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talOGAS 408Sõ8S
Ilustres calarinenses solidários com· o Ir. Francisco Benjamin Gallolti

RIO, 28 - .(0 Estado) juntamente com Willy Alf're-
A candidatura do dr. Fran-. .10 Muia'; 'a colaborar na. 01'

cisco Benjamíh-Gallottt, CfW" 'plllzaçáo da campanha elei
sou aqui, .entre QS elementos torai. Dr. G�"llotti almoçou
da colonía ,catarinense, ,e-· ontem com o dr, Abelardo
.iorme jubilo. O ilustre ca- Luz, outro ilustre eatarmen

tarínense, dr. Edmundo Lil� "se, que lhe dará todo apóio,
Pinto declarou-se ,solidário havendo, nesse sentido; tele
com o dr, Francisco Gallotti grafado aos srs. CeI. Lopes

Vieira, Arnoldo Luz, Prof,
Também o General Gentii

1
Mancio Costa, Antonio Luz,

Barbato afirmou o seu apôío . Oalístrato Cunha e outros,
ao candidato pesseclista-tra-I Dr. Abelardo irá especial
balnísta, anunciando que mente a Florianópolis, [un
viajará para o Estado, onde tamerite com o dr. Gallotti,
ralará pelo rádio e pela ím- para auxiliá-lo na campanha
prensa, dispondo-se também, politica na Ilha.
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"·Só existe na imaginaçao popular"
Brasil_� 0·8 cedi!.cos voa-

)
.

RIO, 28 (V, A.) Em

transito para os Estados u-

nidos' passou ante-ontem pai:

Belem o cientista Cesar Lat

tes, que foi abordado no aa

róporto por verdadeira le

gião de, jornalistas, Logo de

sai da, o repórter perguntou
se havia fundamento cienti

fico para supor a axistencía

de discos voadores, obtendo

a seguinte resposta: ':'
_ "OS PODERES constitucionais do Estado são

,"Só existe na ímagtnaçâo Legislativo, o Executivo e o Judiciário, independentes
popular, nos momentos ele harmônícos entre "si",
alucinação coletiva", Refe- :Êsse é o texto do art. 2° da Constituição de Santa Ca
rindo-se às pesquisas no tarína. Sómente os que ainda o desconhecem, não lhe al

rampa nuclear, afirmou que cançam a ínteligêncra ou ignoram o processus democráti
o Brasil continua na estaca co das relações de um com os' demais poderes, é que po
zero, por falta ele recursos, .dem vir a públíec comprometer o sr, Iríneu Bornhausen
O material para pesquisas é com declarações como as que lhe atribuíram ante-ontem
de custo elevado e os re- nossos confrades do Diário da' Tarde,
cursos lJropol'rionaclos para : Segundo elas, o sr. Governador, falando a uma Co
adquiri-lo f,ito lnstgruffcan- missão de Funcionários sôbre o abôno, reafirmou o

"
seu

tes. ponto de vista: "só enviará a Mensagem do Abono se to-
Q.nanto ao pessoal disse das, as bancadas, pondo d.: lado interesses partidários, se

Cesar t.attes que nüo ocorre comprometerem a aprovar o aumento d� imposto neces
o mesmo, pois possuímos sárío para cobrir as despesas", Não acreditamos, não po- rélio Viana, que fêz trans

gente boa, toda ela especta- demos acreditar, que S, Exa. tenha dito tal disparate. zrever declarações do gene-
lizada em outros países, e Seda vergonhoso para a nossa cultura, que o prfmel- ral Juarez Távora, candidato
que muito poderia realizar l'ó mag-istrado catarinense, quase' ao fim do mandato, desse do PSB ..e do PDC à, presi
desde de que fossem propor- essa demonstração de ignorância. ExigÍl' da A,sseinbléia jencia da República, favorá-·
cianados os .reeur:::os neces- um antecil>ado pronunciamento sôbre asslmto que aiudá v·eis à cédula oficial, mas

.
lhe não está afeto, seria atitude boçal, de estúl)ida agtes- frizando que não participará

1 P�rgunt::lram ao c.ient�t:1 �ãi) à sobeI·auia e á imlepemlência (lo Poder -L�gjs,hltjvo. nem se oeneficiará. de. qua�'
� 'l1,e ).l:1.vl , deTv'lli}��.cttJPV,,�� e. }'<�lUi'!;�ã' :�� },��I!O��,,,",n..t"'Iol,.........,��....·(il'!7tt'·...,féj�t'l."or.,"",�·m-l-4J;Ia,I;�"4��iih.::�óü���"'"�t
oiiihte o;,dCló'tl'flll q le o �l'it'� , tlt.lÍ(lQ,�, .t, mais p,...::;siv�\: c:mu<;�Imana das seryid<i�!t.
sil ,já tel'lrl ,comp,rudo". 011 ·t ' lmag'irlc-se essa ;:lecl�lr�lIi<L� como foi publicada, lida ;..._--�--..,.....--,:-..;....-_,..�,:-....,,.,.........--

�orJ.Struid0 e Lattes respon- lia h'ibuna',do Senado õu da Câmara. Que juizo deplorÁ- A'SSI-ST�NC'IA ME'DIC·A' ·NO·deu: "Conf9�'l11e o que se I v-el {ari:l1n:"da nossa tel'ra"da nOS.8a cultura, (lo ·tfoSso Go-
. E' .

. _... I
.

planificou, ,elevia:' .ele ,ser i vel'nátMl', os representantes {te todo o povo brasileiro: .. ,

construido em liurte no

Bru-I- , Nã.,o! Positivamente não. Felizmente ainda ,tiódemos I
'. CONGRESSO EUCARlST1Ctl .

sil e o restante nos Estad,)8 ac;i'ed1tal' que S. Exa. jamais houvesse, ,f�ito, tais 'treclarlJ'-
. .

'

'

.

I, .-
'

' !

