqispo de Canterbury, como Rainha deputado Rubens N. Neves, çamento da candidatura Osvaldo A:.q'lha. Este, que chegou

oe uma Comunidade de muitas nações independentes. A 'conduzindo P?líti,cos, '. sem I a ser mui�o cri�icado por alguns trabalhistas e juscelinis

cer'imonia, foi realizada com toda a pompa da ti.'adicão nenhum respeito as lel� que tas, mantem ate hoje o mesmo ponto de vista em que se

inglêsa. A cerimonia religiosa, foi um drama sublime· de proibem êsse procedimento

I
colocara desde o início, apoiandO a. chapa Juscelino t!

religião e de emoção nacional. condenável. Jango. .

Porém, no seu coração havia uma profunda simpli- xxx O manifesto, proclamação ou que outro nome que se

cidade. A jovem r:ainha dedicou-se ao serviço em prol de E comenta-se ainda, para lhe quizer dar é um documento alto, em que se examina

seus su,ditos: consagrou-se a Deus: ela saiu vestida com afastar tanta notícia ruim I a situação do país, quer no campo nacional, quer no setor

divina graça e no manto de realeza. Pediu que rezassem e de mas agouro, que PSD, internacional. Depois desse exame, dizem seus signatários

por ela.
.

�TB' e _�DC, considerando os
I
que o Brasil precisa encontrar um homem à altura do mo-

. S:us sudItos consagram-se a ela e procuram manter mteresses de Bru_sque e de
I
menta. E para que não se diga que este nome não existe

a Justiça., a qual tomou uma nação unida, e ao serviço da, seu povo, que nao podem ,neste "deserto de homens e de ideais" cita como exemplo

paz de Deus. continuar à sorrelfa, vão ba- .
a figura de Osvaldo Aranha.

Hoje, dia consagrado como do aniversário oficial de talha'r por uma candid�tura I Embora não tenhamos conseguido ler o manifesto, ou-

S. M. a Rainha Elizabeth, todo o mundo se volta para a realmente digna, à altura vimos de proceres de diferentes correntes políticas que ele,

grande Nação" formulando, os melhores votos de feliéida- dos interesses do MunicípiO, publicado, poderá pela sua elevação, servir de ponto de par

des pessoais à Soberana tão querida. Dêsse objetivo ninguem 9,- tida para um reexame da. situação sucessona. O deputado

Eis, pois, na simplicidade desta nota, o nosso respei- fastará os tres grandes par-, paraibano Rafael Correa de Oliveira, sem nos pedir segre

toso propósito de saudar S. M. a Rainha Elizabeth, exten- tidos. do, disse que mesmo a esta altura, caso fosse submetida à

dendo ao nobre Povo da Grã-Bretanha, na pessôa de Sel\ � désta maneira, Bl'usque deliberação do seu diretório, a idéia do tal reexame seria

RepTesentante neste Estado, o sr. Vice-Consul Maurice dará mais uma demonstra- facilmente vitoriosa nas hostes brigadeiristas. Vamos, pois,
Penrose. ção do alto espírito público esperar os primeiros dias da próxima semana que poderão

-o..;... de seu povo, que vê na poli- marcar novos rumos no intrincàdo problema da sucessão

Para as solenidades de hoje, recebemos o seguinte tica úm meio de solver ,as preSidencial da RepÚblica.
convite: dificuldades do Muniçípio, e Pelo <lue hoje ficou assentado, o documento eleverá se!:'

_ "O Vice Consul da Grã Bretanha e Senhora Mau- não uma oportunidade para lido no Senado pelo senador trabalhista' Lucia Bitencourt
rice Penrose têm a, honra de convidar V. -Excia. e Exmà. a c.onquista de cargos e po- e na Câmara pelo deputado Flores da Cunha, provávelmen

Senhora para o· coquetel que, por ocasião do aniversário sições, muitas vezes exerci-, te na sessão de segunda-feira próxima, ou o mais tardar
,

de S., M. Elizabefh II, darão em sua residência às 18,00 das Plo�' quem não t�m com-Ina terçà-feira. �stes os boatos que circulavam hoje noi

horas do dia 9 do corrente", petencia para exerce .. !as, corredores do Palácio Tiradentes.

F)ol'ianópo)is, Quinta-feira, 9 de Julho de 1955

�

Foi tambem, este Brasileiro, um dos primeiros
a se, declarar desiludido dos homens chamados a

Em comptmhía ele sua ex .. sobremaneira nos penhorou.
A elegante Míss S:omta Ca

tarina visitará a cidade d'e
Brusque, anele lhe serão pres
tadas várias. homenagens.
Também Itajaí, berço natal
trfbutar-Ihe-á novas de:
monstraçôes ele júbilo pela

S. M. RAINHA ElIZABETH
Hoje, dia oficial da comemoração de

seu aniversário natalício
-

Sua. então Alteza Real, princesa Elizabeth, primeira
filha do Duque Albert de York, nasceu em Londres, em

21 'de Abril de 1926, e a comemoração oficial efetiva-se

a 9 de Junho. Tinha somente nove meses quando foi se

parada por seis meses, de seus pais, que toram para.

