
o ca PERACCHI BARCELOS FAZ DECLARAÇÕES. O SR, NERÊU RAMOS NUNCA EXCLUIU A ALIANÇA P.S.D. - P.T.B.
.

- ETELVINO RENUNCIARA"
--_,.. .._�-�--�_._-

�....•......�� �
..

•

I
I
;
:
•

:
!

.................... '

----------,--- ---- --._� ......_-----,------ PORTO ALEGRE, 23 (V. o fizeram outras secções re

A.) - O Correio dO-POV3 pu- gíonaís que seguem sem res

blica hoje em grande desta- trtções, a orientação do Di-

que o seguinte: retórío Nacional.
A noticia veiculada pela Quanto ao possível apoio

"Folha da Tarde", às prt- da dissidência pessedísta à

meíras horas da tarde de candidatura Juarez Távora,
ontem, anunciando que o declarou o sr. Peracchí Bar
sr. Etelvina Lins havia re- celas:
nuncíado à sua candidatura - Este é um assunto que
à presidência da República, examinaremos nas conversa

foi recebida com grande sur- ções que vamos manter no

presa nos meios políticos e Rio. Aqui também incluímos
transformou-se do imediato confirmada a renuncia da
no assunto ob�gatórjo de to- candidatura Etelvino Lins, a.
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P sidencial das as rodas, apreciações dos nomes de ou-

. ues ao a er a no nlO- ran ense a ucessaf) re
'

I Tão logo tomou conheci-. tros eminentes brasileiros.

ESSA PARECE SER A TEND1tNCIA DOS DISSIDENT RS DIANTE DA R�NúNCIA DE ETELVINO
.

menta desta versão, o sr. Pe- Sobre a posição do sr. Ne-
.

,

f

I
- ,

,"", do PSD assumiu racchi Barcelos, více-presí- rêu Ramos, assim se expres-..................e•••••$.�••Q.�...a.......
.

ruo, 23 (V. A.) - A H'" - "!ra[\�1 sei quanto 8, L' 0- çuo gauc�lh • '. :L
.'

N
'

t I
portagem do "Cei-relo (;0 tívídadc eh renuncia ta c.in- comprormsso com UP1 candí- ciente em exercício elo PSD sou o líder pessedísta:

O U a S· p.ovo','
tratou ele. ínqutrír (:I>! r.ll.'(I:1tm.'R.

pelo CWiTII',l:t0 ELel- cl,at? p�.r�iLlário e +a n�.;<a gaúcho e a quem coube um .- A situa-ção do sr. Nerêu

proceres pessedístas sobre a vmo Lins. Sr a mesr-a :l;er- grei polrtica. Bem 0 ..1 mal e papel destacado na apresen- Ramos em Santa Catarina é
.

.

, o;ituação em que ficaria a durar até 3 ele Outubro, li"f:- um compromisso que não po- tação daquela candtdatura, sobejamente conhecida, Es-

.Ilssidencia elo Rio Gl';'(llde mos com ela, sem Vé)C![:l,:�es. ele ser desrespeitado por decidiu viajar para o Rio, de- teve sempre ligado, politica-
':'
- AS ACUSAÇõES que a nossa contreíra A GAZE-

to Sul em face ela renuncia .. Vertficada Que seji :J al1l111- quem o contraiu". vendo partir às 11 horas de mente ao PTB.1Com relação
TA vém fazeIldo, díártamente, ao eminente Senador Ne- "

H P' Ie hoje a Santa Catarína portanto
-

Do deputado Tasso Dutra L!,)- I cíada renuncia, náo me p::,.. O sr. errnes ereira � . c , • ,
"

rêu, 'luando'se referem a fatos e atitudes do passado.
lhemos, então, as seguintes rece possível acor.ipanhar SOH'Z:J., outro representante Na capital federal, o dírt- nada há a estranhar em SU!lS

r-ürrespondem, nas mesmas colunas do mesmo jornal,
declarações: J"

.

º:"',·'··lC'.'10 com, quem consesuí- 9:ente pessedísta, segundo fo- declarações, por 'ocasião da..

u u:nez 'l'avora, P0l'[!;!ê :1 S2C- c.-' .. -.�-

respecttva época, aos maís amplos elogios e 05 mais Ilíml-
......_Wo/"...._.r""�.�....._.".__�a.....M_..�w��w_.._..q....��-..�_-.......�.r.,....'V"_-.... 1,,1G3 falar, escusou- se de ta- mos informados, procurará Convenção que homologou o

tades aplausos. Quemtlo se relerem a fatos do presente

N I- d
�

t
-

3e1' qualquer declaração. vr- mais uma vez encaminhar nome do senador Francisco
essas acusações procuram negar no preclaro eatarmen- ,orma -Iza ,a a SI uaçao na .:c-presiclente que era do negociações para a eventua- Gallotti ao governo do Est.a·
se, as qualidades que o mesmo [ornai sem�re porfiou e�n partido, não poderia ante- Iídnde da chamada solução

I
do. ° sr� Nerêu Ramos, é

afirmar e reafirmar, Trata-se, como se ve, de uma revi- A r li'eu tina clpar qualquer dcclaracàq de "união nacional". Se fa-; preciso q�e se diga, nunca.
ra\'()}ia de 180 graus. Pôsse aquele popular órgão ela nossa fã .mtes de sentir as tendenclas lharem as tentativas neste: excluiu, por outra parte, !1
imprensa um jornal mercenário, tudo estaria explicado: RIO, 23 (V. A.) - Em de- um vigor na Argentina as

elos seus correllgtonártos, qU.3 sentido, ss, se disporá a exa- possibilidade. de um acôrdo
os interesses econômicos lhe esclareceriam a conduta. O� -laracôes que acaba'ele pres- medidas'adequadas à preser- teriam ele ser ouvidos para minar _ segundo ouvimos PSD-PTB, tanto assim que,
eloll"io;s e louvores de ontem teriam, na hipotese, o mesmo .ar à imprensa sobre a si· vação das igrejas e das in5-

cxaminur um�, situação nO'/s ontem em autorizadas ront2�' se tivesse sido candidato, co-
fun'do das a,cll"'ações e ata.mes de hoje. A GAZETA, con· :.uação na Argentina, o em- titllições religios!,ts. Os ele- f'

.

d pess'edl."tas _ a !)ossibilicladé' mo varias vezes eleclal'ar".,
�

- •

que _a�se a renunCla a can· - -. H

tildo, não llode ser arrolada entre os que desvirtuam o pa- Jaixador daquele país elo mentos (jue provocara11 e
didatura E�elvino Lins. de apoio à canelidatura elo não poderia fugir a uma tal

pel da im}lrensa ao sõpro de conveniências. Resta-nos clas- Jrasil, sr. Amadeo Conte executaram desmandos
As demais sondagens qu� sr. Juarez Távora, sugerinço coligação. Vê-se, pois, que

�ificar as acusações de hoje ao exaltado de .'ltem como J-rand, disse que todas as a- concluiu o embaixador - fo-
fizemos nos levam a vatici- o nome do sr. Clovis Pestana embora divergente constitu

uma incoUl}lreensivel incoerência, que tão mal sit.ua o res- ;ividades do país foram res- ram identificados, deti lo f:'
nu!' (iU8 o PSD gaúc:ho .,,('_ para a·vice-presidencia. indo a dissidência, com Per-

peito que os seus atuais redatores devem aos seus ante- sabelecidas e se estão exer·· submetidoí-. a processos.
nh::, �aso se confirnlP kd 1'1':'- A' noite, em seu gabinete ni! nambuco e o Rio Grande do,

t ao d'I'etol' endo dentro de absoluta cal-
S t· 1 I t

.
. o pIOS I a i

-

tcessores e, mOl'meu e" J •

C',Ol'JsI'del'al' ecnlO ecre ana e o n enol, '- u, sua pos c.ao, nes e pal'-N'IZOS DE QUA nt.!lH..:Hl;l(.
- AINDA MAIS: o sr. Nerêu Ramos, várias vezes .na. GRA' ,

U

questão aberta o caso da ce.r pessedista recebeu a re- ticular, fora sempre diversa
- e n.té para o sr, Juscelino pessoalmente - €... clareceu ° grosso elas forças arma-

SE UM QUILO CAI� sucessão presidencia1. Esta portagem pOlítica de Pôrto da do Rio Grande que, em
que discordava da candidatura do governador mineiro )as permaneceu fiel ao go-

RA1VI NO PARANÁ pelo menos parece ser a im AlegTe, dizendo inicialrnente: hipótese alguma, teria homo-
pelos processos com que fôra escolhida e não pelas liga- {I'emo. A Marinha não se su-. pressão dominante 110 t:i�io _ Não confirmo nem des- logado qualquer acordo com
ções do sr, Kubitschel( com o sr. Getúlio Vargas. Estas

1- )levou,. se�do que_ o seu nu- RIO, 23 (V. li.) - Nfl. ci-
eh bancada federal. minto a renuncia do sr. Ete:- o PTB.

ligações eram os motivos pelos quais a U. D. N. vetara o ;leo prmclpal nao se .asso� daele ele Monte Alegre, f'a, homem ele qualidades públi- Referindo-se, finalment<:!,nome do S1". Juscelino. A atitude do sr. Nerêu Ramos, de

I
;iou ao levante do dia 16. mná, caiu, por pouco;:; mÍlnl· vino Lins. Trata-se de um à anunciada convocação elo

inteira coerência, está perfeitamente esclarecida nas ,de· ":0111 exceção da i�fa_ntaria tos, uma violei1ta c:llllva :1e ,cas excepcionais. E' capa!. Diretório .Regional esclareceu
clarações do CeI. Perachi Barcelos, que reproduzimos em

I
Ja Marinha e.ela a�laç;:to, n�- granizo, alguns llos qU:lis p2- SOFRERÁ ALTERA- dos mais largos gestos em o sr. Peracchi Barcelos:

ontro local. vaI, as demaiS ul1lc1acles fl- sando 'novecentas CT. m::l.�.
_, " IN prol de soluções que melhor - Realmente; palestrando(,

- NA 'CONVENCJiO (1:1 U. D, N, o sr.. Fernando Vie- caram alheias à revolução. Ao cair, cjueuraram o:; tios ÇOES A LEI DO -

atenelam e corr�sponclam ao� hoje no Aeroporto Federal
g-as, PfOPÔS moção de' apôio à candidatura Etelvino Lins, Assim ocorreu com a frota da rede elétrica e 'daniflc.1- QUILINATO altos interesses nacionais com. o nosso eminente com�
adotada pelo Partido, com !l inteira e clecidicla -solidarie- de mar e as. forças elas ba·, �'a.tl1 tdliac_O;3. 0('''1 slol1:;l1vlo > I.

Realista, ç_nl.lara de forma panheil"Q o .deJ)utado Joa-dacle da seção caíarineÍ!se. Essa moção ··não foi aprovada; ses· de Pbrto Sêlgrano, Rio pÚjuizOs à I":) bTÜ� ,:�re h);- 'H,10, '23 CV. A.) -- Á éo- Objetiva 'as sit�l�ÇÕ�S que lhf' qu�m Dtival, q�clarei-lhe.quepor que a U. D. N. catarillense preferiu deixar a questão 'Santiago, Mar de! Plata, U.3·· pel Klabin, superioí�es a do:s ; missão ele COl.1stituição e deparam. Ao que sei, ainelfl em breve reunirei o Diretório
nacional aberta no Estado. Com os Governadores Jânio huia, Escola Naval Milihr. milhões de Cl'UZAÍl'OS. I Justiça da Câmara aprovou não ef€tivou a renuncia qne Reg'iónal, não para exnl11in!1.r
Quadros e· Oliveira Franco, o sr. BOl'l1h�tl1Sell concordou e',n Escola Mecanica da Arlnarl:l ---------.. ---- o p�·lreeer do deputado Oli- a imprensa Vell1 anuI1ciando, a questão elas candidat�rasmarchar com o General Juarez, abandonando o sr. Ete,lvinl_l e Arsenal Azul e Zarate. A I veira Brito, favorável ao pro- Tal coisa, entretanto, segun- já homologadas pelo PSD
.,ins, candidato '(la U. D. N. nacional.

,

Infantaria da Marinha e :t NOVA ArADEMIA jota qí.w prorroga até dezem- do o que combinaramos, po-I nacional, mas para convocar
E depois dis-so ainda querem jog'ar pedras no sr. Nerell 'lviação naval foram dissol-· t..... .

.'
bro de 1957, a Lei elo Inqui· elerá ocorrer a qualquer .lTIO- ! fi. Convenção Estadual.

Ramos! Nas reuniões que precederam ao lançamento do vidas e seus componente::; FLORENÇA, 23 (U. P.) linato em vigor. ° substHu- menta e, se realmente 5':; 1-::-sr. Efelvino Lin.s, falando claro, o sr. Nel'êu Ramos deixoll postos a disposição da Justi- Acaba de ser construida a to :1provaclo introduz algu- conc:-eyzar �entro das nossas \ O TEUPOcerto que não assumia com}lromisso algum com a Vice·· "a Militar. "Academia Internacional de mas modificações, destacan- prevlsoes, nao nos surpreen- • 1�
Presidência, pois no seu Estado se processava um entendi- Informa ainela o embaixa- Ciências, Artes e Letl'Rs". do-se entre elas a que cri:1 derá, portanto. j �empo - Bo�, com nebu-'
meõlto com o P. T. B. ::lor Conte Granel que entre I presidida pelo dr. WilJiam em novo caso de ação de de.,;- Informou-nos a seguir qu� .10sldade. Nevoeuos,

Desmintam isso, se lmdetem. .)utras disposições acham-Se Mackenzie, pejo, ,permitindo que o pro- sua ida, hoje, ao Rio, foi so- i .

Temperatura - Em decli-
,;,
- AINDA o mesmo jornal, na quarta-feira últil11(l" .. --�- -.-,----------.--.. prletário possa pedir o imo- licitada pelo próprio sr. E- mo. •

critica áspel'amente o cll'. Wilmar Dias, pelo cliscurso que TESTE DEFINITIVO vel para entrega-lo a eles- telvino Lins. I Ventos - De Sul frescos.
fez na Convencão do P.S.D. Com a mais lavada simplici-

'

,

ccndente ou ascendente seu Interrogado sobre 03 ru, Temperaturas - Extre-
dade, afirma q�e êsse ilustre, talentoso e culto conterrâ- Fl'm de Julho em Nova Oli'nd".l que dêle precise. mos que tomaria a dissiclen- m�s,de ontem: Máxima 19,2.
neo não devêra ter dito que as liberdades pÚblicas foram ." lU Outra inovação introduzi- cia, pessedistn, caso se efeti-

I
M1l11ma 13,2.

rudemente golpeadas pelo govêrno Bornhausen, porque o RIO,23 (V. A.) - Em fins

I sença
do presidente Café Fi- da na futura Lei elo Inquili· vasse a renuncia da candida-

---------.-----

própriO orador, com a Sua só presença naquela tribuna, da primei:a quinzena de ju- lho, disse-nos o senhOl: .. 1:'- nato, prevI' o caso elo com- tura Etelvina Lins, disse o APRISIONADOSprovava o rontrário, funcionário que é! r�azões dessa 01'- lho', deverao estar prontos JS' nack do Amaral que, otlclal- pl'ador promitente que está presidente do PSD gaúcho:
'

dem desl'..erecem até a intelíg'ência necessária para, a m011- trabalhos de ci�lentação dlJ li mente, a petrob:'ás naela SR- adquirindo imovel atravé� - Uma coisa poderemos LONDRES, 23 (U. P.)_taz-em de um jornal. ° dr. Wilmar Dias é professor pOl' poço de Nova Olmda, deven·, be a esse respeIto. de Jinanciamento. Na mesma desde já asseg;urar: dificil- Noticia-se que o Foreign Oi-
concurso, irremovivel e vitalício. Numa palavra: é imper- do, nessa ocaSlao, ser leva.do hiputese, intentada a. ação mente alguem levará o PSD fice recebeu relatório preli-·.sec'uiveI! Não tivesse essas gaJ'al1tias, já estaria em Cha- a efeito o teste final de pro·· ,"Mas, acrescentou ele despejo O' morador do gaúcho a apoiar as candida- minares sobre 'o apressa-pecó ou no ôlho da rua, C0l110 dezenas de centenas de hu- dução daquele poço - decla- tão logo estejam prontos os imovel p['ssarú a pagar não turas Juscelino Kubitschek- mento de 2 carg'ueiros britâmUdes professores. Até mesmo contra funcionários garan- rou-nos o engenheiro 1rnack ttabalhos pl'epal'atol'ios, se� o aluguel convencionado mas João Goulal't. ° pesseelismo nicas, o "Helikon" e o "inchtidos, o sr. Governador investiu, como RO caso Tolentino do Amaral, éliretor da Petro- Tá convielaclo o presidente da a prestação correspondente riograndense forjou a sua jura", -por navios nacionali.sde Carvalho. A prova das perseguições, além elas já citadas brás. I República para ali c0111P<11'e-1 ao que fica sujeito o adqui- tempera em lutas de sentido tas chineses, em águas decentenas de exonerações e transferências, está nos arquí- I InterpeladO sobre a pre- cer". I rente ao orgão financiado!". bem diverso daquele em que Formosa.

:::�:�f:��::::::::::rl:,�;:n::::: :::�::��::::.�::::1�;Jõííãa'W'iôssalífiiõrla"fiííí�ãiisTaiTaTeiãíõíílÇ8Of:�� ����l���naat.é �0�r���1�0�.Ja�����1:�sD���a��� ��ld���a��� pOII·II·c� das Forças Armadas��i���o�O�' ���cig��e�l�a���e�:�éi;Oi�:v���r l����el������:��� II »
Quisesse ou não, � vi�gem seria f,eita:. com..

o foi,. sem que
. Importante pronun"·lameu· to fel-to' ontem palo m·JOI·stro da Marinhaquem quer que seja tlvesse de daI sae-l.sfaçoes ao sr. Bor- U lU) . li'

nhuusen.
'

. _.,

RIO, 23 (V,. A.) - �O dit;- ,le, aeentuou .q\�e ao f,_;rças I t.�lar a nação; ja:,wis rel:u�-I propag�nda_ .

