
Da Convenção do p. S. D., hoje, as 20,30 horas,

guinte comunicado com rela

ção aos_itcontecimento,s da

revolta: "Cerca das 12,40. hs.
em círcunstancías em que S}'!
desenvolviam normalmente
as atividades dentro do Mi-

ATOS & FATOS. ,

BUENOS AIRES, _18 -([1.
P.) - O Ministério da Guer

ra deu ontem à noite o se·,

p" Revolução na Argentina
Como se desenreleu a' lute. Mor'os e feridos.
Iacendtadas as Igrejas de Buenos Aires"

recuado para o Ministério

\
se uma grande precisão no quinta-feira no Ministério tal de 360. mortos, com' cerca

da Marinha e o povo se reu- emprego dos meios de co- da Guerra, onde jantou e al- de 1.0.0.0. rerídos. Estiveram, ontem, .em conferência com a. dePl:Jt;lQO.
nía na praça de Mayo, se deu munícações, Os informes mi- moçou hoje. Aduziu que duo LONDRES, 18 (U. P.) Braz Joaquim Alves, presidente da Assembléia Legíslatíva,
o ultimo ataque da aviação nuciosos que a' todo o mo- rante os' sucessos de ontem, Um correspondente da agen- os vere�dores Arnaldo Mendes e Ivo Patuccí, do PSD, de

rebelde, sobre aquele lugar. mento recebia o Comando Perón se encontrava nas sa- cia de noticias "Reuter", de

I
Chapeco. .-

Momentos depois, o ,Régi- põem em evidencia a malte- cadas do edifício. Uma bom- Buenos Aires, declarou, hoje, O Prefeito Frederic? Heyse, �e.Mafra, os. 51's. Rercílio
mento Motorizado de Buenos ravel e total lealdade do E- ba, a do primeiro avião. re- i que a Catedral Metropolitana' Beck, vereador, Ary �arlas, �ecreta.po da Prefeitura, e La�:
Aires conseguia ocupar o Mi- xército à fiel tradição glo- belde, caiu proxímo ao local foi ontem saqueada por pes-

1'0 Gates, destacado índustrtal, todos de Mafra, {IU� se n

nistério da Marinha e a ren- ríosa de suas armas e a

I
em que se achava o primei-! soa� que "destruiram tudo z�ram acompan��r do �r. Protógenes Vieira, Assessor Téc

dição das tropas rebeldes, vontade do povo que nutre ro magistrado, que nada se- aquilo que puderam tocar nico da Assembleía Legísíatíva,
recebendo nos ultimas mínu- suas filas; representada no freu. Os danos, todavia, fo- com as mãos e em seguida , .

tos- desta operação a coope- poder livremente escolhido Iram séríos. começaram a incendiar qua- PROVIDtNCIAS

ração do 2.0 Regimento de pela absoluta decisão popu-: se todas as igrejas católicas ,

Infantaria. lar"." A �olíci� informou que on-I no cen�ro da cidade": tnror-
O deputado João colodel, líder da bancada do PTB ·mi.

Nos fatos expostos, co-

I
tem a noite foram contados mou ainda que manítestan- Assembléía requereu a constituição de uma Cpmissão'Es-

mandos e as tropas em ação BUENOS AIRES, 18 (U. P.) 156 mortos, 96 feridos graves 1tes tambem incendiaram -

o pecíal para apresentar, domingo, às io horas, no aéroporto
puseram em evídencía abso- - O governo anunciou que I e 750. outros feridos leves, to- Palácio Episcopal que fica local, as boas vindas aos Governadores Jânio Quadros' e
luta eficácia, disciplina e 0- o presidente Juan Domingo; dos hospitalizados.

•

junto da Catedral, na praça Adolfo de Oliveira Franco, de São Paulo e do Paraná, res-
portunidade, manifestando- Perón passou a noite de l A lista de hoje traz um to- de Mayo. pectivamente. ,

Ao mesmo tempo, essa Comissão fará um apêlo aos Go-
vernadores do Paraná e de Santa Catar-ina, conforme. re�'"

.

quereu o dep. Colodel, para que seja construída im�diátà�
mente a ponte sôbre o Rio Negro, ligando o. Muníeípío de
Canoinhas, neste Éstado, ao de São Mateus do Sul no Es-
tado do Paraná.

. .,

� .

VISITAS

nisterio da Guerra, ao qual
havia chegado 15 mínutos
antes do exmo. sr. presidente
da nação, se deu o prímeíro
bombardeio aéreo sobre a

Casa do Governo, diante des
te Ministerio. Imeditamente
o ministro da Guerra (gal.
Franklin Lucero) assumiu

pessoalmente o comando dos
efetivos do Exército e o co-

mandante em chefe do Exér

cito, gal. José Domingo Mo-

N
'

t Ilína) se transferiu pará 03 O' U a squarteis de Palermo, onde
.,
'.

.
instalou um posto de coman-

do it'vançado. Entrementes
RIO, 18 (V. A.) - Realí- teiro Moutinho, sub-chefe do Em fevereiro de 1953, na cidade de Pôrto União �eu-

.'. •
_ A • , • ' zou-se, há dias, no salão Gabinete Militar. nírarn-se os Governadores Iri.IÍeu Bornhausen e Ben� Mu":

começavam a chegar ao Mi- ... � O PRoPRIO Governo, por íntermédío do líder âa
bre do Palácio do Catete I '

nístérío noticias sobre as U. D. N. na Ass�mbléia, acaba, de propôr s�bstanciais- �ocertmônía de entrega d�' OFERTA E AGRADECI- nho�dda tOCha, estando presente, como convidado, oentão

���i: ::!�:::::aS!bs��:�ç�� emendas ao famigerado .Plano de Obra� e EqUlpa;nentos. condecoracões da Ordem Na-I MENTO ��:�ra��:s:: !�Ss��obl:�� !':s�i��:��a� d::�����i�:t��e�:�_:Trata-se, na verdade, de uma revisão de��prgp�s a ,�e�::.dD-�::.!_à.��i,ré':rÍw� p.3<;;;;),r.2lj· j Feitas as condecorações, o construída a citada ponte. Mas; até hoje, nada!....
.

,.

e que as forças da Marinha da ao Legislativ_o. V�ri�icr",...ê, �Mm::sso, que' es1'âva"ifios
dades da vida pública e ad- ministro_Prado Kelly, em

'

haviam ocupad,?_o,.,,;.�rQID:mp.Q fm:.ratlns de razao, quando denunciavamos no Plano uma
mínístratíva brasíleíra. O ato nome do preSl:ãerrte -da Repú-

Agora, o _dep��o João COIOd�l, que d������_ �

de Ez�rza 'e de Moron. . -.

'1 f it t hé h'd I p�'ta--aJi}�ta� desses fatos,P�e quando .dízern
propo�lç�O maprovave, e� a a 'fOC, -moc

.

e, sem cm a-
teve a presença do sr. Café blica pronunciou breve dís- de perto com a znoa de sua influência, vai refrescar a me .•

Simultaneamente s�obser-
dos técnicos, rech�ada d� �tl'OS de} �atICU�oS, �tel'ess-a�a :0" Filho e- do chanceler da 01'-. curso alusivo 3:0 ato, expres- móría ds dois governantes..

vava um avanço dos' efe'�vos bretudo e_m aspec .•os politteos
__e. e CI oreiros. . s q,ue .en a-

dem sr 'Afonoo Pen Júni!'l1" sando, ao�.mesmo tempo, a '0'.'
"-' -

"

-.

....

ram desdizer-nos afirmavam' no' Planô obra' perferta e ,.� (', ":
-
a

. _'':''''''''
"t' f' _ ..'. .

. ..... requerimento do deputado JjoaQ Colodel determinou
da' Marinha desde a zona

. '- '_ dos-chefes.dos Gabl»etes Mi� sa IS açao �com que 'o gover- a desígnaçâç da seguinte Comissão' d t dos Osní Ré' .

t ' completa maduramente' estudada e analisada."A- emenda,
' - -,

'.
-. ...'

..
' .

. I.
".

�
_.

.
.. epu a os SUl gL,,'

portu�a e do edifício do , ./. , . . �. .
.

'. .: 'litar e Civil da Presiden'cia' na aglacIava aque as perso- Rubens 'Nazareno Neves, João Colodel Leopoldo Olavo )1;1'("-
Ministél"'o da Ma 'nh de carater substItutIvo, do IIder udemsta, que fOI entre o"

da República, general Bina nalidades referindo-se às V· t
- .

.' ,. . �

a casa d� Govern:� o�i�:� que mats exaltaram a perfeicão do projeto original, vale
Machado e sr. Monteiro de ..t' d civicas e aos

e Icen e Joao SChpeIder, que -aguardará amanhç, no aéro-

Pela mais lavada confi,ssãó da imprestabilidade do Plano.
suas VIr u es porto� a chegada dos Governadores do Paraná e de São

terio da Guerra, edificiús de·· Castro, do ministro Prado serviços que haviam presta- Paulo
Fôsse êle aprov,ado,' como queria o Gi:lvêrn.o; a toque de '

.

fendidos por troPas do regi-' Kelly, parlamentares, auto:' do à Nação, frisando que os

mento de granadeiro.s a ca- caixa, os erros da improvisação que o líder agora quer ridades, jornalistas e convi:' d?is �rime�ros haviam exer- COCKTAÍL E JANTAR A AMERICANÀ
vaio Gal. San Martin e a 3a. corrigir, por iniciativa do ·Govêrno, já seriam leL.. dados. Iniciando a solenida- cIdo InClUSIVe, os cargos de .jif!il!Mt-',,,.. ,

'. �t

Cia. do regimento motorizado . ., A. de, o secretário da Ordem, presi�ente �a Repú.bli'ca, o

l"
. p_s ��id�r�s públicos de Santa Catarina. clamam,"pt)!'

de Buenos Aires. Em S'eguida
"
- AS CRITICAS, aha,s .de somenos i:npo�tancIa, q�e sr. João Austregésilo de Ataí- terceIro de vIce-presldente do um abono de emergência que está depend d d

e enquanto se verificava o dirigimos ao Revmo. Secretano: da Educaçao tIveram tao; de leu a ata de sessão e a Senado e ministro da Justiça, gem do Governador do Éstado para comp:�' o � n;e:1sa
segundo bombardeio o -mi- só o sen�ido de alertá-lo e não o de agredí-lo. � foram f�'l .. ! se�uir, o presidente da Re- �. o quarto vinha coptribllin. pão.

' r maIS e}.e. e_

nistro da
-

Guerra pessoal- tas prec!samente pOI: �ue, acompanhan�o. mUlto de pel�o, pública fez a entrega das in- do com obras das �ais rel�- .

Ao invés dé enviar a Mensagem, o governador c��a�i•.
mente deu ordens precisas à at�aç�o de. M?ns. LIbreloto, l'W�a venfIcan:os os maiS' signias da Grã-Cruz, caben- vantes para a c.hplomacIa nense oferecerá amanhã um COCKTAIL em: paiá r�" ..

para a repressa-o do le·vant.e saudaveIs proposltos de recuperaçao e !l.ustendade naquc-. do ao' chanceler condecoroar brasileira
-

..

"
, ,c 0', e a

.'
'.

.
, .

tarde um jantar à americana e baile de gala... E'.o .iÜxmo
e outras às guarnições de le setor da administração, até ha pouco transformado em : os Grand�s Oficiais. Em nome dos agraCIados d

.

d 'bl'
... ",.

-

instrumento da mais rasteira e malsinada politicagem. Ti-l '

.

os serVI ores pu ICOS vai ficando para trás, enquanto o
Tantil Azul e Mar deI Placa ,falou o sr. Carlos Luz, que, Executivo se diverte.

.

,-

para que com .seus efetivos vesse o sr. Governador, há mais tempo, o concurso do OS AGRACIADOS ao agradecer a distinção, sà-'
avançassem sobre.a base n�-

atual Secretário, por certo que o Ensino .catarinense nào i
_ . lientou que ela não signifi-

teria regredidO e per'dido o impulso no seu aspiraI quali- \
Receperam a mais alta'

cava apenas uin preAmin pe-vaI situada na cidad'e a fim "

de ápoderar dela. Igualmen- quantitativo. Temos conosco, honestamente, que o ilustrado condecoração das ,n:ãos do los esforços devotados ao

te se ordenou ao cO,mandante sacerdote oompreenderá em nossa critica um propósito sa- presidente da RepublIca os país, mas tambem um cons

da 2a: Divisão do Exército dio de auxiliá-lo, prestando-lhe uma colaboração que não srs
..
Carlos coim�ra d� Luz,

I tánte estímulo à luta e "à
que com o 7.0 Regimento de é favor. Assim como não lhe faltaram nossos reparos, tam-., preSIdente da Camara dos oora de cada um individuàl
Infantaria e o Batalhào Geo. bém não lhe .faltarão nossos aplausos, que aqui lhe ttadu:-. Dep�tados, sr. Nereu Ramos, mente, à bem da' pátria e da

grafico Militar ocupasse a zirnos, com inteira justiça. � �resldente de.> Senado Fede- coletividade brasileira
base naval �e Punta Indio.

raI, sr. Marcondes Filho,
. .

t,
_ O PANORAMA nacional, sucessório, mosira-se. ca- ex-ministro da Justiça e em- POSSE

Ao Regimento Motorizado .

baI'xador AntoAnl'o CamI'lo dar'
.

d 1da vez mais esfingético. Nos Estados, por isso, os setores " Finda a solenida a, rea i-
de Buenos Ai�es que se diri

gia para a Casa do Governo, políticos se retraem e se reservam, aguardando que se cris·· Oliveira, secretário. geral do zou-se, com li presença do ,sr .

.

t t d M' .talizem as soluções. Interessante observar, entretanto, que I
Ministério das Relacões Exte- Café Filho, dos agraciados e,

para a acar as rapas a a-
o. .

'.
-

•

- I

tinha que avançavam, pal';1, e� Santa �atarma a Imprens� goverlllsta en��n?a que nores.
'. _

..

demais autoridades, a posse

esta ulti.ma; ao comandante
I s?mente nos de�am�s tomar atItudes. A n�ssa Ja e

conhe-,
No grau d� �h'ande Of�CI�l, o ministro Antônio Carlos

do Corpo Mecanizado que
Clda. DesconhecIda e a da U. D. N. que amda agora, n:t foram agracIaâos o sr. CmCl- Lafaiete de Andrada, no car··

com o 3.0 Regimento de In- recente convenção, engavetou moção de �olida��dade �o i
nato GaIvão Ferreira Chaves, go de membro dá Comissão

fantaria ocupar Ezeiza' ao
candidato ao Ciltete, aprovado por seu orgao maXlmo, eVl- I sub-chefe do Gabinete Civil Permanente do "Livro do

<

chefe do Campo ade MayO' que tando, desslarte, 0d pro�llmciamento qu: o� sedus jOrnaits :i- i
da presidednci� dsa'l�epÚblica Mértito", ptara o qual foi l'e-

,

UDENILDA - Suspenda o macarrão que êle pediu e traga
com os seus efetivos blinda. vem a rec amar e nos. Onde a coerCUCla essa gen e. .: e o coman an"e I vw Mon- cen eme?- e nomeado. quibe para dois!

.

. . .
.

��r��u�a:s: �.:�:e2�:r��g�� .eO:·;��:::7::::a:::::·s::O�:;;�o·:=::::::�:::i·S@··I· ·N@�F"iII!lO"'·�N(Ii!)""llaa,,.a
•••

O··I"'N··el··c·3·a··8·"·ae"'D··1··�-:7�::-::'�::=;�::-::=:::-::�:�··�f\mentos .de Infantaria que a- �ovêrno, era um ir�e�elado quan�o a v�rtude� admilllstra- I . ; para eleger-se. Para realizar tanta promessa' todo:�:X��e�
tacassem os rebe�d'es de San tIvas. Nuvens de dUVIdas, cada dia maIS pejadas e alar-

I
1'0 em circulação no Estado seria uma gôta d'ágÍt' .�

Fernando e 'a zona marginal. mal1tes, planavam sôbre sua personalidade, nega'ndo-Ihe ram transferidas para a responsahilidade do seu progra- face do assunto não preo<:upou S. S. que, na sua a-"�ngas::
. A's 16,30 horas, foi recebi- teto à decolagem como estadista. O seu programa, imen·· m�. Depois de. rasgar as grandes rodovias mestras, S. S. quase duas horas, não teve sequer a coragem d ·f·.

bl "d 'f" bd fI t fi
'. . ,

. e pro e

da informação no Minist�rio 80 e ne u oso, especle e sm oma maca a e promessas, passou p,:tra as a uen ·es, uentlsslmamente. Pavimeniou- 1'11' um so vez a palavra imposto!
.

de que os efetivos da 2a. Di- veio evidenciar que o ilustre deputado anda longe de ser as. Dando-as por inauguradas, pensavam os ouvintes que Para livrar o candidato do ridículo os emPl' ·tett·
.

visão do Exército tinham 0- um pinto de administrador. Na verdade, S. S. ainda não o capítulo dos transportes estava encerrado. Doce ilusão! propagandistas da sua eleição decidira:n lá ';1. qs e

.

d' N h
-

d
.

h
- o

N t't 1 d 'b b
-.