Unielos,. 'cues. • ,. : "R,I0. 28 (V. A.) - Dlvel- nicla Copacabana, s"fH·{t itüta-

Foi predsto 9 prazó dt:)' J
•

I ,

'sas lÜedie�as, serão tO,mudas ladO 'um' posto 'dê'; u{gênCif1
três anos parà a cimstru98.:J .,

� PUDEt;lSE uJ;l� poder anular o outro, exigindo-lhe p,�l-a.;secretal'la d� �a.ude 'do 'que'':"aâ�hdei-á da,s nóve às d�-
e o Gusto seria de tr�s mil- pronunciamentos prévios, chegariamos, -em. póuçó', tempo, DlS.tnto 'Federal ,a, epoca do ze horas, Sempre 'que houvp'
hões dp, dohlres. O governo ao primal'ismo e à anarquia, O regime não_ fúrwionàrh .�ong:�·,e�so EUCftl'l�tlco 1nfer- solenidades nô- stádio do Ma-'
norte-americano chegou ,o. mais. O Govel:pador,. antes de submeter uma causa ao Ju- nacional. O Serviço de 1n- rucanã; ali s.él'ão iristalaaos
enviar ao Brasil um modelp, diciário,(mandal'ia'�e&oficial-�e'_!latünete ,saber �õmO' os srs� form:l.ções divuJ.gará instr}l- postos cl� aSi'í��êdêii, Final
Nada porém foi feito, ConE::. Desembargadores pretÊmdiam julgá-la, Os juizes, nos 1)1'0- ções gerai's em seis idiomas, mente' na: própria ,praça do

nUQl't!os sew ciclotron". cessas em que o Estado fôsse parte, cÇll1_sultariam préviu- para melhor orientação dos ,Cóngl'esso,'}uncioJia�:ão cinco

Falando sobre a Argentina,. mente o Governador sôbre se estava ou .não disposto a res- que ti,verem necessidade de postos de as�istenci�, "
,

CeS}ll' Lattes declarou que a feita,r e cumprir as sentenças que pi'olatassern! Seria o
�OCOl'l'os médicos, Com o fim E;erá aumentada 'a{capi1ci-

1.1ll1fi."9••••IiI.ij4li"••�afl;i' caos, a desordem.! As Assembléias, quando não quisessem de coordenar tôdas as medi- dade de internaçãú' d�;5!,�hos
examinar determipadas qllestões leg�íllativas, mandal'iaíll das a serem aplicadas, o sr, pitais municipais,

-

.,F�r:'6e-á
recactinhos ,10 Chefe elo Executivo, ordenando-lhe que nãu

Eitel Oliveira Lima, secretá- tambenl ulna. matar' prbvisão
lhe dirigisse Mensagens, rio da saúde, reuniu em stu de medic:lmel'ito� nos -llOs1'ii

gabinete todos os diretores tais gerais e nos clis-pensario;;:
de departamentos e chefes Serão reforçados as equipei:
de serviço, A medicina de médicas de p�antão com a

urgencia será a que maiores convoyação de médicos e

reforços 'tei-á. Anexo ao ser- auxiliares' para· serviços ex·

viço ele salvamento, na ave- traordinários:
.

aquI ;.
- DO EXPOSTO, resta evidente' que a I I

-

é,_, �
s (ec :ll'açoes

:o :11.1'ibuit3,as Ildo Diário da Tarde, ele an�e_-ont.em, ao sr. Co-JOÁO PE::;::;OA, 20-: (Y;_.}\.), .
.

-
_ .

o, " d' J:' �e' -'1'le- ri _

\' er.la (l;:�l, nao l1as;;am de' levlandades, (1e asnell'as desata·
- goved1a ar '();:" �CL ••

i d t' ·l't I' . �
,

A
"

. -

.

t
'

.

f' j. > ".as, e· a ::t {e una-gmacao, de anSla de fazer explol'açol'sco opos-�e, e1'lnma� �men"e políticas di' 'alo-um esàiba semi-analfabeto. F. ',,, iustiç,�à inicia tlva ela maIOria d03 '" .

..., • a

Le- (11H� fazem.os ao sr, Il'Íneu BõrnÍlausel1.
membros da Assembléia

glslaÜva no sentido de sel' _._- ,--_._'-_. .. __�_

l)rolTogado o mandato do
_

,

chefe do Executivo estadual, TE�M'ENDO A PRESTACA-O DE CONTA'S
�l�j 1;oií��·��u��al��:a�le��icaçâO i �IO, 28 ;v, A.) - O pr<'!- �articul'ar, quando aprov�\-
Procurado pelos deputa- feito da cidade paulista de ram um voto de pro.test,)

elos, que comunicaram Q an-
I

Itirapuan, por questões re- contra a atitude do chefe clo
damento daquela iniciativa I

lacionados com a aprovação executivo, Ao n1esmo tempO
o governador mosttou-se ab- dãs,suas contas, ordenou que solicitaram a intervenção do
solutamente conb'ário, dec!a- vácios guardas ,se postasSel:ll delegado regional de Ribei
l'ando que ela fere o prinéi- �lll frente' à Pl'efeitüí'a, ónde rão Preto que ,ordenou fosse
pio constitucional da tempo- 'tambén'l' fun�iona,'a Câ'n1ar:'t suspensa qualquer coação
l'alidade das funcões eletivas, 'M1U1,icipal, para; ifnp,edir a aos vereadbres, A. Câmara
além ele ser um 'gesto 1(,l'no- entraela' de ve'reacloi'es. Munic;ipal vai' processar o

cráticQ, ,,' prefei'to �)o): aquela arbitra-
Estes for�am obrigados a �'iedade e, ainda, por irijú-

I...,•••a"i} .Gé.;Ii realizar a sessão mUl� caS8 r'ia.e calunia.

INCIDENTE

D J1����oS�����i:� (��r��lita GREVE NA I·NÓUSTRIA DO' ACO,�'
.

.._'.� - ,�..
-

,

"Bracha Fuld", que viajf!vfl. PI'J'TSBURG, 28 CU, P.) - a aumento de salario, Se"

para Alexandria, Turquía :$'.�,;A 'c,drrti�são de pOlíti?a sala, gupd() õ �r, Ma6D�úaJ�,'" a <;

Haifa, foi interceptado an-' ria I dps tr-abalhadOl'es ,da .aço con.versaçõ� C9W a U�)ted
te-ontem à noite por emba'r':', ,�u�Ol:iZOU uma greve nacio- 'Steél e-õrpol'atiún: R i'rla:iOl;
cações libanesas' à" altüra de 'llã1._�ilse organismo, inte'�ra" ',em./_ es� ·do aç() �dO n;tundo,
Beirut, Todavia, uma. noticia dó·'.de.· 1'70 membros, votoul.serão ,restabele'cidas it..ni.aúl1à.,
ele fonte bem infol'11�ada re- unanime��ente dar :aut}3l'Íza- ,A companhií'L inf(mnolX titie
velou que O barco já está em [.ão .açUll'ésidente do sindicã- ,"seus repre'iental'ltes' est�o
lib-erdade, por intervenção d:; M,' David J. MacDon'ald, pa·- dispostos a con'feteneiar a

�omissão de armistício das Ita' c.onyocaT a g�'eve do aço gua19ue�' l]loment.o. O .sindi