..::avilos!1 ÓOS, der P;l? poeler; mllito pdo*
- O DR. WILMAR DIAS na� fOI remOVido. é .ve,l·. curso que hOJe profenu no r a.rmadas brasl�elr.�s S'õ:l:.p:·e. maram, en_tretan"o" ao tllJ:�l· maus cld.adaos movlcl01; pe' I C?l�tral'lO: em todas as- cru

ilade. Mas, paI"a o seu cargo, que ele ocypa e contmua almoço que as forças arm.a- f
tiveram at�aço..o no femdo I t� que assIste a to .los o� r.r- los seus mteresses ):.léssOals e CIalS con,llmturas que o 11a�S

ocupando, o senhor Governador, violando todas as regI'as das ofereceram no CluoI: I elo fortaleeunento c1:J f\\11.0- go..os da estrutura

r.UClünal,. subalternos. _
tem atravessado, !lOS mo.

da administração e criando uma nova forma de proveI" Naval ao general de Ex�:ei· : ridacle e de re;,tit1.li·h a 01"- de velar pela sobL":;v;\'ência Toda a nossa his:orh é 11111 nlentos em que a autoridade
cargo� j)úbJicos, nomeou um professor. O ato por mais I to Fiuza ele Castro, por n10ti·· 'dem civil.. ela p6.tl'ia, mesmo .t1'�.'il:,t[lnd,] ,atestado frisante da desum- se, viu enfraqueCida, a ,ÚU2.
inerivel que pareça, está publicado no .Diário Oficial do vo de sua passagem paro. a

I

Declaro_u o minisL'.:l

Al1lC-j
os malares saenfielO�, as: bição política de no.�'.:\S for- ção militar tem sido s<:!mpre

Est.ado, edição de 3 de fevereiro de 1955. Se o dr. Wilmar r.eserva, o rninistro ,i.R Mari-, ri111 Valle: "N,uncfJ, foi inten- mais ferinas m'11e:l!.céncias, I ças armadas, ele sua aversã.o no sentido de fortalece-tl,fosse. demissivel, já há muito estava viajando .. ,

' nha, almirante AmJ':illl 'la] - ção das forças <1rm::J.if\R t ll- as mais solertes i.nt.r;g'a,s, a ao fascinio ele adquirir po- ele restabelece-la de restitui
...........................................................................o.ellui.(l>�.i§�$eíS8e.�•••••G••••••••••••••••••••••••••••• ,.)•••••• la à ordem civil"..

O disCUl'SO qlte o ilustre candidato da Aliança Social- O dl·scurso do cB.ndldato os lJélVOS se aferia 1)el:t ha'bílidade no iludir o votante e

Trabalh)sta llrofel'iu na v.ibrante e memorável Convenção IlJdlbl'im'�Ihe a expectativa pacífica. Ag'ora, os tem}los são .�do P. S. D. reg'ional para escolha do futuro Govel'nador do

v·llorl·OSO (JUÜüs; e a Democracia não se faz de cartola e casaca, O lUSO DA CIDAúE'"
Estado foi, a deSpeito de todos os despeitos que natural- no!': arubiCld.es palacianos e nos salões al'istocráticos: f
mente pl'tIVOCOU, uma lleça bem adequa(1a à exposição das' .., l�:lS i'LUtS, no tumulto das myltidões anônimas, sel1tindo-
idéias mesÜ'as daquêle candidato. O dr. Francisco Benja- messas Ilue se fizessem ao povo desencantado e tra,dn nas Hws as necessidades e anuindo-lhes às reivindicações que
min Gallotti falou _ como se diz lá nas Escrituras - "da- suas esperanças: é que, na forma simples, vnIg'lU' do seu

se llratíca a Democracia, ...:... não a conservadora das instj�
,quilo dt que está cheio o seu coração". Homem afeito à discurso, o ,dr. Francisco Gallotti abria a SU::L (:onci�n(.:i. tl"uições em' ruina, mas a evolutiva, a in<:orporadora das le
solidariedade IIUl'a com os simllles e humildes, experimen- para I'evelar, à luz da inteligência de sua ,gente, qual! to g'HillluS reivindicações das massas nas codificações elo Di
�ando-lhes em toclos os passos �a vida os p�oblemas e �s

"ai de ..sinceridade, de, l�?nesto, de
..

são no e:�íri:ordO 110·· :relto do Homem moderno..
an:.ústias, não poderia. falar senao naquela linguagem sal- .me� a quem se conflar�w os destmos admlnl,sÜa.lvos c A ling'uag'em usacla pelo digníssimo candidato da AU
da. sem esfôrço, desarmada de preconceitos e espontânea ,p�htICOS de SjlJlta Cata�ina, neste momento l�elicado ela' ánça Sociál-Trabalhista ao cargo de GoveruadOl' foi, POf
como o deve .sel', em quaisquer circunstâncias, a palavra, Tida. nacional. tl1uto, a que melhor fl'isaria o sentido de sua campanha de'
dum homem do povo, feito candidato do povo.

.

Já se foram os tempos em que elos candidatos se exl.. r-estauração da vontade popular nas atividades g·ove.·na-
Na. verdade, o discurso do candidato Francisco Ben- g'ia, mais do que uma Ü'anquila conciência reverenciando mentais e, dig'am o que dis,seréID. os seus despeitados atl ..

jamin Gallotti, sem conter mundos de promessas para o as aspirações e os direitos legítimos do eleitorado, a pos- vers:íl'ios, é a linguagem do PO!o, a que o povo' entende e

I Salve eles! São coel'eu-

eugôüu' ingênuo do eleit'Oi'auo, tracduzi-u à acuida,d:e singe- tura al'tü.ãc. i9.�a :do �Omel1!, de .

�lite, �di�tan 'i�n,do di) _rn (iI' I �SIJUÜl, 110l-que 1.1,
ão ,d,. is,,Sim.u.. ,._la. intenções alheias aos anseios tes bl'ig'ando por incoe •

•)1. pa =��a pupulai' a .1H'ümessll, nHí.�ima, a maior das Pl'p-., das :ruas-sas � do seculo e cu:;a cap, .{�idade paT(t c01H[u:n 0·.... e> cat�l'l.n,ctn",e; :.
[......-""""ii,'§,:!'if;

.
-

:�, '-'..!:"::' __ 'J, ,',

,iP'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADU

A IMOBllIARI,A "MIGUEL DA-UX'"

INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

.MINISTÉRIO De\. AGRiCULTURA

...... SERVIÇO F.LOH.ESTAL
DELEGACIA l"LORES'l'�L1L

REGIONAL
'. 4-CORCO" COM. O ESTADO Dr.

S!\N'l"o\ CATARINA
'\ V I .:; O

R,".PLDE7. .. _- CONFOHTfJ _. SEGURANÇA
Vragens entre !<�LORL-'l..NO.POL1S III RIO DE J.ANEIRu

Escalas. intermediárias em Itajaí, Santos, 810 g.
bastiã.a. 'Ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro úlu,
mos apenes paCll movimento c1li fUt.!l::!llIgit!ü·oll.

A� escalas �m S. Sebu-tltião, (lha Bela, Ubatuba ndq
p'rej'udicú..ã() o liorárvo de chegada no RIO (Ida) •

l1'fNERAHJO DO N/N "CAl1L HORPCKE"

ESTADO'··!N vio-Molor «Carl
--o-

.

o Hoepcken
ADMINIS'fRAÇAO

Redacão e OficillU, à rua Con
. selt.eiro Mafra, n. 160 1'�1. S022
- ex. Postal' ue. •

Diretor: RUBEN � .• F.AM.OS.

VENDE A .l}elegac:La Florestal �'eg;ional,
no sentdd .. je coibir, ao máxime pos-

Ge rente : DOM1NGOS i'. D.
�

d t QUINO
Uma casa ampla, construída em um terreno . e si"el. &8 Queimadas e derrubadas de mato, afim de irn pe- liteprl;j"'lltlluteli;

2üx19,50, loca l izuda no cen lro da cidade, sen do parte fi- pedir os desastrosos efeitos econômica!> e ecnlúgÍt;os que Repl'"acnt"çõu .... S. L,:-r4l,
d P

'. . Ltda.
nane iada, entregando-se a casa desocupa a. reço. . .. acarretam taís prát icas, torna público e chama a atençác l{,lli S�'ll.d",". lJ ..nt.... 40 ,_ 6"

-Cl'$ 800.UOO,00. Negócio urgente. de todos os proprtetártos de terras e lavradores em gerat, aud ar.

-0- para a extgênela do cumpl'iment.o do Cúdi/{t.i

FlúTest;::.,/
Te!.: 22�6Íi�4 �- Rio de :aneiro,
Rua 16 de Ncvemb ro �28 6V

Duas casas, localtzadas em um terreno de 9x53, sito (Deer, 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado. andar uli< 611 _ Sio Paul').

no Estreito, sendo urna de alvenaria e outra de madeira. QUEIMADAS E DEHUUBAD.i\S DE MATO I

�ellhum propríetárfo de terras 011 lavrador pudera

I
ASSINA'rURAsPreço Cr$ 300.000,00. • _ , '.'u "

-0- proceder queimada ou derrubada de mato sem solicita'!',
Na CajllljOj

Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito com antecedência. �I necessárra Ilcença da autorlda ds ílo- Ano Cr� 17U,OU
no Estreito, sendo urna de madeira e outra de material. restal competente, conrsrme dispõe!) C&dig-o Florestal em Bern�stril Cr) 110,00

l:'l'eço Cr$ 220.000,00. seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando as lnrrawres No Interior

-0-. sujeitos a penalídades. :���e�i��·::::,::::::.�rlr$i;l�:��
I

IUo de Jauejro
Uma casa de madeira recern-construida, pintada a REFLORES'l'AE;';;NTO Anúncio me d

í

ante ·ontriltu. 1-6
.... R

'- Os o rig
í

n-us, '!lelilnO' nãe pu.
óleo tocal izada em um terreno de 20x25. Negócio urgen- .:.sta epartfção, pela rede de viveiros r lnresto ís, ern t,Ucados, não se rão de Jlvidoll. 13-6

tt' . .Preço Cr$ 95.000,00. Estreito. cooperação, que mantem no Estado, dispõe de mudas e se- A direção não lIe respcnsal ilha � 25-6
-0-

'

mentes de espécies flures'tais e de ornarnentaçáo, p:u'a ror- p e los coucertc s elllitidol< 'l01 a'·
�� __ .. . _

Uma casa de material, localizada num terreno de necímento aos agricultores em geral, interessado" no reflo- ti.lI'o� Auin&dol,

FAR.·AACIA DE PL'ANT Ã-O-'
�---.-'_

lOxüOO sito a rua 14 de Julho, Estreí;o. Negócio urgente, restamento de suas terras, além de prestar toda ortentação 1--_ ---.--__ . f'l � '.
.

H
Preço Cr$ 140,000,00. técn�ca necessá�ia,. Lembra, ainda, a po!SsibHldade da Uh.1 � .

.". .�

-0- tenção de emprestímos para reflcrestamento no Banco íiiJ

J
INF ORMAÇOE;,

Uma casa de madeira recem-construida ainda não" Brasil, �om juros de 7% e prazo de 15 anos, UTElS

habitada localizada em um terreno de 10x30, sito em Os Interessados e.m assuntos florestais, para li ubten- . -Ü'-

C .,' P' C'� 18000000 ção de maferes sclarechnerrtos e requererem a;iLui'izaçiill O le.itor eneo_ntrart, n�,ta .co�oq ueu os. 1 eço l'iP ..,.
.

, r , •
luna, Infol'ma�oea qu� nec ut...

-0- de hcençlil.para querrnaría e dei rubatls s de mato, devem dlàrtarnente e di! írnediatc r

Uma casa a Rua Conselheiro Maf!'à. Idirig.Íi'�se às Agências Flor.estais Munidpais ou uirelameli- ,fO�NAIS 'I'ele!.,u.

te a esta R€parU"ão sítuaéa a' ruo ..:. to I". t II L'
O Estado................ ll.O!!!!

-0- ., ", ,-'... '" ,,:-til ,;, ."Hl,()ll li. l' A Gazetil ......••..•..... ll.llõ6

Uma casa a Rua Fernando lVIachado� Jem Florianópl'ilis. _ Diãl'io da 'rB,rdll 3.57!l

-0-
.. Telefôrie! 2.476 --- Caixa P03tal, 395 IA Verdade .. ::........... 22:�81�
E d

.

tI'
. . II"Pl'IHI88 . JflClal • .•..•. ""

wm terreno, em Santo Antônio. n ereço e egrafwo: AgnsiJva - Flortanõpolis, !!I. C, HOSPl'!'AIS
�������_,.,.n-t_�\ f Catidad�:

(Provedor) ., ..

I (Po:taria)
.

I Nel:eu RUDIo» ' ..

Mllltar .

I Sã� .Seb3stião (Cala d.
. :Jaude) I.ln

.

Maternidade Doutor Cu·

i los Corrêa 1.1U
,CHAMADOS 0&·

I GENTES
.

; Corpo 'de BombeirO. .... '.1111
fServiço Luz (R..damll�
I çôea) ,..... ..... ..... 2.404
i'olida (Sala Comissírio 2.0SS
t"o}fcia (Gab. Delel:"do) .. lt.iil4
(Ol\1.PANHIAS DIíI
TRANSPORT�8
AtRli:O

TAO ... ,................ 1.100
Cr'uzeiro do Sul .••..... 2.6(10

..:__-...-_h""....._,_..��-_Qo�;�_..,,�l� "'00 �_DI ""'��__��....._�

I
Panair 166.

��._.c_�.--.__ �

Varig .::::::::::::��:::: 2:125
Lóide Aére.l 2."'0%

I Real . <. %.1�8
��:1It r

5

M*'�_ Is«.andin8vaa 4 ••••••••••• a.6UO
• BOTmS

í)8AliCO
de G�ffiITO POPULAR �i��e�Íi'c":::::::::::::;:: �:���
liGDIí"OLA Metl'úpol ..••..•....•.... 1.147

� M n IJ La Porta 3.a21

D ..

_. U,.Yrta.ln/�'�, ,,�
CaCique .•.... ,......... 1.'411

'� �-á-_'vv 10 Centra} .•...•..... ,..... ".694

I' FLORlANOPOLIS - SIó.. ell6.rtnõ,
fMrela ...•......•.•.• ,. 1.371

I
lde&l , ••.... ,... I.ÔU
j�S'rREI'rO .

Di�que O.

l'l'INEUARIO PiHlA O M"[>;§ DE JUNHO
I DA

Flurtanõpolis
25-5

6-6

18-6

30-6

Itajaí
27-5

8-6

20-6

VOLTA

Santos
2-6

14"6
26-6

Uma grande casa

Preço Cr$ 150.0.90,00.

MÊS DE MAIO
.

8 - Domingo - Farrnácta Moderna - Rna João l'1ut.o.

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

Rua Felipe Bchmídt, 43.
15 - Domingo -. Farrnácra Santo Antônio :_ Rua F '

Iípe Schmldt, 43.
19 - Dia Santo - F'armácía Catat'inense :_ Rua Tra

jano.
21 - Sábado (tarde) - F'armacla Noturm). _ Rua

Trajano.
22 - Domíngo - Farm�cia Noturna - Rua Trajano.
28 '- Sábado (tarde) - Ij'al'mácia Esperança _ Rua

C::mselheiro IVlafra.
.

�.I14
l!.UlIli
•.811 29 - Domingo - F,úmáda Esper.:mça _ Rua Canse.1.167 Iheiro Mafra.Viagem

-0-

Duas casas ele madeira, localizadas em um terreno

de 20x2S, de� tamanhos diferentes, sitl!adas junto a Es

I.:ola de Escrita e Fazenda da Marinha, �o Estreito. Acei-

com segurança
rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

RAPIDO «SUL-BRASILEIRO)}

e
O serYiço noturno será efetuado pela�: farmácias Santo

Antônio e Noturna, 1';1tundas as ruas Felipe Schmiclt 43 e
Trajano.

A presente tabela não poderá cer alterada sem préVia
autorização dêllte Departamento.

ta ofel-ta. Negócio urgenle.'
-0-

TrÊS magnificos lotes na praia do Bom Abrigo. Pre

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

Quatro lotes n" centro da cidade. Preço
Cr$ 550.0-00,00.

FloriaDópolis - ItaJaI - Joinvilie -- Curüjba
.-

R.ua Deodoro esquina- da
Rua Tenente Sílveirti

l'tparelhagem moderna fi comp.leta para qua.'quer exa...

. radJolórfco.
Radiograllli� e ra.dioseo:p!a,".
P·ulmões e coração (torax).
Estomago -- intestinos e riga.to (c61eclstogral'fll).
Rins.. e ,bexiga (Pielol(Uafia)'-
Ulier.o e an.,x()�: Histero-salpingografla com iusuib.

.ção das trompas fIara t:liagnt\,stii:o da <!'Íiteril'd�dê.
.Ra,diograt"ia:; de o:;;,,;os em geral.
lUedidas exa.as dos dlame(.ro� da bacia pa.ra or1euta.

çâo elo parto (.Rádio-pelvlmetria).
D1àrlamente Da MaternIdade Dl': Ca.rlos Corrêa.

-0-

Quatro lotes na cidade de Londrina, Estado do Pa-'

ranã. Preço Cr$ 180.000,00.
�o-'

· Um lote de 10x34, a rua Tupinambá, Estreito. Aceita
oferta.

-0-

Uma cas!.! situada na Praia do Bom Abrigo, e um lo·

t.e anexo, Conl onibus na porta. Preço Cr'$ 150.000,00.
Vende-se a casa ou ° terreno em separado.

-0-

Duas casas de -material. situadas no Morro

ra Ido tendo cada casa seis peças. Preço das duas

C�$ l50.000,oo. Fici}ita-se pagamento.
��----------------�-------------------------------------------------------+------------ ... ------------

do Ge-

INDICÀOOR PROFISSIONALI DR.RO:;rSTOS MA��r-?T�à�RMO 'Dr� Vidal Dufra Filho
.

Com prática no Hospital Sio M É D I C O I ..
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS

DR. I. LOBATO ,DR, WALMOR ZOMER f'ranci;Bco de AssIs e na ":snta II CURSOS DE ESPEClALIZAÇAO NO RIO DE JANEIRO
FILHO GARCIA Casa do Rio de JanelrCl ,CLINICA DE CRIANÇAS PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTÚRBIOS DO RIlClilll

.U
........
' .. lo·••11.-

CLINICA MÉDICA ADULTOS' NASCIDO - ASSIS1'l1:NCIA T€CNICA ESPECIALIZADA AOSDGeu(1U do aparelho re.plr.tórICl. • pela '.cuId••• , Na- CARDIOLOGIA PREMATUROS _ TRATAMENTO DA JNAPETÉNCIA INFANTIL•
i 'rUBERCULOSlI.. elo•• 1 eI. &Iedlcln. d. UJIIlv..f'- Contultório: Rua Vitor 1181- Ooenças Internas (FALTA· DE APETITE) _ TRATAMENto DA BNURESB "NO. DR. AN'!'ONIO DIS RADIOGRAFIA E RADTOSCOl'lA. '. aJdade do BrasIl. reles, 22 Te!. 2675. CORAÇAO - l'�IGADO -- TUR.NA EM CRIAi<J'ÇAS ,E ADOL.I<}SCENTES _ DIS1'Ú�BIOSMUSSI

.

I DOS PULMOES }•.K-blterao lIor concurio!la lJ!:-, Horários: Segundas, ··Qn"rtai II RINS _ INTESTINOS PSICOLoCICOS DA INFANCIA ENFERMIDADES DA m""""
_ IIl!:DICOS ._ Cirurgia do TQrax "

ternidade-Elcola Sexta feiras: elA DE-MANEIRA GERAL
. ,_ ....�.. _

C,IRU'J)GIA·'�LíNIC'" ; "'ormado 'Pela Faculd,.. Ií.·
.