C
-

, esmo na

cupado a base de PUI).ta de escascou. em c ega a ser ovo e granJa, no c oco, malS o I u o reserva o a om a atomICa, como em vanos onvençao, que o seu discurso não seria publl'cad" "'-

tA , '.. . . ,� na In-

Indio e' que o 3.q Regimento ou menos a ermo. outros, S. S. a�nda construIU algum.as dezenas de auto- es·· te�ra. O que_esta surgindo na imprensa, por isso, são tre�
de Infantaria" apesar dos 8,- / A sua fala, sonolenta e interminável, teria anilstesia- tradas, �squecldas por mero descUldo. Ao centro da mesa chmh$ sortidos, escoimados de compronússos e ceJUllU'a
taques da aviação, de queha- 'do o auditório, :se S. S., de quando em quando, interrom- convencIOnal, o sr. Governador, cabec!)ando de sono e en- dos nas promessas. O confronto do que foi dito e gra ad
.via sido alvo ao sair dos seus pendo:j. construção de alguma via férrea de leste a oeste, farado de tanta rodovia, olhava o orador numa interroga- com o que está vindo, em doses melhoradas �o co� ?�
.quarteis e durante o seu a- não engrossasse a voz, não abandonasse o papirus e como ção muda, como a dizer: - Ingrato! Eu te fiz .candidato e mento do povo, equivale à maior crítica e à' mais. to e()1)

. ,vanço e resistencia, que' de- maestro regendo alegros, não pedisse vigoros�mente al- agora vens dizer aqui, para tôda essa �ente, que não
_ !iz. conden�ção .da demagogia oratória do candidato COIig�:.

"eram vencer os etetivos in-' guns instantes de palmas. Esse recurso S. S. teve que re- nada pelo problema dos tra:r:sporte�! Nao �onhec,es, e�tao, A smcendade do ,sr. Jorge Lacerda e:otá sendo posta' em
�urrectos que ocupavam E- petir seguidamente para que alguns dorminhocos não pas- o m�m p�an� de Obras? Se tIv�sses Id� a Sao Jose venas a cheque pelos seu,s proprios correligionários. No seio dõ povo
zeiza, já tinb,al]l ocupado . o sa�sem a ro�caT, exaustos de o�v.í-lo, .para diante e para pavImen açao qU� o meu govern? esta fazendo! Esqueces- o que se ouve é que a 3 de outubro o voto não permitirá a

referido aeroporto. Tal,11bem tras, sem saIr do lugar. Os reloglOs dIsputavam as horas te a estrada do RIO do Rastro? So por que ela tem até 18% simples substituição' de Um Zé Promessa nnr outro O· l·t·.
se receberam noticias de que e S .S. dá-lhe promessa ... e dá-Ihe:promessa, como;se a dde decltive; q�antdO a.té,cn1ica não �e�mite mais de '12'7'0? Tu, rado, nestes últimos anos, sentiu a ne��idade' deer:�:r
as tropas da Divisão Blinda- convenção da U. D. N. fôsse uma repetição do saráu das e cer o, vaIS ermm�:..ª e corrIgI-la, dando-lhe rampas Santa Catarina no éanúnho dos seus de$tinos h· t 'ri
da estavam sobre Moron e de Novais. no.rmais, que permitam tráfego ordinário! Acredite quem com a entrega do poder a quem possk restauri_I�S :a :�
que a Escola da .{\.rm�da, em A primeira rodovia que ,8. S .. encam�()u .foi. a de Ita- qmser...

�
, . . ..•

dem adm�nistrativa', no cumprimento das leis, no respeito
Ocanica, se mantinha leal aó jaí a Curitibano:s, com passagem pelos pmhelrals no seu Desgarr�do da auto-cntlCa, subestimando a mtehgen- aos demaiS poderes, na efetiva realização da sua vida de-

governo. antecessOr' e dà fábtica de _Canôas, �o bem, t�l'raplanada cia Ao novo, _o ç�andi<1ªto coligado prosseguia, sal�andQ .de� mocrátiéa, na defesª,dÕs Sel1s inJer !lli:l . Y.

A's'17,40 fió�'ãs, quan,dp;, Ó�';��!.. '�!Li�as do Estado. Absorvida e&sa,_val'ias outras probl�maetn, problem.a, proPJ.e.ten
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Ordem Naci-onal do Merito
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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_21< Florianópolis; Domíngn, iI) de Junho de 1955

veira e Marcilio Medeiros, o

Comandante do 13.0 R. I., os

Promotores Públicos, Drs.

José Ribeiro de Carvalho _ e

Vinicius de Oliveira, o Dr. caserna sóbria e já afamada

WUson Santiago, represen- pelas 'suas virtudes de equilí
tando o-Presidente da Câma- brio e bons exemplos do 23')

ra Municipal, o Presidente RI,. não foi senão para que,
da Associaçao Comercial, e neste retiro, espiritual nos

tndustrial de Blumenau o inspiremos mais uma vez, no

representante da FábriGa exemplo luminoso do Infan

Garcia e oficiais das Unida- te padrão do Brasil o Briga
des sediadas no Paraná e deiro Sampaio - modesto,
Santa Catarina. 'ÀQ "dessert" .justtceíro, bravo e altaneiro

usou fila palavra o Coronel no Comando da 3a. Divisão
Mário Ribeiro dos Santos, de' Infantaria, que ferido 3

Comandante do 23.0 Regi- vezes nesta data, que em,

meato de Infantaria, dizendo também da seu natalício, re
das ffilalidades do ágape, cebia como mimo excepcío
ídealízádo pelo Chefe- dá. In- nal de aniversário - o ga
rantaría Dívísíonárla, e que lardão de morrer pela Pátria

propiciava ao 23.0 homena- que tanto amara;
.

'gear a cidade de Blumenau, Gloria ao Brigadeiro Sam

'hoJe, colmeia comercial e in- paio, Patrono de nossa In

dustrial de projeção QO ce- fantaria.

nário eeonôraíco e financei-
ro do pais, ontem, berço de TEATRALIZAÇAO DA

pioneiros que não titubearam �ATALHA DO
"

::�;;:�.;�:��a����:�,ia ,d�r� I incontes;::Ute· o pon-.
.''J.: ' ; al�F.e, tà-lvez' to: 1l<�:tB das .c

Oferta ao Públino
de uma parte do
aumento de capital
de 50 para 100

milhões de cruzeiros.

o ESTADO'

•
•

COMPANml\ DE PÉTROLEO DA: AMAZÔNIA ve leva-a a vitória, enquanto
a Artilharia de Mallet, per
manecera estática, apesar
das investidas furiosas do ad-

versário.
Coroando o magnífico es

petáculo, voltaram ao meio

do campo, todos os brasilei
ros, levantando espadas, fuzis
e lanças, enquanto a Banda
do Regimento tovaca em sur

dina o Hino _Nacional. As

francas e arrebatadas refe
rências feitas pelas 'autorida
des militares e cívis, junta-
mos as nossas, como reco

nhecimento da imprensa ao

feito brilhantes da Unidade

5.000 ações com dividendo preferencial
de 10%, além de participação integral com

valor nominal de Cr$ .5.000,00, oferecidos
ao público ao preço de Cr$ 6.000,00, ou,

seja, com 20% de ágio para pagamento
em 7 prestações. mensais, sendo a 1.a de

Cr$1.500,OO e as 6 restantes de Cr$ 750,00 cada.
...

,..,....,_,_

A Companhia, fundada em 1952, tem autorização para

operar uma Refinaria de Petróleo em .Manaus, A�azonas,
com capacidade de 5 a 6 mil barris diários. A constru

ção começou em março de 1954 e a Refinaria deverá es

tar pronta para funcionar no primeiro trimestre de 1956.

90% do material importado dos E.U.A. já se acha no

local das obras em intensivos trabalhos de.montagem.
.,

A Refinaria está equipada para usar óleo' cru do Peru,
do Oriente Médio, da Venezuela ou do Amazonas,

CONVOCAÇAO

Para mele res detalhes. e súbscrições, consulte seu éorretor oficial, ou

AGENTE EM FLORIANÓPOLIS:
MÁRIO ROBERTO 80TT
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de, --i

Piblicidade
DOMINGO, 19 DE JU�O -T'.

Tôdas as vêzes que o rízestea a um' dêstes .meus

, mais pequeninos irmãos, a mim o fizeste. (Mát. 25:4(}).
Ler Mat� 25:34-46. ..

.

� ";"�
Onde estão os cristãos refletindo a luz do evange·

lho? Será que os homens tremem quando estamos com

êles, ou sentem o calor do Espírito de Cristo que irradia
de nosso coração?

-Môníca Hunnius, uma escritora .conta-nos a 'hístó-

De ordem do Senhor Presidente, convoco os senhores AV ISO ria de um tio seu que era médico. "Muitas vêzes voltan •

.Membros do Conselho Deliberativo para, em reunião a
do das visitas a seus clientes êle nos trazia um .doente no

realizar-se segunda-feira, dia 20 do corrente, ás 19,30 no- AS' d d C tarí
seu carro, às vêzes, mesmo de doença contagiosa, "disse

d E tOCtl,e t� e .a arme�se I ela." Alguns ficavam em nossa casa por anos, até que
ras, tornarem conhecimento e deliberarem sôbre o ofício e s a IS ica aVISa aos ln '

t d
'

'f d

-

se restabelecessem da moléstia ou encontrassem descan-
n. 194, de 13 do corrente, da Presidencia do Clube. eressa os que a ri a o ca- I

..:J ' so na morte. Um dia, chegando em casa, ao .meio dia, êleFlorianópolis, 13 de junho de 1955. saco ue camurça Correra

di 7 d
.

Ih pegou a sopeira da mesa, não dando atenção à cara de
M. Gonçalves - Secr. do C. D. no la e JU o.

f' demai bros d f '1' U
���__���������������_��������._������_ �pan� que Ulamos emammem msua. amll� ma

família na vizinhança não tinha o que comer, por isto o

doutor lhes levava em pessoa, a terrina de sopa."
Nenadas que expressam o amor cristão, são aceitá

veis a 'Deus. Da mesma maneira, as grandes quantias da
das no espírito de Cristo são, aceitáveis a Deus. O que
importa é o motivo da nossa ação,

Comece
pelo' telhado... ,

/

Sim .. , começar pelo telhado, escolhendo
as chapas ondulodos ETERNIT, é 'medida de bom sense.

As chapas ondulados ETERNIT, além de permitirem
os mais variada; soluções arquitetônicos,
reduzem ao mínimo O lrobàlho de cobertura de consrruçêe s,

poupam tempo, mão de obro, madeiramento.

Com as chppos onduladas ETERNIT. ° Snr. dará um aspecto
moderno e atraente 00 prédio que vai construir I

Portanto, comece bem - comece pelo telhado

exigindo

• lIlMO·IIOIANlI

ETERNIT DO BRASIL CIMENTO AMIANTO S.A.

/

ORAÇÃO
Nosso Pai, abre nossos olhos para que vejamos a

miséria e a desgraça que campeiam ao redor de nós. Con
cede-nos o desejo de ajudar o pobre e necessítado, não'
pensando em nossos prõpríos interêsses. Ajuda-nos a

cultivar o espírito do bom samaritano, Em nome de nosso

Salvador. Amém.
PENSAMENTO PARA O DIA

,

O amor tem olhos abertos e mãos prontas para aju
dar aos outros em nome de Cristo e por seu amor.

RUTH LUCHSINGER, Educadora (Suíça)
xxx

SEGUNDA-FEIRA, 20 DE JUNHO
Quem quer que faça a vontade de Deus, êste é meu.

irmão, irmã e mãe. (Marcos 3:35'). Ler Marcos 3.31-35.
De acôrdo com o 'I'almud, antigo livro da Lei dós

judeus, o local do Templo de Salomão, foi outrora um

campo deixado por um pai -a seus dois filhos. Os irmãos
araram a terra, plantaram, cultivaram. e; por fim, colhe
ram o trigo juntos e o dividiram ao meio.

Cada um considerando, porém; as necessidades de,
seu irmão, convenceu-se de que o outro devia ter recebi
do mais da metade do produto. Portanto, cada um, to
mando do seu celeiro uni molho de trigo tão grande quana
to podia carregar, saiu em direção "à casa do outro. En-

! centraram-se no meio do caminho e imediatamente; per-

! ceberam o pensamento um do outro. Deixaram cair a

carga e se abraçaram chorando de comoção. Diz o

I Talmud que no local consagrado pelas lágrimas da ver
dadeira fraternidade, foi erguido o Templo de Sa!{)máo.

I É sôbre tal espécie de fundamento que temos de' as-
sentar a nova ordem social no mundo: à base de genuíno

I amor fraternal, onde os irmãos não estarão indagando:
"Recebí eu a parte que, p,or direito, me tocava ?"; mas

"Recebeu meu irmão aquilo que devia ter recebido?" .

ORAÇÃO
,

Querid.o Deus, tu és o Pai de todos nós. Em razão
'desta verdade, permite que tenhamos conscíêncía da fra
ternidade universal. Infunde teu Espírito em cada um

de nós para que sejamos dignós de ser chamados teus
filhos. Por Jesus Crlsto.

.

Oi
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Zury Machado" e.; , I
ACONT�CIM�NTOS SOCIAIS I

,
��.�...... . ..

ANIVERSÁRIOS
Sra. Dr. Othon d'Eça
Na sociedade local e per

sonalidade da exma. snra.

d. Hilda Pedreira d'Eça, es-

. . . posa do nosso mui prezado
feitura

MUlll.
cipal, e ..de sua,

I
conterrâneo dr. Othon

Ga-Iex.ma. �sposa d. HelOIsa Co-
ma d'Eça, destaca-se pelas

mIChoh,; -

_ exubera�te� )liI'tudes, ,e pe-
- dr. Manoel Lobao de la esmerada formação "de

Quei�oz, ad:oga�o e Pro-
um coracãó adamantino to

fessor de SOCIOlogIa d� Es-
do voltado para os ditames

cola Normal de Tubarao; cristãos.
- sra. Olga &etubal Bar: Hoje, a data assinala o

cellos, esposa do sr. Jose transcurso do aniversário
Barcelos

E B d I natalício da distinta dama
- sr. rnesto ra11 ,

Marfl G d que, por certo, ver-se-a cer-

.

- sta. ar! �n.e evaeru. , cada de carinhosas manifes-
filha do sr. MarIO Ge�aerd tações de apreço pelo grar»

i

sta·DAur.oIS·a Aquino de circulo de relações e pe-
.

- sr. arei ?uza '. la, sociedade local.
- sta. DorIs-MarIa O ESTADO ít, raspei osa-

Momm de Aze�edo mente, formula os melhores
- sr. �n�olllo Carlos AI-

votos de felicidades.
ves, ba11carIO �posentado FIZERAM ANOS ôNTEM:'
- sra. ZulmIra Souza
- �ra. Alice Gonzaga Pe-

trelli
xxx

ANIVERSA'RIOS: vogado;
FAZEM ANOS, HOJE:
_ sra. Prof. Helena Caml-

- sr. Feris Boabaid, do

nha Borba, esposa do sr. Pu-
alto comércio local; \

Aniversaria-se hoje o nos- _ sra .. Conceição Guima- I
so distinto conterrâeno Dr. trício Borba, do alto comér-

rães Grijó, viúva do saudo-
I

Aristeu Schifler, ilustre cio desta Praça; so dr. Grijó;
Juiz de Dir�ito da C?marc.a

- sr. Walter Wanderley,
_ sr. Rodolfo Bosco, fun-

de Bom Retiro e pessoa mUI- funcionário d.o IAPTEC; cionário aposentado da Es-
to relacionada nos meios - sra. Gem Lehmkhl Cor-

1 I d t " l'
.

\
. .

co a n us I la ,

culturais de nosso Estade. SIm;
.. I _:_ sra. Joana Borba es- f

Às muitas homenagens - sra. EdIth ReIser Foes; d J' C' 'd'd I. posa, o sr. ose an 1 o

que lhe serão prestadas os - sra. Wani Albam Costa, B'b I

de O ESTADO prazerosa- esposa do 'Sr. Silvé Costa"
01 a

C 'd'l' F
.

,
. ,. .