Nações ,unidas. A mesma), para f\ mêia noite de qj.ilnta- 'éato disse su.e,fl." iA.d�str�a
fonte explicou que o car' fei'ra, .. caso'nâó for o1;>tide Ut11 I siderúrgica nort

".'
ricana

Se fôsse

G8RDEftL MBSELLft
Chegará.8 16 o leoado de

8.s., o' Papa
RIO, 28 CV, A.) - O car- Monsenhor Cesare Zerb9-,

deal Benecletto Aloisi Masel- sub-secretário da Congrega
la, legado pontifício, ao .,.. cão; monsenhor Antônio
XXXVI Congresso Eucaris- Mauro, ela Secretaria de Es
tico Internacional, chegará tado; monsenhor QUirino Pa
ao Rio no dia 16, pelo "Au- ganuzzi, do Gabinete do Mes ..

gustus", e no mesmo dia 0- tre de Câmara; um cama

rerecerá uma recepção sole - reiro de capa e espada; um.
ne. Antes de sua partida, D, guarda nobre; e servidores
Aloísí Masella será recebido do cardeal.
pelo Papa, seguindo para Dezenove cardeais conttr
embarcar em G-enova, chett- maram (informa a AI;"P) sua

ando missão que será ínte- participação no Congresso, o

grada pelos seguintes digna- que constitui tato sem pre
tários: cedentes, tanto mais quanto

entre êles figuram dois car

deais da Cúria: D, Valeria

Valerí, prefeito da Congrega
ção dos Religiosos e D, Adeo
dato Piazza, secretário ela

Congregação Consistorial
nas. Voltaremos a eírcu- I êste como representante afi-
lar depois de amanhã. cial da Santa Sé,

Pesquizas nucleares no
dores))· Declarações de um clennsta,

situação lá é oposta à n�ssa, ,tro Brasileiro de Pesquisas, haver desviado a quantia de implicadas, Em consequencín
Há material necessário pa-, afirmou: "O diretor

executi-I' cinco milhões de cruzeiros, o grave assunto começou .1

ra as pesquisas, mas faltam i vo do Centro, sr. Alvaro Di- Denunciei o fato ao 'gover- ser abafado. Percebendo isso,
pesquisadores. Finalmente, ríní, apertado por :nim, assí- ,no e foi in�taurado ínquerl- entreguei à imprensa as pro
aludindo ao escandalo que nau uma declaração confes-. to no decorrer do qual sur- vas que possuía. E daí o e,;

envolveu o Conselho e o Cen- sande-se culpado do crime de ! giram pessoas de projeção candalo".

NÓ�-tul�ãS�CâTu�à-�ceííõTâoííCfaT�RIO, 28 CV: A.) -.- propósito do assunto dízen

o Uma decisão de índísrar- do, por exemplo, que a cédu

e cável importância e gravida- la oficial nivelará todos os

ele tomou ontem o plenário candidatos em possibilidade
da Câmara dos Deputados, ao de voto, e advertiu que o

rejeitar, por 111 contra 97 Congresso não deve dar mo

votos, em chamada nominal: Uvas aos golpistas ccntuma
a emenda da UDN adotando zes.

,

o ESTADOa cédula oficial para as elei

ções. Houve a diferença, a

penas, de 14 votos. Duas
sessões foram aliás, realiza
das para a votação de .maté
:ia referente à reforma, à
tarde e à noite, O primeiro
orador da tarde foi o sr. Au-

Por ser hoje dia 'san

tificado, não haverá tra
balho em nossas ofíeí-

.. $''U'J)of i

flO�
PASTILHAS,

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

NESTA CAPITAL A COMISSÃO MILI
TAR IVHXTA BRASIL�ESTADOS UNIDOS
Procedente de Curitiba, lustre Militar recepcionado

via aérea, deverá Chegar a na Base Aérea. pelas altas
esta capital, hoje, em visita Autoridades Militares e Ci
a Guanição_ Militar, o eXl110 (Ís e recebendo as Continên
;';1'_ General Robert F. Sink, 8-iaR a que tem' direito --:por
do� t,�,�s .J!l.f!ti1.dp� U;_S'.!,llD4'l Çq�1-hi' .da_Aé�!j)�
ltier()'sA�_chete doe Secç'ào (la �ç,.::n'}'tufic,â..ãf1 pQs.tarla.
iVLM, 'Bl'asii-Estaelos Unidtís' lIítegl'anl a comifivál" os
:!>- chega,êla €'�bí preVIsta i Corànél John R, Magnusson,

ptll'tl. a:l_·}.(hhOl�as'J' s.endo o i- I Tenentes-coro.néis Robert L.

_____--._'----1 Ely Jl', �Wayne S. Hume, Ro-

SUSPENSAS 1anelo P;West, Capitão Haw-

l.'nÍENOS
.• AIRES '28 CU. thor'u�e C�p!t�o Wi�l, além

o
'

o' '., 'n _de dOlS Oflc]J'-1s, AVIadores,.:) - O poveJ;l1o lev",nto11" d'" S 't 'h'A
' 1·

'

, .' ,.' _ ofs arg'en o", . V1ae ores e
ontel1} toda;;, as 1 estIl}oes "

S' t,

- ". " maIs um"' à'l'gcn o.
!mp?sta� �o !}'l.o.vimento dE:

A ·1·t '

'

.

't· t
, '-.� t ,·,·'·t··' .. t·

o 1 US 1e VjS1 an es, e
tVlOe" no eIll 0110 argen 1-

C- 't' "OE t J "·f
, 'A

-

i b' .- 1
oml lVa,. s aüo ormu-

10 . .- o se c �r a leve rc () -

la' os melhores "v-otos de fe-
ta, cl� aVlaçao �aval, a-.16, do liz Údâ' "'ta Ca ita\
corre!lti?,. o regime al'gentmo �__ne�-f p"_. �__
!noil:iiu -todos,os vôos sohre �

TEUPO"l cap.ita) e seus. arréli·o.l'es e, O, , �.
no dia �guintt7 t0l'l10it ex- I Previsãp do tempo ,?té às

tensi�,a.,a pr�ibição, fo resto 114 ffOl"aS �o dia 29:
do pal's. No �ha 2,O,,,foram re1-' I Tempõ - Bom com neb�l
liliC;Hi.'hOI> os 'Vôos internacia- losidade, Ne.voeiros.
í1_;a.is de aviç;es-:q'iie !lartiam da I Temperatura -'- Estável.
capital ou a ela. chegavam,: Ventos:_ Variáveis, f-res
mas co�tinuaval11 Ituspensas ços.
as viagens aéreas riarti�ula-I Temperaturas - Extre
res e as ,ativid.ades dos clu- mas Ide ontem: l\IIáxima 19,7.
bes aél'eds.. '

',- Mí'nhua -lI 6
, . \ , .