Nacl.· (Senlc. 110 Prot. Octi7lo &0-0 Das 16 às 18 h f Tratamento morterno da CONSUL1'ORIO _ FELIPE SCl1MID'C III.. -

I d M dI I a 'llalolo..,.ta. . drlrllel Uma)· 'R 'd�'
o a�..' S F CONSULTAS

., .

GlíRAL-PAR'fOS �,� e e .cn, ..

.I.K.-IDttrno do Serviço de Clrur.1 ..

esl encla:,oRua Felipe SCÀ- 'IILIS 1 - DAS 2 AS li HORAS .

.3 ..rviço completo ii eape�I(OII- I 1.loCirurr��� �a:::liIltal Nr
ri. li. ·Ho.pit�.' L Á. P... '1' C. �lIat, 230 -:.:: andar, lipt. 1 - Consultórl!) _ Rua Vict('f CO�SULTÀS CI HORA MARCAJ:'A., FONlI 11.-,;;

� ...do dai DOINÇAS D. SWNBO- !" d- elpu.·•.I.II ......lo .41a .41 .RIo de Janeiro
. Ire!. 3.aOt.

./
RESlIH:NCIA - TENENTE SILVEIRA UIJ (FONli rHil)d

.

ét d .te '.,urso v � •.� �.�.. "-,,�_....._---- Meireiles, 22. ATEl'iDE

CHAM.ADO.S A nOMICtLIO'
.'

RAS, c0!ll mo ernoli m o 011
.

S. N. 1'. Ex.lnterno • Ix-a"llI- IU.ko .0 HOlpltal li. DR HENPIQU-E--P· ;�-I·�(·�O--·. durnólitlcol • tratlimento. ii tu' Caridade • .• b. '" J HORARIO' D
._

�ALU·LpPIONSgg���ll f(lSi:,�2· O
[ente d�u��:::!: (�I!;�"· '·,DO:ipNCRA80 DIf SilNHOltA.S - PARAISO

.�

Das 13 às 16 h�ra.li.. R. ANTJOUNNJIO.ORBA'fISTA.. DR. CLARNO Q"�
c

_

-
-

Con.: F'.lip. Sehmldt, II -. A T S - OPIil.RACOllS MiHHCO ... I C l GALI E"f'TILISIlO BA8AI� Fone 181l) Con.: lhlll Joio Pinto n. 111, OjleraçÕes _ Doença, de .'301-
1e efone: OUSIl torlO

-ICUNICA I:SI'ECIALIZAO& Dr _ ADvo�aDO' _.. llad'otc�.PII",.j)r o�. ata u,rJtlil.rlla-,
AteDd� eln "'ora -'.roolla dai 16,00 �. 18,00 b('<aB.! n!iur.llS - Clínlc. de A .. ,,'I·.O" 3.415 CRlA.NÇA8tlettocoai'u,( o - ...a Oli • •

• li �«_.

P.la manhã lIt d d'à I
C

- U_.. 'Rua Vitor Meir�)ill. 60.
· I vaRe•. : _ Rua .ata••• Jllnior,. en e

,

1 -

I .urso de Especi.llllZaciio no Rs·dên i R José do [
Coruulta•. du li ia II h?raB. f'UNi); %.468 _ r'lonanópolIJV'lolEta e} ,,:fr'''R �rmTe jo. 1 80 _ Fone: 2S95

.

na".lent. no HOlpitil1 de

'I
Hospital dOI Servidorea do jj.

.1 C a: ua
, 'I Ru.• C";lià. Pad.r••11I'1l.hnào.Con.u tório. u� ra ano, U.,

.._ Carldad.. tado.
".

Vale Pereira 158 _ PraIa l�
�.

_

l° and,�r. _ I:diffclO do, 1I0nt.pio. DR YLMAR COnREA ,lle8idência: (Sp"viço do I'TOf. lII.�riJlno 11. da Saudade _ CoquAiros. ADVOGA008HOr:.lrlO: 0,101 II 1.1 1.2 horu _ .

"', Rua: GeneTal Bittencoürt n. Andrade) I
� flH. ANTONIO GO.Mii:S oeDr. )íUS,SI. 18 hora. CONSCuLLITN!CSAd ME1DOJCA 11·...

101.

I
Consultas _ Pela m"'lIldí no

_.

DR. MARIO 'l'I't"I:õOl\.f_
DR JOS:€ MEDl';1ROS ALMEIDADili 1 .. - Dra. ,.. ai --

...0' Telefone: 2,692. -. Hospitul de Carida.de, I n&:tl,- VIEIRA1f�:�tdtnc1a: .t.nn!d� Trom· ra�lua Tiradente; 'oi - J'ODII 1<'16
-

DR Ni'\VTõN
..

··_·-�-1
À tarde das �/i80 h fim dilUí" DHAUSEN � ADVOGADO ._ EaeritÓ"i�D�O:e���ncio"

powlkJ 84. •
te no cODsultórlO 'Rua NaDei CLiNICA l!.fJl:DICA n. ADUL'l'OS Caiu' p".tal 160 _ Itiljaf Av, Berdlio Luz, 11'

DR. JOSli: 'rAVAf'.IlS D'AVILA Machado J7 �8qllin� c1s '!'lra., ..IiI CRlANCAS . Santa Clltai-ina. Telefone: S1l4H.
. . IRACEMA CIRURGIA G.ltAL

'

.

dentes. Tel: 27(l{l
.

Co�sultório _ R�a Joio Pino
DR. JúLIO D01lll

, "
' , . Doença. d. Senluna. - Procto-' Res.:dencla _ r�ii PrulC1<tlltil 1.0, � .- 'J'eI. M. 7611. D L D. VIEIRA M?LE SUAS • �:iRVOSA.:'3 li

. IOjfi. - Eletricidade Médica
COllth ....O H.

,
I Cftsultu: Dili 4 li • )jOl"\S. r·auro ,au'raf:DICO Mi:NTAIS. _- G'1.INlC.", {�.:aAL Consultório: Rua Vitor Mel-l

CLrNICA i ReSldênl!ia: Rua •• tev.. Já. •

·

II
'Il O aos I Dr Serviço Naclolllil de, UGtD· "ele. n 28 - Tele!one· 130'1 d2 . . Olor, 46. Tel. l! IS!!.

-

Cll·nl·ca Geral:&SPI:CIALISTA.
. L. " ças )tentai.. C '1 .

.

'l'OLI1OS -_ OU I[DOS - NÂ�IX .

.

OUVIDOS, NARIZ • GARGAN'f.<l
'.. Chefe do Ambulai ():' 1:1'1a:I;. dia;t�8U tu. Du lli botat Im li GARGANTâ I DR NEY PERRONE

j
Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná-'l'RATA:W.NTO • OP••ÁQ,\ES, ne M.ental

I
:'.. . I DO

. "
.

Illlra-V.rmeIIlCl- NllbilUla�ii - i Plliquiatra do H.Ilaplt.l _ �esl.(;ê�lla. Fone, 1;/%2 'DR. GUERUEIRO DÁ FONSECA MUND nas.
UIt...·8o� I Colônia Sant'Ana DO�NÇ;�";I�uA:Â..R�LHO DI I Cbefe do Seniço de OTORI- Formado pela Faculdade Nae.! Cura r::-.dical tias infecções agudas e cronicas, do(Tr.ta....t. .41. il)'.aUI. c•• i Couvlll1oter�pia li")"

.

:l1.tro- (;ESTIVO __ ULCERAS DO I:S= I
NO do BOi!J:ital de FlorianópoU. laol dll M"dicina UnivaTlldad. aparelho gen ito-urinário em ambos os sexosuperae " 'cboque a cardIuol. IDl1!.aD .:a'

TOMAGO lE DUODENO ALIR Possue a CLINICA OI APAR•• 1 1I0 Draiil •

An,lo.r.etlllo.copia - Itecelt.a •• pia. Malaricterapill. PIÚCO�C1'l1.�:�. GIA.DERMATOlOGIA :. CLJ- LHOS MAIS

MO.DERNOS PARA I RIO n. J��JlIRO

I
Doenças do aparelho Di.lre.stivo

e do sistema ••rvOI".GClllo. :- "'�tIllOI f ,a:::t. CON.sULTAS: �.rçw '. Q�l� I'
.

NICA G.inu,L
• -jTRATAMENTO das DOíliNNO..tS Aperfei ..oamente na "Ca.. de HO"ário! 10% ás 12 e 271 ás fi•• Ot.·&laola aeo o.. Cio tlli du 16 iii 16 .IIon� E1�l;.: I

. •

.

Idll
ESl'ECIA.LIDADlI I Saude 8êo )l(i&,u.l" C .• '

• , (n'

•

o
.

.

a8 b.ta".) . 11I'1.n.lll\ . , DR. JULIO PAUPI1Z
..

COllsulta. _ pe!:I ruaoU 110 Pro!. l"ernando !:,aulino
.

onsultulIo. h. llradentes, 12 - 1 ,Andar _ FOlie:
ftorlrio lIiII II &. 11 .àClU. ., Rua Anit& Garihaldi, <6!:qu,-:_ FILHO flOSI'I'I'AL. .' Int.erno pOJ' I "'01. do Serfl(O :1246 _

da. 111 ta 18 aor..., . d. Generlll Blttli li co llrt. , . • A TARDE _ da� , u' _ I de CirurgIa
'

Con.ultõrlOI .- .1111. "IMf líbia RESID.li:NClA.: Rui Boe"ti>n, I E](_ l!lterno d. l!0 anf.rDlar1�
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o ESTADO Ftortanépoãs, Sexta-feira, 24 de Junho de 1955
'--------_ ------_ .._--- '-'_'.

,-

,O>.s):·. e sra. Dr. Rinsa ofereceram a pes_soas amigas um

jantar em .a 110ité""""dt{ sabâdo h6 'luxuoso -'s-a+ão do Lux
Hotel. Acompanhando o siil1patico casal sua sobrinha
senhorita Margarida dona de grande simpatia. Finos

pratos, bons uisques assim ·nos divertiamos. O sr. e sra.

Tenente Fernando B. Vieg�s, senhorita Tereza Fialho,
que usou naquele jantar uma linda estóla de pele. 'Dr.
Pelagio Parigt, e o cronista desta coluna.

08 �"', -----..:....\), � .

.

') por SINHA CARNEIRO
CONSULTORA DE HIGIENE INFANTIL DA JOHNSOli ,,'� DECRETO N. 19 DECRETO N. 20

. .

. O Prefeito Municipal de O Prefeito Municipal de
"NÃO SEJA ESCRAVA DA dm:ante_ uma semana íntei- Plortanópolís, em eY"I�cl'CI'O,

BALANC_A"
.

..� Florianópolis, em exercício,

O Governador do Estado e a Senhora Irineu Bor- ANIVERSARIOS . _. .

ra e, de repente, compensa no uso de suas atribuicões e no uso de suas atribuições, e

nhausen homenagearam os ílutres governadores Dr. Ja- FAZEM ANOS, HOJE: MUlta.s mãez ín has acham êste retardamento, ganhan- tendo em vista o contido no tendo em vista o contido no

nio Quadros Governador do Estado de São Paulo e Dr. - sr. João Batista Espin- �ue a vida do seu. peque�o do.o pêso de uma semana em 'processo n. 749/53, processo n. 2.039/53,

Adolfo Oliveira Franco do Estado do Parana. doia, Comissário de Polícia;
rebento depende lrl'emedla-., dOIS dias apenas. O impor-I . DECRETA:

Em a noite de domingo no palacio residencial do go- - sta. Alerynoé Batista velmente do pron unciamen- ; tante é que o pêso continue
,

DECRETA: Art. 10 - São reconheci-

vcrnadol' do Estado reuniu o grarid-monde social para Damaceno da Silva, filha do �o sup�'emo �la balança, Se
i
a aumentar. Se 3 ou 4 sema-:

.

Art. 10 - E' reconhecida das como vias públicas ofi-
•

um jantar americano.
,

dr. Alfredo Damasceno da
ele so esta aU�,en.tan,do i nas passarem sem que o pe- 'como via pública oficial a ciais as ruas abertas no 10-

Verdadeíra parada de elêgancia e bom gosto, uma Silva, advogado em São umas 30 gramas diárias - .quen ino ganhe em pêso - 'rua aberta no loteamento teamento promovido pelo se

festa. colorida para os nossos olhos, foi a recepção ofere- (Paulo;
_

enquanto que o robusto fi- I en tão chegou a hora de se promovido por José Elias nhor Cláudio De Vincenzi,

cida aos ilustres governadores que visitàvam nossa

ca-I
- sra. Alcina Formiga, lh� da ,cunhada conseg:le au-, p.reocupar � �azer uma visi- em Barreiros, executado d� em Canasvieiras, executado

pita.l.
. viúva do saudoso conter-

mental 50 - essas n,laes se tinha ao médico, I acôrdo com o projeto n. 3.254 de acôrdo com o alvará ex-

xxx râneo sr. Lindolfo Formi- conveJ:cem de que há algu- Não cometa o êrro de mui- e nos têrmos da Lei 11. 25, de pedido por êsse Município e
.

O sr. governador e a senhora Irineu Bornhausen no ga;
ma coisa :ealmente anormal tas mães nervosas, de pesar 24-8-1936. nos têrrnos do art. 8, da Lei

seu gesto amável e slmpatico encantaram os convidados. sr. João Correia de
com a saude do bebê. Sua o seu filhinho d iàriamente : n. 25 de 24-8-1936.

• Notava-se em um dos amplos salões do palacete � Amorim principal preocupação diá-' - a não ser que você sinta
I

Art. 2° - 1l:ste decreto Art. 20 - Êste decreto

senhorita Tereza Fialho em séria palestra com os go-' - sta. Nancy .T'ereziuha- r�a é aquêle momento an- prazer nessa ocupação e intrará em vigor na data de entrará em vigor na data de

vel'nndorees J an io Quadros, Adolfo Oliveira Franco e da Silva Fernandes, filha! slO�O quando colocam o ga- não se preocupe com cada na publicação, revogadas sua publicação, revogadas

Irineu Bornhausen. do sr. João Capistrano Car- ! rotmho na �alança ,e obser- grama. Duas vêzes por se- 19 disposições em contrário. as disposições em contrário.

xxx doso e sua exma. esposa 'd.1 vam o �ontell'o movimentar. mana é, geralmente, o sufi- Prefeitura /lVIunicipal de Prefeitura Municipal de

O Secretário de Interior e Justiça e a senhora Celso Acendina da Silva Cardoso I se. E ai se o ponteiro não ciente durante os primeiros F'lorianópol is, 18 de junho Florianópolis, 18 de junho

Ramos Branco .. O Dr. Julio Ooelho e senhora. Senhorita e aplicada aluna do Colégi� : indic�r, �m�s boas
bglb'�mas meses e, depois, bastará pe- de 1955. de 1955.

'eÓl'a Arruda. "Coração de Jesus"; la,mals .• �ra �ue o e e e:- sar o bebê uma vez por se- João Navegantes Pires _:_ João Navegantes Pires-

O governador Bornhausen conversava animadarnen- - sr. Artur Rudolfo Sul-' tadoente . Há algum perr- mana. Mais tarde, você o Prefeito Municipal em exer- Prefeito Municipal em exer-

te em um grupo com o' elegante casal Carlos C. Renaux livan, academico de nossa go imediato ? Provàvelmen,te pesará com menor frequên- iicio,
f

CIClO.

senhora Renaux usou custosa estola Ide pele. sr. ç sra. Faculdade de Direito; não. O pêso do bebê é um cia ainda, a não ser que o I Mall.�le) Ferreira de Melo i Manuel Ferreira de Melo

Vicente Fernando B. Viegas. sra. Viegas elegantíssima - Capitão João Paulo dêsses fatores que depen- médico recomende' o contrá- ,_ Secretár-io Geral. 1- Secretário Geral.

f�z jús ao titulo de uma das dez mais elegantes. Senho- Guimarães, da Reserva do dem completamente do incli- rio.

V I k ,T' T F' Ih S S bi Exêrcito, e pessôa muito re-
viduo em questão. A/melhor ocasião para pe-

ritas a esc T a legas e ereza la o. r. e sra, a mo, .'

.

SOl" h d O lacionada na socledade e Quanto - e com que .ra- sal' o bebê é antes do banho
OliveIra. ra,

_

íverra usou um c apeu mo erno, cro-

d' 1 "O Ti' t d "', b t t t meios esportivos (leste Es- pidez - seu filho deve au- matinal - e sempre à mes-
nista o jorna . 1.'.8 a o tarn em amou par e nes e .

tado; mental' de pêso depende de ma hora. Êste sistema evita
_ jovem José Roberto da -nuitos fatores. Assim co- despir o bebê mais uma vez i (O;;:'REGULADOR VIEllt.")

Silva, filho do sr. Francis- no com o falar, andar, co- ou perturbá-lo Inútílments. .A ••Ulttf .. itarA dl)l''''

co R. da Silva e sua exma, uer - o gráfico de aumento Coloque um pedaco de fIa· I ,J.l�� AS CÓLICAS OTER1J\.4.,'!)

'esposa d. Maria Salum Sil- da criança é de acôrdo com nela ou uma fralda limpa \{mp�el.q.. com vantatiGID pall

va, e aplicado' aluno do Cur- ;eu tipo físico. Alguns be- sôbre o pl'ató da balanca e �o�aler .1 Flore. Braueia. cou·

so Cientifico ')ês ganham pêso rã'pida- i'egule o indicador de 'pê"so -\&I Ut�rin•• , Menstruae. e 'ti' �

_ sta. Ligia Horn Ferro, nente; outros �ão um pouco' de acôrdo. Para ajudar- seu" parto, e Dore. nOI od.rt.lli.

filha do Prof. Raulino Horn nais demorados. Mesmo a médico - e você mesma - t • ,oderolo calmante Iil
I
R.,.. i;a

Ferro e sua exma. esposa d. !1eredital'iedade deve ser m::',l1ienha a'notações rigoro-, dor por excelência.
Alda Carneiro da Cunha ;onsiderada. Pode se espe- saR ,,/;b1'0 o progresso do be- ;'LVIO SED.�TIN,�; ",�Ja Son� .",i!;

Ferro; 'ar que o filho de pais altos bê num pequeno c_a,demo ou t;ioT.da eficacia iii receibi<ta pu;
_ sra. Joanoca CoÍ'rêa � fortes seja maior - e, por-

.

numa tabela de altura e pê- médico. iluitre••
Barreto, esposa do sr. Fran- tanto, mais pesado, idade so feita especialmente para ILUU SEDATINA encoatr-., ...........
cisco Barreto 101' idade, do que o filho de m�ll1ter o contrôle. Essa ta- toda part..

:lais mais miúdos. Também, bela Ja foi feita pela
lquelas crianças com per- Johnson & Josnson e é vá�
linhas e braços longos, cor· lida até o primeiro ano do
linho delgado, pesam me- bebê. Se você desejar obtê-

gues Correa lOS, em proporção à sua aI· la, escreva para a Caixa
_ sr. Francisco Berta, da :ura, do que bebês reahon- PORtal 7.136 ---;- São Paulo.

Silveira, habi! tipografo :hudàs e menol'zinhos. lVIe- Quando fôr ao consuJt6rio
._ sr. Osni Batista l.inos geralmente pesam um do pediatra sempre leve-es-

.