I - sra. OI' 1 ma erreu'a

mente, se associam. funCIOnano da PrefeItura: Souto
SR. JOÃO BAIÃO Municipal de.sta Capital; I _ sra, Ernestina Donner

Em nossa Capital e na -t srd· o'�Gm IB�rbatdo, Gse- Neves .

cidade de Laguna, não ha ren e e a ena as e-
_ sra. Judith. Oliveira,

d 1: das"',quem esconneça o nosso esposa do sr. Germano Oli-
conterrâneo sr. João Baião, - sr. Manoel Born da Sil-

veira
alto funcionário do Estado. va;

_ sra. Leontina de AI-
Alegre e de genio comu- - sr. Hercílio Targino ds.

meida Jorge
n. icativo, o sr. João Baião Silva;

- sra. Josefina Schmidt,
ver-se-á cercado, no dia de - sr. Hercilio Mendes;-

esposa do sr. Olavo Sch-
hoje, que assinala o h'ans- - sr. Osni Machado de

midt;
curso de seu aniversário na- souZ��enino Fernão, filhi-

- sr. João Demétrio Ser-
talício, ,de homenagens que ratine.
testemanharão seus amigos nho do sr. Solon Neves e sua

- sta. Hedi Rosa, filha
e- admI·I·adores. exma. esposa d. Myriam Ga- .

do sr. João Batista Rosa
O ESTADO apresenta fe- ma d' Eça Neves;

Ucitações.
- jovem Arnaldo Macha-

NOIVADO
.SINÉSIA FURTADO do da Veiga, filho do dr. A-

Com a graciosa e prendá-
Aniversaria-se na data de fonso Veiga e exma. esposa da senhorita Soloar Silva,

hOJ'e a galante menina Siné- d. América Veiga; d'l 't1 e a filha da exma. snra.

aI'a Furtado, dileta filhinha - sta. Zulma Bernardes;
vva. Maria F. Pires, con-

do sr. Sinésio José Furtado, - sta. Zulma Soares; tratou casamento, a 12 do
funcionário do D. E. R., e

- sta. Olga da Costa MO!l-
corrente, o nosso J'ovem

d'e sua exma. esposa Maria rão; conterrâneo Jorno Cassio
de Lourdes Furtado. - sta. Beatriz Vieira, fun- Augusto Mazzoli.
À Sinésia, sinceras felici- cionária 'da 1. O. E.;

, O ESTADO apresenta 'fe-
taf'o-_es de "O Estado",. es- - sta. Terezinha, diléta. l"t -

".
. ICl açoes.

tensivos aos seus genito- -filha do sr. Virgílio Borja

res. e sua exma. esposa d, Lidia.
_ sta. Corina Comicholi, Lina de Borja;

dilét.'l filha do sr. Raul CO" - sta. Olindina Silva;

D1iéboU, funcionário aa Pro;" - ata, Gema Na.Vi:

J\mor Malern�<. ,

.

._It�,
- . -- -__;__.:...--�--"'-

Ernesto Xavier de Sotlzà
.

Lentamente êla acorda entre os lençóis de linho,

Límpidos, claros e de extraordinária alvura,
Num gesto puro então, de maternal doçura,
Contempla o lindo filho entre rendões de arminho.

Abraca-o meiga e casta, o galante filhinho,
Seu oÍhar leve e santo em lágrimas fulgura,
Que a sorte também é a imagem da ventura

E o choro muita vez nasce do borborinho.

Brilhava a luz do amôr, pegando-o docemente,
Os lábios dele encosta o seio seu,

-

contente,

Suspira uma canção, s!Egela flôr mimosa ...

a
Depois, ao se virar em fulgida alvorada

Sentiu a creança rir e éla ainda entreacordada,
'

Sonhou ver num jardim, florir mais uma rosa.

ENLACE ALBANI - COSTA
Realizou-se ôntem, na residência da exma. snra. vva.

Luiz 'Albani Jr., nesta Capital, o enlace matrimonial de

sua gentílissima filha sta, Wanny, com o nosso .jovern

conterrâneo sr. Siloé Costa, funcionário da Prefeitura

Municipal.
O áto civil realizou-se às .17 horas, servindo como

padrinhos, por parte 'da -noiva, o sr. Francisco Eduardo

Santos e sua exma. esposa d. Irinê Cardoso dos Santos e

o sr. Bruno Selva e sua exma. esposa. d. Jaci Almeida

Selva; por parte do noivo, o sr. João Navegante Pires e

sua exma. esposa e sr. Nilo Medeiros Santiago e sua

exma. esposa d. Maria Davini Santiago.
O áto religioso realizou-se às 17,30 horas, tendo

como testemunhas, por parte da noiva, o sr. Waldyr Al�
�pani e sua exma. "esposa d. Vania Maria Albani e o sr. dr.

Antonio Dib Mussi e sua exma. esposa dra. Wladyslava W.

Mussi; por parte do noivo, o sr. Nicolau Costa e

sua exma. esposa d, Laura Costa (genitores do noivo) e

o sr. Mário Ferreira e sua exma. esposa d. Nini Davina

Ferreira. ,

. Acontecimento de realce poia os noivos pertecem à

famílias de projeção na socíedade local, os átos foram
. muito concorrido, tendo os nubentes recebido inequívo-
cas provas de simpatia.. �;il

O Estado formula os melhores votos de felicidades

conjugal se congratula com as exmas familias.]

ANIVERSÁRIOS
FIZERAM ANOS, DIA
DR. FERNANDINO C.

ANDRADA"'
Transcorre hoje o aniver

sário natalício do riOSSO pre
zado conterrâneo dr. Fer

nandino Caldeira de Andra

da, alto funcionário do
LP.A.S.E. em Curitiba e

advogado no forum da ca

pital pai·anaense.
O . ilustre conterrâneo,

descendente de tradicional
família barriga-verde, mui
to estimàdo, não só naquela
Capital como na nossa, será

.alvo de significativas home

nagens <le apreço regosijo,
por part-.� de seu elevado nú

mero -de amigos e admira
dores.
O ESTADO, visitando-o

formula os melhores votos

de felicidades;
DR. ARISTEU SCHIFLER

- sr. João Moreira Filho,
funcionário público estadual

aposentado .

FAZEM ANOS AMANHÃ:
- sra. Marieta Correia,

viúva do saudoso dr. Carlos
Corrêia ;
- sr. Plinio Franzioni Ju

nior, assistente Chefe da Ins

petoria Regional de Estatís

tíca:
- sra. Rita da Costa Ma

lheiros, viúva do jorn. dr.

Odílío Malheiros, e funcio

nária dos Correios e Telégra-
fos;

sr, Arthur Lemos Ju-

níor: ,

� �r. Nelson Murilo de

Souza;
- sr. Tulio Ferrari;
� _sr. Wilson Ferreira

Luz;
- sr. João-:Schmidt;
_: sr. Carlos José Batista,

Oficial da Reserva Remune

radá
.

do Exército;
- sra.. Clodilde Taranto

veíga:
.

- sra. Maria Bayer Amo

rim;
.

- sra. Neuza de Souza;
- sta. Vilda Maria Dutra;

,
- sta. Maria Gomes;
- sta, steia Rodrigues;
- sta. Dina Tereza Cida-

de, dileta filha do sr. Euge
nio Lázaro- Cidade e Isaltína

p, Cidade;
- sra. Wilma Stanke;

,

- sr. Yvany Lentz elo"

Santos, alto funcionário 0':1

Banco do Brasil e pessôa
muito relacionada nos meios
.culturaís desta Capital.

da

- sra. Elza Berka,
- sra. Olga Araújo da

Silveira, esposa do dr. Ma
noel Pedro da Silveira, ad-

. . Dê um BOM ABRIGO ao

seu capital comprando lotes
no bairro mais futuroso de

Florill.llópoU$, .. " .,.. .. .. I
,

lREUNIÃO ATOMICA
TOQUIO, 15 (U. P.)

Terminou a primeira cónte
rencia internacional a reg

.pelto dos efeitos das radia

ções atomicas realizadas nes

ta capital. Os delegados de
cidiram permanecer em és
treitas relações para a troca
de informações, por íntermé-

.1. dio do Conselho' Cientifico.
Nipônico. Assistiram a essa
conferencia numerosos te-

�

presentantes estrangeiros,
os da União Sovié --

s ,

,

cfja!JitAa. da
� i ,

Da campanha de 1955, ANO DA SEGURANÇA, com

que a SUL AMERICA comemora o 60° aniversário de
sua fundação, faz parte a distribuição gratuita de
500 mil "Cartilhas da Segurança" aos ginasianos e alu
nos dos cursos clássico e científico de todo o país.
Suas úteis lições constituirão a base dos exames de

SEGURANÇA (privativos para aquêles estudantes), com
valiosos prêmios aos 50 primeiros colocados. Os alunos
de ginásios e colégios não precisam preencher o cupão
abaixo, pois receberão a "Cartilha da Segurança" nos

próprios estabelecimentos de ensino.

Sul
SEGURANÇA

COMPANHIA NACION',6.1 DE SEGUROS OE viDA

Fundada em 189;

VIVA COM

- .

; . .

-���::::::::�:::-
I enderece êst" cupão à 'Sul Am orica' (Pi· ,

visão do Fxpedl ante da P-o UçJO do S. I."

I Caixa PvsLI, 971 • Rio de Jonelro)

I Nome , , ;

I

--------� I
I
I

CUPÃO PARA

A. REMESSA DA

"CARTILHA DA

SEGURANÇA" Idade , :.

Rua :.

80irro .. "... Cidade .

Estado _ .

IA-Z75i
'll

Ante-oDlem e hoje no passaDO CAMPANHA NACIONAL DE "APERFEIM,
A DATA DE1�g�EJ��ggRDA_NOS QUE: ÇOAMENTO DE PESSOAL DE NIVEl .

em 1581, na Bahia, faleceu o Governador-geral SUPERIOR (CAPES)Lourenço da Veiga, nomeado por Carta-patente
. . .

de 12 de Abril de 1577, tendo chegado a Bahia em

pr incipios de 1578;
- em 1624, o Governador holandes da cidade da

Bahia, Coronél Johan van Dorth, foi morto com A Campanha ,Nacio,nal de Aperfeiçoamento de Pessoal
um golpe de espada _pelo Capitão F'rancisco Pa- de Nível S.uperior (CAPES) comunica aos íntéressados que,
dilha, quando explorava os arredores. da praça. na 14a. Enfermaria da Santa Casa da Misericórdia, Servi
Seu sucessor foi tambem morto pelo mesmo Ca-' ço de Urologia, a cargo do Professor Paulo de Albuquerque,
pitão Padilha, que 'veiu a morrer no combate de estão abertas as inscrições para o quinto curso pós-gra-
12 de Junho de 1627; duado de clínica urológica.

- em 1645, deu-se o primeiro encontro de armas, na As aulas terão cunho eminentemente prático
-

e run-
.. guerra da restauração de Pernambuco, entre o clonarão às segundas, quartas e sextas-feiras das 10,30 a3

C�pitão-mór Amador de Araújo e o pardo Do- ! 11.30; às terças e quintas das 9.30 às 11.30 e às quartas
mmgos Fagundes e um destacamento holarides ! feiras das 21.00 às 22.00 horas.

de Ipojuca;' -

.

I . As ínscríções .serão gratúítas.
- em 1831, com a abdicação de D. Pedro I a 7 de Outras informações e detalhes poderão ser obtídos ná

Abril e em virtude da minoridade de D. Pedro! Secretariá do Serviço, Santa Casa de Míserícordía, 14â. En.
II, o Brasil passou a ser governado por uma Re- ferroaria, te1.: 42-0166; Rio de Janeiro, D. F.

-

gência Provisória, sendo eleita a permanente Rio- de Janelro, 1.0 de íunho de 1955

nesta data e composta dos deputados José da
.

'Anísio S..Teixeira
Costa Carvalho e João Bráulio Muniz e do Briga- Secretário Geral
deíro Francisco de Lima e Silva, sendo reconhe-

cido como Tutor da Família Imperial o grande,

f M· d S
'

t· D�José Bonifácio. Est�.,Regênci.a goVel"11011 até 183?t lb,.·· t Issa e e 110 Iaquando o Padre FelJo assumiu o Governo. O paIs. ..
inteiro se manifestou em movimentos civis e

mi-I Á h· 'O'" U rr IÍ;- •

litares; , I{ Ir o" Doi1 \J ti U� "Uma I'c
- em 1841, no Rio de Janeiro, e depois de haver

�-

Leocádia Tolentino de Souza e Filhos, Paulo Vieira da

cumprido a prisão de 10 anos, a que fora sen- :Rosa e Família convidam parentes e amigos para a missa

tencíado como participante da Inconfidencia Mi- t
que mandam rezar pelo descanso eterno de sua Tia e Avó

neira, faleceu o Conselheiro José . de Rezende I ANA DE BARROS CAMARA, na Catedral Metropolitana,
Costa, deputado por Minas Gerais na Consti- ! altar çle S. Ana, dia 20 do corrente, às sete horas. Gratos

tuinte;
. pelo comparecimento,

•

I

19 DE JUNHO
A data de hoje recorda-nos que: ljeç"
em 1764, em Montevidéu, nasceu José Gervásio G R Â T 1." SArt�gas, vindo a falecer en� Assunção, noPara-' .

'

guaI, em 23 de setembro de 1850; I- em 1808, no Rio de' Janeiro, faleceu o juriscon-
sulto Antônio Pereira Rebouças, nascido em Ma- �:;;'� ..._

ragogipe em "10 de agôsto de 1798; I Você pode ,ganhar inteiramente grátis, os seguit1te�
- em 1822, o Ministro José Bonifácio baixou ins- .

truções regulàndo -o processo da eleicão da Cons- : prêmios; 1 máquina de costura "Singer" 1 caneta 'Pal'"

tituinte convócada por Decreto de "3 de junho, I!�i:- ' .. __

sendo adotado o sistema de eleição indireta; :kel' '51" 1 album contendo fotografias
_

de todo o Brasil.
- em 1837, Luiz Alves de Lima e Silva, Barão· de .1

Caxias, pacificou a Provincia 'de São Paulo;
acampando em Passa-Três, aquem -de Sorocaba; I

André Nilo Tadasco '«e- Cr$ 2,00 para a Caixa Postal, 105 - Copacabana.
_.��Il '. �

VENDEDOR PROPAGANDISTA
VIAJANTE

Basta enviar nome e endereço e um sêlo do carreio

Importante firma distribuidora de Produtos Ali
mentícios procura viajante para o interior dêste Estado.

Requisitos essen.ciais: Boa saúde, capacidade, boa
aparência, desembaraço e entusiasmo.

Os candidatos deverão apresentar-se ao Largo do
Fagundes, 4 - Falar com o sr. Paulo.

Particípação
ALOYSIO DE ALMEIDA GONÇALVE{S

E
GUIDA BOTT GpNÇALVES.h '

Têm o prazer de participar aos seus �rentés e às .

i pessoas de suas relações o nascimento de sita primoge

Inita MARINA, ocorrido a 15 do corr�nte na Maternidade

IDr. Carlós Corrêa.
, Florianópolis, 17 de junhe> de 1955

IAVENTURAS:DO� ZE-MUTRETA ..•.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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;_,..___.h....,.... .

�-

o ESTADO .,

....""'- --

.

Edllal" Dental Santà ApoloniaJtl�o 'DE DIREITO DA ' '�'
,CO�RCA �E TIJU�AS, ARTHUR ANTONio MENEGOTTO
li!d,it,�1; de cítação �e ínte- Rua ; Tiradentes, .n.? 20
�,Qdo� ausentes, Incertos FLORIANóPOLIS
e desceaheeídes, com o pra-

zo ,'ide trinta dias.
O Doutcr Clovis Ayres

Gs,jna> "Juiz de ,Direito-da
Gomarea de Tijucas, do Es
tad6'-d-e-Santa 'Catarina" na
fQrlIll\Üi lei etc. ..

'

FAZ ;; SABER a, todos
quantos ínteressar possa o

pres-ente edital de citação,
cóm o prazo de trinta dias,
vü'em ÓIl odeie conhecimento
tiVel·etn. que, por parte de
JGão

'

Batista Cesárío e si
mulher, lhe foi dirigida a

petiç� do teor seguinte: -
"Exmo. Sr. ,dr.' Juiz de I)i·
reíto da Comarca. João Ba
tista Oe-zário e, sua mulher
M-aria de Souza Cezãrto, la-
vradores, naturais dêste Es- E
ta.do, residentes e domicilta- 'SPHCIl\_IIZADA EM ARTIGOS D�NTARIOS
doa no Juà OU

.