----�\�. ------�------------�--------------�-----

/ 'v

VAL-DA

'GRANDE EXERCITO�··
-"--"T-'

A Çoréià do 'Norte organiza sob
pressão comunista

o '."lI!aS�a:cre d·a· Expe_icão
'. Bóato alarmQnle

,

RIO, 28 CV, A�) - As

au-t
faziaul' parte os jornalistas

torldudes não crêm qUg seja Henrique Bellot, Jorge l<�el'
verdadeira a noticia do tru -I relra e Dilton Mota, foi loca-

SEOUL, 28 CU. PJ - A armisticio. cielamento dos irmãos Vila� lisacla por mn avii5,o da FAD
Coréia do Sul traçou esta. Vem, agora" de ser publi. li Boas e dos jornalistas que há cerca ele qu::ti'cnta quilo
manhã de ontem um quadro cada um relatório de 14 pá- os acompanham na expedi" 1üetros de um posto do Servi
sombrio elo que vai na Co- -ginas, contendo informaçõ('s ção peias: selvas, O homem ço. de :rroteção aos 1ncliõs no
réia elo Norte, afil'mando ha- de dois oficiais da for'lll:J aé- 'que e/Spalhóu"a trágica in- alto- Xing�".

'

ver fome no país, crimes e rea setentrional, que fugiram' fOl'macão é lndl'viduo" desa-

I'
'�$.I1j�•••N4J4iO••Ii••;j.fexecuções, aduzindo estar para o sul. A fuga d�u-se creclit�do, sendo pcrmanel.ltPsendo preparado um exérci- num caça russo. FOl'am Iden- divulgador de boatos, Ade- O RISO DA CIDADE, ..

to de seiscentos mil homens tificaelos como o capitão Le� mais êle próprio foi lev[tejl)
e um� força de aparelhos a Un Young e ]:irimeil'o tenen- ao int'erior elo 'avião que f('l.
jato. te Fung 'Sung:- Os oficia',$ as primeiras buscas ,6, não
'Repetidas vezes o govêl'- disseram q_uer R,.,fome é tel'- deu nenhum esc![\! eciment,;

no sul c?reano tem acusado ll'ível e qpe " ,?s: cOJllunistas' aos pesquisaclo;:ês .:;;ol:)l'&
as autonclades elo norte de, executam sumanamenté o,;, local ou condicões do possi-.
ll1Ilingância das cláusulas do

.

seus opositores, vel desapal'eG.in�ento q_ue ele-
._--

. c,

��
"': nU(lciou. Toda a re�ião .cIo

MANDADO DE·SEGURANrA . mpclio Xingu ��Oi ,sobl'evoatb
, , ." .

/ '8em qualej\.�er resultado, Nes.
- Contra Ja" nl'O OS Ofl'CI'a 's' d:t :PO'·'('Cl'a '.' sa zon�, segunda 6s $erta-

.1- l ' u .., '.
I I nist!,\s existem florestas ff;"

R-IO, 28 CV, AJ· - Qeu [COnrandutlte :-g�l:ãl daquela' norm;s ainda virgens, sel'yl'

e�trada �o' Tribuníll de Jus_"" corporaçã?l 9 >Corj;)nel' pa, re'-= r
colas. ágl'es15ivos ce. pantanais'

tl�a de Sao Paulo, o manda.- sl'lrva Jose. Canovos Filho. A- extensos.
do de· seg.ura�ça impetrado l�gam' 03 impetrantes que o t' "Felizmenté - diz a "Ul
por oficiais da Fôrça P;6'bli- �trl é ile�al, pp;,ô ,qUe deve ser tima HOl'a», não pa�LL d�
ca dó Estado bandeirante, àeclarado nlllo, jncl �sive por- um boato a noticia iN; ma-s-

o ato do goVernadol' nãb ser e<mf0rl1lam sucre dos Vila� boas,

- Barnabé, vim tl'llV-el'-lhe
as çool1las do Jorg'inho!
Quantas você quer?

_ Umas 3.DOO! OS gul'Ís es
,

tão sem papel para bol'-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Ftortanópolls, Qu.:.uta-felra, 29 de Junho ele 1955
--------------- ._---- -

VENDE

W,UlI>iíS'!'!RIO DA. A6IUCULTUBA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA }·'LORESTAj.
REGWNAL

.. '(:�Or.&G" COM O ES'l'ADO

S�N'l'A CA'i'AIUNA
AVISO

o ESTADO iNavio-Motor «Carl Hoepcke>}A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX'�

INICIANDO AS SUAS VENDAS OfERECE
--o--

AOMlN IS'l'RAt,:AO
ltedao:ãIJ e lIficillal, à rua Coa·
'ã..lb"iro Mafra, o. UIII '1' ... 1.•02:!
-- ex. I'08tlll' lUj
Diretor: RUBlI:,N � " RAliOS.

RAP1DI!"2 �- CON}I"ORTO -- SEGURANÇA
Viagens entre FLORIANClPOLlS • RIO DE JANEIRO

Escalas intermediárias em Itajaí, Santo., Sio Se.
nasuâo, Ilha Bela, Ubatuba, sendo neste. quatro (11U�
mos .Feus:s par.a mo..írnento d. passageiros.

.

A. escaLa. II!m S. Sebaetião, Ilh'a B,,'.a, Ubatuba '*
preHldicc.,.ão o horá:-iO de í.'hegada no RIO (100) •

ITI.NERt\RJO DO N/N "CAUL HOEPCKE"

Duas casas, localizadas em um

no Estreito, sendo uma de alvenaria

Preço Sl'$ 300.000,00.

terreno de 9x53, sito
e outra de madeira.

.\ )}eleg�ciil. Florestal Regional,
nu sentia.. ae coibir, ao máxímo pos- Ge rente r DOMl1'ltWS r. v.