_ sr. João Cassio de lOUCO mais do que meninas tas anotações consigo, a 'fim
Amorim la mesma idade. . de qtJ'e o médico pôssa ter'

sr. João Macbàdo <. O importante é_qui' � be- umá 'idéia clara çlo desenvol-

BÍlJster 'lê anmente-- de pêso contl-- vim'etrto'-da seu�.f-il1íci� ''O ql�e
·wamente. Êste aumento po· é de suma importância para
le ser rápido e grande, ou determinaI sua saúde -geral,
'ento, ou aos arrancos. As dar recQl11end-ações quanto
"êzes um bebê não aumenta à rlie1;a etc ...
,�,,'!itI.,
��'�"

_�.'I'f'�

.

&;��;T�'
_, .

•ell{$tlitGlIJ�C1lil�(íi�"�CQ®G*ilfiiiOeil3\ii�thl.4:Hj•••liO"..�aH�Iii.�Qi ".S.�
,

I �ury Machado." e... I
L �CONT�CJM�MT!���5!��

PREFEITURA ivlUNICIPAl
-c, 'Rli?onhecidns, como via pública' ruas

i'\' .� abertas em Barreiros e Canasvieiras

xxx

grupo.
r xxx '

Senhorita Alvina Moellma.nn se fez acompanhar de

sua genitora.

Na confortavel residência.. de praia do sr e sra. Es

peridiã.o Amin foi oferecido aos governadGres Dr. Qua
dl'OS Dr. Oliveira Franco, governadores dos Esta.dos

São Paulo e Parana e o governador Bornha usen um gos

toso churrasco onde compareceram elementos de desta

que da nossa Sociedade. Dona Elza anfitriã de fino e

a purado gosto, logo após '0 churrascà serviu gostosos do

c�s. A reunião na pitoresca residência do simpatico casal
Amin foi mais uma das grandes recepções aos ilustres

governadores.
- sra. Joana Alves Coe

lho
- sra'. Alvinia Alves
:._ sr. João José Rodri-

---------- ..._� .._---

xxx

SABINO'S BAR
Na fria noite de domingo o Sabinos Bar era visita

do por tres governadores Dl': Janio Quadros governa
dor de São PEndo, Dr. Adolfo Oliv.eira Franco governa
dor do parana e governador Bornha UElen.

Secretários e pessoas amigas la estavam.

"CUBA PARA CRISTO"
(SNA) - Mais de 150 dos Estados Unidos infor

_Jastôres e leigos metodistas, mau que os evang'eli�tas me

:le 40 Estados amedcanos ,: todistas, muitos dos quais
percorreram as 800 milhas' acompanhados de suas es

:la ilha de Cuba, durante os pôsas, reuniram-se em Mi'a
tO idias de uma intensa cam- mi para l'eceberem as últi
)anha evangelística intitu- mas instl"llCÕeS antes de via�
fada "CUBA PARA CRIS- 5al'em par; Cuba, onde se

:O"�, ,,.' -I inco�poraral11. à eqni�)e de
O dI. Hany Denman, se- i pastores e leigos ,cubanos.

I�retár�o-executivo da Junta Pregaram em igrejas, esco

j.'vletodIsta (I..� Evangelismo las, hospitai se ao ar livre.
---._-----_::.

�

xxx

xxx

Sr. e sra. Esperidião Amin, sr. e sra. Nereu Correia.
O sr. Desembargador e a sra. Flávio Tavares.

xxx

O Secretário de Agricultura e a senhora Victor Pe
luso. O Secretário de SeguLtl1ça Pública Dr. Pelágio
Parigt. _

De Itajaí o elegante cas31 sr. e sra. José Schmidt

xxx

Sabado festejava mais um aniversário o Dr. Walter gues

Vanderley figura de destaql1e nos meios sociais.
- sr. João Polli

O cronista cumprim l1ta o simpatico casal.
- sr· Gentil Ferrazzi
- menina Dulcecléa Tei-

xeira, filha do sr. Orlando
Teixeira e de sua exma. es

pôsa d. Alipia dos Santos
Teixeira.

- sr. Guilherme Urban,
industrial e_mo Joinvile
- sr. Carlos Lebarben

chon
- sr. João Batista Rodri- VfNDEDOR PROPAGANDISTA

I VI.AJANTEt ;_"("",:-�·c·,n,_"., -

I Importante firma distribuídora de Produtos Ali·

l' men.tícios�,p.rOCl1ra viaj.a�te para o i�1terior dêste Estado.•
ReqUIsltos essenCiaIs: Boa saude, capacidade, boa

apuência, desembaraco e entusiasmo.
.

I
' Os -candidatos de;'erão apresentar-se ao Largo do

f ,Elli&'lmdes, 4 - Falar com o sr. Paulo.
•

_ ,

- J _,----------------- ... '_w__ • __ • . �_._.__... __ • • •••• _ __...

"1 "QUEM PÓDE MANDAR
NO CORACÀO"?

7

Um namor'o em ac' a:"o na Jus'tl'ca(SNA) - Na Coréia, cêr- Budismo e o Confucionismo 7,

3a de oito por cento das pes-
I
perderam sua influência sô- RIO, 22 (V. A.) - Parft nais, responsabilizar os pais

loas são protestantes, na 'bre o povo. Há um vácuo re- ,ue um menino e uma me'C da menina que tambem é co

maioria metodistas ou pres- ligioso que precisa ser pre- i limL.interrompam o namo· legiaL O juiz Marcelo Santia

')iterianos, informa o "Bap-·' enchido. 'o, o paLc1aquele entrou com go Gosta deferiu a notifica

tist Times". O· presidente I Os Batistas do Sul dos Es- ,lHlaclt,ção, na justiça estando ção .. A senhor'a Fani Zubiski

-3yngman Rhee pertence ao Itados Unidos começaram seu r \ 110tif,icacão em curso na esclareceu aos reporteres
t'amo metodista. Há no pl'e- trabalho ali em 1949. Há,

i 4a, Vara 'Civel. Foi o advo- que sua ,filha conhecera Ro

�ente uma grande oportuni- atualmente, cêrca de 5.500 .) sado, Ulderico Pires Santos berto há tres meses na 'praia
dade para o Cristianismo membros de igrejas batis- (uem, deu inicio à querela, de Copacabana. "Ele é quem

:1aquele país, pois à maioria tas, sendo que o círculo de ! a pl',?cura - asseverou, E'não
dentre o povo não está filia- pessoas interestladas. pelo :ob a alegação de que seu fi- nos cabe depormos. Minh:1

do a qualquer religião. O trabalho é grande. I ho Alberto de 14 anos, pa-s- filha não sai de casa para
':ara a menor aproveit.�men- encontros e ao senhor Ulde
,o escolar e\esde que se tor- rico, .sim, é que ctt'mpre evi.-
1ara namorado da jovem tal' ,os casos de que se quei-

Os 'candidatos devem ter entre 25 e 35 anos, ·resisten· ;'"ea, çom o beneplacito dos xa. Como israelitas por moti
ia física e experiência em trabalho no sub-solo e chefia i).ai&.desta, Kusel e Fani Zu- vo religioso, nós não deveria
te pes30al em minas de carvão ou outros minerais, Devem j )iskir residentes à rua Do- mOS consentir no namoro.

er anteriormente ocupado cargos de responsabilidade. ;,ningos Ferreira, Copacaba- De resto, meu marido não
3alál'io: Cr$ 10.000,00 por mês. Instalações mobiliadas '.la. O advogado pr�tende, nl) I

quer, absolutamente, esse' 1'0,
-

�rátis, bem como outras facilidades. I'::aso de que seu fllho sofra mance, mas quem pode man-
Cartas para "MINAS", Caixa Postal 751, Rio de Janeiro, fillalClreS prejuizos educacio- dar no coração"?

beceito do Dia
xxx AR LIVRE E SAÚDE

Dr. Dja.lma Araujo e sra. conversavam com a senho- Permanecer grande parte
rita Dores Brügimann.

- d\) tempo ao ar livre e dormir

xxx COlmas janelas abertas cons-

Senhoritas Léa Salun José, Grasiéla Pexoto, Rose tituem ótimos recursos pãra
Rupp e a cronista Emily. fortalecer o org'anismo con-

xxx tra as infecçoes, São hátitos

O sr. Eduardo Rosa representava o jornal "Diário s!mitário's que protegem o

da Tarde". indivíduo contra o ataque de

_

xxx algumas infecções.
Dr. Adolfo Konder, 1)1'. Jorge Lacerda, Dr. Bulcão Fortaleça o organismo,

, Viana 'Dr. Antônio Carlos Konder Reis, e Dr. Victor vivendo ao ar livre e fu-

Konder Reis. gindo ambientes confina-
xxx dos. - SNES. '

GRANDE OPORTUNIDADE

As provas parciais do Ins
tituto de Educação Dias Ve
lho, foram 'marcadas para o

U
.

F I P
,

.

, · dia 25 do corrente, em vir-
. m curso para _5CO as rlmanas tude de uma portaria do M'i-
(SNA) _ Foi apl'cscntacl:) ; c1e1iquên�Ífl, inf:ll1til, e con- nistério da Educação, que

no Legislativo de New IvIexi- tribuiria para a formação cio estipula um certo número

co, Estados Unidos um pro- ! caráter. de aulas lecionadas. Tal li

jeto de lei que autoriza I O projeto de lei prescreve mite não pôde se.1' atingido
à Junta Estadual de Etln.:;a, 10 ensinamento de "honesti- naquele estabeleCimento, em

ção instituir um curso r1'�! dade, le'l,lda(le, justiça, obe- consequência dos feriados e

ética e moral, que deverá fa -
! diência à lei e aos pais, que dias santificados.

zer
.

parte do éurrÍCulo eb.'; I são os fundamentais prin - Ontem, à tarde, a direção
escolas publicâs elementares

I
cípios de um bom· cidadão";· daquele educandário recebeu

daquele Estado. A medida foi e que os professores dêelfi despacho telegráfico do sr.

proposta pelo Senador H. ênfase às "virtudes e quali- Cândido Mota Filho, comu

Veade pa,yne, o"{;J_ual i3.credi- dades" de personalidades <:.o-J ni�ando a im�o�s�bilidade
ta que um curso de tal na.. mo "Washington, FranklIn, das ·pTovas se-. Il1iClarefi a-

tur,e�a ajudari,a a conter a Florence Nightingale. wanhã. ,-
..... --" 1

, ÉTICA E MORAL

1"8..

Dr. J. J. Barreto e senhora, Capitão Cintra e senho
Dr. Aroldo Carvalho e senhora.

xxx
.'1 'l'51'. Rinse e senhora, Dr. J. José de Souza Cabral e

senhora, senhorita Margarida e senhorita Arlil1da Ma

chado, estavam presente ao jantar.
xxx

Representantes da imprensa falada e escrita estive

ram presentes às festividades dos jlustres visitantes.
"'"

xxx

A graciosa. menina Norma Moritz Pereira festejou
seu aniversário no dia 20 por este motivo Norma rec�p

cionou inumeras amiguinhas. Parabens Norma.
........iI..il;v..,lIiil$�$$IjIi@r;\'!;� ••••

-

Fornece marmita no Lar-

go Benjamin Constante n.

11.

_._-- _. __._---------------------

CHEFE DE TURMA NO SUB·SOLO
'Iltttituto de Edu
ca·eão «Dias
'�el:bo-)

AVENTURAS' DQ�. ZE�MUTR'ETA •••

"

•

J
/!'

"
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comparecerá ao Campeonato Brasileiro lolanto-
..

Juvenil de fenis, em Santos
A novel Federação Cata- ele Abertura ela Temporada", �lesta Capital e tendo como, A delegação catarinense, Infantis - Paulo Ferrei- Paulo Ferreira Líma.,e Ed-

rinense de Tenis, sob a pro- ,o Ca�lpeunato Estadual In- ;ive-campeão o T. C, Bôa' que irá chefiada pelo dr, ra Lima, Edson Goeldner, son Coeldner.
ficua direção do dr. fílrrei- ,fanto-Juvenil e, ainda do- Vista, de Joinvile, I Ferreira Lima, seguirá dia Pedro Lobo e Annamaría ] Ao grandioso certame con-

ra Lima, vai cumprfudo, rí-': mingo último, concluiu o Agora, chega-nos a noti- '10 de "julho, assim constitui- Beck· i correrão, aproximadamente,
gorosamente o p,rogl;ama j Campeonato �stadual ?o.r �ia aU�?,i�iosa de que a F. : da:' I'"

120 tenistas, vindos de todo

��le se tr�ço.u. ASSI�� e ql�e: equipe, .l11asculmo, e �eml,l1l- lJ. -� . ja m�creveu ,o.s s�us I _

Todos os tenistas disputa- o Brasil!
ja fez reealizar o T01'nelO110, vencido pelo Lira r. C., .tel1lst�s m:antos-.luvel1Js, I

Técnico - José Santos

Irao
o campeonato de- sim- � FCT os :lOSS0S parabens

,)a1'a disputar em o Carnpeo-] Tenistas ples e 110 de duplas, concor- e a delegação catarínense

11ato Brasileiro, que ser�J -

'1' teremos,
no juvenil; com, votos de bôa viagem e gran-

realizado, em Santos, de 3.a! .Juven is - Henrique F'le- Henrique Fleming e Pedro de sucesso no Campeonato
,LO de -julho p. vindouro. I ming e Pedro O. G, Dória Pória e no infantn, com

I

q-ue vai disputar.

paraas-·batalhas de Domingo pelo Torneio dos Clássicos
(Aprontam,)� ho]e _A(Vaí e Figueirense

,
Depois de amanhã, em que, entre Carlos Reuaúx e qual domingo passado em perder em Joinvile frente ao

:luatro cidades, será dispu- I Caxias, campeão catari�en-I �eus próprios c:o,mínios, ?e�"- Caxias por 3 x 2.

[.-ada � quarta ,r�dada do ses de 53 e 54, respechva-I çleu
a iuvencibi l ida.de e a h- Na noite de hoje, o técn i

I'orneio dos Clásaicos "Nel-'mente.
__ _

�lerança -::0 "ser suplantado co Garcia levará seus pupi
;on Maia Machado", sendo Nesta Capital, o F'iguei- I-�elo Amér-ica Joinvilense los ao estádio da Praia de

;lue o principal encontro te- rense buscará levar- a me- í por -1 x o·: O nosso campeão Fó ra, para realizar o "apron
i'á lugar na cidade de Brus- lhor sõbre o Paysándú, o bstú gran demente creden-. to" pata a empolgante pele

�iado -a vencer a luta, como ja de domingo com os brus
bem demonstram seus últi-' quenses.
/nos sucessos, pois empatouII' ,

com o Olimpico em Blume- O Aval, por sua vez, trei-
, I" dnau €- dérrotou aqui o Pal-j nara a, tal' e, sob a? ordens,

meíras por: 7 x 1 vin do a: de Nizeta, O alví-celeste,
.

'I "I, ter "d T "
,

,
" ,

�. :_.______ - au eIl1a o olnelO, vaI

-

,,' - medir forcas com o Amérí- RIO, 23 (V. A.) - O trei-

TORNE10_�lCHAR.. �: n,J'�Íl��fl��ose�O Ji�;1���pC��� lí?do'l' Silvio Pirilo assinará
.ontrato hoje pela manhã

l-ES MILLER" misso dificil para o clube do -om o Bonsucesso, voltando
dr. Celso Ramos Filho, que a dirigir o quadro principal

Ante-ôntem, pelo Torneio {;ontinua atravessando má de Teixeira de Castro após
[ntel'l1acional "Charles MiI- fase. alguns meses como prepara
ler", o Flamengo foi venci-

I
E, finalmente, completan-

I
dor do Náutico de Rec'Ífe, a

do pelo América por 1 x O do a rodada, Hercílio Luz e 'quem levou ao título maxi

r o Corintians deri'otÇlu o - Palmeiras defrontar-se-ão' mo do futebol pernambuca-
Paln1eiras' por 2 xL' em Tubarão. lno.

de Junho de 1955

EXATAMENTE AS lO HORAS DE HOJE SERA' DADA ALARGADA DA MAIS POPULAR E INTERESSANTE PROVA DE
FUNPO DE SANTA CATARINA: A "CORRIDA DA'FOGUEIRAiT QUE AFEDERACÃO ATLÉTICA CATARINENSE PROMO
VE TODOS OS ANOS NA NOITE DE SAO JOÃO. ,ESTÃO INSCRITOS OS MELHORES PEDESTRIANISTAS DA CAPITAL, TU-

- �

,DO INDICANDO QUE A SENSACIONAL RÚSTJCJ� IRÁ OBTER GRANDE SUCESSO

Sanla Catarina

JOQUEI CLUBE SANTA CATARINA
AVISO

/1'

A Diretoria do Jóquei Clube Santa Cãtarina -avísa o:'

srs. acionistas que está emitindo as ações, íntegraltzadas
e fará a distribuição dentro de alguns 'días,

Outrossim, avisa que, de acôrdo com o § 20 do artigo
42 dos Estatutos SOl�jais, deverão, os srs, acionistas "atraza ..

Ü03 nos pagamentos de suas prestações; procurarem, o co'

bradar oficial sr, Getulio Zümmer,_ dentro de 15 dias a

contar desta data, sob pena de perderem todos os '1lreit03.
Florianópolis, 22 ele Junho de 1955

'

'A DIRE'l'ORt<\

CAMPEÕES EUROPEUS DEQUEREM OS CLUBES PAULISTAS A
�ASQUETE OS HÚNGAROSVÕlTA DA 'lEI DE ACESSO'�T)t " i ,BUDl\,PES't, 2� (U, P.); 'l'cbeco-Ealóvaquíe x 11111-

S, PAULO, 23 (V. A.) - REGURS(1", ;\1;."..:�: 'r' A Jitingda c6;nquistou guria, 73 x 57'; 11i'alia ,: x

Na última reunião da As- -,' ;t1, t ' iiiiialrnente o Ütulo�de cam- Iugos lavia, e\J x- Gtj;:: Dnião
sembléia Geral da Federa- Podemos adip,pfa:lP-li}gÓra: jJeí'í daÊliropa- de basketball, 'Soviética x Polonia, 101 x

ção Paulista de Futebol, que nos pr:2;ldl'riós� I1.i_as ,.:_' Lriunfando em sua última 76; Hungria x Rumania 71

presidida pelo sr. Alfredo
I ainda esta sema11a �>?;:gi"U- par'tida contra a Rumânia.

I
x 60.