'd Estoque permanente de todos e quaisquer artigos
, 0.8 no, ugal' velra, ' eS",· concernentes ao ramo

'

ta C�mar'Ca. �uerem mover EQUIPOS CADEIRAS E MOTORES -iEVONI te-
a prêsente açao de usuca- ": '

pião em que expõem e reque-
mos pal'� pronta entrega

,
..7 O instituto único,

.

es-

rem a' V. EKcia. o seguinte:
Aceitamos .encomendas de PLACAS E",MALTAPAS, clarece o deputado Adaíme,

-' 10 Os suplicantes são para diverso� fms
, , "será dividido em 8 regiões

posseiros, hã mais de trinta ��ENÇAO; ,At�ndemos os �enhores Dentistas e
t

geoeconômicas, a 'fim de fa

e ,cirtCI) snos, de um terreno Protebc� do Interior pelo Serviço de REEMBOLSO cilitar a concessão dos be-

situado no lugar Centro do AtnEO e POSTAL nefícios aos associados. Pa- - A criação do instituto

Otiveira, desta
-

Comarca .

ra chegar ás conclusões em único possíbilitará a unifor-

co,tn 110 metros de frente; -, que basei meu projeto, for- mização dos benefícios, que

e 2.200 ditos de fundos _ '_' -.
":,;@f;( mei 11 equipes de técnicos, ,são concedidos, sob forma

fuendQ frenteaao NOl't� em DI·retor'18a 'de; Produçao AOlmal',n"um total de .6� pessoas,: diversas, �os vários ínsti-

terras de losé Rodolfo e
", com a supervisa o do sr, tutos. apesar de todos paga-

fundoa ao Su1 com terras XIIa. E�POSIÇÃ(} NACIONAL DE ANIMAIS E I,Anor �l1t�l�r Maciel,. �o�.: rem co�tri,�uições mais ou

aban&m..adas de pesscss in. . PRODUTOS DERIVADOS Is�ltor JUrI�ICO do MIUIste· menos I_guaIs. Com a r�g�la.
certaa; extremando a Leste Devendo realizar-se no mês de julho do corrente ano, 'rIO da Justiça, mentaçao do fundo UnICO,

em tel'.fas' .de Udio Coelho na ?idade d: Belo Horiz.ont� Ü"Iinas Gerais), à .XUa. E�.I ser� possível aten.�el' aos as-

e a o-este em, ditas de Pau- posição Nacicnal de Animais e Produtos de Origem Ani- AC�RVO MÉDICO socíados das regioes onde

Urro de Souza. EU' O referido ma], cuja inauguração está prevista para o dia 24.do, haja "deficit", o que não

im6vet pertencia, -.a, Sablno mencionado mês, a Diretoria da Produção Animal leva - De acôrdo com os estu- ,ocorre .. atualmente, provo

de Sotma,- selteíro, IJ qual ae conhecimento dos criadores' interessados em participar dos realizados - prossegue' camos J-ós mais sérios pre

era intimo amigo do suplí- daquele certame que, a êste Estado" foram distribuídas nosso eJ1,trevÍstado - será juizos para os trabalhado-

carlte, e qúando Sabino de às seguintes cótas: efetuada uma reforma ge· res.

Souza se retirava tempõra- BOVINOS... .. ...•..•.. ..•.... 10
rariamente do local do iínó- .EQUINOS... .. . . .. .• 5
vet pédia ao suplicante pa- COELHOS E AVES .......•..... 10
I'á tomar -conta do mesmo,
ond!3 �ste fazia plantações, TOTAL 1,.. 25
e como Sabino de Souza não As inscrições serão encerradas em data de 24 de ju·
tinha herdeiro necessário nho vindouro, devendo os respectivos pedidos, serem feio
dizia ao requerente qtie, na tos por intermédio da Diretoria da Produção Animal em
S'tta falta, ou pClr sua morte, Florian6polis (caixa postal, 184), em tempo suficiente
_o suplicante devia apoS8ar. para que os mesmos possam 'ser recebidos, na Comissão
S�t eom& seu, do l'ef�ido Executiva daquela Exposição, caixa postal l523, em Belo
im6vel. 30 Assim, falecido Horizonte até o dia 24 de junho do corrente ano.

Sabinó de Souza, há mais de Os interessados
.

poderão dirigir·se a Diretoria da
trinta e cinco anos; os su. Produção Animal do Esta'do de Santa . Catarina, Praça
plicantes que já tÚlham Etelvina Luz 2, em FlorianópoIis� pessoalmente ou por

plantações no mesmo im6vel carta, aos quais serão prestados todos os esclarecimentos
pa-ssaram então a ocupá.lo indispensáve�s.

'

como seu até a pl'esente da
ta, pacifica e continuamen.
t� se interrupção e ,com
ânimo -de donos. 3Q Em vis.
tà do expt)sto querem os su

plicantes regularizar' a sua

poss-e sobre o dito imóvel. de
coaformidá-de com o dispos-' .

tO' no artigo 550, do Código
Civil. E para o referido fim
requerem a designação do
dia, lugar e hora ,para a

justificação e1Kigida pelo ar

'tig'{t 465, do Código de Pro.
cMSl)- Civil, - na qual de.
vel'ão ser- ouvidas ag tes
temunhas '

João Jeremias,
DOl"V�1 Maltins e Lídio Coe
lho, --,todos lavradores, re
sidentes e ,donticiliados no
local do imóvel, os quais
compal'ecerão. em, .JuiIZO,
independentemente de cita.
ção. Requerem mais que, de
p-ois da jWítific�ão, seja

�

feita a citação dos atuais

��::o�����: �O�a!�:�I�o�, Apelando para' �. caridade, Servl·ço FloreslalSouza; dilvel'ão tambem ser ,hl'
, ,

, -

'

,

",
'

, citados 68, interessados des-' n.� IG1f, _

.- A N I S O
,conhecidos por �dital de r. A Delegacia Florestal Regional do Ministério da

A't-ririta qias, bem como o Sr. JOSÉ PEREIRA ,o,-com tres filhos (3 ' 2,Agriculturl!. em Santa Catarina, avisa que entrou em en- 'ten ç',',a"',
'

,o',''Delegado 'Regional do Pa-
' ,c

,i11, _ danos, tendimento com a Delegacia de Policia e a Secção de
- A • ,anos e 1 e meio anos),' ·ik nao poden o prover os

trnnomo da União, por pre-. .. ..
' Armas e Explosivos, ficando terminantemente proibiàa a

cat6ria, em Flort·""o·polt· .. , melOds dLe �ubslãstêncla, ,._
,

..

' '�dProcuradlo todos os rec�r. fabricação, venda e soltura de balões, por ocasião dos A.... '"
soo

-

a -e tendendo à vârios pedidos a dir�ção do Bairro Bom
_. e o tepresentan4-_ do', Ml'-

,e eI e n o o consegum o, ape para os coraço s
f t'

. .

o a f rma do Art 22 § 10 do Códig FI Ab'..., çl'istãs do Povo no sentido de o socorrer, minorando as. esteJlos JunIn s,no, .
. o 0- ngo resolveu por à venda mais uma quadra naquele

nil'ltél'Ío Publico nesta Cida-. . �

.

d
.

t
,res a . futuroso Bairro.

de, - afim dt'! co-ntestarem
SIm as prtvaço�s por que vem p�ssan o, Jun amente com Os �ontraventores serão rigorosamente punidos de' Serão atendidos apenas os 20 primeiros pretenden" J

a pr.esénte ação no' prazo' de
sua e8I>Mosa e tÍllhOls. , ." d"� '·F acôI'do- c'om a leI'.

o a t t t t t tes, de vez que novo loteamento só será realizado alguns
dez dias .-de ac6rdo Com o

' ,r no une eXls,en e nos errenos, o an Igo 01' e Delegacia FI restaI Regional em Florianópoli anos apo·s.. "São João", no E'streito. o, s.

disposto no artigo '455 cita� Q 1 '1 Assim sendo solicitamos aos interessados nos, pi'O-
do, _ sendo, afinal, r .....o.

ua quer auxI io poderá ser entregue na Gerência
C" d""''''''e Jornal

'

D' H' ISTAS
curarem a partir de domingo dia 5 do corrente para aes�,

nhecido O domínio dos stl-
v'H •

ESEN', ' corna e reserva do seu lote.
Plic, .....te'" sobre o' �erl'd'"

Eis o apelo que transmitimos aos nosso leitores '

_. D .ua" Vendas à vista ou à prazo.
im6vel, cuja sentença lhes A ESCOLA DE ESCRITA. E ,FAZENDA NECES-

servirá didítulo para a ins. ,
,

SITA DOS SERVIÇOS DE DESENHISTAS PARA CO-

críção' respootiva no Reris- das na inicial. Tfju�as, 6.5- ddade de Tijucas, aos sete FECÇÃO DE CARTAZES E �QUAl?ROS MURAIS DES
tro de Imóveis. Nestes ter- 55. (as) Clovis AYl'es Ga- dias do mês de maio do ano

'rINADOS A ENSINO. INFORMAÇõES' NA ESCOLA
oS P dei' t· ,OU PELO' TELEFONE 6289. AOS DESENHISTAS JÁm • erlmen o. Tiju- ma." E{'para que chegue,.ao de mil novecentos e dn�

INSCRITOS SOL,ICITA.SE ENTREM EM COMUNICA-CR$, 14 de abril de 1955. conhécimento de interes- quenta e cinco. Eu, (as)
(as) Claudio Caramurú de sados e ninguem possa ale� I

Gel'cy dos Anjos, Escrivão çÃO COM A ESCOLA,.
Campt>s!' Em dita petição gar ignorancia, mandou ex· o datilografei, conferi � DR. LAUJi-o�C-A-L-D-E-I-R-A�D:-:E::-A-:-:N:---D-R-A-D-A---
foi exa.radO' o seguinte des- pedir ° presente edital que subscl'eví (as) Clovis Ayres Cirurgião Dentista
pacho: - ''R, hoje. A" co· será ,afixado na sede dêsté Gama - Juiz de Direito. Consultório: Rua D. Jaime Camara, 9
mo �d�. Tijucas, 16·4·55. Juizo, nolugar do costume, Está conforme o original Horário: Segunda Quarta e Sexta' feitas das 8 às D O C E'

,

(as) CloVl_s Ayres Gam� � e, pt>r cópia publicado uma afixado na sede dêste Juizo,! 11 horas
'

- ... ,', S .

�ujz. �e Direito:" Feita: a vêz no Diario OfieH do Es· no lugar do costume, ,sobre Terça e Quinta feira, dà.s 14 às 17 horas i Aceitam-se encomendas de docinhos em grande;· va.
JUstl!lcaçâo 'fo\�xara�o o �ado e tres v,�zes no j�rn�l {} qual me reporto e d�u fé. Atend� à-noite exclusivamente com, hora mar-éada. riedade, de tortas, bolos de noiva, salgadinhos para bati ..
ségulnte de�paello. - Fa- O,ESTADO, dê FlorIano" Data supra. O ESCrIvão: CapOell'�s: Terça e Quinta feira"das 8 às 11 horaâ zados, casamentos e aniversarios.- ,

.iam-Ie i' Cltaç6ea requeri.. 1'0111', Dado e llaS8àd9, nes ercl do� ;\l1Jo�.... Sabido, da.314 �817 hQrP-II,'
'

"RUi\ MelQ e Alvim 17 (CbiCârp., .Espanb'a)· 'rei. 3:410.

T.�c.-rransporje!; Aéreos
Cajarinense S. A.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1a CONVOCAÇÃO
óão convidados os senhores acionistas desta sociedaQ

de para a assembléia geral ordinária, a realizar·se em sua

séde social, à rua Felipe Schmidt nO 14, nesta Cidade de

Florianópolis, no dia 15 de junho de 1955, às 15,00 horas

para deliberarem o seguinte: I

-

ORDEM DO DIA
10 Leitura, discussão e aprovação -do bala�ço, conta

de lucros e perdas, relatório da diretoria e parecer do con
selho fiscal" relativo ao exercício de 1954.

2°' Eleição do conselho fiscal e seus suplentes.
30 Assuntos de interesse 'social.
Fl.orianópolis, 25 de maio de 1955

João David Ferreira Lima
Diretor Presidente

..
- Sem saber, ainda, o ral na assistência médica qPORTUNIDADE ,c-:- por

que fazer com 60% dos fun- -dos institutos. O projeto' falta' de espaço no aparta
cionários apresentarei, logo' contraria a socialização da mente, vende-se móveis em

que voltar à Câmara, um
I

medicina, dando ao médico estsldó- de novo: dormitório

projeto unificando as instí- : credenciado um "pro-labo- de casal, estilo Chippendale,
tuições de previdência soei- Ire" sôbre os serviços efeti- de louro maciço, trabalhado
al, a fim de eliminar as des- I vamente prestados. O atual a mão; dois dormitórios de

pesas enormes e' inúteis acervo médico será vendido solteíro, de louro, estilo Rús

existentes atualmente para
j
em prestações mensais aos tico; cama de criança, pa

a manutenção dosvários ins.1 médicos queatualmente ser- tenter móveis de varanda,
titutos, em detrimento dos vem nos institutos. estilo' Rústico, jôgo estofa-

trabalhadores associados - do funcional, máquina de

declarou, ontem, o deputado coser .e bordar alemã - )

Elias Adaime. DESLIGAÍ\IENTO Adler.ie algumas peças avul- liiiiii....__iiiiiiiiõ
sas, Ver e tratar somente
das 13 às 21 horas no Edí
fício Liege, rua Dorval Mel
quíades Souza, andar tê1'
reo, apto. 102.. D� FOLGA AO

ESTôMAGO
Só depois de ter-se com

pletado a digestão no estô
mago, cêrca de quatro horas

. �p'Ôs 'a refeições, (almõço qu.
jantar), é que+estamos em

',cop.dições de ingerir nová

porção de alimentos. Se o

fipermos antes de esgotado
_"�6iIlli1IM�"I;.�jíA; .&ªse tempo, perturbamos a

digestão e cansamos o órgão.

Cirurg. - Dent.
(com vários e recentes cursos de espeCialização)

Uperações da ,bôca, gengivas e maxilares e extrações difi· A Rádio Guarujá (ZYJ-7)

cels - dentes inclúsos Tratamento atual da Plorréia, vem apresentando tôdas as

por operação lem dôr
Cf

�! juartas-feiras, das 21,30. as

pesquiZ,as e tratamento dos fócos ,de infecção na raiz do

1':2
horas, o sugestivo progra

dente, pelo método "BADAN" - (curso com o pr6prio ma "SUA MAJESTADE O

autor Prof. Badan) - tratamento eficiente rál'lido e com CARTAZ" - criação e apre-

teste bateriológico e contrôle radiod6ntico sentação, de Acy Cal'ral Tei·

Dentaduras: Magnetizadas e s'em abóbada palatina, ve.
,

quando anatomicamente indicadas. Essas audições contam coni

Pontes: móveis e fixas o Ilatrocínio exclusivo da'

RADIODONTIA - DIATERMIA _ FISIOTERAPIA Gráfica 4:3 S. A. Indústria e

Atende só em hora previamente marcada Comércio.

Clínica: O programa "SUA MA-

Rua Nerêu Ramos, n. 38 - Fone 2.834 JESTADE O CARTAZ" - fo-

FLORIANóPOLIS - Pela manhã sômente caUza em cada audição um
o valor da música popular, já

tendo desfilado Angela Ma·
ria, Nora Ney� Silvio Caldas
e Edú e sua gaita.
Outros grandes cartazeo':.

Doenças e como Ivon Curi, Nelson Gon
çalves Lucho Gatica, Emili
nha Borba, Dircinha Batista
e muitos outros ocuparão a·

quele programa no qual são CASA MIBc.LANIA dJalt10 )

irradiados os maiores suces. bllldora dN Rádl_ BoCA.
sos musicais de cada um. J Vitor, Valvalu • D1Koe.

UM ÚNICO INSTITUTO PARA 'PROVER Vende-sef
A PREVIDENCIA SOCIAL .meveís }

- Em seu projeto o seu

Conselho Fiscal será inte- I O Instituto único será
grado por representantes desligado do Ministério do

Trabalho - continua

pois o projeto extingue o

Departamento Nacional de
Previdência Social e trans

forma o Conselho Superior
da Previdência Social em

tribunal, dando-lhe atribui

ções de última instância. O
instituto ficará diretamente
subordinado à Presídencia
da República.

dos empregados, emprega
dores e Govêrno, mas o pre
sidente da entidade será
eleito pelos conselheiros �

acrescentou.