!QUINlIsível, as queimadlu e derrubadas de mato, afim de tmpe- Ihpruealalltea; ,

pedir os desastrosos efeitos eoonômíeos e ecológil1cl! que Reprol$eIltaçôn .... li. Lc rÁ, .

acarreta.m tais práticas, torna .público e chama a. at,ençà(l'j' LtRda. S do '" t .0 •.•
.UlA e rui ur .... .\!{j "'. • ..-.

de todos os proprtetárhn, de terras e lavradores em gerill, andar.
'

para a
.

exigência do cumprimento do Código Florestal 'I'e l.: �ll·1i92. -- "io d. J-auiro:
93793 3

Rua 16 d. Novellibro 2:.liS 6"
(Decr. '" . de 2 -1-1934) em todo o Estado. andar »aJ. 6-12 _ .são Paulo.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'l'O
Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderá

I
\SS'NA'rU�A3

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, rú Ca,ltal

com antecedência, �l neceesarta Iíeença da. autoridade fIo- Ano ......•.•. : •.•• Cr, 170,00
restai c�mpe:.ente, conrorma iI!spõe. o Código Florestal em Iselllelitre ..

:
..

:
..... Cr' lIiJ,OO

seus arttgos �2 e 23, respectivamente, estando os infratores No lilterlor
.

lt l'd d
'.

I
Ano Cr' !!�O,OO

sUJeI os a pena 1.1'.. es. Semeatre .•......•.... Cr'liO,OU
REFLORESl'Al\�NTO Anúncio mediante ·ontráto.

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em, .,.0sdori�i�'lid, �e5mdo nJi�d pll·
.

- -:--
.

l,).!ca
os, nao serao e' j VI OI.

cooperaçao, que mantem no Estade, dispõe de mudas e se- . A di reção lião .éL respcn...l il.i ...
·'

mentes de espécies florestais e dê ornamentação, para tor- j>el.,:! r:onc .. itúli emiti,Jo, lloa a -;

necímento aos ãgricultores em g·eraI. interessados no retlo-
t1l:"V. aUln,,;lo.. -----fAR�M·A'eIA-D--E--P";-A'--N�T-A'�O'A��-restamento de suas terras, além.de prestar toda ortentaeão

I
L

técni�a necessárta. Lembra, ainda, a ..pll$ibi}jdade da ob-

-----

..�o.:rF'O·�RMAÇ(jES--·-. Mi!:S DE MAIO .•

tenção de empréstímos para rflflol'estarnenti) no Banco 110'"

I
8 - Don._tingo - Farmácía �ode:·n.a - Rua Joãu Pinto.

Brasil, com juros,de 7% e praz-(l'lIé 15 anos. UTEIS 14 _ Sabado (t,�rde) _ Furrnácia Santo Antônio _

Os tnteressades em assuntos Jlõrestaís, para a obterr-.' -o- Rua 'Felipe Schmidt, 43.
çâe de matures sclarechllenios-"-e requererem aatortzaeáo O le.itor enCO!lt�ar" Il<l!ita ,co- 15 _ Domingo __ Farmaf:i[t Santo '�int.ôi.ljo _ Rua F'e-

I
de hcençapara queimada es derrubadas de mato, devem ��::ia!::;::�ll:���. i���i:::: ••t...

Jipe .sehmldt, 43.
dirigir�se à:! Ag'êlJ�!aS Florestai�. 'i\-Iunicfpais ou diretatnen- .JORNAIS T.let,,�_ 19 - Dia Santo -_ Farmácia Catartncnss _ Rua Tra-
te a esta Itepartiçaoí situada à rua Sllntos Dumont nú. 6

O Es:ado .. " -,..... ...•. ��J22. jano.
I FI i 'li

. A Gal<eta ••..•.• , 6611
em or ancp« S.

-

� .. _,.,
. . ,Diário da '1'1I.l'dll :::.579 21 _. Babado tts rde) - Farrnácla Noturna _ Rua

Telefône- 2.470 --- Cab:a·-�tlÍl, 395. IA Verdade ..

:: ,.... 2.0111 Trajano.
A

A • E d telezrá ,.
-

.

Il
Iiaprensa ">llél&1 • • •••• > 2_688

ntôn ío. n .ereço ,e egra_lcO� AgrIs va.
..",. I'JorlaaópoUs, S. C.IHOSPI'l'AIS 22 - Dom\ngo _ F'arm�da Noturna _ Rua Tujano .

•

Mo ""� .......- Caridade� 28 - Sábado I tal'cf!:) -- l'·arm�i.eia Espcrança _ Rua,,:--,,-
-

'(Pl'roved.or) . - •.. - , �"t)H6 Conselheiro Mafm.

'V"
. �-_.

I ( o:tarHI) - . . .. . •. I

iageql c-o.m' ,.se.gu'.".�D·ça INereu Ramal '" •.8'1 29 - Domingo _.- Farmáda Esper,mça -- Rua Conse-• 'U

i
Militar ..... - . . . . . . . .. •. 1.117 lheiro Mafra.São Ser.ostião (Cua d_

e rapol'dez Saúde) •......... ,..... I.ln O ser'Çiço noturno será efetllflclo pelas farmácias Santo
;Maternidade Dout.o)' Cu- Antônio e Noturna, situa-das as ruas f· ... lipe Rchmidt 43 e

80 NOS CONFORTAVEIS MICROaONIBUS DO lC���M�'�o�a ÚR-
.. ''' .... I.ua

Trajano.

I G I'jNTES. A t· J 1
. .

.

84PIDO .l<SflL,..B'·RASIL�IRO"'" . Corpo de Bombeiro. .... 1.111 autoriZ�����l�S:: )�e����l�:�;�·.á Gel� alterada. &em prév1a
lJ D". Serviço Luz (Reclamll-

Florianópolis - Itajaf - JoinvilIe .. _ Curitiba ·jpu1��rj (S�I�"C�;I;i'<I'�á'ri� �:���

-.-F1·· -a--I;O--S.---·-X·,-·-
/-_.--;-

;,J.. __ iPolícia I Gah. Delelflldül., lUII.

A
A COMPANHIAS DII

genct·a.. Rua Deodoro esquina' da i TRANSPOR'I'iiiS
Rua Ten�nte Silveira ; AÉREO

'fAC ••• -, .•...•. , , l:l0U
� Cruzei to do Su 1 , lUxlO

_______"'__ :_......·ItI. ==::.=.::::::====-�..
_ l;an�if ., � ._"..... I.'"

I" ..rlg ,."""....... 1,12'

I
Lóid" Aére.l ...•.. ,..... lt.40!
Real ,.. í.ii8

,St'l<ndin<iYài. _ .•....•.• ,. 11.6011
HoTÉIS
LU;l- •••••••••••••••••••••. í'..0�1
M ..gestic ll.27tl
Metropol , •.. '.. I.U7
LI< Porta ,...... 3,1$21

1.44j
".694
'1.171
'.n.

-0- ITIJ\'F.RARIO P.4RA O l\1J,$ DE J,UNHO
I D A

Uma casa ampla, construi da em um terreno de

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

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

Cr$ 800.000,00. Negócio urgente.'