Inácio Trindade, ficou de- I
po que teve o. seu P!imto_ de 'O sucesso dos' hungaros es-I CIassificacão final: -

cidi�o que o cam?eo,nato: vist� derrotado
-

ir� 'i"ecor- ,;ava virtualmente conquis- 1) Hungri·a - 13 pontos;
paulista de 1955 sera dIspu- i

fel' a CBD, e posterlOrmen- �ado desde ontem,_com sua 2) Tcheco-Eslovaquia - 12

tado por dezoito clubes._ O te ao CND, se necessário 'vitoria sobre a União 80- I pontos (melhor <roal, avera.-

que e.quivale diz.er que a Lei
I

fôr. O autor do recurso se- �iética. ge); 3) União S�viética �
do Acesso aqui em vigor foi' rá o dr. João Brasil Vita, I 12 pontos; 4) Bulgaria -

desreSpeitada no. S,�l� tod?, ll'epresentar:te CID São Pa�lo, ; -São os seguintes os resui- i fi pontos; 5) Polonia - 10
e mesmo tornada ll1utJl. DOIS que baseara o mesmo na 11e- ltados ,do último dia: pontos, etc.
grupos se chocaram na As-! galidade da decisão tomada,

-

sembléia: o encabeçado pe-: face à existência da Lei do
lo Corinthians, que era fa- Acesso, ao que determina
voravel aos dezoito clubes e 'o Estatuto da entidade pau
o que- tinha à sua frente o lista, e ainda ao que está
S. Parllo, e que defendia o regulado pelo próprio CND,
respeito ao determinado pe- que só permite a reforma de
la Lei do Acesso e pelo pro- 'Leis nos ,três primeiros me

prio Estatuto da entidade. tses de cada ano.

CAÇADAS.,
o VAQUEANO DO

1_
-

UM PRESIDBNTE EM
VAQUEANO APURÓS

O Borba estava de azar. O nosso Presidente anda
8ra o sexto macuco que le- de má sorte, Antes da aber
lUl1tára e não havia conse- tlua da atual temporada de '

g'uido siquer apontar a es- caça fôra ao mato para "ver

'j)ingarda para um. O Ze- como se achavam as pica
_Juinha, vaqueano matreiro das", e as más línguas fize

qUé o acompanhava, não I ram uma onda tl'emend:1, di-
Sôbre os acontecimentos d�úvida impressionante o de�

,.nais supgrtando a pasma-I zendo que ele 1.1avia c.açadode dQfuingo p. p. no hipó- senvolvimento de eo:rrida de ;eil'a d� caçador, resmun- na época do defeso. Em con

dromo ap J-óquei Cluhe San- tal cavalo, dando aos seus'
gOl!: "Sô Borba�, o sinhô qué traposição, alegou o nosso

ta Catál'ina, houve motivo apostadores, que foram em 'passá prá tráz ... Vou vê si Imui nobre Presidente que
d eAsas no tercel'ro e nl'1111ero l'esumI'do, na: duplae surpI' L . :ttiro num cinzentão. O' em ab$oluto, eram inveridi-
quarto páreo, por quanto Cr$ 300,00 e Bola de Ouro, ,inhô hoje tá errado." cas as assertivas que se- di
que no primeiro e segundo o favorito,� pagou na cabeça '

Os papeis se inverteram. ziam contra ele, pois que
já se e,sperava o aconteci-' Cr$ 30,00. Agora era o Borba que le- dUl'an�e o seu passeio pelas
do. ,�- I O movimento de apostas ovava ás costas uma

monta-, matafl,
ao tempo do defeso,

Aproximando-me mais ao no terceiro páreo, átingiu o .

-

d b
'

t Ih d
assunto, notei que o resulta- II máximo da, tal'de�

.

_'com' a
;lha., e em ornal� a u a os vira, pelo menos, 3 jacutin
de panelas., latana e roup_as. -gas, 5 iacupemas, 10 macu-

do dp primeiro páreo, 'Ista- quantia de Cr$ 22.380,00 su- O Z h I d' I
;I'

,
. eqUll1 a ma an ,ara CDS, afóra muitos inhambús

va mais ou menos na opi- j perior a do quarto páreo ::em metros, fez um gesto e in umeros tucaniços, po-
niáo geral, haja visto, que o . que montou em Cr$ "fim de imobilizar o Borba, rem não déra um só tiro.
vencedor, Espoleta. ,rateou 121.760,00, muito surpreen- '.evantou a arma e fôgo,.. Aberta a temporada, o

Cr$ 66,00 e acompanhado

I
deu, porquanto que nêste Nlatou um barra de macuco. Presidente foi de fáto caçar

de Mulata pagou Cr$ 30,00. último esperava-se um mo- G' com a,l' de Vl·toI'I·a, dl'Z ao d-[!j • e ·por um par e _vezes nao
Reduzido foi o movimento

I
vimento muito maior, visto co-mpa.l1-JleI·I'o '. "Po'de aJ'un-' Amatou slquer uma peça. s

dêste páreo, o qual atingiu I
tratar-se de melhores cava- tá sô Borba, porque o bi- más línguas começaram. a

a cifra de Cr$ 3.520,00, Já los e de um páreo em distân- ,.oho e' setl .. '-."
-

"O d I' _ murmurar: n e aque a
no segundo, muito melhorou cia superior as outras. FO'I".a. do mato, .l'a' retlnl'dos 'dquantl ade de C3.ça que o
o movimento das apostas, Tio Felix na poúta: reteou todos os caçadores para o Presidente viu antes da tem-
atingindo o montante de Cr$ 85,oo'e seguido por mi- l'egresso, ostentando no pen- parada?"
Cr$ '12,8�O,oo, I1uano pagou Cr$ 45,0?, . ducalho o "principe das flo-
Belsol1l na po�ta, pagou ,A sur�resa ne�te ,ultimo: restas", quando pergunta-

Dias após, em uma caçada
Cr$ 35,00 e segUIdo por Aza . ��reo fOI a de �ao e B�gre, do por um de nós o que ha- eu; dias de semana, na qual
Negra, rateou Cr$ 5500 No-IJa que se esperava destes '.

a d B b t' fOI apenas acompanhado de
- .,.

I' .

' vIa c ça o, o ar a es ICOU '

ta-se daí, que os turfistas ,dois a primen;a colocação. , 't' m
seu vaqueano, apareceu com

,

' i ' ü pelO, pIgarreou e co
• "

nêstes dois pareos, tinham. Para o fracasso de Pao en-
_. d t -, lt t '13 macucos. O Lulu que VIU

. I
-

II e ve elano, so ou es a. ,._

as suas bases fIxas. contra-se a razao, 1lor ser q.T' lI.TA'" 'l\'tOS a
as aves batIdas, dIsse que

.

I P'
'.. ,

I�OS Ih .L.t\.l' un1 m.-cu-'t 1
.

h'
,

FOI o cava o arana, mo- um cavalo de tIro longo, o i
"E" d "f' d·t I

oe os os tIros aVIam acer-

tivos de sUl

..prêsa.
na tercei- I

que para Bugre per�án>€ce Iro,
. .

:�,J:Cl.t � m.RIs
OI 1 o

I
tado nas cabeças c]3s aves,

1'a penca, pois que, já perto' ainda em incógnita.
nem prol gun a o� _�_ ..

..

Tiro ele muito perto. As más

ao disco de Chegada, colo-I Aguardarei os sucessivos Ilh1guas foram unanimes:

cado. em quarto lugar, c�n- I acontec�mentos. _e vültarei _ J?ê um BOM .ABRIGO á sua I "Não póde ser. Treis macu

segUIU passar pelo terceIro, com malO1' preCIsa0 a comen- sa.ude, construmdo sua casa

l'
cos l1Unla caçada. O vaquea-

e pelo segundo, tomando o 'tal' os futuros páreos. ,
de praia num lueal pitoresco no os pegou -em laço, . ,H

lugar dêste último. Foi sem I F. Diniz e salubre., Jurel'êmirim

TURFE EM FLORIANÓPOLIS

'N/\ COLOMBIA O
iÃO PAULO
RIO, 23 (V. A,) � De))

de grunde campanha no �
xíco seguiu ontem o S
Paulo, para a Colombia, o
de deverá estrear no pro
mo aa ha do. O conjunto sa
paullno, estrníará na cida
de Medelix devendo enfre
tal' o Nacional.
-_ ..._------------

TIRADENTES ES
PORTE CLUBE
Recebemos e agradecemos

O seguinte ofício: -

" 'I'ijucas, Maio de 1955
Ilmo. Diretor do Jornal

"O Estado" Secção Esport;
va \:

Florianópolis
De ordem (lo Sr. Presiden.

te, tenho o prazer de comn,
.rícar a V. S, que, em elata
de 2 elo corrente, foi eleita
e empossa da a nova Direto.
da que dirigirá os destinos
deste Clube no exercício de
1955/1956, ficando
constitui da :-

Presidente: Dr,
Ramalho
Vice-Presidente: Apolina

do Laus Filho
10 Secretário: Alvaro Ter

n es;

20'Secretário: Valter Bas
tos

1° Tesoureiro: Narbal
Adhemar Gevaerd
2° Tesoureiro: Batuel de -

Oliveira
Orador : José Cherem
Diretor Esportivo: João

Cherem
Sirvo-me do ensejo para

reiter-ar a V. S. os protes
tos de a.lta estima. e conside
ração,
Atenciosamente:

Alvaro Ternes
10 Secretário

PrD'! O r··::,c"NiCOiA h.. , J � I <

ryO BONSUCESSO

.,,�-
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5

Aconteceu u_

seu carro merece o melhor

AcontE'ceu a VI Gonven:;:-;"

Regional da União Demof:l'i·
i

tíca Nacion;-ll, seCQi:l o 1e
I

santa Cat3rina.
. ,

A sessão solene de encrr:�l- I
menta teve lugar '110 Cm�,
pres\ctiu-a, o ex-Prefe,to

Paulo Fontes, na qualictade I

d� .
Vice-�rcsidf'nte (lo Dir�.,tono ReglOnaL

Houve foguetório e b,1l'1d� :
de música (ela policia Mm -

i
tarjo I

Tambem a emissôrn de on- :
das curtas na policia MilitJ.r

.

(PYJ. 5) retransmitiu os dis-
I

cursos ali pretendes. !
O Governaclor tríneu Bor- I

nhausen compareceu à sole

nidade, tomando lugnr a

.,.,' o trabomêsa que prcsiruu os b .'"J".-

I
lhos. .

O candidato perrepísta da

UDN, deplltado Jorge Lacer

da (lançada pelo PDCl deu

entrada no recinto, acom

panhn do do sr. Heribelto

R,it.z.
O homem do dia foi o

Irmeu.
Foi o mais aplauüi;lo palos

convencionais. Os' oradores
fizeram-lhe rasgádns elo

gios.
Quanto ao candhlato, f"'3

um discurso cheio de pro

méssas, Declarou que. a pra

xe o obrigava a lêr aquela
oração, 111uíto embora reco

nhecesse estar o povo des

crente de discussões e pro

méssas,
Mesmo assim, o Sr. La

cerda prometeu novas cen

trais hldro-elétr'icas ; novas

estradas troncos e rodovias

asfaltadas.
Prometeu, também, nova

uzína termo-elétrtcn 11ft.f:!

lPlol'Íanópolis, e, a extensão

da estrada ele ferro ele Im-.
hituba até a nossa capital.
Quanto a díssídencía .!l

derada pelos srs, Wanderlev
Junior, Adolfo' Ko,1Llel' e /1.

ristiliano Ramos, o candida

to apelou para que reconsl

derasse sua 3 títude, f'orman
do ao seu lado paraea viG)"

ria final.
O 81'. Lacerda, merece pa

rabens, todn viu, pelo seu c:

pêlo dirigido aos demais par
tidos políticos, no sentido rie

ser feita uma campanha al

ta, sem ataques pessoais.
Registre-se o fato, porque

êle vem revelar uma 0'l0].·J ..

ção nos métodos (ba ixos) ri e

propaganda urlenista.

Quase nos esquecíamos c'!'t

fala do deputado Konder

Reis, que exclamou patético.
"Deus todo Poderoso, Yl{

sua, infinita míserícórdts, há
de permitir a vitória .te Jor

ge Lacerda".
Ao �que o deputado Wan

derley Junior teria. 'dito:
Êsse, nem Jesus Cristo ...

./

/,,��
!
ii

"ras ta lIa São
João em
Capoeiras

TE
..

*ESTAV

*

---------_. -- ..._-

Programa

HELL
�\/�

II 6° ABAIXO DE lERO NOVENTA E NOVE DIAS SEM COMER
I BUENOS AIR.ES, 22 (U. PJ Em todo o país registraram- MARSELHA, 22 (U. PJ .- começar uma tentativa dês-
i - O começo do inverno (10 se temperaturas muito baí- Depois de 99 dias em jejum, se gênero, o faquir Burrnah

(SNA) - Bíblias ou por- 618. Além disso, acrescenta- hemisfério sul s.ignif�cou a xas. Na Patagonia a tempe- o faquir Burmah estabeleceu deverá esper�r quinze dtss

ções bíblicas foram publica- va a informação, breves pas- i temp�ratura mais baixa da ratura mais baixa foi de vln- novo "record" mundial, dei- para ingerir alimentos só-

ORIGEM DES I das em 1.084 línguas ou dia- sagens ou colecões de passa- estaçao em Buenos Aires: te e três graus abaixorie ze- xando o ataúde ele vidro em Iídos. O faquir deverá subme-
. -

letos até o fim de 1954, in- gens bíblicas f'oram publica- 'seis graus abaixo de zero. roo que estava encerrado desde ter-se, igualmente, a uma
CONHECIDA I formou a Sociedade' Bíblica das em outras 80 línguas. o dia 16 de março último, em verdadeira reeducação para

Pl\RIS, 22 ·CU. P.) - As

I Americana.
--- BRASILEIROS ÂTACADOS POR companhia de várias serpcn- poder anelar ou manter-se

causa.'; elos constantes acl- Seis novas línguas recebe- NA NOSSA EMBAI-
tes venenosas. O seu anterior de pé.

dentes, nos Estados Unidos ram a impressão da Bíblia SElVICOLAS BOLIVIANOS "record" era ele 1'92 dias e fi -.-----� .... -._.- ... -_.-- . _.-

na aplícação do método salk, inteira: São elas: Ndonga,
. XADA ".

. noras. Consíderavcl m e n t c

por enquanto permanecem Nga.la (Bengala), e Ruanda BUENOS AIRE"l,2Ü ,.U. PJ RIO,22 (V. AJ - 'I'elegra- incidentes que estão ocorreu- .

magro, o faquir está pesan- RESTABELECIDA
desconhecidas, declarou o

_ tôdas línguas africanas - Houve um comêço de in- i ma procedentes de Belém do do na fronteira do Brasil do apenas 14 quilos, quando BUENOS AIRES, 22 (U. PJ
professor William Hammon.] _ e Maltês, Sindhi (Paquís- cêndío, no subsolo do ('c1:fi- i Pará contam que, acompa- com a Bolivía, onde índíos no dia em que rôra encerra- -_ O locutor da "Radio del
che íe do Departamento de tã) e Cambodiano. cio ocupado pelos serviços co- I nhado de oficiais do seu Es- bolivianos atacam os serin-I do no seu ataúde estava pe- -E3t:l(]0", depois de haver in
Epidemiologia e Mfcrobíolo- A Biblia tõda está agora merciais da emb::l;_'�ac!:" do I gueiros brasileiros. Dessa sande 70 quilos. Dur::mte terrompído por um dia a ro

gta da Universidade ele Pít- publica da num total de 206 Brasil. No mesrr.o edlf'lc!o
.

tado Maior, seguiu ontem pa- viagem o general apresenta- I êsses .99 dias o faquir absor . tina, voltou ontem à noite <t

tsburgn e sob a autoridade línguas ou di-aletos, e o N0- funcionam a agência da ra o Vale de Javari o general rá relatorio circunstanciado veu como alímentação .aJ)�- I transmitir noticias às 20,25
do. q.ual está co�ocado o des- vo Testame.nto completo,

..

em I compan.hía d

..

e aviD.;:ãQ Cru- Justino Alves Bastos, coman- às altas autoridades da Re- nas 300 litros de água J Lldl- I horas, "a hora em

coondor da vaCll1!1 contra :l. 1260, enquanto. o� ..
Evange-_. zei_r� do �,!l e outros Ol'�'a,!i::;- d�nte ga Oitaya R.e jã.o Mi- públic pondÇl-as ao par dI'lS,.ciosament . sal:" t..

.

l?_-
.. :·.....·t· e1'0]1

.paral'tsla infantil. ,lhos, ou outros 11v1'os, em
I
mos braSllei!os. litar, a fim de vel'Li'icar ,os i acontecim�11tos:

.'.

:}71a�Elo .gÚê. n);t<q11er :

Dia 25, sábado - 'I'rasla

dação da Imagem de São i
João

.
da residência do s�. I

Juiz para a capela local, A !
noite, haverá novenas, rea- i

liz.ando-se, após, barraqUi-,'nhas com queima de fogos.
•

Dia. 26, domingo - Santa

missa, às 10 horas da ma- I
nhã. À tarde, procissão do I
Padroeiro, às 16 horas. À

noite, novena, seguindo-se
barraquin hàs com queima
de fogos de artifício.

J. Antero de Carvalho

A BIBlIA EM-108411NGUAS
OU DIALETOS

-------.-_
. ....:.--._-.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



6 Flül'lanÓlWEs, Sexta-feira, 24 de Junho de 1.955 o ESTADO

�-----.F
-

Mãe "c':' ,-"",.""", ':"""',.,',
••• , ••• ". ,.,'

Pai : � '
,. ..........•.•.•......

"

.

Data nascimento , , , , , , • , , , .

'"'. ,

,Estado. civil .. , , . , , . , , . , , , . \ .. , , , , ,

;
.. ,

Emprego ou Cargo " , , ',' .

C�rgo do Pai (mfte) .' , , .

(A /

\W��/C
,

,
RUA ÁLVARO DE CARVA1HOi N. 12

DIA 25 - (SABA,DO)i3RANDIOSA FESTA JUNINA
___ , o__�_

-(-O-m-:a-'B-ib-'I--rn-n�a-MI_�ã-o-I-�H�O�J'E�'���SADO �===��«No t.enacu o» A data de hoje recorda-nos que : M. Ruiz Elízegui terrível continua a preocu-SEXTA-FEIRA, 24: DE JUNHO em 1503, foi descoberta a Ilha que hoje se cha-
. pá-lo.

Tôda a lei se cumpre numa pala�ra, a saber: Amar�s ma Fernando de Noronha, nome de seu desce- "Lançaremos boletins em "Não sei realmente disse
a teu próximo come a ti mesmo. (Cál. 5:14). Ler Cal. bridor, e que a' principio se chamou São João; português e inglês sôbre as êle se meu irmão, na suposi-

[�I:? [lo5:13-18, em 164'5, Jolto Fernandes Vieira mandou fixar aldeias indígenas, e, se des- çiío de que esteja vivo e eu _! _IIII'�Era o,dia das manias, numa Escola ele -férias na ígre- editais chamando às_ armas os Pernambucanos, cobrirmos algum homem consiga' localizar, aceitará �,� _

[a, As- crianças estavam- atardadas arrumando sua� cOl_:- quando da, luta contra os holandeses; branco que responda aos si- a abandonar os indígenas,

I As 5 _ 8 horasções para- a exposição, Um menino pequ:no parecia nao
em 1645, Amador de Araújo e Domingos F'ern an- unis estabelecidos, iniciare- : entre quem �e acha há tant� CINEMASCOPEter nenhuma coleção. Quando a professora perguntou ,0 des, destroçaram um contingente de holandeses mos a segunda fase da expe- tempo. Se VIver, agora esta: N

'

iaveí fd "A t . _ " . A·· -I· , . 1':;' ! as lllsonc a veIS pro un.que êle tinha para expôr ele sorrindo respon eu: 1111- chefiados por Wenzel Smith, pertencente as 1'0- dicão - aSSIm expos o as-_: com 5;) anos...
dezas dos ma ti

>

-, A _ .' ,G res ar ICOS umnha mania é 'colecionar amigo_s." pas do Coronel Hendrick van Haus;
_ pecto fundamental de seu Desse modo, o engenheiro

p nhad d h' f'1 ..'
-

1 ,. Ias" 'G lfi h" b ..