___.__.__. ------

-VlllfJ�ns ',DlHÊtA'"
FtORIAHÓPOllS,. _- ,no ÁS 3�s"
FFOllS.-S: PAUtO·-RIO " 4�,.
FPOLlS.!. CURITfBfi'::RIO Aos·SAss

·,"SERVkós AÉREOS/�
("OI 171:1D" no Cf II

'�

Crônica do dia

Evite perturbações dí
gestivas procurando es

paçar de quatro' horas
suas refeições. - SNES;

TERÇA
QUINTA
SABADO
DOMINGO

PARA
CURITIBA

SÃO PAULO
RIO

-x- -

SEGUNDA,
QUARTA
SE!XTA
SABADO

PARA
PORTO

.tl! ALEGRE
RESERV�S:

.f.�'TII.�u.

A DIVISÃO.

AUXíLIOS

Tupã:;f
Desapareceu um ,cachorro

perdigueiro "POEUTER".
Quem o encontrar será

bem gratifícado.
Informações nesta Reda..

ção, ou a Rua Trajano 30.

VENDE�SE
Cão da raça collie com

:lois anus de idade amestrá-
10 ver e tratar a �ua Bo·
�aiuva 210.

Participação"
OSWALDO DAMASCENO nÁ SIL.VA

.

e sua esposa d. ZELITA LAUS DA SILVA participam ás
pessôas de sua Família e ll,migas, o nll,scimento de ,seu fi
lho LUCIO, ocorrido na Maternidade "Dr. Carlos Correia",
no dia 1° do corrente.

o proprietário

PERDEU-SE�·_', ,

Perdeu-se no trajéto dos Correios à Praça Getulio,
Vargas, uma pasta contendp livros' ,comerciais e doeu.'
mentos que só interessam a quein perdeu.

Gratifica-se a quem entregar na Càixa Postal nO 239.} \

)C�"",1 dh. U i�iLiíiIlil..l:Jiild i_�i&i<,

Alug,a:-se
Boa resldência pré-f'abríca

da na praia Bom 'Abrigo com

sala de visitas, sala de [an
tal', copa; cozinha, instala
ções sanitárias com W.C. se·

parado, três dormitórios e

varanda; água encanada com

bomba. A1JIguel 'mil cruzei
ros com contrato e fiador.
rratar à Rua' Castro Alves n,
9 - Estreito.

'

Afençâo-
Uma Sra. Francêsa ensi·

na o FRANC�S em aulas
particulares. Informações:
Rua Nerêu Ramos, 26.Dr. E. Moennick

DR. I N G L E T T O
Diagnóstlco-Tràto.' Clínico e Cirúrgico das

Afecções de Adultos e Crianças.
Pediatria - Ortopedia -- T1l8umatologia - Tisiologia
Ginecologia - Obstetricia - Urologia - Endocrinologia.

Curas de emagrecimento e engordé.
Doenças da velhice.
ALTA CmURGIA

CIRURGIA PLASTICA: Estética e ReDaradora..
Consultório: Rua Fernando' Machado, n. 6 - 1° andal','

Telefone 22-27
Horário: Das 14 às 18 horas (exceto aos Sábados).
Pela Manhã e aos Sábados atenderá sõmente com hora

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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.

aproveite '(I

"-,
\

DO MOTOR DO SEU CARR
usando sempre .GASOLI'NA

com

I. C. A. Patente n.o 40637

l.e.A., descoberto é poterdêOdo pelo SHELL, é um aditivo à bcse
de fosfato trlcríilsilic:o, / que elimina definitivamente' as causas maiS

frequentes da pGrdo do potâncl.:J do rnotor : PRf:.IGN!ÇAO E FALHA
NAS VELAS. Usado, a orlnclplo, sõmenre em

motores de oviâo, o aditivo 1.c.,A", mlstvrcdo
05 suas 9 a s o I i nos nos depósitos, corras e

vagões-l'anques do SHELL, vem sendo arnpre

godo, agora, também em motores de automó

vel, com os mesmos excepcionais resultados .

.
\

mo.: ·(U.P.) Está chegan- 1 dos e agonizantes mistura
do os pr-imeiros pormenores varri-se ao rumor levantado
da verdadeira tragedia que pelos outros automoveis que
foi o desastre ocorrido na disputavam o Grande Pre
disputa de Le Mans. Até ago- mio. Voluntarios conduziram
ra, segundo dados extra-orí- os mortos e feridos em pa-:

.

cíaís, setenta pessoas perde- diolas.
ram a vida e oitenta e quatro O motor é o eixo traseiro I maiavam diante da cãrnírt
se encontram hospitalizadas, do "Mercedes" passaram por Icicina,' (Rcreditando .. se ter
cinco das quais em estado entre os espectadores, cor- sido este '0 mais grave ací
desesperador. Uão á memoria tando como lâminas. Alguns dente das corridas de auto;'
na historia do esporte dos i foram decapitados. moveis nos últimos 32 anos.
tempos modernos, de acon-

tecimento de tão lamentaveis
consequençías, O ano de
1955, por sinal, tem sido azia- PARA A RESEltVA MISS EUROPA

\

go para os automobilistas, I RIO, �
.

(V. A.) - Tendo a- HELSINKI, 4_ (U., P.)
pois em menos de um mês tingido a idade limite, vai- ser Miss Finlândia foi eleita mias
morreram Ascari, Bill

VUkO-1
transferido para a reserva o Europa: Míss Turqú-ia e míss

v�ck :' agora, o volante rran- g�meral do Exercito Alvaro França 'foram eleitas, respec
ces PIerre Levegh, este arras- FlUza de Castro, que há al- tivamente primeira e segun->
tando no desastre quase duas guns anos ocupa o cargo de

.

da "princesas herdeiras".
.centenas de espectadores. chefe do Estado Maior do E- Miss Finlândia chama-se In-

LE MANS, 13 (U.P.) -: Um xército. Por determinação do ga-Britt Scederherg e conta
auto de corrida alemão Mer- Ministro da Guerra, o velho 20 anos. Míss Turquia de 18
cedes deu salto mortal por militar vai receber várias anos, chama-se Suna Solev e
sobre uma, linha ferroviaria, homenagens, como preito de miss França, tambem de 18
depois de tríplo choque de gratidão aos serviços que' anos, chama-se Monique
veículos, nas corridas de �24 prestou. Lambert.
horas de Le Mans, hoje, e ex-
plodiu, matando o seu moto
rista e roubando a vida tam
bem a sessenta e cinco ·dos

espectadores concentrados no
local do desastre, segundo as

primeiras noticias. O JJIer�e-
A MU'MIA É QUADRU'PEDE des, pilotado. pelo veterano

. automobilista francês Pierre
HAYA, ': , (U. P.) - Aca- dos vestígios de maxíllar, su- Levegh, de 50 anos de idade,

ba-se de -descobrir que uma. períor, nem de bacia, nem de capotou e incendiou-se, tran-
das múmias do museu holan- omoplatas. Para elucidar esse formando-se numa "bomba
dês tem quatro pernas. Pro- mistério, as radiografias fo-' de magnésio", segundo teste-
curando saber se a múmia ram enviadas a eminentes munha de vista ,após colídír
que constitui o orgulho d� egiptólogos de Londres e do com um Austin Healey, brí-
museu de Zwolle, era de ho- : Cairo. Mas não se exclui a tâníco, e com outro Mercedes.
mem ou de mulher, e para possibilidade de um apelo a Disse uma testemunha 0-
determinar a época do em- : policia porque já houve ca-

I
cular que, quando o poderoso

balsamento, dirigentes do: sos registados nos anais da "Mercedes" foi de encontro a
museu mandaram examinar. crlmlnclogía de crímínosos uma barreira, o seu eixo e I)
a múmia pelos raios X. Des- que tendo cometido assassí- motor foram pelos ares, caín-
cobriram -se assim com sur- nios se desembaraçaram dos do no meio da multidão. O
presa que as faixas de teci- cadáveres das suas vítimas carro explodiu e voaram
do enrolavam quatro pernas transformando-as em mú- tambem outros pedaços, fi-
ao invés �e duas; Oontraría- mias e vendendo-as aOS mu- cando em chamas a. carca.ça.
mente, .Jl�O .

for"m enconjr,,· ,.§�'f;lSI. "_,____ QrltQ� � $em.l�Q� (\03 feri:-

�\", " �Je.r·,:�:-��::�c':'-�
.
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MUSEU DE CAÇA E PESCA
. Animais raros em exposçêc
verdadeiro paraizo ginegetico

só é ultrapassada pela Cobra
Rei, da Asia.
O Museu da Divisão de Ca

ça e Pesca está aberto à vi

sitação pública, diáriamente ...

das 11 às 17 horas, sendo que,
aos sábados, poderá ser visi
tado das 9 ao meio-dia, e aos

domingos, das 13 às 17 ho-

o .iocidente na ·fronteir,j
-

da . Argentioa
PORTO ALEGRE, :. (v. corrente, segundo adiantou o

A,) - A's 15 horas de sába- delegado Milano, não sendo
do o ceI. Ra�undo Lins de possivel, por enquanto," re

Vasconcelos Chaves, chefe de velar detalhes que dependem
polícia do Estado, comum- de certas diligências para o

cou-se pelo rádio do DPC seu esclarecimento.
com o delegado regional da Informou a autoridade
fronteira, dr. Antônio Mila- policial, contudo que se ob

no, apurando, por íntermé - serva a exaltação de unimos
dio deste, a marcha dos in- entre os brasileiros que. resí

quérítos instaurado em torno dem na localidade de "Ga::
dos acontecimentos sangren- runcha", tendo sido tomadas
tos que se verificaram na as providencias legais para a

localidade de "Garruncha", prevenção da ordem.
2.0' distrito' de São Borja, As estradas que ligam a cí
onde cinco brasileiros foram dade de São Borja ao dís
metralhados pelos "gendar- tríto que margina o rio Uru
mes" argentinos, quando se guaí estão intransitáveis e

encontravam num barranco, isto dificulta o rápido trans
às margens do rio Uruguai, porte, pela rodovia, entre a

resultando, da fuzilaria, a sede e a localidade de "Gar
morte de tres e ferimentos rucha". O delegado Antônio
graves nos dois sobrevíven- Milano conferenciou com as

teso autoridades policiais e mllí-
O inquérito que vem son- tares argentinas, acertando

do feito de comum acôrdo com estas as medidas para
entre as autoridades brasi-, o desenvolvimento normal
leiras e argentinas somente. do inquérito. Os corpos dos
estará concluido na quarta-

I
brasileiros foram recolhidos

feira proxíma, dia :'5 do pelos "gendarmes".

RIO,
-

, (V.A') - Cerca de
1.500 aves e 180 mamíferos,
além de cutras espécies de

animais, procedentes de vá
rias regiões típicas do país,
já estão fichados e classifi
cados cientificamente, no
Museu de Caça e Pesca -do
Ministério da Agricultura.
Todos os exemplares se en

contram distribuidos em vi
trinas iluminadas, no 4.0 an

dar do Edifício do Entrepos
to da Pesca, na Praça 15 de
Novembro.

raso

Trate das Vias
R'espira lérlas
As Bronquites CAsmAtl-

Na rica coleção de animais
cas, Crônicas ou Alludas) e

silvestres, principalmente da .

Amazônia, destaca-se o ira- catarros), aSSIm como &8

puru, conhecido pelas lendas as suas manífestações (Tos
indígenas e pelo seu canto.

\
ses, Rouquidões, Resfriados,

�igura entre os mamíferos a gripes, são moléstias que
[atacaca ou cangarnbá, que,
além de ser' um dos poucos

atacam o aparelho respira-
anímaís refratários ao vene- tório e devem ser tratadas
no das serpentes, defende-se com um medicamento enêr
do inimigo de maneira toda, gico que combate e mal, eví
especial. Na série dos répteis, tando complicações graves.
sobressaí o surucucu pico de Procure hoje o seu vidro de
jaca, serpente verenosa de "8!ATOSIN" nas boas rar
grande porte, cuja dimensão "-:macias.

,

CONFERENCIA DOS QUATRO·
Previsões - Abrirá caminho para

eleicões livres
,

BERLIM, '1.': (U .P.) -. brírta o caminho para elei
"Não é preciso ser profeta I ções livres e criaria condi

para dize:-se desde já. q�e, ç�es raveráveís à reuníríca-
.

por ocasíão das negociaçoes I çao da Alemanha na paz e

das QÚatro.Potências, a Uni- na liberdade".
ão Soviética agitará em prío- são".
ridade a questão da anulação Respondendo aos que se

dos Acôrdos de Paris e a re- espantam por ter o Governo

nüncía, para as duas partes

1
scvíétíco se dirigido direta

da Alemanha, em participar mente ao chanceler Adenau
de acordos militares", decla- er.: acentua o jornal: "Isto
rou o "National 2:eitung", não o absolve do seu passa
jornal do dr. Lothar Bolz, do, mas lhe dá uma "chan
Ministro do Exterior da Re- ce" pessoal. Por outro lado,
pública Democrática Alemã, a União Soviética concluiu
Acrescenta o jornal: liA a. mesmo com Hitler, no passa

oeltaiio dessas prQPolitas a... do, U�l pacto de não-aSfe�·

�.

Setenta Mortos· e 84 Feridosl

I

E ••• aPESIIR· DISSO, JNio��USTIIM

Com um dos braços gotejan:
do sangue, uma mãe gritava
histericamente ao abraçar ó
corpo mutilado. de um: filho
menor junto 'ao cadáver do
marido, Espectadores· des-

Ensina· se
Aulas de bordado àr mão. Combinar à rua Feliciano

Nunes Pires - 12.

UMA .fORTUNA' PARAJAUXILIO SOCIAL
CHICAGO, ,.-,:, (U. P.) - A Emmons Blaine, havia mor

senhora Anita Mac oormíck rido em 1892. p'or ocasião da
Blaine, filha do inventor da morte da milionária,

.

a sua
ceifadeira "Mac Cormíck", fortuna, quasi inteiramente
deixou como herança uma representada por ações da
fortuna de 41 milhões de dó- "International Harv e s t e r
lares, dos quais 16 deverão I Oornpany, correspondía a 38
servir para o pagamento do I milhões de dólares, aumen
imposto de sucessão. tando posteriormente em tres

milhões o seu valor. A mais
A última filha de Cyrus importante parte dessa for

Ma Coreick morreu no dia 12 tuna/é-des'tinada ao estabele
de fevereiro de 1954, com 87 cimento de uma funda�o'ele
anos d� )ctiàe. Seu' m-�r�:�Or "P.'-WU<Hocia'·· ;:<',

o",
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ôrrmplCõX Avaí, :,nesta· Capital
PROSSEGUE, HOJE, c0t1 CINCO JOGOS o TORNEIO DOS CLÁSSICOS "NELSON 'MAIA MACHADO" REHABllITAÇÃO

.

ESPERAM OS AVAIANOS - FIGUEIRENSE X CAXIAS� EM JOIN'lftlE; FERROVIÁRIO X HERCllIO lUZ, EM TUBARÃO;
AMERICA X PAYSANDO, EM BRUSQUE E CARLOS· RENAUX 'J;: PALMEIRAS, EM BLUMENAU

-

Realiza-se, hoje, em cinco me, primeiro aqui frente ao Arbitragem a cargo de

oS-I·esper,.ançoso de honrar. o clássicos rtvaís locais. Pugna menauenses assistirão.
cidades, a terceira rodada Hercilio Luz e depois em Tu- waldo Meira. futebol ilheu diante da po- renhida.
do Torneio dos Clássicos barão diante do Ferroviário, Preliminar: Postal x Bangu.] téneía do campeão do Esta- CARLOSRENAUX X PAL- AMÉRICA X PAYSANDÚ
"Nelson Maia Machado", está mais do que nunca an- FIGUEIRENSE X CAXIAS .1 do. MEIRAS E finalmente, completando
promovido pelo Departamen- síoso pela rehabilitação, de- Êste o match mais impor-, .

.

Em Blumenau, o Palmeiras
I
a rodada, dêfrontar-se-ão,

to de Futebol da_Capital. s: ::i:a;:l��() r:���r::::� ::;:; ��nroJ��=�I��,v�nd:o!:� I FERROVIÁ��ZX HERÔILIO

I ��l�::l'�en�u�.S�:tr::n��� i ::a:!!:d:o �eays!::����cat:
OLIMPICO x AVAl comandando o ataque. Estão 'campeão seguiu disposto e Em Tubarão jogarão os tro Sensacional que os blu- ! América, de Joinvile.

Nesta Capital bater-se-ão em forma e muito dispostos
OS times do Aval e do .Olím- pupilos de Nizeta para dar

pico, de Blumenau, pugna conbate ao categorizado pe
que devém,sel" presenciada lotão do Olimpico que tam
pt)r' um ,Público numeroso e bém apresenta bôa forma
eatusiasta., " considerando-se técnica e física.
o alto conceito que desfru- O provavel "onze" avaiano:
tam entre os aficionados os Brognoli, Waldir e Danda;
dols famosos clubes.