Austrália, à inauguração da nova capital de Camberra.

A criança foi deixada ao encargo de seus avós, tornan
do-se assim, a favorita de seu avô, o Rei George V; na

convalescência de uma grave moléstia em 1928, €ola. pas
soua fazer-lhe companhia. em Borgnore ajudou-o a resta

belecer-se.
Seus próprios pais, tinham adqulríôo uma casa em

Londres na 145 Pícadilly, e assim entre lá, e Royal Lodge,
Windsor, ela passou a maior parte de sua infância, com

sua irmã mais jovem, Princesà Margaret, que nasceu em

1930.

dirigir os destinos do Brasil... e,., tanto assim

foi que, abandonando tudo, retirou-se para o inte

rior de São Paulo, onde a morte o colheu, aos 58

anos de idade, num 30 de Maio de 1899 ...

Deixára, então, de existir um dos mais nobres

republicanos, um perfeito idealista decepcionado ... '

A situação Po.lilica
reexaminada

I

sera

ma. genítora, vísltou-nos on

tem a srta. Ana Marta Heusi

Siqueira, recentemente eleita

Miss Santa Catarina.
A encantadora represen

tante da beleza 'e ela. graça
feminina da nossa terra,
antes de seguir para a Capi
tal Federal, quis trazer no

nosso jornal a sua fi-.lalga
visita de cumprimento, o que

sua escolha.
Somos sinceramente

tos à gentil visita ela
bela catarínense.

gra-
mais

Devido a abdicação de Eduardo VIII, e a. ascenção
ao trono de seu pai, como George VI, a princesa Elizabeth
tornou-se a herdeira pre
suntiva. do trono. Assim, que
a Princesa Elizabeth, atin

giu a adolescência, Sir Hen
ry Martin, Reitor de Eton,
foi chamado para orientá-la
sôbre o estudo governamen

tal, assuntos·, imperiais e

história constitucional.

Oonvite

1'))

Velho amigo, udenista de borda e capelo, insistiu
por meia hora de prosa. Sob a fig�.eira, ali, na Praça,
ouviu-o em confissão:

- V9cê está acompanhando tudo e posso ser bem
resumido. A situação do Ir-ineu é tremenda. De um la
do o protocolo elos partido'! coligados e a candidatura
Lacerda já adotada pelo diretório. Em ambos o Gove1'- ,

nadar teve participação ele chefe. Cumpriu o protocolo,
nomeando os Secretários da Segurança e da Educa
ção. E não só concol'dol1 com a indicação do Jorge,
como lhe deu o a ôio definitivo, sem o qual o diretó
rio não decidiria como deeiJiu. De outro laelo o' mo-

vimento dissidente.
'

De comêço parecia eoisa sem maior importância.
Mas nilo é, Os dissidente.:; têm em suas mãos o I)uder
de denota do Jorge, nas urnas. O Governador aperce
beu-se disso só agora. E ante-ontem declarou aos emis
sários que não tem candidato. F'iquei estarrecido! Mos
traram-lhe telegramas seus, passados para os diretó
rios, influindo decisivo nos pronunciamentos em favor
do Lacerda. O Governador, aperreaJo, deu a entel1diJl'
que não transmitira tais despachos,

Está, como você vê, numa situação insustentável.
No Rio, reunido com o Collin, na presença elo Jorge,
admitiu a possibilidade de mudar o candidato, EssCl.
sua indecisão, aqui, teve reflexos tremendos: os pe
quenos partidos estão ficando indóceis. Em resumo: 3e

o Governador apoiar o LaceI'da, perde os dissidentes,
que tem, como disse, o }lodel' de derrota com eles' 3e

retroceeler e marchar para um canelidato partidãrío,
perderá, na certa; o P. D. C, e o P. R. P., que também
têm com eles êsse }lodel' de derrota. Estou sendo' claro?

- Claríssimo!
'

- Pois bem! Parece fora de contestacão que o

Governador está num bêco sem saiela! Eu ·queria, aqui
entre nós, consultá-lo ...

- A mim? Mais moi, mais llon!
- Espere! Eu queria saber como é que.o sr. Ne-

rêu sairia de uma situação como essa?
- Não sairia ...
- Tambem acho! Não tem saída!
- Calma! Ouça a respostá completa: não sairia

de uma Sittlução como ellsa, por que nunca entraria
nela!! !

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