-0- 6-6

Iklja.í
27-5
0'-:-6

25-5

Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito
no Estreito, sendo uma de madeira e outra de material.

Preço c-s 220,000,00.

18-6
��O-6

20 {)

-0-

Uma casa de madeira recem-construida, pintada a

óleo, localizada em um terreno de 20x25. Negócio Uorgen
t.e. Preço Cr$ 95.000,00. Estreito.

VOLTA
Rio de Janeiro

1-6
Santos
2-6

13-6
25-6 \

14-6

26-6
-0-

Uma casa de material, localiza�� )!um, �el'reno de

10x500 sito.a rua 14 de Julho, Estreito. Negócio urgente.
PI eço Cr$ 140.000,00.

-0-
.

Uma casa de madeira recem-construida ainda não

habitada, Ioca lizada em um terreno de 10x30, sito em

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00.
-o-

Uma casa a Rua Conselheiro Mafra.
-0-

Uma casa a Rua Fernando Machado.
-o-

Uma grande casa com terreno, em Santo

Preço Cr$ 150.000,00.
-0-

Duas casas de madeira, localizadas em um terreno

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

cola de Escrita e F�1.zenda da Marinha, no Estreito. Acei·
ta oferta. Negócio urgente.

-0-

Três magnificas lotes na praia do Bom Abrjgo. Pre
-:0 Cr$ 170.000,00.

-0-

Quatro lotes nl) centro da cldade. Preço ...•..••..
Cr$ 550.0GO,00.

.

do Ge-

-0-

Quatro lotes na cidade de Londrina, Estado do Pa
raná. Preço Cr$ 180.000,00.

-0-

Duas casas de material, situadas no Morro
faldo, tendo cada casa seis peças. Preço das duas
CI'� ] 50.000.00. Facilita-se pagamento.

I
BANCO c!e C�fb

..

ITO

POPULAR.,.' i

. AGvlr-n['A fi'.� 1\ �u f � .1
f"·.... 16 ..

'\,"W: drwt-l/YU}., .' ,

'.
I

f'LOnlAI'íOftOI..I.S - 5b ("ció.rlnô.. .'
.'

r�hcique .� .

'Central , .

E:strell< _ .•......

f��;�kÉi'i�i) - ,. - .. -. - ..

Dlaqu. '
•.... " ...••......

I'lparelllagem m_(1duna � completa para qualQuer CD�.
rlidloli'lpeo.

Radiogl'ana$ e radh'sropia....

. Pulmões e coração (tOflil..x;.
Estumago """ intestinos e lig;-l.l�O i <'GI�dj;tugratla).
Rins � bes-iga (PieJog-lIafia) ..
{Ttero e an�](OS; llisti!:ro-sa.lping{l�.ratia '-'om Insufla

I,'ãa dáS trompas para t.i.tj;i>M!k... d ... e",'ltlrihd�d.e.
Radiografiai:l de ossos em 'frat
Medidas exa.as dos diauH'ttr,:s da had;;, ;(lara orjel1ta.�

.

ção ao parlo Uládio-rJe.lvimetria).
.

DljL!'lamente na MatemJ(.la� Dr. Carlü:s c�-..,,'·��_..._,��

� r�- �
..-:_�:_",,",....._--_

Di. Vid'al Dulra, filho_
I. ESPECIALISTA EM nOENç,,\8 DE CUL-'\.NÇA.S

I
CUUROS DE "�SPE.i'CJA1.IZAÇAO NO IUO DI: JANÍi:lRO
f }'}�1Jl.-\TRIA Nk:O-NATAL - DlS'fURBlOS DO &lICIIM.
�A:;ClD? - ASSISH�NCIA, TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS
,} RE�A1 U�OS -::-, TRA'fAMENTO DA INAPET:tNCIA INFAJiTIL
: {FAL1A �E.•�l'E1.ITE) .- TRATAMENTO DA i:N_URE8'. NO.

I��R.NA F.M, CRIA,'iÇAS
_

E ADOLESCENTES - DlS'rÍ1�BlOS
H,I(OLoGJeOS DA INFANCIA - ENli'li:RMIl)AOIlli'! Di! lNj'...N-

. elA DE MANEiRA Gi:RAL
.

CONSUvroRlO - l"ELlPE SOHMlD'r. as.
.

CONSULTAS - DAS l! AS ,; ffORAi'I
cONSULTAS C/ HORA MARC.U)Á: FONli &lGi
RJ<;STlJ'€NCIA -- 'I'ENtN'I'E IHLV1;�IRA l'U 1M'i)lS. Ilil.')A'J"ENDE CHAMADOS ...: r'OMICH�W

'

-0-

Um lote de-lOx34, a rua Tupinambá, Estreito. Aceita
oferta.

-0-

Uma casa. situada na Pl'aià do Bom Abrigo, e um lo·
t.e anexo, Com oniblls na porta. Preço Cr$ 150 . .000,00.
Vende-se a casa ou o terreno em separado.

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

E !' .

{.�

INDICADOR PROFISSIONAL' DR. RO�iR��Asrros
i M.l1:DICO
Com prátj('a no HOipltal Sie I

DR. WALMOR ZOMER FrandJj('O de Aul. e II. ":allta
GARCIA Casa do Rio doe JIlnel18 I

CLlNICA MÉDICA
• Doellç.. do aparelho rea'Plr.tórlo Diplomado ..el. ,..eul..... NíI- CAnDIOLOGIA

DR ANTANIO DIB
'l'UBllaCULOS:I cloR.1 de Medicina dll UlII.lv..t. Contultório: RUIà Vitor alõi. Doenças Internas

• \.1 RADIOGRA1<'IA B UADJOSCOPlA .idade do Braall reles, 22 'l'eL 2675. CORAÇAO _ FICADO _

MUSSI I DOS PULMOIIS
.

E�·IDterno por eonclluo Ü ••• Horários: Sel€unda., Qg""rtll' e
_ IIflDICOS - Cifufai. do Torax ternldade·Elcola Sexta lei ta.:

RiNS - INTESTINOS

CIRURGIA-'JLINJOA J"ormado pela "'acuidade Nado-
I
(8er.,I(0 do Prol. Octá-;-lo &:a- Das 16 ã:t 18 hora.. 'l'ratamento mOi!erno da

a.RAL·PARTOS �,.J de Medicina, TI.Jclorlata. tlrlCOel Llm.) Eesidêncla: HUll ,'cU e 8".- SIFILI8
3 .. rvico compl<tto e ••pecil1}i- J IlIloclrllrf1i_o do HOIJlltal .N.... J:.x.lnh'fHno ilor,Servlço de CI,fur; fillàt, �a -- j!0 andar, :"t. I _

•
.