. Fausto, Vico e Jair. Fernan-
O Aval, que duas vezes foi I do, Alipio, Bolão, Amorim e

vencido na disputa do certa- ! Jácó.
,

' .' <i',,5i�ib���'}1t
.............................................
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.
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. <�� .

I �OVO SECRETA�lõDO DEPARTA- .:
�ENTO DE FUTE80l
o esportista João >Már-io

Zomer acaba de ser nomeado
pelo presidente osní <::Mello
para as funções de"S!?pretá'
rio do D'epartamento 'de Fu
tebol da F.C.F:, em subistí
tuição ao sr. Jone Vieira que
solicitou demissão.
Inteligente e esforçado o,

nOVO secretário do D.· F. 1)0l."
certo saberá: conduzir-se com

eficiencia e dedicação no es

pinhoso
.

cargo
,
Para o, qual

foi. nomeado.
.

,GRANDE PERDA DO BASQUE
TEBOL ItHEU SEIS A UM '

.

O MELHOR JURO,
. .

5%
.�

DEPOSITaS POPULARES

BANCO. AGRíCOLA
RUA TRAJANO. 16

. nÔRIAN6pOLIS' ,

Tupã
Desa,gareceu um cáchorró

I perdigueiro ;'PQEUTE.R".
Quem o enc�ntrar será

I bem gratificado.' .

I. Informações nesta Reda-

I ção, ou a Rua Trajano 30,

Importante Companhia de São Paulo, precisa de re-I VENDE SEvvA. MARIA F. PIRES presentante para esta praça, com pratica de vendas de : .

...

tem o prazer de comunicar aos parentes e pessôas
I
embalagens de celofane em geral, em todas as suas mo- \ Cão da raça collie com

amigas que sua filha SOLOAR contratou casamento com' dalidades. Grande oportunidade' - Só aceitamos -ele-,' dois anos de idade amestra..

o sr. Cassio Augusto .Mazzolli. )mentos com prática do ramo. do ver e tratar a rua Bo-
Florianópolis, 12 de Junho de 1.955. F�vôl' escrever para Caixa Postal, 5240 - São Paulo. caiuva 210.

o FESTIVAL DE HOJE NA VILA OPERÁ
RIA, PROMOVIDO PELO IPIRANGA

- '{ Em virtude da questão Confederação Brasileira de Houve engano. no notí-

As 8,30, horas São Paulo Dr. Heriberto Hulse. que movimentou os círculos ;Basquetebol, resolveu n ão o ciârio de ante-ôntem sôbre
F. C. x A. A. Ponte Pl'e-I Ás 14,30 horas Fluminen- ligados ao basquetebol da i fazer achando melhor sua o Tórnei� dos Clássicos

ta (Juvenil)', em homena- se F. C. Prainha x Corinti- capital com referência ao !diretoria, após movimenta- "Nelson Maia Mach�do",
gem ao Exmo. Snr. Dr. Cel- ans F. C., em homenagem ao caso de Zé Lu.ís e Tonico, Ida r�união, r�tirar por tem-, com relação aó resultado do

so Ramos Branco. Exmo. Snr. Dr. Osmar I,.atletas que assmara:n com-
I
po ,mdet.ermma�o o. clube jogo Caxias x Hé.r:cílio Luz

As 9,00 horas Palmeiras Cunha. . promissos com o Lira e o da FAC; em caráter irrevo- que foi de seis tentos a um

F. C. x G. E. Olimpico, em As 15,00 horas União F. Doze, a qual, após grandes gável. e não cinco a zéro, favorâ-

,

YJ"'t D . I�T
.

Â L
homenagem ao Exmo. Snr. c, x Rio Branco F. C., em Idebates por parte dos men- Esta deliberação foi to- vél ao Camp�ão. do Estado.

r
� II

Vereador Liberato Cario- homenagem ao Exmo. S111'.ltores da FAC, os quais de- mada mais por ter levado ,r

......___ ._.�.. <

••....
".•••c".'.....•,

ni. DI': Paulo Henrique Biasi. I ram ganho dda caus,a aOt 'odo- seus hdirigentestaas' �cha�':ems, .","", Ás 9,30 horas São Paulo As 15,30 horas E. C. Fer- ize através . e um vo o . e que. ouve nes Ie�l11IO'
JUIZO DE DIREITO DA 4&, de Processo Civil, dos- in- F. C. x Fluminense F. C. nando Raulino x Flamengo seu presidente, pois a vota- para decidir o caso, unica
VARA DA COMARCA DE teressados, ausentes e des- Pantanal, em homenagem ao

; E. C., em homenagem ao � ção havia sido empatada por mente clubismo.
FLORIANóPOLIS -

conhecidos: todos
� .para a-

Exr:o. Snr. Vereador Fre-I Exmo. Snr, V�reador João :2x2; .cabe�ndo então ao Doze Só temos a lamentar tal
�:Á�j companhares os têrmos da deríco Verás. Navegantes Pires DD ..Pre- a prrmasia de contar em decisão' pois o Lira é um

Edital de citação' com o pres:nte ação �e usucapião, Ás 10,00 horas Figueiren-I feito Municipal em exerci-
I
suas fileiras ..:_cQm aqueles clube que muito tem traba-

prazo de tJ;intã (30) dias depois de terminado o pra- .se F. C. x Clube Inapiarios, ICio. "!Citados basquetebóleres. lhado para o. engrandeci-
O Doutor MANOEL BAR� zo 'dos edit�is, por meio d�! em homenagem ao Exmo. Foram irrtituidas as se- " Não se conform�ndo' com mento do basquetebol, não

BOSA DE· LACERDA, Juiz qual devera ser rec?n.hecI-. Sn r. Eurico Siqueira de Lis- "guintes Taças Simpatias: i tal deliberação recorreu o só da capital como também
de Direito da 4&. Vara - do e declarado o domínio do boa.

. "

I 10 lugar _ Taça Dr. Ader- Lira, ao Conselho de Julga- do Estado;'
Feitos da Fazenda Pública suplicante. sôbre o al�l,dido Ás 10,30 horas Mirim F. bal Ramos da Silva

. : mento, tendo julgado favo- Esperamos que a FAC to
- da Comarca de Florianó- t�rreno, :lCando o cIta�o, C. x Western F. C., em ho-I 201uga�' - Taça Dr. Arol- ravel também ao Doze,. p,or me este exemplo como' pa
polis, Capital do Estado de ainda, pala no prazo legal, menagem ao Exmo. Snr. Dr. do Carneiro de Carvalho ;2 votos contra .í. Desta for- drão, para o mesmo não a

Santa Catarina, na forma da apresentarem a contestaçã� Ivo Montenegro. I 30 lugar _ Taça Dr. Celso' ma, não tendo �ais para contecer com outros clubes.
lei, etc. e para seguirem a causa ate Ás 11,00 horas São Pedro Ramos Filho onde' apelar senao para a NOSLEN
FAZ SABER aos que o final sentença, sob as pe- F. C. x G. E. Iapetec, em ho-" Ficam instituidas as se-..

presente edital de citação nas da lei. Dá-se a esta o
menagem ao Exmo. Snr. I guintes Taças Uniformes: \ -

com o prazo de trinta (30) valôr de cinco mil cruzei-. Adil Rebelo. - P. partida 1° lugar - Taça Verea- V E N DE .. S.E 'l�,
dias virem' ou dêle conhe- ros, para os efeitos fisc.ais. d'e .honra. dor Baldicero F'ilomeno i ..

' � ..

_

"r �i
cimento tiverem que, por Têrmos em q. P. Defer'imen- As 13,30 horas Esperan- 20 lugar _ Taça Jornal' Vanguar 1950 Com rádio. Pacilita se parte do paga-
parte de ERASMO JOÃO to. Sôbre estampilhas Es-

ça F. C. x Amarica F. C.; em I" O ESTADO" mento.
.

.

� .

ANTUNES, na ação de usu- taduais no valôr de Cr$ 3,50, homenagem ao Exmo. Sn1'.
I

Ficam instituidas
.

as se-
Tratar na E. A. V. Catarmense S. A. - Agência,

capíão em que requ�;:f A;e-;.;' devidamente inutilisadas. Dr. Romeu Sebastião Ne- guintes Taça Disciplina:
rant�j1..;��izó;lhe foi di- Florianópolis, 5 de- abril de ves. I 10 lugar -- Taça Sm. An-

�-iglda a petição do têor se- 1955. (Assina40) Ativaro Ás H,OO horas Limoense. tonio de Padua Pereira
fJI6.f guinte: Exmo. Sr. Dr. Juiz Milém da Silveira. Teste- F. C. x A. E. Austria, em II 20 lugar - Taça Jornal
• de Direito -4a 49.. Vara des- munhas: Antônio da Cruz, homenagem ao Exmo. Snr. l"A GAZETA"

ta. Capital, ERASMO JOÃÓ brasileiro, casado, funcio-
ANTUNES, brasileiro, ca- nário público aposentado,
&ado, e.omerciante, residen- residente em Ribeirão da
te e domicliado no distrito Ilha. Adelino José Gonçal
de Ribeirão da Ilha, neste ves ,brasileiro, casado, fun- -

municipio, por seu advogado cionário público aposenta
adeante assina.do, vem, na do, residen.te em Costeira.
formo. dós arts. 454 e se- Em a, dita petição foi profe
guintes do C. P. C., expor e rido o seguinte despacho:
requerer o seguinte: a) O A.·á conclusão. Fpolis, 6/
suplicante, há mais de trin- 4/1955. (Assin,ado)�Manoel
ta anos, vém PQl'3suÍndo, c<ün- Barbosa' de Lacerda. Subin
tinua, mansa e pacifica-Ido os autos a conclusão re

mente, tuua área de terra, I'cebe1'� o seguinte despa
IU� Distrito de Ribeirão da cho: Designe o Sr. Escrivão
Ilha, neste municipio; b) I dia e hora para a justifica- J
que êsse .ten'eno, tem as se- ção, cientes as partes e o �(Ulntes ·confrontações; li-I Doutor Promotor Público ..
mita-se pela frente ,com a ; Fpolis, 8 de abril. de 1955.
emada geral, numa exten-I (Assinado). M. Lacerda.
são de I7,60ms (dezessete' SENTENCA: VISTOS. ETC.
metros e sessenta centime- JULGO p;r sentença a jus
troa); de um lado com ter- tificação de fls. e fls., em

reno de Manoel Domingos que é requerente ERASMO
Ci>rdeiro, numa extensão de JOÃO ANTUNES, afim de !

BOOms (oitocentos metro)!); que produza os seus devidos I
pelos fundós com terreno e legais efeitos. Expeça-se \
,de herdéiroo de Galdino Ma- mandado de citação aos

!toei Vieira, numa extensão
I
confinantes do imóvel em

17,6Qms (dezessete metros e . questão, bem como ao Dire
,sessenta centimetros); por I tor. do Serviço do Patrimo
outro lado Com terreno de nio da União e ao Doutor
Joaé Elias Lopes, numa ex-140 Promotor Público, na

tensão de 800ms (oitocen- qualidade de Representante
tos metros), sendo que a' do Ministério Público e da
àrea total do aludido ter- Fazenda do Estado, para to
reno é de 14.080 metros qua- .

dos contestarem o pedido,
dl'ados ( quatorze mil e' querendo, no prazo· da lei.

Ol.·tenta m�tros quadrados); I Outrossim, ,citem-se, por
e) e, como o suplicante, por edital, com o prazo de trin
si e seus antecessores, pos- ta (30) dias, os interessados
sue o me�cionado terreno incertos, citação essa que
tal como se aclla suprades· deverá ser feita na confor
crito, há mais de trinta midade com o art. 455, § 10
anos, mansa e pacificamen- do CÓd. Civil. Custas a fi
te, sem oposição ou embar- nal. Florianópolis, 13 de
goa de espécie alguma, quer maio de 1955. (Assinado)
legitimar .sua posse, nos Manoel Barbosa de Lacerda.
têi'mos do artifo 550 do CÓ- Juiz de Direito da 4.a Vara.
digo de Processo Civil di- E, para que chegue ao co-

1'0 art. 550 do. Código Civil. nheciniento de todos, man

Para dito fim, requer a de- dou expedi'!' o presente edi
slgnaçáo de dia e-hora e lu- tal que será afixado no lu

gar, para a justificação exi- .

gar de costume e publicado
gida pelo ·art. 455 do Código na forma da lei. Dado e pas-
de Processo Civil, na qual sado nesta cidade de Floria- I'

A If
·

deverão ser inquiridas as nópolis, aos trinta e um (31) AO S,�ri a Iatest�munhas . âdeante ar- dias ·do mês de maio do ano ,

.

roladas. Requer,' outrossim, de mil novecentos e cincoen-

.

.

depois qe feita a justifica- ta e cinco (1955). Eu, VÍ-
.,,, � , . .

ção pessoal dos atuais ·con.- NICIUS GONZAGA, Escri- Importante Fll'ma de TecIQos de Sao Paulo, esta oferecendo mteIramente grá-
frontantes acima menciona-" vão, o Subscrevi. (Assina- tis a todos os que solicitarem, um amplo mostruário de Casimir:as, Linhos e

dos, bem como do represen-
!
do) Manoel Barbosa Lacer-: Tropicais, para adquirirem seus produtos pelo fácil Serviço de Reembolso Pos

tanta do Ministério Públi- :da, Juiz de Direito da 4.a tal. Grande oportunidade aos alfáiates que desejam trab_alhar sem stock e sem

co, e por edital, cóm o pra-Ivara• lencalhe de mercadorias.
20 de trinta dias, Beg'U�d? Ó CO?f_ére �o�, o original o Cartas. para "TE�IDOS MEHERO 'DO BRASIL"

-
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Participação

PARA

ENTREGA

F I G U E R A S S. A.
PORTO ALEGRE: AV. ASSIS BRASll.164

CACHOEIRA DO SUL: R. SALDANHA MARINHO, 1336
flORIANOPOlIS: R. TIRADENTES, S

'IGUERAS & C I A. L TDA.
PelOTAS, R. ALVARO CHAVES, 480

LlRUGUAIANA_: R, DVgl,l� º� ÇAXJA�, mt fll.�, HlPQIJTQ

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI - DE"..
PARTAMENTO NA,CIONAL

EDITAL

: Concorrência pública com base em preço global para a

venda do acêrvo do serviço de casas pré-fabricadas
<SECAP)

I - Está abetta fi concorrência pública para a ven

da da FABRICA DE CASAS PRÉ-FABRICADAS DE
NOVAIGUAÇÚ e NUCLEO RESIDENCIAL (ambos em

:Nova Iguaçú - Estado do Rio de Janeiro) e SERRARIA
DE LINHARES e QUATRO SESMARIAS, com 84 milhões
de metros quadrados, no município de Linhares (ambos
no Estado do Espírito Santo).

II - As propostas sei'ão recebidas a partir de 2Ó de
junho de 1955, às 13 horas, até 9 de julho de 1955, às 17
horas, na .séde da Confederaç-ão Nacional da Indústria,
na Avenida Calogeras 11. 15, 90 andar, em'''nome da Co
missão de Liquidação do Serviço de Casas Pré-Fabrica-
das (SECAP).

'

I III - Os concorrentes em suas propostas, que deve
rão ser entregues em três viás (assinadas pelo responsá
vel ,em envelope fechado, rubricado pelo concorrente ou

, representante), no enderêço acima, deverão 'declarar que

I' se submetem integralmente, além de :1O.S procedimentos
usuais que regem as ·concorrências públicas, 'às seguin
tes condições es.pecíficas, sem direito a quaisquer recla
mações:

a) A Comissão de Liquidação do Serviço de Casas
Pré-Fabricadas, a seu critério exclusivo, poderá
anular ou adiar a con,corrência de que trata êste
Edital;
O preço oferecido deverá ser para compra à
vista;
A proposta deverá ser para' a compra de todo o

acêrvo; ,

Não serão siquer examinadas propostas de com-,

pra por preço inferior a Cr$ 70.000.000,00 (se�
tenta milhões de cl·uzeiros).

b)

c)

d)

IV - A Comissão de Liquidação. fornecerá aos inte-.
ressados, na séde da Confederação Nacional da Indústria
e na séde da Federação das Indústrias de cada Estado,'
tô�as as informações, inclusive relação completa de má-

.

qumas, peças, �ltensílios, viaturas, imóveis e material
pré-fabricado do SECAP,

,

V - As propostas serão abertas públicamente na.
sede da Confederação Nacional da Indústria, na Avenida
Calogeras n. 15, 90 andar, Distrito Federal no dia io de
julho de 1955,

'

Em 6 de junho de 1955.'
.