I di lbílíd d
u

,
o e erois en ren-Foi uma notá inesperada naque a exposiçao (e 'mamas".

em 1792, à bordo da Fragata '
o' 111 o , em ar- plano o Engenheiro Br ian a u

.

Ia a pOSSI 1 I a e-a·
tam as tr ,�

d t
'

'

I
•

d õeranca d ralcoeS um eml-Pensando em como nossas vidas seriam vazias sem anu-
caram no Rio de Janeiro, com destino a Lisboa, Fawcett, que se acha no Iicerce e sua esperança. e vel '11' '.

"
.

1 'I. feít
'" II11lIg0 ...gos, silenciosamente oferecemos uma prece pe os nOS805 alguns dos condenados da Inconfidência Minei- Brasil com a .esp�ral1ça de que, elos pl'lSIOneIros,.o Richard WIDMARKamigos,' ra, entre os quais Domingos Vida I Barbosa, José encontrar seu irmao Robert, coronel-explorador e seu fl- Bella DARVI _ C "_, E

�

t
'

D' d l' 11 t' 't' ameronJesus
-

podia' dizer com 'segurança: "Eu nao es ou so de Rezende Costa (Pai e Filho) e João 13S a o (lua, há 32 anos, acompan- 10 rvessem acer o a convi-
MITCHELL .

porque o Pai está comigo", Ainda assir_n J:l;le se�tiu_l1ece�- Mota, bem como os padres Luiz Vieira e Manoel hando seu pai, o Coronel vência com os nativos. A 1'ORMENT�l1S0BRE 'OSsidade do eornpanheirlsmo humano, Ainda mais, Ele dei- Rodrigues da Costa; tendo estes ficado em Lis- Brlan Fawcett, se internou verdade, entretanto, é que MARESxou bem' claro que a melhor maneira de mostrarmos nos- boa. e aqueles na. Ilha de 'Santiago do Cabo Ver· na selva do Brasil Central, não dispõe de elementos em
No Programa:so amor para com, Êle é' ser amigo de todos os homens de; sem que até hoje tenham si- que apoiar essa suposição, a
Danças PoIovetzianas.em tôdas a parte:

-

" _',
, em 1819, derrotado por José de Abreu, em Ita- do recebidas informações não ser um de caráter nega- Short ColoridoA oportunidade para· ta:zer isto é franca- para todos corubí, a 6, foi o General Andrés Artigas apri- certas sõbre o paradeiro de tivo, como é a falta de pro-f Preços: 18,00 - 10,00.nós não importa o limite de nossa capacidade para a-. sionado no Passo de Santo Izidro, no Uruguai, ambos. vas da morte dos explorado.' .

.
. '.

Censura até 14 anos.zer as coisas que'o mundo chama importantes, Cada dia nos pelo Sargento Joaquim Antônio de Santiago, do O Engenheiro Brían Faw- res. O coronel e seu filho
traz a oportunidade de exercer a bondade e de prestar Regimento de Linha da Ilha de Santa Catarina. cett, que vem do Perú, onde internaram-se ItÍí selva e
serviço por amor, '. Artígas, nascido em Missões, de origem guarani, constroi ferrovias, não abri- mais nada soube deles. Há

-
O R A ç Ã O era filho adotiva do General José Artigas e fa- ga a mínima ilusão de en- três anos, porem, um cací-

Pai, nós te' agradecemos o privilégio de te� Jesus. por leceu quando prisioneiro na Fortaleza de Santa centrar vivo seu pai, que, se que xavante declarou a fun-
nosso amígo pessoal. Que respondamos ao Seu amor mos-. .Cruz, no Rio de Janeiro; não tivesse já falecido, teria clonáríos do Serviço de Pro- As 8 horas

•

Errol FLYNN - G'trando, de alguma maneira? em 1820, em Itacorobí, nasceu Joaquim Manoel 88 anos de idade. As cir- teção aos Índios que os ex. -ma
os outros: Ensina-nos a viver, nêstl\�dia, a ol'aQ,ão que �le -de Macedo, falecido em 11, de Abril de 1882; cunstâncías em que desapa- ploradores ingleses tinham LOLLOBRJGIDA em:
ensinou: "Pad nosso que estai- nos ceus ... Amem. em 1834, em Itaguaí, Rio de, Janeiro, nasceu Do- ceceu o coronel explorador sido mortos por homens de OUSADIA DE VALENTE'

PENSA],\iENTO PARA O DIA .min'gos de 'Andrade Figueira, falecendo no Rio transformaram-no numa das sua tribo. E indicou o lu. Technicolor
Amamos aos filhos de Deus, quando amamos a Deus doe Janeiro em 15 de Agôsto de 1910; mais comentadas figuras da gar do fato onde de loca li- No Programa:

e quardamos Seus mandamentos. I João 5:2. em 1855, na Bahia, onde nascera. a 31 de Dezem- acidentada epopéia da pene. zou um' esqueleto. Enviado Cine Repor-ter. Nac,
bro de 1832, faleceu o consagrado poeta Luiz Jo- tração nas selvas do Brasil, a Londres, o exame antropo- Preços: 9,0? - 4,50.
sé Junqueiro Freire; em que vários cientistas suo métrico, de resultados f'ide- Censura ate 14 anos.
em 1859, travou-se a célebre Batalha de Solferi- miram sem deixar vestigios. díguos por tratar-se de um.

í�.;
o

no, entre Austríacos e F'rancêses, durante a qual Inúmeros jornalistas ocupa- coronel do exo.ército brit�ni-II. _.t��JiN.o protestante Jean Henry Dunant_se sentiu ins· ram-se de sua personalidade co, teve um dItame negatIvo.
• ��....pirado 'a criar, Como criou, uma Associação de � das intenções que o impe. O esqueleto era de homem I

.

.

'_"

_

Socorros aos feridos de guerra, hoje mundial· !iram a inicial' sua malogra. de raça branca, mais nãó do i. As 8 horas
mente conhecida com o nome de CRUZ VEHME· da inslll'sãQ. A cheg'ada de Coronel. O mistério prosse. Douglas FAIBANKS Jr.
LHA' LllU dos filhos do intrépido" guia intangível. I

Jean BENNETT em:
em 1895, em Campo Osório, defe�d-o um ideal, coronél, sob o estímulo d.

.

INFERNO, VERDE
morreu o Almirante Luiz Felippe de Saldanha ião altos fins, l'eavivou a es· Â L,UG,A-SE No Programa:
da Gama. Tombou como um herói, abraçado a lJcctativa, tão intensa como

'Resl'dellcl'a l'oece'm Ppaisagen7S do Br3as5il. Nac.Bandeira. comllreensÍvel.' As revistas cons- reços: ,00 -

"
'O.

1 d truida Com garag'em, insta- C t' 14André Ni o Ta asco llllblicam fotografias -de in- � ensura a e anos.

dígellas do Brasil Cenh:al, lação Sanitária completa e G
__ �, o

-------------�-- demais dependências: Tra-

Suc-essos II-lera' fl·OS II entre as que destacam algu· tar no La °g'o B
' .

mas em Ansco Color, com
• G I enJamlm

,eu habitual realismo cra-
Constant, 24.

_" mático. A Fundação do Bra-
'

V- -dfÁ EM QUARTA EDIÇÃO so de análise, ,conjugados sil Central é hoje, na orla ,da � en e .a.e) "ROMANCE QUE A com u,ma na,natIva _

leve e :t:egião em que desapareceu ..?RóPRIA VIDA ESCRE- ag:rad�vel, flxa�do as ,com. I Fawcett, uma base de per-I
.

Vende-se no centro co.,VEU", DE ALVARUS DE phcaçoes. da VIda conJugal imanente penetração civili- mercial, uma casa situadaOLIVEIRA. de um IIltelectual e rea]--: zadora. I em um terreno de 13,50 deAlvarus de Oliveira é um �ando os problemas
°

do ca-I O, Eng,enheiro Fawcett' frente por 46,60 de fundos.3scritor bem conhecido dos samento_ e os n:e�ndros das
I
sobrevoara a zona para lan., Otimo local para ser cons.-leitores desta

-

revista,- em convellçoes SOCIaIS. 1}m 1'0-: ç'ar os boletins bilingues com' truido um edificio de apa�ocujas páginas tem apareci. manc_� que a gente le c,omo !
as instruções para a recupe-

I

ta111e11to, Hotel, casa c�mer.do reiteradas vê�es, assinan· se estIVesse ve:1clo um fIlme I ração do irmão, Mas, mesmo I
rial etc. Negocio urgente _

do trabalhos 'de ficção, crô- decalcado na vl�la rea 1, e n� I no caso de. ter � felicidade. informações Caixa Postal nOnicas e até mesmo reporta- qual a gente apr ende a com de o localiZar uma dúvida 322
g'ens de documentação so- prernder muita coisa que já

- , .

cial e humana. Assim, é por foi vishjmbrada pelo nosso

certo com prazer justificado subconsciênte. Um romano As 8 horas

,Couedev�ai��� ���l�:c;n�i��� f:r.de nítido sucésso popu· OS BATI�TAS NA FLORIDA �:� ��t6��s Da, S��a;��
['ário dêsse nosso brilhante --------- .. -,-- .. ' .. ----,----

(SNA) O Estado de 878 Uniões de TreinameIlto'l NH�S -:-
COMEDIAS.

",wlabol'ador, cuja carreira Flórida, onde a Convenção Há 763 Sociedades de Se- 3) TEMBO Com Howald
nas' letras tem sido marcada ADMITIDOS Batista do Sul dos Estados nhoras e 561 Sociedades de li

Will.
Dor' legítimo êxito popular. S. FRANCISCO, 22 (D, P,i Unidos se reuniu, ,há põuco, Homens. '40) TAMBORES DISTAN-

-

..

"O Romance Que a Pró· - O delegado brasileiro, Ci- já tem 100 anos de história I TES 1/2 Eps.
pria Vida Escreveu", lança- 1'0 de Preltas Vale, manifes- batista, sendo que em cada Os Batistas de Flórida Preços: 7,00 - .3,50.
do não há muito tempo, aca· tou, a eSp81f1np do Br!1si] de três habitantes .do referido mantêm uma escola superior Censura até 14 anos.,
ba 4e ter a sua quarta edi- que a Itália e Austria em estado um é batista. de ensino: a UniversidadeESPECIAl IZAIj,A. EM ARTIGOS DEN'l'ARIOS ção entregue ás livrarias, breve sejam admitidas no A Convenção Batista- de "John B. Stetson", que ma- COLETÂNEA DE

Estoque perni-imente dt) todos e' quaisque�.. artigos numa 'insofismável

d.e111ons-1
seio das NaçÕeS Dnidas, como

I
Flórida

-

foi organizada no triculou êste ano 1.387 estu- JUNHOconcernentes ao tamo tração da receptividade pú- as outras nações pacifista;>, dia 20- de novembro de 1854. dantes. SUstentam, também, Registramos o recebimentoEQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES "EVONI te- blica para com a obra de i A observação do representan- Agora, decorridos já cem a- um Orfanato. Deverá ser da edição de junho desta cli-mas para pronta entrega inteligência e cultura do te brasileiro foi acolhida com! nos, os Batistas de Florida inaugurado, ainda em 1955', nâmica revi,sta,Aceitamos encomendas de PLACAS E"l\{ALTADAS consagrado escritor flumi- aplausos calorosos, Pe�liu que: coritam com 1.038 igrejas e

I
um hospital em Jacksonville. Entre os seus vinte e tanto3para diversos fins nense. Trata-se de um \1:'0- os delegados elas Naçoes U·: 369,294 membros. O núme· O órgão oficial de impren. artigos anotamos' vários deATENÇÃO; Atendemos os senhores Dentistas, e mance em que pontilham os nielas se reg'ozijassél11 COD!' 1'0 de escolas dominicais é

I
sa é o "Florida Baptist Wit- autores e assuntos J)l0asileiPl:otéticos do- Interior pelo Serviço de REEMBOLSO sináis de aguda observação a solução de varias pl'oble-

I

maior do que o de igrejas: ness'J, o qual tem uma tira- ros, entre os quais um puAÉREO e POSTAL '

' psiçológica e profundo sen- mas mu:ndiais,
_

1.113 escolas dominicais e! gem de 35,227 exemplares. nhado das críticas sôbre o

MHC'\ibi·"··fi,;õ.e_;·.��.:·e
...

e··AiOitõ-"
..MO

�R;�;Y.����f.��!i�
-

'ca-fQrtes", uma pequena bio-

SA�BADO - 2 DE JULHO, ATE AMANHECER, GRANDIOSA' grafia sêbre o grande poeta
Luiz de Camões que deu mo,·

Festa de- SaNo' Ped ro ��;�!�����iaad�oR:��ê�U:O��
COLETANEA cada vez se

/

CJ-NE SÃO JOSE
As 3 - 8 horas

Burt LANCASTER - Vir
g in ia MAYO em:

FURACÃO DE EMOÇÕES
No Programa:
Cine Noticiaria. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 10 anos.

Cladys B. IViountjoy, Dona de Casa (Tennessee)

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de

preencher o coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação,
afim de completarmos quanto antes, o nosso Cadastro
Social.
Nome
Rua •••

�

••••.0 • .. • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dental Sanla ftpolonia-

T\11"

ARTHUR ANTONÍO MENEGOTTO
Rua: 'I'ira:dente8� n.o 20

FLORIANóPOLIS

As 8 horas
Ga1'Y GRANT - Laexis

SMITH - Carlos RAMIREZ
em:

CANÇÃO INESQUECIVEL
No Programa:
Fatos em Revista. Nac.
Preços: 9,00 � 4,50.
Censura até 14 anos.

�). :

firma mais com0 revista de
excelente leitura e sadio na

cionalismo.

\

CHURRASCO - QUEIMADA BANDINHA DE MOSICA E UMJ� IMENSIDADE DE SURPRESAS"

GRANDE APRESENTACAO DO RENOMADO CANTOR JACKSON DO PANDEIRO CONHECIDO EM TODO BRASil ATRA�.

,

"

VÊS SUAS GRAVACÕES E APRESENTACÕES '

'

, 1

_PREMiaS AOS CASAIS MA�S ORIGINf�l.5
. RESERVA DE MESAS DESDE JA' NAt SECRETARlfttDO CLUBE

...............""'l"""""AO"':"""""'-/PREÇO DE CR$100foo_� .""""""",

ESTATUA DE
BOLIVAR

NOVA OR-LEANS, 2i ca.
P.) - A municipalidade de
Nova Orleans aceitou a ofel'

til feita pelo cOllsul-geral da.
Venezuela de uma estátua do
Libertador· Simón Bolivat'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Floríanépolís, Sexta-feira, 24 de Junho de 1955

Sendo o leite um alimento completo, também é, 'quan
:10 crú, um dos- melhores meios ele cultura ele bactértas,

Assim, ingerido crú póde transmítlr, ao homem, as doen

eas dos animais, t� is como: aftosa, C8 rbunculos, tubérculo
ie e brucelose, além ele outras.

A falta de asseio, quer corporal dos ordenhadores ou

tratadores, quer dos vasilhames sujos ou lavados com águo,
Pensões dos Empregados em

contamtnada, pode fazer do leite o veículo ideal para a 'ITransportes e Cargas, cons-

tando de limpeza e recons- propagação do tifo, par�tifo, dis�nteria, dift:ria e outras
moléstias íntecto-contagíosas. TaIS germes sao destruidos

trução do reboco, remoção e
pela pasteurização.

renovação de duas (2) portas Chama assim "o Departamento de Saúde Pública a

de ferro. e reparos nas �an�. atenção da população para os perigos decorrente� da com-

las dos rundos, renovaçao -.'1.- pra de leite crú, í é, não pasteurizado.
.

pintura e cal para as paredes
), oleo e verniz para as pórtas
e janelas, reparos nos roda

)és ds madeira _ e Iíxamento]
) calai-ato do piso de- tacos:

f) - que, o Instituto locou

'1, referida sala a Auto Viação

Fa� sab�r aOS que o preseri-:' 8rasil pela prazo de. dois
.

te edital de citação com o mos, mediante contrato, 9.- Afim de. que sejam cumpridas as designações legais:

prazo ele vinte (20) dias vi- íás já rescindido, a partir ele dos Estatutos, ficam convocados todos os ·associados dês

rem, ou clêle conhecimento 1° de Janeiro cle_ 1.949 a 8 �e I'te Sindic�to para a�Asse�lbléia Ger�l .Ordin.ária, em-�la.
tívérem que, por parte do Jezembro de 1900, g) que, convocaçao, que sera realizada no proximo dia 27 do COl"

IINSTITJ]TO DE APOSEN - .iromoveu o despejo do re- rente, com início às 16 horas, e, caso não haja número

TADOR.IA E PENSOES DOS erido loca tárío, sendo a ação legal, em 2a. convocação na mesma data às 17 horas, pa

EMPREGADOS EM TRANS.. ulgada procedente. -Assim, ra ,deliberarem sôbre "a seguinte ordem do dia:

PORTES E CARGAS, na ação .ioís, deante do exposto re- Julgamento e aprovação da PROPOSTA ORCAMEN·-

ordinária de indenização que �(ller o suplicante que V. Ex- TÁRIA, para o exercício de 1956.
�

move contra o' �r. Ugolino �ia, se digne mandar citar o. Florianópolis, 23 de Junho de 1955. --�-,---------------�----

ZAPELLINI, proprietario da êepresentante da Auto Via- Antônio de Oliveira - Presidente. .,

P'
-

$AUTO VIAÇÃO BRASIL, lhe qão Brasil, nesta Capital pa-

- "

. "-,
.

...u.J>
�ififi!t' ·tOJfoi :dirithda a 'petição do teôr ra contestar a presente ação,' ------------------------- $.s�guinte: Excelerltissimo Sr. dentro do prazo legal, sob 111111!3

�:,�o:. ��i'F�:,�:�i��I�� CO� ;:�;a�� ;��f:'::t: �':I���d: t . AO radecimeoto e' Missa *l/ f·AI• ":,,��";1%ç���
Instituto de A1JOsentadúria e )e10 suplicante, pela vitoria Os filhos de MARIA DOS SANTOS COLLACO

;, -- ," 1JUIIAIfTE TODO DIA
P e n s'õ e s do.� Empreg'ados procedida no imovel, seja a

(Santinha) agradecem a todos que a atenderam dur;n- /! '" ",,,OS v.�P.t:JOSl'esI)el' tosauo ente a' l)l'e<e�"a ac.·ão J'ulgacla l)rocedente, c,
'

., � "yc te sua enfermidade e também aqueles que à acompanha-
de V. Excia. requerer contra o condenado seja o locatal'lo ram até a última morada, agradecem também de todo o

,proprietário ela Auto Viação ao pagamento da importâl1- coração ao Dr. Ilmar Corrêa pela dedicaçã.o e carinho

-

�"
\

tBrasil, empreza de Transpor- cia de 81':$ 11.100,00, acresci- te d t dAd' ,.
'.