,

d .1 DOINQAS D. SJiNdO- reu lamol ,Jtl- do Olplt.1 L Â. f'... 'I. C. 'Tel. g IJU:!
'" Consultório _. Rua Victr.r

�"AS ea:m moderno. método. ti. Curso iJ
de especJlIlluçló .'1_'

do Rio de J8IIelro �.- .

---__� .... Meirei1es, 22.
dill��,htíco. e tratamento. ' S. N. T. 1:,·lfl&er.o a III·....... IUdlCOCllo dHoa,leal li. DR. HEN1UQU� PiU�CO
sur POSCOPIA - HIS'l'••O - tente de Clrflrria Co Pi'of Vii. •

arl ade � aORARlO: -ÜU:--ANTC)'NIO BATI�TÃ--------'---8AL.t'lNGOGliAJ'JA - ••':'A· 0-' Gullllnl.. (.&1'-).' I
DOll:NÇAS DI SIINHOJtAS - PAtcA180 n'lS J3 is ]6 horas. D-R. CL_A..RNO G.

LlS1l0 BASAL I CO!lS: l"ellpa Behmidt, II -
PARTOS --::. OP�RAÇO.S 'MéIJlCO JUNIO� GAl.LETtI

. .lltadlotc�a ..l" por v..... e.rhas. l"on. 1801

I
Con.: Rua Joao PlOto D. lil, i Op"'ações - Doençal ii...._ Telefone: Consuftório -- CLINIC4 I:SP..EClAl.lUD& n. __ ADVOGADO _

Metrllco&l!'ulaçio - :a&J� (llcu I Atenà .. em bora maread.. d81 16,00 �. 18,00 III'cu•. nbO"ill - Clínica 4e Ádltlltoll.
. _ •

3.415 I. C&lAN\:!A8
.

R.l)f, Vitor lIeir4l1... flO.
\ltttlet. e lalra Vuruelliü. Res.: - aua ".tevliI Junior, �ela manha .tn�. dl"-! Currlo de j;Bpeciali�lIçio 110 RRldencl&: Rua José do' COOlultu <lu fi h .11 t�rli.. iONjj!; %.'6S _ Florial).ópolbConaultório: Roa Trajano. n. 1, : 80 - Fone: %8911 f�aD_Jente no Bo,pltal d, i Hospital dOI SarvidGI'.. 4'1) •• _

P
. Ih•.• C.>iU .. P.dre .•1i'lHltillà.O.

lU andllr - JiditiÍ!io 110 .oDiaPio.1 ----.�. �arJ�ad.. tado. Vale. ereira 158 - Praia I;;
Horirio: Dili fi la UI hIJl'ilil

-I
DR. YLMAR CORRBA r.R·e81,de(�clll: 1

(S"'rviço do Pro.t. 11a.1'i.no II. da S'''. udade _ Conuel·ros. A.DVOGADOS
:01'. MUSSI. CLtl\fCA MÉDICA

lia. ,enera Bitt.nc.oul1 n. Andrade)

I""
DR. ANTONIO GOMJt;S lilll

1)a. 11 .1 18 bOlai - Dra. CONSllUf·A.S du 10 -- 11 llo· lOIT' 1 f .

Consulta. - P.la m.1I1I1 ao DR. MARIO ,:lY1iô......
DR. JOS.€ MEDEIROS AL.Y.•JUUA

lfUSSI ru.
e e .one. ll.611l1. Hospital dá Caridadl, .".IW' VIEIRA ADVOGADO

aellldlW!lal Av.nida Trom- Rua -Tiradentro � - l"oD. 1416 ----O'R-mWfON A tarde dai �UO bl .m dlllD- OHAUSEN - ADVOGADO _ E.critõrio 8 Reliitlênda;
powlikr, U. •

,

te no eonlultÓ.flO ,á &11. Í'/Illl••. CUNrCA MEDICA DlI ADUL1'OS Caixa POltal 160 ...!... haJa' Av. üerdlio Lua, l'----�- DR. JOSE TAVAe:tS D AVlLA ,Macbad� 17
..��qlltta II. Tlra-,' .IiJ CRIANÇAS I�aotll

Cata;rlna. Telefone: 1846.

JOLlO DOm IRACEMA CIRUUGIA G:lRAL deme�. rei: lU6ii Consultól'io - Rua Jolo Pin. --.---------. .
-

DR.
VIEIRA MOLE'STIAS NJiRVOSAl!! • Doençu de Senhora. - PrOdo-! (' �eSI�etl('la - ru. f'rui""il to. lJl..'- Te!. M. 1611, D L DMi:N'1'AIS - C'LlNICA GII&AL logia - Elctrlddad .. }lUte. Aluta'.•o U'. ., I C�sultas: Das , à. • 1I0T"i., r auro auraII1tDIOO

. Dr Seniço Nllcional 4. Do.n. �

Consllltório: R,ua Vitor �.l. 1 (.;U:eJCÁ .
. n,,�idén�·ia:. Rult •• teve. .1*-1·

-

ÊSPECIALISTA 1IlJ[ OLHOS, ças Mentllil. eles n. 28 -'. telefone: UU7. OLHOS _ OUVIDOS
....

,
nJor. 46. lei. lI.Bt!. Clinic8 Geral

OUVIDOS, NARIJ{; • GARGAN'fA C d A b I . .a Consultas: Du 11 bora. 11m
- - N ..UrlZ

1--------tftA'l'AII.N'l'O • OP.Jt.À.QI\lCS ne U!:tai m u a� (). �

lii;'ldiante: ,_. , '..

iii GA�gANU DR. NEY PERRONE I'
Especialista em môlé�tias de Senhoras e vias uriná-

Illft.-\'.tlilu�Jllu - NilblllUiIlaçl_ - P�iQuia�. dI) liQipltai --
ResH,encla: Fone, 1.4.1

GI1ERu"'I·RO D . MUNO nas.
Vlt... ·So� S Rua: Hlumenau D. '11. OR.. �r: .' Â l"ONIUtC.A- , _

. '. _ ,

('l'rata.,.t. 4. 111l••IU D'.
Colôll!.•. alit'An.