Neey. Neves de Oliveira Marques
p�omiíjsjo }e Li<l�ida�ão do SECA�,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



do Instituto Histórico. do mesmo Estado, recebemos o in-

E
-

d T b Ih dteressante opúsculo histórico. Com seu conhecido estilo xposiçao e ra a os a
claro e puro, com sua linguagem escorreita, conta-nos
Rosário Congro fatos da nossa história que antecederam Escola ((Sin.ger))a Antônio Raposo Tavares, aquêle que tornou brasileiro

"Cristais de Côres" é um caderno de trovas que êle
o país das araucartas, parte rica que hoje integra o ter- .

,'�,1,"�1.."'i��'·;;:� I

define; •

rítório matogrossense. E' uma obra digna de figurar na Gentilmente convidado, "O ESTADO" se fez repre- Jâ se foi o tempo em que

estante dos estudiosos da nossa história,. . sentar na abertura da EXPOSIÇÃO .

DE TRABALHOS os doentes mentais eram'

MURILO ARAúJO - "O Candelabro Eterno"
!
DA ESCOLA SINGER, colhendo a melhor e mais viva ím- julgados criaturas estra-'

Irmãos Pongetti - Ria. Murilo Araújo é dos melhores e pressão. nhas, "possuídos" por en"'ti-

maiores poetas que o Brasil possui na atualidade. E de ��, .0,. dades misteriosas ou dia9:�-
acôrdo com esta nossa afirmativa estão críticos e inte-

'
Lá estava halinhados em grande número, vestidos, licasj Atualmente são COIi��_'

lect�ais de nomeada, como Agripino Grieco, Tristão de vestidínhos, chinelos cobertos de cetim, almofadões, blu- derados doentes que pr:��.
São trovas bem bonitas, entre as quais difícil é dizer Athaide Manuel Bandeira José Américo de Almeida Ri- sas, toalhas, conjuntos. e uma infinidade de lindos -tra- sam dos mais atentos cuidá-

qual a melhor. Sintam estas, como nós sentimos: beiro C�uto, Povina Cava��anti, Menotti Del Picchia 'etc.. balhos, f�itos pelas nossas conterrâneas, senhoras e �e- rdOS
médicos e �ociais. .�

A poesia de Murilo Araújo é viva, formosa, cantante, es- nhorítas, num total de 254 trabalhos bordados em varia- .
Procure dispensar- a�os

"Como a roseira que medra' correita e brota ·de sua alma pura de poeta lídimo, como dos matizes.' . doentes mentais a con-

Na terra em que se a plantou, a água cristalina da fonte. Falando para a criança com O número de confecções é elevado, sendo que algu- sideração de que ê}es
O teu coração de pedra seu "Palhacinho Quebrado", falando para todos que mas senhoras e senhoritas apresentam 6 ou mais- traba- necessitam. - SNES;'
Pelo amor se transformou. <." gostam de poesia com sua esplêndida "A Luz Perdida", lhos.

.

:f.'

ou agora contando para "os moços as glórias dos. avós .
O mérito de tudo está na proverbial habilidade e ;"

JORGE BUARQUE LYRA - "A Maçonaria e o Crís-
I gôsto de nossas conterrâneas que são orientadas pelas.

TOSSIU' ::��,'?tianismo" - 3a. edição: Volume de mais de 600 páginas, . professoras, d. ANANIAS' DA SILVA SILVEIRA, de _-

obra grande não apenas rio tamanho, mas realmente obra '!l JJS ! CORTE E COSTURA, para 180 alunas e d. LORENA �.
de fólego no gênero: - O autor que é Ministro do Evan- OLIVEIRA, para 132 alunas, que também são desta Ca-I .Nao deixe que as Bron..

gelho e nosso companheiro de cadeira na Academia de pital. I quites, ou Rouquidões amea-
Ciências e Letras de São Paulo e no Cenáculo F'luminen-

,., I cem sua saúde I Ao prímeí-
se de Hístóría e Letras, mostra grande cultura especial- Há neste certamen um concurso para as confecções d t t "5
mente religiosa. Realizou obra que despertou o mais vivo mais originais e destacadas, notadamente as que estão 1'0 acesso e osse, ome a..

'interêsse e levantou tanta celeuma que se foi engrossan- nas vitrines que já alcançaram votação eleva-da. tosin", o antísêtieo das vias

do a cada nova edição pela controvérsia despertada e pe- A EXPOSIÇÃO DA ESCOLA SINGER está localiza- resplratorlas. "Satosin" elí-
las respostas incisivas que deu Jorge Buarque Lyra. 'I'ô- da no 1° pavimento do prédio n. 34, a rua Felipe Schmidt, mina � 'tosse, da novas 1.'01'-
das as dúvidas havidas sôbre a Maçonaria são esclareci- sendo GERENTE da importante filial, o sr. ANTÓNIO I ças e vigor Procure nas
<das e debatidas neste volume. E ã controvérsia saltou do COELHO STIPP, um perfeito cavalheiro que nos distin- .' . U

âmbito nacional, foi ribombar lá fora e o autor debateu- guiu com a sua bondade, dando-nos explicações sucintas tarmâcías e drog8fl&S Ba-

as tôdas. E' considerado o livro "A Maçonaria' e o Crís- de tudo que visitamos.
,

tosin", que combate as bron-

tianísmo" o mais completo da América Latina e um dos', Admiramos também a nova máquina SINGER, fabrí- quites, as tosses e as con-
melhores do .mundo. Nada tem a ver com a religião a Ma-> cada em Campinas, cuja grande fábrica teve a presença sequências dos resfriados.
çonaria, que não é religião, mas uma entidade mundial do sr. Presidente da República e do Governador Jânio
de �sBistência social perfeita. Não há choque entre uma Quadros, quando de sua inauguração.

,

e outra porque a obra maçon é puramente cristã. Os que
se interessam pelo problema aconselhamos a leitura do

, grande livro que pode ser conseguido com o· autor à Av.
Dr. Feliciano Sodré, 57 - Sobrado - Niterói.,

ROSÁRIO CONGRO - "Antes de Raposo Tavares"
- Edições do autor - Três Lagoas - Mato Grosso. Do

nosso amigo e confrade Rosário Congro, Ministro aposen

tado do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso,
tnembro ilustre da Academia ·Matogrossense de Letras e

que .criaram o Brasil", Mutilo Araújo é sempre o mesmo

:�Qet�1 $'l'ande poetaI <lue todo º ;er.asiI conhtlce e 'admÍl'a;,

fiJTADO
:.-""

"ESPElHO lITERARIO"
.

n�NOS, I10JE -'- "PEDA,CINHOS DE MIM" -
.sg :ERFIS" - "OS ALBUQUERQUE MARA'NHÃO"
t$ ISTAIS DE CóRES" - "A MAÇONARIA E O

"C�ANIS.MO" rr: "A�TES DE RAPOSO TAVARES"
ItIS _ ''O CANDELABRO ET�RNO"

(Alvarus de Oliveira)

ementário: - A agitação da vida moderna, a luta

/pelo necessário pão. nosso de ca�a dia, as dif�culrdu
da existência de hoje em que, ate para cumprir-se

ades
s mais comesinhos deveres, se tem de pelear, afas

olll DOS às vêzes do convívio dos livros. Passamos a ler
alll·n '

t d'

te os jornais e revistas e vamos encos an o os vo-

õlllen
que nos chegam endereçados pelos amigos daqui,

UJl)�o o pais e <de além mar, de nossos irmãos portuguê-
de

por isso o nosso "espelho" deixou de refletir por ai
seS. tempo as impressões das obras que guardamos sô
gulll

mesa de trabalho para leitura e consequente exte

b,re '�acão de impressões, através dêste registro despre

rlorl,os� O "espelho" estava empoeirado, coberto de pó
tenClco �ão refletia nada. Apanhamos um pedaço de pa-
bran,. 1limpamo-lo e eI-10 de novo pronto para devo ver, em

n�ilexo, as impressões do q:le lemos. Fl'isem�s o que sem
r

re fazemos questão de ?:Ixar claro, co�o Imagem, s�mP
f rmas: Não somos crtticos e no Brasil os haverá, sm

de �s? Não serão todos êles obedientes ao "panelismo"
cer· '1' '?Atantos males comete as etras naCIOnaIS. penas re-
ue . �

1 d
..

d. tramos nossas impressoes, fa an. o na maiorra os ca-
glS

daqueles que os críticos não falam. Porque. o sol nas-
80S, �. b

.

t
-

para todos ... Porque toda obra poSSUI oa m ençao.

rq,ue em todo livro, procurando, se encontra sempre al-
o

de bom. Vejamos pois o que reflete o nosso "espelho".
go

NABOR :FERNANDES _ "Pedacinhos de Mim" -

Crônicas - Pongetti - Rio. - Na cidade nem grande

em pequena ,do Estado do Rio, Marquês ,de Va!ença,
:xiste um belo núcleo de intelectuai� q�le se reunem �a
Academia Valenciana de Letras. �ao. e uma aca�e�Ia
que viva na estagnação, como a maioria das agremiaçoes

(10 gênero. Não, ela vive, movimenta-se e seus me�bros
são ativos na arte de escrever. Nabor Fernandes _e dos

elementos mais dinâmicos daquela entidade e seu nome

é já dos mais conhecidos. Poeta, e�crevendo com,a pu

reza e a 'sinceridade da sua alma sincera e pura, e tam

bém um bom cronista o que demonstra no seu novo livro

"Pedacinhos de Mim", que êle diz serem "pedaços do meu

coração, de minha alma, .de meu pensamento que hoje
ofereço aos caríssimos leitores" ..•

LOPES DA SILVA - "Dez Perfis" - (Artistas

plá�ticos) 1955 - Baptista de Souza: & Cia. - Rio. Em

bora diga nó seu intróito que não tem objetivo de fazer

crítica, mas "bosquejar o perfil de artistas cuja obra e

cuja vida admira", Lopes da Silva o consagrado escritor

de "Uma Mulher Diferente", traça com bastante proprie-
dade o retrato de dez pintores, contando a vida dêles

com senso crítico acurado e demonstrando se, como quer

dizer não entende da técnica de pintar, pelo menos sen

te-a com sua alma de poeta, e o que é mais importante,
sente a vida dos artistas, narrando-a com arte. Nas suas

fi crônicas êle não foi simplesmente o jornalista, o repor

ter que buscou a existência de dez pintores para relatá

las aos- seus leitores, foi o novelista que enredou dez vi

das e deu-lhe pinceladas de poesia. Eis os pintores cujas
�.....titflIIida e obra foram estudadas �r Lopes da Silva neste seu

novo volume: - Manoel Santiago, Ado Malogoli, Luiz Al
meida' Júnior, Darwin Silveira Pereira, 'José M-aria de, AI.

meída, -Bruna Paloni, Sinhá D'Amora, Vicente. Ayres,
Funchal Garcia e Hugo Benedetti.

P·ETRAARCA MARANHÃO - "Cristais de Côres"
- Trovas - 1955 e "Os Albuquerque Maranhão" -

Poemeto histórico - Jornal do Comércio - Rio: Dos

mais apreciados poetas da atualidade, membro destacado

da Academia Amazonense de Letras, Petrarca Maranhão

Ipublicou mais dois· volumes. "Os Albuquerque Mara

nhão" história do valor de tronco de família que grandes
serviços e feitos' prestou ao Brasil. . Esta estrofe do seu

formoso poemeto sintetiza-I) bem:

"Raça de boa e celebrada gente,
De clássica nobreza varonil
Por cujos' feitos, valorosamente,
Se enchem de glória e luz resplandescente,
As páginas da História do Brasil ... "

"As trovas eu assemêlho
(Em justa comparação)
A puros cristais de espelho
Refletindo o coração"

",.

._--_.�.. -

-".,' Florianópolls, Domingo, 19 de Junho de 19!;5

l!ii#t?$fi#Q'-e�$:2;;;'�$i..ê..;h
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MUJlIS OIS MIIORES- COMPaNHIAS Df TRaNSPORTE

DO MUNDO sé usaM PRODUTOS

TEXACO -i
,

Aproveite a experiência dessas companhias.
lubrifique o seu carro com o óleo feito espe
cialmente para êle - o melhor óleo que existe:

, -'.\ Óleo PREMIUM dd
--"-"-'-.\.J

HAVOLINE

TEXACO -,

-I

TEXAS COMPANY (SOUTH AMERICA') LTO. - 40 ANOS A SERViÇO DO BRASIL

,,'
'e

••
---------------------:--_

.. " .._-

iPreceito do ,Oia
DOENTES E NÃO
,

"POSSESSOS"

A SINGER SEWING MACHINE COMPANY foi fun-

V d. dada na América do Norte em 1851, sendo que a primeira 8n e -semáquina SINGER que veiu para o Brasil, foi trazida pelo, .

nosso Imperador D. Pedro II, quando esteve em visita ao Uma propriedade �om Re-
Pavilhão da SINGER na Exposição de Filadelfia em 1876, sidência e Fabrica

.

de mo

que distribuiu com os mémbros de sua corte e muitas-ou- veis no começo de Capoeiras
tras famílias, as que vieram da América... medindo 85 metros de fren-

Nossas conterrâneas devem visitar a EXPOSIÇÃO te por 558 de fundos. Ver e

DA ESCOLA SINGER,' onde é mostrado em todà a gran- tratal' no local cem o sr.

ileza- o trabalho e �r habilida.dlf da mulher> çat&rinen-ae. . Roperto tu�'$l. -........""......-.............;.,;,.

Aceita'mos Revendedores para esre E'íitod
Ft,BRICANTE: MANOEL ,o.,MBROSIO F!LHO S. Ao

FÁBRICA: Ruo Fou�tclo, 1342
ESCRiT. e LOJA: Rua 25 de Março, 270· 230
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l' O TEMPO Notícíoe da Cidade POSSDe a Real outro (/Millooa-
14P��;�:ã�od�iate1�.po até às

4 exposição' no Clube Doze rio do Ar)
Tempo - Instável, passan- MILIONARIO 'DO AR - ao quadro de pilotos da Real

do a bom com nebulosidade.
,'" Sucesso sem precedente Nascido no Distrito Federal. I quando a Natal foi com-

Temperatura - Estável. IM: d E di 28 d
.

Foi inaugurada no Clube tâncías, tão difíceis de obter Luciano Coe ho de aga-
.

pra a. no la ce maio,
Ventos - Variáveis, rres- f

' I
d b IlhDoze de Agôsto, uma" notá- na arte pictórica quando a lhães pertence a uma arm- quan o voava so re a a

COSo
vel exposição de gravuras da perspectiva Iínear ou geo- lia de aviadores : mais três I Bela, completou. 2 milhões

Temperatura - Extremas . - . I d llô t d tautoria do pintor húngaro métrica não está ao nosso al- de seus irmaos eram avia-. e qUI ome TOS voa os, 01'-
de ontem: Máxima 17,4. Mi- R'., di d R" d

I d
. .

Csíllag, professor da ex-Real cance e só contamos com as dores. a ica o no 10 e nan o-se aSSIm, mais um
níma 12,2.

Academia de Belas Artes de gravações da côr para eon- Janeiro, fez o curso de pi- dos muitos "milionários do

Budapest. seguir a profundidade nos lotagem no -Iatch Club da-' ar" pertencentes a REAL.
A exposição foi organiza- céus diáfanos e longínquos quela cidade. O Comandan-' De parabéns o Comandante

da pelo Barão Pablo Esteban com uma exata perspectiva te Luciano ingressou na Luciano Coelho de Maga-
- Dizem que o cargueiro

G,lausiuss, antigo membro aérea". (Bernardo de La Natal em 1949, passando lhães e a. REAL.
frances "Glen" soçobrou no

do corpo diplomático da Hanty, crítico de arte um
rio Paraná, nas proximida-

Hungria, que ora visita nos- guaío).des do pôrto de Rosário.
sa Capital. Foram expostas O autor das gravuras, Csil-

x x - "Certo grupo do Po- cinco gravuras originais de lag, é bastante conhecido no

x der Legislativo não pode REMBRANDT, que se encon- Brasil, pois seus trabalhos

ver a nossa Constituição in- tram à venda, por pertence- têm sido reproduzidos foto-

teirinha e perfeita. Querem rem à coleção particular do gráf'icamente, em côres, e di- A Associação Catarinense matismos crãneo-encéfalí-

mutilá-la a torto e a direi- organizador da mostra. fundidos nos meios culturais de Medicina fez realizar no

to, eontando .que satisfaça os Trata-se de uma preciosa. brasileiros, por autorização
seus caprichos, quase sem- coleção de gravuras a ponta- do Barão Glausiuss. dia 17, às 20 horas, em sua

pre de intuitos políticos. seca, coloridas a aquarela, A Comissão Estadual está sede, uma sessão ordinária

Um deseja suprrmir da õnde se nota perfeita técní- constituida das Sras. Maria
Carta Magna os benefícios ca. "De uma pureza e de Konder Bornhausen, Isolina

concedidos aos jornalistas .
.uma limpidez de côr, desenho Ramos Branco e-Ondína Nu

Outro quer instalar o parla- e perspectiva impecáveis, ês- nes Gonzaga, e dos Srs. Mon

mentarísmo. Um outro bate- tes pequenos-grandes qua-' senhor Paschoal Gomes Li

se pela maioria absoluta. A- I dros mostram paisagens da brelotto, General Vieira da

gora, o sr. Armando Falcão I Hungria .e costumes de �eus Rosa, Dr. Dante de Patta e

deseja suprimir o cargo de seus habitantes em colondas Prof. Sálvio de Oliveira, a

Vice-Presidente da Repúbli- manchas, que apresentam, de qual tem envidado os maio
·ca. Não se trata, como se forma perfeita, grandes pla- res esforços no sentido de

vê, de assuntos de palpitan- nícies que -fogem para dis- que a exposição alcance o ní

te ínterêsse para a Nação, tantes horizontes, dando vel artístico e social a que

para a sua econômia e sua completa sensação de dis- está destinada.

prosperidade.
--

A proposta do deputado
cearense tem um enderêço
certo: visa diretamente o sr.

do
João Goulart, a esta hora já

da
escolhido defintivamente pa-

SOÇOBROU
BUENOS AIRES, 15 (U. P.)