.. , .. ' ... que .ve ul'an e a oenca e nossa mãe. Aproveitamos a
,- ;= ,- •.

tes com A!:têncía nêsta cida- 110 de custas JudlcIals e todas
opo ,t '] d :d .

t
.

.

.-
�

.

. "
I UI1lC a e para conVI ar aos paren es amIgos para ;(,i

'"ii � 'S

de á rua 7 de Setembro, a
I
as despezas que se fIzer ne- I

assi"tirem à Missa de 70 l'a ']' d' 2- 'b d·
' ..... �

competente acão ele

indeni-,
cessárias. Protesta-se pelo' 'a' ·s· 7" hOl'a .

C· t .1
. 1 MClt< a rle.at Izar·se ltla" dD sNa a o· ',1;'

•

:1
. .

d
'

t t
< S na . a ec ra e rapo I ana no a ar e 1 assa

.

...-. - .1
zação. e os cor:s�rtos que se c epOlmemo os reos, es :e- penhora. A todos que con1parecerem a' este áto de fé

' .>;

fizerem necessarlOS ao refe- munhas c por todos os meI03 Cl'j'sta- ag d
-

t
.

1 t
-

.

.
. . .', ra ecemos an eClpac amen e.

rido prédio, ele propriedade de provas penmtlclos em dl-

dêste Instituto, alegando pa- reito. N: termos, P. deferl-·

ra taÍ fim: a) em 14 de Ja- menta. Florianópolis, 26 de

neir:o de 1953', o Instituto de Outubro de 1954. (Assinado) C tAposentadoria e Pensões dos' :Jarlos Loureirõ ela Luz, Pro-': eu ro
Empregados em Transportes �urador. Em a dita petiçã.o
e Gargas, promoveu contra a (oi proferielo o seguinte de3-

representante da agência Au- pacho: A. Como requer. Em

to Viação Brasil' nésta Ca- 33-11-1954. (Assinado) Tau-

pital, umJ. Vistoria "ad per- ois Fiiho. DESPACHOS: CI-

petuam rei memoriam"; b) fE-SE por edital com prazo De acôrdo com o artO U;o e seus §§, ·dos Estatutos,
_ o proprietária da referida de 20 dias, publicando-se por ficam convocados os sócios. quites, para a Assembléia

empreza, é locatario de uma �ma 'vez no ol'gão o!icial d�

I·
Geral a realizar-se no dia 27 do corrente, às 19,30 h.oras,sala do andar térreo do "Edi· !:!.Stado e por duas vezes em na sede do Clube 15 ch� Novembro à Praca 15 afim de

ficio Cruz e Souza", de pro- um elos jornais dêsta Capi- ,eleger a nova Diretoria, que admÍl�istrará � sociedade no

prieelade do IAPETC; c) _ a1 arts. 177 e l'13-IV), o Sr. peTíodo de julho de 1955 a julho de 1957.

que, tendo sido nomeado pa- mLINDO ZAPELLINI F'polis, Não havendo número legal de sócios, far-se-á uma

ra proceder a referida visto- U-3-1955. (Ass) Manoel Bal'- segunda convocacão, no mesmo dia e local uma 'hora

ria, o Engenheiro GEOR,GES bosa de Lacerda, E, para que após, deliberand� com qualquer número d� sócios pre

WILDI, em seu laudo pericial ::hegue no conhecimento de sente.

,
arbitrou os prejuizos causa- todos, mandou expedir o pre- Florianópolis, 12 de junho de 1955

dos no leferido' in�ovel num sente edital que será afixado Anibal Clímaco Filho

total de onze mil e cem cru- ela lagar do constmne e pu-. Presidente.
zeiros (CR.$ 11.100,00); d) _ olicado na forma da lei. Da

chegou o perito nomeado a .do e passado nésta cidade :te

. uma conclusã.o de que, os Florianópolis, aÜ'3 26 dias do

prejuizos causados no imovel mês de março do ano de mil

de. propriedade do Instituto, 10vecentos e cincoe11ta e cin

foram res�lltante·s do "uso 'o. Eu, VINICIUS GONZA-

inadequado e falta de cuida- J:A, Escrivão, O' subscrevi. Consultório: Rua D. Jaime Camara, 9

do"; e) _ que, iace ao'laudo IAs,,) MANOEL BARBOS_'\ Horário: Segunda Quarta e Sexta feiras das 8 às

pericIal, diversas obras devc- LACERDA, J lliz de Direito da ,11' horas

l'ão ser realizadas na sala.

a-I
pt. Vara. Terça e Quinta feira, das 14 à.s 17 horas

Ifi�m de coloc�-.la em condi- ConIére com � �riginal Atend? à n�ite exclusi�amen�e com hor,a marcada.

coes de ser utlllzada pelo na Q. E§cqvao Capoeiras: 1 erça e Qumta feIra, das 8 as 11 horas

tHuto . de Apo:sentadoria e V'niêlus Ge'!l2:",ga
,.

Sabado; das 14 às 17 horas .

.,
.

EOIT,
'

,

SERVICO ELEITORAL
,

.

.TUiZQDKDINEI:r�Lg�I;;N6p�L�SDA COMARCA DE Afencão Eleitores
o Escrivão Eleitol'aÍ da reci Nunes, Luzia Martin�, I

Edital de citação com o prazo de vinte (20) ruas f3a. Zona, nesta Capital, so- Luiz Delfina Marques JÚ-.
O doutor Manoel Barbosa de Lacerda, Juiz de Direi- licita o comparecimento, nior, Maria de Lourdes Be-! -

to da 4a. Vara - Feitos da Fazenda Pública da Comarca com urgência, no respectivo cker Rego, Míuervína Varel-
I

de Florianópolis, Capital do Estado de Santa Catarina, Cartório, no Palácio da Jus- la Reis, Maria Mafra Ramos, I
na forma da lei, etc.". . tíça, das pessoas abaixo ar- Maria Catarina Martins, í

Faz saber aos que o. presente edital de citação com -oladas, afim de regulariza- Maria Madalena, Maria:
o prazo de vinte (20) dias, ou dêle, conhecimento tiverem cem a situação, Como elei- Walburga Moritz, Maria!

q�le, J108 autos de execução de sentença, em que é exe- .ores. Bemardete Ferreira, Nelson i
quente o lNS'rITUTO DE APOSENTADORIA E PEN- Avany- Aducci Régis, Ari Francisco Rosa, Norberta I
SõES DOS EMPREGADOS EM TRANSPORTES E CAR- Hermenegildo da Rosa, A- Fermiua Ramos, Natália!
GÁS e executada à Empreza AUTO VIAÇÃO BRASIL, roldo Jacintho Nunez, Ado- Reik, Osmar-iria Alves Mar- i

foi proferido o despacho do teôr seguinte: CITE-SE, POR -atávío Domingos, Ba lduíno tins, Olmiro Martins, Philo- ,
EDITAL COM PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS, O PRQ- Rufino, Cely Silva Mauricio, mena Senhodnha Machado, I
PRIETÁRIO DA EMPREZA AUTO VIAÇÃO BltASIL, sr. Corália de Macedo, Dirceu Pedro Clovis de Morais, I
UGOLINO ZAPELINI, publicando-se por uma vez no Caldeira Monguilhott, Esta- Raul Guilherme Avila, Sa

"Diário Oficial do Estado" e por fluas vezes em um dos .i íslau Rubík, .Erculano An- lim Mansur Neto, Setembri-

.jornais desta Capital (artigo 177 - I e artigo 178 - IV ·:ônio Nunes, : Eva. Bregue no Antônio Ricardo, "fereza.

do Código de Processo Civil). Florianópolis, 21 de março Daniel, Eni Dutra, Guiomar Rosa, Vânia Mazon, Wilson

de 1955. (Assinado) Manoel Barbosa de Lacerda. PETI- Evilásia dos Santos, Hamil- Mnrtirího Ferreira e Zilma

CÃÓ 'DE FLS. 122. Exmo. Snr. Dr. Juiz de Direito da Co- :;011 Marques, Hai'oldo Cle- Pires.

marca de Florianópolis. O Instituto de Aposentadoria e nente Régis, .Helena Kupsik Cartório Eleitoral da 133.

Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas, por Ruhile, Ivonete Cecilia Melo, Zona, aos 10 de, junho de

seu advogado, vem, respeitosam�nte, nos autos da ação rosé Vicente Rosa, João J0- 1955.

de despejo que promove contra a Empresa AUTO VIA- �é Miranda, Juraridy Ramos

CÃO BRASIL, requerer a V. Excia, que se digne de man- Magalhâes, João Bernardino Abílio José de Carvalho

dar intimar a locatária para que desocupe a sala, haja, Machado, José Mafra, Lau- Costa - Escrivão Eleitoral.

visto, a confirmação da venerável sentença de fls. 81/84, j

pelo Egrégio Tribunal Federal de Recursos. Nêstes ter_t"!r'•••••ii.tI"��efôOee.ell)ijI®$$•••8®@®O�Ofj�tléeí»eílH'jil�
. mos, Pede Deferimento. Florianópoli's, 23 de outubro de

1954. (Assinado) Carlos Loureír;o da Luz,' Procurador.

Em a dita petição foi proferido o seguinte despacho: J.

Sim. Fpolis., 23-10-1954. (Ass.) 'raulois Filho. E, para

que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir o

presente edital que será afixado no lugar do costume e

publicado na forma da lei. Dado e passado nesta Cidade

de Florianóp6lis, aos vinte e seis dias do mês de Março
do ano de mil novecentos e cincoenta e cinco. Eu, Vini-:

cius GDní\aga, Escrivão, o subscrevi. (Assinado) Manoel

Barbosa de' Lacerda, Juiz de Direito da 4a. Vara. Conf'êre

com o original. O Escrivão: Vi�icill§ Gonzaga.
_

.
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��aviso à PO,p�ula"cão
Pe·rigo do leite crú

Nota do Departamento de Saúde Pública

O Serviço de Fiscalização de Leite, tendo constatado fi

.xístêncía de' aftosa no gado leiteiro do continente e 11a'
lha, chama a atenção, ela população de Florianópolis, pa
a o perigo elo consumo de leite crú, isto é sem ser pasteu-

.rizado.
.

JUIZO DE DIREITO
. DA

4!L. VARA DA COMARCA DE

FLORIANÓPOLIS EDITAL

DE CITAÇÃO COM O PRAZO

DE VINTE (20) DIAS.

EDITAL

Siodicat-o�" dos A·rrumadores de
Florianópolis

.

O Doutor Manoel Barbosa

de Lacerda Julz de Direito

da 'P. Vara - Feitos da Fa- ---------......;.----------------_._-

zenda Pública da Comarca

de FlorianôJTolis, Capital -do

Estado ele Santa ' CaNl.l'imi"
na forma da lei,' etc.

de Criadores de c8oarios
de Ma-ota . Catarina

CONVOCÁ�ÃO

EDIFICIO "FRANscrsco GRILLO" 1:lV!

Incorporadores: Nicolau Grillo - Neogenio Gríllo e Dr.
Pavimentos de conjunto de escrttôríes vendidos.
Encerramento das vendas de apartamentos dia 15 de
Informações á Rua Arcipreste Paiva n? 17 - Telefone

,
e:: _

1"
_

I
·1

CONDOMINIO
Arnoldo Suárez Cunea

Junho,
3.427.

DR. INGlETTO
Dlagnôstíeu-Trate. Clínico e Cirúrgico das Doenças e

Afecções .de Adult•• e Crianças.
- ..P-I!.;jja1ril< -- Ortopedia - T.•uma.tologi,1t - 'l'isiologla
Ilin('rG!olIia - Obstetrícía - Urologia - Endocrinologia.

Curas de emagseotmente e engorde.
J)aenças, da -welhice.
ALTA CIRURGIA

C'i.'?UHGIA PLASTIGA, Estética e -Re.,pan.rll.lro. ..
<Consultório: Rua ·F.er.nando'Machado, n. 6 -- 10 anda,

Tele!one' 22-27
Rm ária' Das 14 às 18Z2hora·!1' (exceto aos Sábados).
Pela Manhã. e !l.OS Sábados atenderá somente com hor»

--_------------

D O'C'-E 5
Aceit!;J.m-se encomendas de docinhos em grande va

rie?ade, de tortas, bolos de noiva, salgadinhos para 'bati
zados, casamentos e aniversarios.

Hl.la Melo e Alvim 17 CChacara Espanha) Tel. ·3.416.

(xprl$SO FlorianÓlHllis Ud�.
A
TrarispoBe�de cargas em geral clntre

FlORIANÚPOllS, CURITIBA E SAO PAULO

TERÇA
QurNTA
SABADO
DOMINGO

PARA
-

CURITIBA
SÃO PAULO

RIO

..

-x-

SEGUNDA
QUARTA
SEXTA
SABADO

PARA
PORTO
ALEGRE

RESERVAS: '

•

VENDE,.SE·
• Cão da. raça collie com

dois anos de idade amestra
do ver e ,tratar a rua BD
caiuva 210.

AVISO
A Sociedade Catarin ense

de Estatística avisa aos in
teressados que a rifa do ca

sa,eo de camurç.a correrá
no dia 7 de julho.

COM VIAGENS DlRf:TA-!!l t PERitU NENTES E.M CARROS !"H.llPRWS

FLORlANÓPOLllt ....lUA ••! CURI'fUU JIi'H.;I:.!H,: Si\.O PAULO

"'>'._•. )
MATIUZ:

.

Escl'ltórlo:
� Rua. Padre. Homa 5" - Terre'4-� Viscnnd'e do Rio

.--.------------� Deposit(j:' Hi32/.36)
Rua Conselheiro. Mafra n.l:t�

Fones: 2534 � 2.535
DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA

Cirurgião Dentista

t."igência ne. RI� de Jan.Jru e em Belo Horizont<!' CGW h.fd{'i{ü f�'"tuo llté

Sio PlI.Ql0 com Ia .pl'êsa de 'l\aüspo-rtes M.loas Gcr-a.i!l SI,,>.)

Br'anco

TeleIoue 12S0
Caixa Postz\l, 436

End. �relegl'áflco:
Sandrade e Transpolls

-o-

Endereço Telegráflc'J
Santidra e .Transp0l18

---�-

A)''"ruda no Esta.do 18661'78

São Paulo _- Capltal -- 8��
Endp.t'H'o TelrgrMi('o'
�and;'aQf� p Trammo1!.s

--1)-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Ft�!.!,��aS.:J2�2��g�12a���o��!;�2,_, Na Convenção do P.S.D.' LON!E��3 �U�)ENE��,� t�2�'��"
:W do corrente a tradícíonal I nhas bailes, novenas, missa. _

d
'StJ Anthony Eden declarou, Sir Anthony Eden respan-

festa (�e São J?ão. Batjst�, e Proeíssão do Padl'oe!ro. I Vrbrante saudaçao ,', do depu.a O
I
mi Câmara �o� ?omu�lS, que di� ao. deputado' trabalhístnPadroeiro do Distrito ele RiO! A Irmandade convida a

_

SI
_

_ o governo brltâníco nao ex,' I Arthm Henderson, que. lhe
Vermelho dos Ingleses, que todos que desejarem assístír 'Lenolr Vargas ao candidato cluia certamente a possíbí- perguntara se a política con-

neste ano os festejos serão as festas "Juninas" daquela, i
.

_

-

_
lidade de acordos multilate- sistindo em concluir acordos,

comemorado com fogueira, Ioealldade, Freuctsco Galloltl raís sobre a energia atômica, b!la�erais sobre a en�rgia a-

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

Quàndo; ainda antes das putando, para levar_mai� al- dimento pessoal, que sabe- O primeiro ministro decla- tômíca (como que fOI r€Ce11-

obsta'culos rou isso depois de ter recor- temente concluida com ossessões preparatórias rece- to, a bandeira do 11 osso Par- rá superar os
elado que a Grã-Bretanha Estados Unidos) não arriscabia o modesto deputado da tido, sob a direcão a ustera, imediatistas para ser fiel ao

zona' do antigo Chapecó con- serena e inconiundível da- princípio maior da fel icida- era parte de uma série de va levar a uma situação pe
acordos bilaterais com serío rígosa.vite para saudar -o candida- quele que é cada vez maior: : de todo o povo e de todos os

'to que fôsse escolhido pelos - SEI,rADOR NEREU RA- 'recantos do Estado;
convencionais, aceitei, de MOS, Sa údo em V. Excia, um

pronto, _a incumbência hon-I passado de luta árdua e co-

rosa, não pela ignorância de rajosa, do qual resultou
minha limitação intelectual, longa experiência da admi-
mas pelo f'ascin lo de partícl- nistração, dos homens e da

N t'
II

d C'd d
'

- par, maisuma vez, da apo-, sua terra, experiência que o

Q leias a, I a e \ .' teose cívica que haveria de ! credencia, sem as vaidades
, ' ' -.' ,.

C tólí ser, como hoje o é, o aconte-I e os subterfúgios tão ao sa-
Aceitamos cornumcaçoes O chefe da Igreja a onca.j

r

•

t d t .. -, bOI' de nossa época, a' supre-- 'd "

tar: f' cimen o es a magna sessao
'

para est� setçu?, codmo
e p�s- -rn s::mtaj cadann�, se at:a: 'de encerramento.' ma investidura catar innse :

ses ele dlre orras e aSSOCla- acornpan rar ,8 seu secre a>
Q'

.

id dUlS a unanrmi a e do Saúdo em V. Excia. a cor-
ções, religiosas, aeademicas, rio particular, p' 't'd travê
o 't" -ecreatívas etc

I {noseo ar 1 o, a laves .sua dialidade e a compreensão,
espor ivas, reer ,., ,

--

'C -

R
'

1 intr t b Ih tolerânci
bem como .notícías variadas A Real Transportes Aéreos onvençaof, e,gIOdna 'I �nt re-, o ra a o e a o erancia,

gar ao su ragio o e ei 'OI'a a firmeza de atitudes e a

s.6blê toda e qualquer ocor- -ornuníca aos interess�dosd tarí d'-. . t C
- .

O ca armense o nome e um magnanimidade do imenso
rencia que se passe nes a a- 1ue as passagens para o

I' ,

It 1 " >:"'. "�,'to' d
- entre tantos outros - coracão;

pi ai. .ongresso isucai l., "co, e-
1""·1 t

>

V E' h
18m ser, retiradas até o dia c?l're igronarro 1 us re para Saúdo em , xcia. o 0-

)5 do corrente, em sua Agên- �Isputar a Governança do

I Desvanecido, pois, cum- l{i,�m que há de ,d�r�gir êste

ia�"à Rua Conselheiro Ma-
Estado.