Florianópolis, Domingo 19 de Junho de 1955

Seu BATISTA
v

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

Paul Leautaud - espécie de Rivarol feio e de Stendhal

triste - durante largo tempo, em Paris, foi considerado,
como, Pinheiro Chagas �m Portugal, o homem que melhor

sabia descompôr o próximo. Só agora, em Alvaro Moreyra,
descobri que Paul Leautaud existiu. E li que tôda "a sua

crueldade não passava de bondade maltratada"!

Pode-se dizer o mesmo do seu Batista, do tempo da

República e da Secretaria da Prefeitura. Ele vivia superei
Iiado, de cara feia, xingava e gritava para manter a auto

rídade. Apegava-se às aparências para ser obedecido, para
dominar, para enrustir a sua verdadeira personalidade.
Numa. palavra: maltratava a sua bondade!

Os que o cercávamos diáriamente, vimo-lo, vezés tan

tas, fechar-se no seu gabinete com ordem expressa áo por

teiro:
_ Não estou para ninguem! Preciso trabalhar! Aos

que me procurarem, sejá lá quem fôr, diga que não estou,
que não vim. Ninguem entra, ouviu?-

Não demorava que o procurassem. O porteiro se atra-

vessava, impedindo batessem à porta:
'

_ Seu Batista não está! Não veio e parece que não

Zé
ra companheiro de chapa :10

sr..Juscelino Kubitschek. Não

DELEGACIA FISCAl
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EMBAIXADA DE RIO DO SUL
Conforme foi noticiado, vi- I práticos executados em seus

sitou recentemente esta Ca-Ila'boratórios. Agora, acaba o

pital uma embaixada da ci-, mencionado professor dr.
dade de Rio do Sul, constí- I, Djalma Gartner Roslindo TIe
tuída de estudantes e de receber, a respeito, o seguín
membros do Rotary Clube.· te telegrama: "Professor
Entre os estabelecimen-tos Vi-I DjaIma Rosl'indo. Faculdade
sitados, figurou a nossa Fa-, de Odontologia - Florianó
culdade de Farmácia e Odon-

. polis. Sinceros agradecímen
tologia, onde foi a caravana' tos magnífica acolhida estu-

i dantes pt Jovens profunda
recebida pelo Professor Dr, mente impressionados gran
Djalma Gartner Roslindo, de espírito abnegação encon

em cuja companhia percor- trado corpo docente pt Res
rerarn os caravanistas quasí peitosamente vg Lothar Paul
tôdas as dependências da Es- vg Presidente Rotary Clube
cola, apreciando os trabalhos de Rio do Sul".
...........................................

IRMANDADE DO SENHOR DOS PASSOS

vem hoje!
_ Não pode ser! Eu vi quando êle entrou! Não sei se

me compreende?' Vinha na minha frente! Está aí dentro.

Digo mal ou digo bem?
,

_ Entra Veras! gritava lá de dentro seu Batista.

E, dentro em minutos, lá saíam ambos, em busca

carro de Assistência para trazer para a Maternidade,
Lagôa, a filha do compadre Chico Nastácio, mulher do

Lotério, futuro compadre do seu Batista.

Outrôs assiduos que, como o velho Verás, tinham salvo
consultou, de maneira ne

conduto para o gabinete, apesar de tôdas as interdições, nhuma, qualquer imperativo
eram o Antônio Antunes da Cruz do Riheirão, e o Emanuel

moral ou material elo mo-

Linhares, de Itacorobí.
mento. Simples manejo poli-

- Minha gente! gloriava-se SêU Batista,
tíco que, certamente, não 10-

E podia, de fato, compensar-se com a amizade e
grará êxito.

confiança da gente simples e boa do interior da Ilha. Com.
Os reformistas são, de fa-

ela dividiu muito do seu e a ela deu -tudo de si. Ocorre-me, to, ativos. E' lamentável, en
a propósito, uma das blagues de que mais gostou e que tretanto que êles não se eon

repetia seguidamente. Quando já tínhamos a maior inti-
formem com a inviolabilida

midade, queixou-se: de da Constituição da Bepú-
- Meu orçamento não aguenta mais! E' muita despe- blica que, afinal de contas,

sinha miúda aqui e ali. Se não fôsse a permanente do ci-
não é úm: brinquedo em mãos

nema, eu e a Nair nem diversões teríamos. Preciso arran- de crianças".
jar um bico! -----'i'---------

Sugerí-Ihe que arranjasse a nomeação para o cargo,

cujas funções já exercia, de padrinho público e juramen
tado dos distritos da Capital .Quando, depois, entfava na

redação para telefonar, pedindo o carro do Pinho, seu mo

torista da velha guarda, voltara-se para mim e, anuncian

do batizado ou casamento, informava:
_ Em plenas funções daquele cargo que você lembrou!

E assim viveu, trabalhador Infatigável, caprichoso, SÃO JOSÉ
querendo sempre tudo melhor do que podia ser. Com a 10 hrs. - Matinada
Imprensa Oficial trouxe para o Estado as primeiras Iino- Preço Cr$ 5,00
tipos. Dele, a introdução) aqui, do out set. 'Também a pri- Sensura até 5 anos (RECONHECIDO PELA CAR- 1 zesseís (16) do mês de julho
meira clicheria. Fiquem esses registros para a história da 13,45 _ 16 _ 19 e 21 horas TA DE 18 DE MAIO DE 1955) I serão realizadas neste Sindi-

nossa imprensa, que nele teve, íncontestávelmente, um Téla Panorâmica _ "OU- cato as eleições para sua Di-

grande e querido líder. SADIA DE VALENTE" EDITAL N. 1 retoria e Membros do Con-

Por isso, embora partidário decidido e eficientíssimo, Cr$ 10,00 e e5,00 _ Cen- Faço saber aos que o pre- selho Fiscal e respectivos su-

seu Batista nunca ,sofreu dos adversáríos agressões mais sura até 14 anos sente virem ou dêle tiverem plentss, ficando aberto o pra-

pesadas. Quando o alfinetavam injustamente, limitava-se RITZ conhecimento que, no dia de- zo de dez (lO) dias, que cor-

a sorrir e a anunciar: 10 hrs _ 14 hrs rerá a Partir da la. publí-
-,Isso'não passa de intriga política i O Pedro Cunha "O CONDE DE MONTE •••••••••••••••••••••• cação dêste, para o registro

sabe e é o quanto basta para vil' o desmentido. CRISTO" VI"sl'ta ao das chapas na Secretaria, de
O Major Pedro Cunha era realmente seu fraternal Cl'.$ 10,00 e 5,00 _ Cen- acôrdo com o disposto noart.

amigo. E não admitia que lhe tocassem no nome impune- sura até 5 anos Legtslatíve
6° da Portaria Mínísteeial U.

mente, sem o seu protesto. Não estranhávamos, assim, que IMPERIAL 11, de 11-2-54.

no Diário da Tarde, quando na mais voluntariosa oposí- 14 horas - Paisagens do Estiveram, hoje, na Assem- Os requerimentos para o
.

ção, aparecessem composições das Iínotípos que não pOS-. Brasil - 'Dois Heróis na bléia Legislativa, mantendo- registro das chapas deverão
suia ... Mexíamos com seu Batista: j Ofensiva ,..:. O Céu está em se em demorada palestra ser apresentados na Secreta-

- O Diário está com ótima composição! Terá compra- toda parte Cr$ 9,00 e 4,50 com o Presidente Braz Joa- ria, em 3 vias, assinados pelo
do linotipo ou serão artes? ,Censura até 5 anos' quim Alves; no, Gabinete da cabeça de chapa, pessoal-
- São artes! Artes minhas! O Presidente da Associa- 19,30 horas - "Ousadia de Presidência, a portas fecha- mente, não sendo permitid_a.

ção. Catarinense de Imprensa não pode negar assistência Valente Cr.$ 9,00 e 4,50 _ das, os seguintes políticos: para tal fim a outorga de
.

aos jornais! Já disse isso aOo Governador e êle fing'iu que ROXY Drs. Adolfo Konder, ex-Go- procuração, devendo contar
não escutou! Claro que não posso berrar com S. Exa.!. 14 horas - Fatos em Re- vel'nador do Estado, Victor todos os 'requisitos previstos I'

vista - Missão nos Balçãs Tietzmann, ex-Secretário da na legislação vigente e no,,>

, Desfiladeiro Fatal - O, .Fazenda e ex-Deputado, estatutos da entidade e ins-

_ Misteerioso dr. Satan (fi- ãtual Presidente do PTB de truídos com a prova exigida
. nal) Brusque, Ingo Arlindo Re- no § l° do art. 11 da Portaria

,

' Cr$ 7,00 e 3,50 - Censu- naux, ilustre Presidente da n. 11, de 11-2-54.

.
ra até 10 anos 19,30 e e2l,30 Câmara Municipal de Brus- Florianópolis, em 18 de ju-

TABELA DOS PAGAMENTOS DO MÊS DE JUNHO DE 1955 horas _ O CONDE DE que, e Roland Rénaux, pres- nho de 1955.
JUNHO: ·MONTE CRISTO tigioso e destacado líder das Martinho CaBado Júnior-

23 - Pensionistas, Militai'es e Provisórias. '

Cr$. 7,00 e 3,50 - Censu- classes produtoras. Presidente.
24 - Pensionistas Civis. ra até 14 anos ""'-•...,._._.__ OI".- __ - ,.,._-- -- _ ...

25 - Procuradores de Pensionistas com mais de 'Um GLORIA P f Ph' I' G fi Imandato e as que não receberam nos dias tabelados;' "

14 horas _ O Céu está ro essor I .ppe re e
,

.

27 - Ministério da Fazenda, Tribunal de Contas, p.oder em toda parte "onlere""'D".-a amanha-Judiciário. Cr$. 9,00 e 4,50 Cen-" "
28 - Demais Ministérios. sura até 5 anos
29 - Procuradores de Servidores com mais de um mari'é' IMPÉRIO

dato e os que não receberam nos dias ta.belados. ,. 14 horas _ Desfiladeiro
30 - Aposentados definitivos. Fatal - 'O Misterioso dr.

JULHO: �'t

Santan ,_ Mis�ão nos
1° - -Aposentados Provisório e Salál:io-Fa111ilia. Balçãs
2 - Procuradores de Inativos com mais de um manda- Cr$. 7,00 e 3,50 - Cen-

to e os que não receberam nos dias tabelados. sura até 10 anos
4 a 15 - Todos os que não receberam nos dias tabela.. 20 horas - Sansão Inte-

dos.
�

.

terino - O· Céu eestá em
. Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional em Santa Cata· I toda parte

fina, em 18, �e junho de .195.5. , I Cl.".$ 7,,00 ee 3,50 � Cen-
_ r

MaflO Salema Telxeua Coelho - Delegado Fiscal. ,sm'a até 14 ano._�..............

A Irmandade do Senhor Jesus dos Passos dedicará a

missa de domingo pela cessação da perseguição dos cató
licos na Argentina, às 8,30 horas.

SINDICATO DOS JORNALISTAS PRO
FISSIONAIS D'E SANTA CATARINA

Deverá. chegar amanhã, dia 20, a esta Capital,
de pas�agem para o Rio, o Professor Philippe
Greffet, Secretário Geral das Alianças Francêsas
do Brasil.

-o Professor Greffet, que regressa de uma via
gem a Pôrto Alegre, fará, nesta Capital, naquele
mesmo dia, às 20 horas e 30 minutos, no salão no

bre da Faculdade de Direito, gentilmente cedido

pelo seu Diretor, uma conferência em francês su

bordinada ao título "L'Esprit de Paris" .

Para essa conferência, são, por nosso intermé·
dio, convidados os intelectuais\ e todos quantos se

�qtrr�st\m. pel�. Q,ultUI.'t\. ��a�.��a-,

ASSOCIACAO CATARINENSE DE
7

MEDICINA
cos,

A reunião despertou gran
de interesse na classe, com
parecendo eleyado número
de médicos e tendo sido ca

na qual falou o dr. Antônio lmentado por diversos dêles

Moniz de Aragão sôbre Trau- o trabalho apresentado.

EXPLICAÇÃO

Na convenção da U. D. N., o sr, Rômulo Borges .

o pensador que provou que o sr. Bornhausen está 110

coração do povo por que o coração tem razões que a pró
pria razão desconhece - declarou-se gaúcho de São

Joaquim! Velho conhecido do Rômulo, sei que êle é filho

de Lages. Sendo, com êsseCb.créscimo histórico, Iageano
e gaúcho de São Joaquim, parece evidente que qUÍ.3
imitar o candidato udenista, que é tntegralísta, índíca
do pelos pedecistas!

Se se lembrasse dos ,pessepistas, possivelmente até

Casteloríso entraria no seu rol de céspedes natais!

VETO

Quando, entre um Everest de promessas, o Jorge
falou que seu Govêrno incrementaria a criação de ca

primos, perdeu todos os votos dos moradores.da Praça
de Bandeira, Avenida Mauro Ramos e adjacências. E'

que aquela hacienda já está superlotada, apesar de o

Prefeito Osmar Cunha declarar que há posturas mu

nicipais em vigor.
A promessa do Jorge, no tocante, foi' desastrosa.

Perdeu substância eleitoral, sem a correspondente
vantagem, que na colônia todos aplaudiram a idéia,
mas muito poucos são eleitores .. ,..,..

OS BASTIõES
Os srs. Laert Vieira ê Romeu Neves, bastiões par

lamentares do sr. Governador, afirmaram, na 1\Ssem
bléía, que o sr. Aristiliano Ramos era execeção, com

sua atitude, no diretório de Lages. Aconteceu que La

ges não votou na Convenção. As regras valeram me

nos do que a exceção. Isso, óbviamente, já constitui
outra execeção. Donde. se conclui que os bastiões são
também excepcionais!

URNA BõBA

Houve, na Convenção, duas, urnas. Uma, a verda

deira, a legal, a dos estatutos; outra, de brinquedo, de

faz-de-conta, de impulhação, pour epatér les hour

geois. Foi nesta-urna bôba que votaram o Sebastião e o

Laert. A exceção tio diretório de Lages, se votasse, vo
taria na urna de verdade!

CAUSA

Aquele delegado ortodoxamente dissidente parou
diante de um cartaz do Jorge e furibundJou:

- Estão vendO! Até a propaganda já está saindo
verde!

- Mas como? protestou o

vermelha, vermelhíssima.
O delegadO era daltônico.

parceiro. Esta aqui é

JUSTIÇA, NA VOZ DA HISTóRIA

O ex-Secretário e deputado pessepista, dr. Olinto
Gampos, andou pela terra. Um dos primeiros a pro
curá-lo foi o dr. Pelágio Parigot de Souza, Secretário
também, e deputado também e também ademarista. O

- final da conversa teria sido mais ou menos assim:
- Você, Olinto, e eu, Pelágio, temos muitas afi-

nidades. Somos ambos do .P. S. P.! Você foi e eu sou

deputado. Você foi e eu sou Secretário d'Estado; V'oéê
foi e eu também eleito pelo P. S. D .. Você se esqueceu
e eu me esqueci também disso...

-.

- Você tem razão Pelágio! A 'única diferenca é
Que já aconteceu para mim o que vai acontecer

-

pa�n.
você. .. Eu já entrei na história e você não demora a

entrar também ...

�=,,"_,__�.UILHERME TAL
\�j]._, .r-

•
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