. pro a honrosa delegação. �",ta?oA co� o vigor d� uma

Em prosseguimento ao cal- .tra, 6,
'

Do fluxo e refluxo das 1- i Saúdo em V. Excia' DR. intel igência amadurecida e

camento das ruas ela cidade, ',. déias e das opiniões, do fluir' FRANCISCO BENJÀMIlVI a paixão insaciável dos que

temos a' assinalai, o término Agradecimento e reflui�' �a normal agit,ação ,GALLOTTI, as esperanças I se ligam ao destino da t�r-
da, Travessa Urussanga e a democrática, chegamos ,a enol dos que têm sofrido a in com- ra natal, trazendo I:as. veIa.�
continuação do trecho da rua A Diretoria do CÔl'O s�hta seada ampla do entendlme1_l- ,i preensão daqueles que ,se an,os sem. :onta de inestí

Major Costa que termina na j, '"1" ds M t ,'" I' N S',� to comum, para prossegutr perderam na vertigem das mável tradição :

,eCIF1�t,�, la_lll'E'"t(� �ta. : la;,.a luta, que há muito viemos alturas do Poder Saúdo em V. Excia. o ho-
Praça General ozório, te a lI1La c o us r ela, '-na- . .' "

' ., .

d
.

f' d I'Posteriormente o outro la- .iessoa de sua eSforçacl�,&Vi- l?tando, na, palsag�m poht�'-I Saúdo em V. Excia. as es- n:em de Parti .0: c,u.l;a ,I ..
e 1-

, O
do ela l'lIa "'ia'J'or Costa terá . _', 'I t· ' d

ca de Santa Catanna.
peranças dos que amando a dade eaos conehglOnallos,

lV. e pr eSlC en e exma, sra., fl..
O '1 '1

. 'ddr' "

t,aulbe'm o seu calçamento. \d 'I' B� .'... .'
,_ espetacu o das u bmas, terra catarinense aspiram a e aos corre IglOnal'10S,

- e la auel, .nmonm, vem . , '. .,

'd
.

'Continuam os trabalhos na :e públic::> a'gl'adecer as pes-
como das. pl'lmell:_as �oras, a retomada de rumos admi- aos pnnc,IplOs e aos 1 eals

rua Pedro Demoro até atin- ;oas que genefO'Sa!11:ente con-
da nossa Convençao, fOI uma nistrativos mais serenos, deles, sera a segurarnça ,da

gil' os Barreiros, o que será ,rlbuiral11 com', do�at'iYbs, permanente vivência de ami- mais profícuos e menos de- lealdade aos aliados, aos que
,

1 n
' z.adé cívica. ' . confiarem no seu alto valor; ABIDJAN, 23 (U, PJ -lOS ladrões não eram senãoum grande e va ioso me 10- )ães, cobertores etc", para a

Dessa amizade cívica com
magoglCos;

Saúdo em V. Excia. a se-ramento para todos em ge- �alnpanha do cobru'tol' t'eali- Sàúdo em V, Exda. as es-. Faz mais ou menos um ano, dois empregados do aerodro-

ruI. ;ac!a naquela localidade, Óu- que todos se empenh,aram peranças dos injustiçados gUl'a�çã que se constih�e .do a 5 de junho do ano passa�lo, mo local que adreditaram te,'

Agora já se pode vêr algu- ,rossim, agradece mui espe-
para a cordialidade e a com- pela paixão' partidária da-I respeIto que os adversal'los 2 quilos ele diamantes desa- furtado um embrulho de re

ma coisa diàriamente sendo �ialmente as senhoras dona preensão; dessa amizade cí- queles que receberam do po- ,não lhe poderão re�u.sar du- pareceram do avião Abidjan- logios. Foi grande seu deSa
feita na nossa CapitaL.. �iza Brasil, Amália Cost�,

vica com que todos se ,bate- vo a confianca das urnas ee
Irante a Jornada C1Vlca q�le Paris, pontamento por não enco�-

A gente sente que há ho� ,--I"ezia Parente, Blydes Segui
ram para a coí'dura e a di- tantas vezes' têm sacrifica- se inicia; O inquérito aberto pela. tnrem apenas crista'.s cuja

mem

.

no leme e onele os di- � Carmelita Bastos, que mui- gnidade; dessa amizade cí- do os ideais em nome dos Polícia desta cielade terminou ,natureza mio anqUzaram:
nheiros estão sendo empre, ,o cooperaram para o bom

vica com que todos se des�o- quais foram vitoriosos; Saúdo em V. Excia, um da- com a recuperação de 1 li- Por isso, se desembaraçaram
bral'am, numa avalanche 111-,' Saú,do em V, Exda. as es- queles "homens verticais -

bra e meia dos diamantes. enterranoo-o a beira da pis-gados. :xito da campanha.
f 1 R ld dEm todas aS ruas há sem- --- I contida para que o PA�TI- pel'anças dos que c011fiam de que a ava .ona o e roubados. i ta do aerodromo_

pre alguem fazendo alguma ..".. "tK1:tM' DO SOCIAL DEMOCRATI- em que a administração' pú- ,Car_valho - que sobem nos
---..-

coisa, o que não deixa de ser CO mais se engrandecesse. blica, excercitada em favor hOrIzontes, em todos os ho- NOVO TRANSATlANTICOuma satisfação para os con- Sgt \Altam.·ro TO,d�s sabiamos qu� assim o do povo, ,precisa ser mais rizontes varad�s pelo sol':'.
" ,

tribuintes",
• ..<.li .

'

, �xlgla u�a causa alllda m�- humana, ter inteligência,' COl�dul�c���o V'B:�c;�, Baf'lzado por S M El1"zabethCongresso Eucarístico S·I. 101', que e a de Santa Catarr-
, sem descurar dos demais va-

DR. ;.R . -

"

_
.',

Internacional 1 velra na: a cau�a. do seu povo, allores que dignificam a nos_llVIING��L?TTI, a _bandei- LONDRES,23 (U, PJ _ A Deslocando 22.560 t011ela-
Vítima de insidiosa mo-

de sua felICIdade.

I
sa passagem pela terra; Ira p_:irtJdal'la que tao -alta-

rainha Elizabeth batisou on- elas e com 200 metros, de
Pelo avião da Real, que sai- léstia faleceu ontem, no Nasceu'b �ssimd' numt :no- Saú,do ê'in v, Excia. as es-I mdente. foi. 'dc,olocdada para tem à tarde, em Glasgow, o concprimento, o novo tran-

r�,'!. c't" ""101"1°•. nO·'1)0II's no PI'O· -
' 'mento Sll lIme e en USlas-'

&

d d't rape]ar 111 Ican o rumos .

d "C d" P 't"·" ti t·
,

d t· el., e�' " Hospital Militar desta Ca- , '

; perancas os que acre I am
1 '

.

navlO a ana Jan aC1 IC , sa an 1CO sera es Ina o ao

Ximo dia 16, com destino à pital, burlandO' todos os
mo e lealda�e, dde /enunc1a " ser o Poder Público um me- I

gJonosos, emP:lgando-nos "Empress of Brita.in", cujo serviço da linha Liverpool
Capital da República, segui- recursos da ciência médica,

e compreensao, ,e e e espe- '-io para a realização do bem ,par� a ,campan a que n�s predecessor do mesmo nome Canadá.
rá S. Excia. Rev. Dom Joa- o nosso prezado conterrâ- ran,ça, ,d� am?r a Santa Ca-

I estar coletivo e nunca de tera U1udos, agora e depOIS foi torpedeado durante a I O. "E,mpress of Britain"
, tarma e a ul1ldade do P.S,D.! t·f

-

d
.

t
A do 3 de outubro, no afa de

t
'

5000000 dI·'ueo sr. Altamiro Silveira,. " sa Is,'açao . e 111 'eresses su- , . guerra. ' cus ou: " e loras.
barnga-verde, a candldatu- b,'lt ' aidades pes-' engrandecer o destmo co-

x "A Associação Médica Sargent9-músico do Exér-
ra feliz do eminente DR.;

a .elnos ou v
mum,

cito, q'ue 'servia U9 140 soaIS' Ix li: Brit.ânica acaba de ad- FRANCISCO BENJAMIN

I
. ,

COllfiamos em que V, Ex-
vertil' as autoridade,s fran- B. ,C.. GALLOTTI. Sa údo em V. Excia. a es- 'da. a condúzil'á com a dig-

1
.

ad"l'ndos "lVIirinho", como era lar- I E
.

tC-I d 'd d
,.

f' dUMA FE'ST'A ELEGANTE PARA' O NOSSO MUNDOc�as (OS pel'lgos ,
'

viveu nes a onvençao peranç.a popu ar e que a 111 a e necessana, a Im e '
,

.

da fumaça de veículos, Mais g·amel1te conhecido em
o P.S.D. catarinense um de altura da investidura não o que a Reu lado, bandeiras a- SOCIAL, SEM CHAMPANHOTA, "MAS COM QUENTãO",

do que a fumaça dos cigal'- nossos meios esportivos, I
seus dias mais gloriosos,: afastará, como até agora I migas de outras ponderáveis APRESENTAÇãO DO FAMOSO CONJUNTO CATARINEN-considerado "o mais disci-

I1'05, a dos veículos motoriza- pelo prestíglo e a bondade nada o tem afastado, dos I forças políticas, como a do SE DE MUSICAS REGIONAIS E TIPICAS,
dos é agente provocador do plinado" de quantos o fo- de ADERBAL RAMOS DA que mais sofrem, dos que PARTIDO TRABALHISTA GRANDE REPERTóRIO DO "CONJUNTO Ll[X HO-
câncer no pulmãq, além de �:;� ��;�::r�aia�e:,!�: :i� I SILVA; pela incansável e mais precisam, dos que mais l BRASILEIRO, tre�ulem TEL", COM MIRANDINHA AO PIANO E FLORES EM
outI'os males. "i_ leal dedicação de CELSO dão de si, em suor e em so-

I
com' independência e sobe- 'NÚMEROS DE CANTO

,

f ca medalha conferida pa-

j
RAMOS 1 I' 'd

'

l' f'
/,

'd d d
' .

dJa aqui 1\0 Brasil o }1rO .

.

; pe a UC1 a 111te 1- I'llnentos, a COmUl11 a e o rama, segum o os mesmos RESERVAS DE MESAS, DESDE JÁ, PARA SÁB�O
lIugo Pinheiro (iuimal'ães,

I

ra galar�o.ar m:is de 25 �- gência de IVO DE AQUINO; nosso Estado; I ventos que nos levarão, uni- i25) OU DOMINGO (26), PARTICIP1\NDO BAS DUAS
Diretor do Serviço Nacional n?s de mmtenulltos seI- pelo dinamismo idealista de Saúdo em V, Excia, a tra- dos, à vitória, em 3 de ou- NOITES JUNINAS DO "LUX HOTEL"
do Câncer havia tratado I VIÇ03 prestados ao espor-

I LEOBERTO LEAL, todos, dição catarinense ,de devo-' tubro, no terrítório catari- ----,-.
dêsse assunto chamando a

te catarinense, sem haver I como os demais líderes, dis- tàrnento cívico e despreen-' 11ense.
a�nçio �os ;odel'eS p�"_1 �m�Wo uma ���a.faltL-���

;�!��a��!�:�:,;:: :::i d;��::�����:��!:�:::: Trocaram telegramas os candidatos
madas em defesa do povo? era ,mmto estimado na

L 'I
' , d'

,

"'t 1
'

I EtI'· PSD, classe a. que servia com
ogo QUE: eSCOl ilúO can 1-

I amlgo
SI eleI o qua seja c OI' S ae o com apolO

Apenas as emprêsas de dato ao cargo de ' Governrt-I nos::;o pensamento será para e PTB. Muito me alegra
trallspo'rtes f_oram l·ntl·mada.s' devoção, sendo ainda mui-

II
. -

f ddor, o dr, Francisco Ga. otti
I
grande terra catarmense fe- sua declaraçao em avor e

a colocar chaml'ne':, nas tI'a- I,. to considerado por 8Ul1e- d t·d I' 'd ] C d' 1 h I d,3 en ereçou ao $eu compe 'I 01',.' ICI ac e seu povo. 01' la uma campan a e eva a em
zeiras dos veículos. Apenas dores, colegas e subordi-

dr, Jorge Lacerda, o seguin-
'

abraço, Santa Catarina. Essa ma

pOllnas r.ll·mlll'l'l'am a det�r'- ,I nados, que o tinham em

tIl I t
-

d d
'

� \J \J te e egrama: Francisco Ga 10tH nifes 'açao o preza o amIgo
minação, Neste país não se grande destaque. EscolhidQ Convenção Pe,g- i Em resposta, foi-lhe ende - coincide perfeitamente com

liga Íllq)ol'tância a: coisa al- Seu sepultamento reali-
I sedista com apôio Partido çacl.o o seguinte: a anteriormente externei no

Ii'uma. zou-se ontem, às 17- horas, T b '1
.

t I·d t G
'

D F'
'

G 11 tt· d· f 'd..

'I
l"a aJ 11S a canc I a 'o -0"1 r. ríll1C13CO -a o' ]. meu lscurso pro e1'1 o por

A medida, entretanto, não saindo o féretro daquele vêrno Estado venho s�uclar i Diretório Partido Social ocasJao elo"" encerramento'
solucionará o problema. A- Hospital para o Cemitério 'ilustre contenelor confiant:t:: Democrático Convenção UDN no sentido
penas mudará o aspecto. Em de Itacorobí, com grande farel110s campanha elevada J Nesta de se emprestar à campanha
vez da fumaça atingir os acolllllanhamento, tendo- escla_recedora, nosso nobre Agradeço atencioso tele- um cunho de elevação e se

pedestres, vai atacar os f1:l0- lhe sido prestadas as ho�
povo que livrement.e d-everá grama prezado amigo, em ·que

I'
renidade, Cordial abraco,

radores dos edifícios altos menagens a que tiuha di- .escolher seu futuro dirigen,- me participa escolha se'1 '

que a recebem em suas resi- reitp: te pt Esteja certo eminent.e ilustre nome- para Governa- Jorge Lacel'da
dencias, em jatos impressio-

,-

II�'" I
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••11••••••••••••••••••••" ••••'.,

nantes.

Intrans, ,lIt'a've I !.O que as nossas alltorida- PROTESTO
des devem fazer é estudar a OTTAWA, 22 (U. P,) --"- O
matéria com seriedade. Pre- ministro do Comércio, sr. C,
cisamos acãbar com a fuma- D, Howe, indicou que o Ca
ce1ra nas l'uas da cidade. E' naelá está inclinadó a pro
uma questão de técnica e de testar, junto ao governo ar

ciência. Que se entendam os gentino\ contra a prisão tem
técnicos e os cientistas eu! porál'ia, em Buenos Aires, de
benefício do povo". Douglas Blanchard, reporter
quim Domingues de Oliveira" fotográfico do "T o 1',0 n t r)

Arcebispo Metropolitano.,

",-__>---_...._""-'

Florianópolis, Sexta-feira, 24 de Junho de 1955
------,-- �" ._----'-----�--_._---..;;

Realtzações Mnnici!lais

star".

REUNIÃO

Do Norte do Estaelo, há, considera, um osso atravessa- Lacerda se Pl'O)lÔS a conti

dias, vem a grita, avo!uman- do na garganta do situacio� n\làr _

êsse Govêrno!
do-se cada vez mais: a es- nismo. A U. D. N. Joinvillel1-
tl"ada .Itajaí-Joinville está, se divide-se em duas alas:
instransitável! O percurso uma, chefiada pelo sr. João Realizar-se-a-, nesta cida

agora, é feito via Jal'agllá-; Collin, aberLamente hostil ao de, (lo dia 2 de Julho ao dia

Blllmenau, .isto é, muito mais SI'. Governador; outra. do 5 a confraternização Espiri-
do dôbro. AVirá, naturalmen-! Col.l1ité (Amoldo I�uz, Pláci- �ualista do .Br�sil, cuja aber
te, ,o Governo com suas ra- 'do Olimpio, Manoel Fontes,: tura se dara, sabaelo, 2 de Ju
zões de cabo-ele-esquadl'a, I Gustavo Schossland) adver- IlhO, ás 19,30 horas, no Cine
Mas o fato, lá está. Houvesse I sario de Collin, mas também, Rítz, sob a presidencia do
-conserva. na estmc1a geral e m[l.goacla com o sr, Irineu

I
General Aug'usto Duque Es

não fossem as demai� aban� BíH'lihansen.
'

I trada, presidente da Cruzada
donadas totalmente, o fato Pelo sim, pelo não, a es- dos Militares Espíritas elo Rio
não ocorrei'ia. irada que lig-a a gTande ci-

I
de Janeiro. Oradores: Re-

-

O pior é que ;,e dá a êle

Idade
a rtajaí está fceh,ada II presental1tes de Entidades de

explicação política: o Govêr- ao trânsito, com 'enormes vários Estaelos do País e

no não tomou no caso as

prO-I
prejuizos para todo o

Es.ta-. : .conferencistas,
Tema: Sau

vid,ências cabíveis para casti- do. '

'I dação à II Confraternizaçãa
al' Joinville, 1!0!í.tica E dl:<el'-�e que o g;�:," JAr�e. ,E,�pJrÜ\l.a1ist.a" ,. .....�,._._

;-
-

,- "

Loteria do Estado
Resultados de on.em
9.545 Cl'$ 400,000,00 - Araranguá
10,173 Cr$ 40.000,00 - Rio do Sul

,

10.968 - Cr$ 30,000,00 - Joaçaba
10.405 Cr$ 20.000,00 - Florianópolis
2.357 - Cr$ 10.000,00 � Canoinhas

Ecos da CIDvenção do P.S.D.

dr. Francisco Gallotti, delirantemente aclamado, ,dá

entrad� no recinto da Convençãb.

DIAMANTES EMBRULHADOS

"

"CÉU ." BALõES ,., E ESTREL.AS"

'1-.

, '=-�-1J/_:;_.�',r--
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_', �., � '-.
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,-
-

� <::
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' - .' ":\,.-

Glozàral11, pelá: imprénsa" o fato de o' sr. ',N9:��l/
Ramos, no seu improviso de encerrarPento da 'cóh.verj,i:,
ção do P. S. D" elepois de falar ep; intelig'encia 'e c�r�"
ção, aluel1f a êsses dois orgãos.

� ':;;"" :I
.

'A critica, levada ao sr: Irineu BomhálÍs�ri, yr�yii:'-idou-o, de <felicielade:,
'

", ,'-,,,,
- Vejam so' Até o Nei.'êu' eá::mcl<iJ, IstO aqi.li'}')Fé-

cisa ser ,contado pára �oc1o'mund:o. A, 'G"aze'tâ deve :re
petir sempre este erro! E a :r�dio 'tal'nbém! Martelar
nesse inacreditável orgãos, dito 'pelo Nerêu.

Todos os presentes congratularam-se com o 00-'

vernador,
E êle, ainda mais eufórico:
- Estou vingado. Repitam .sempre essa calinad�l,

do Nerêu.
E, banhado de alegrias:
- Agora me deixem. Tenho que atender a diver

sos orgões da administração!

, "

- ,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