DOENÇAS DO APAREbHO DI. Chefe dQ Serviço d. OT01U� Formado pela Fseuldad. N.e!· Cura f"d1eal rias Itl1eCçOei! agudas e crcniealS, do
ú,eraçlv) hConvlllsoh_�Pi" I ,pelol· ;,1.1:1'0- GESTIVO -- ULCERAS DO IlS- NO do Hosj::.ital de Ji'lorian6polil ;'Iaol de )4o!dicina Unív&uldadel aparelho g-enito-urinário em ambos os se'KOS

AA&lo-retlllo.co,ia - a.�elia d. C. oqulI • ca. aac_>. Iln! UI .�I· 1'0\oJ \GO E DUOD1IiNO AL.a Possue II CLINICA o. A.PAR.-,· do Bra.il
'

, .

OClllo. - Modera0 f ·'a.e.t. pia. :IlalarI,�ter�p�. P.ICO"CI:Ii;_;. GlA-TlE.RMATOLOGIA ii CU: �HOS MAiS.
MODKRNOS PAJtA RIO D-. J'.:..N:Jmo

I Do.enças do

Hp.dfelh.o Digeiltivo e <10 Ilistems lIfIlJ'VO."

II. O,••IU.ola,tfl.c;I.� (ú.!e. t C�NS��l�S'16 �rçlil • SI 't�l .

i NICA G"IlAL
.

Il RA!A..MF;Nl''' dat. DOIINNO.&.S. Aperfei(oamen!e n� "elô" II,' Horário! 1 01;2 ás 12 e 27í ás 5 .

.•• •ta••) ."'!Ii' OIali t....". t ...

Ida
ESJ'ECIA l.JOAD. ,Sautle Sao Mlau.l" _ . .

J:forárlo d... à.' UI 40rau •.
(m"ulli)

'. '.
.' DR. JULIO .PAUPI1'Z .

Con�ult.IU .- lIal. man"'.o Pro1. fernando !:'aulino Consultono: R. Tiradentes, 12 - l0. Andar - FOlle:
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Alvarus de Olíveira)

O crescimento de certas ci

dades brasileiras vem sendo

grande. A corrida para o ter

ceiro pôsto se torna interes

sante. Enquanto Pôrto Alegre
que no censo de 1950 perdeu
para Salvador por 55,000 Ha

bitantes, em cinco anos ul

trapassou fàcilmente a capi-
tal baiana. Belo Horizonte, LANCASTER, New Hamps-,
cresceu assusj;'adoramentp-.I hire, 27 (U. PJ - O presí
Entretanto Recife não parou dente Ei$enhower assinou,
e agora com a Usina de Pau- hoje, o tratado de índepen
lo Afonso deverá dar um sal- dencía da Austría. O chefe ele

to no pr;gresso. E permane- Estado norte-americano tír

cerá sem dúvida dono abso- mau o histórico, documento

luto do terceiro pôsto. na residencia campestre do

São Paulo é das cidades que secretário de Comérr.io, 8m
mais progressam no mundo
Inteíro . Deixou longe São
Francisco que conseguira fa

ma de crescimento astronô-
mico. No recenseamento de

1950 São Paulo rígurou com

�.20Ó.000 enquanto o Rio de

Janeiro chegava a 2.400.000.
Nestes cinco anos São Paulu
teria passado o Rio? Há pou
co fizemos um cálculo: - Sã:;

Faculdade da D. de S. Cata' riDa Paulo crescendo 20% e o Rio
U 10%, ambos estariam com a

, DEPARTAMENTO FEl\'IININO
mesma população, 2.640.000.

fes'.:t. .Iunma ':::onseguimos porém-ver uma
lu estimativa do I.B.G.E-s rete-

De ordem do Colega Presidente do Centro A:adêmi- rente ,â junho dêste ano e os

co XI de Fevereiro, levamos ao con_?ecin:ento dos mtere�- alg�rismos' são êstes: - São
sados' que a tradicional Festa de S�o Joao que o. cent�l), Paulo aumentou 45.000 habi
Acadêmico realiza anualmente, sera .fevada a efeIto hOJe tantes enquanto o r;>istrito
dia 29, quarta-feira, ás 20 horas, na Faculdade de Dl-

Federal apenas 40.000.
reiLo.

. .

id ·t a
Nãó há mais dúvida des-

Para essa festa estão sendo dlstnbu os convl es n, tarte; _ São Paulo é atual-
Sede do Centro terca feira das 15 ás 17 horas e quart�- 'lnente a primeira cidade do
fei�a a partir cias 8' horas; os acadêmicos de Direito estao

Brasil, ficando o Rio de Ja-
isentos ele convite.

.
neiro em segundo lugar. No

Haverá desfile de modas e premlOs valiosos que serão
terceiro,. Recife ainda está

distri1�uidos ao casal mais elegante. firme, pois tem crescido bas-
Florianópolis, 27 de junhO de 1955,

. .,. tante e ainda mais crescerá
EH Selma Dutra-Rainha dos Ul1IversltarlOs

.. I com a energia de Paulo Afon-
. Terezinha de Almeida.Pedro,so Preso do Depto. Femmmo �O. Recife deve andar pelos

�eus 600 mil e Pôrto Alegre
com mais de 500 mil.
Não vemos nenhum movi,

menta a respeito do novo re

censeamento. Não deveria ser

realizado de cinco em cinco
'anos? Já era tempo de fazer
mos novamente a contagem
da população, de pesarmos
nosso progresso, de"meclirm3s
nossa e.volução. Tratemos do
novo censo. Ja é 'empo...

-'I'-�

A Garça
ANTENOR MORAIS

Tem paisagens assim a minha terra:

_ Uma várzea florida aqui se estend�
E quanto mais se alonga, mais se prende
Na azul cadeia de uma grande serra.

N essa plana grandeza, o olhar decorra

Uma lagoa, cuja luz resplende
A luz solar que o nosso olhar ofende

Como se o sol brilhasse à flor da terra!

Sôbre esse espelho, liquido, tranquilo,
Asilo da aves mil, do amor asilo,
Uma garça,' de pé, faz sentinela.

E presa à cisma de suave idilio,
Suponho vê-la como um grande lirio
Enchendo de arte e de vigor a tela! -

Florianópolis, 55.

Ultima IModa

_ Mantê e chapéu, combinado, em lã pesada, de côr

clara. Eecha do no pescoço com' uma gola pon tud inha e 5

botões. Os quatro panos na frente e atraz abrindo um

ouco para baixo dão bastante roda. Modelo de Bambury
(APLA)

LIRA TE.NIS CLUBE
HOJE - QUÂRTA�FEIRA - MATINÉE DE
SÃO PEDRO -INFANTO JUVENIL DAS
16 AS 20hs. PINHÃO - AMENDOIM etc.

AgradecImento
ZULMIRA SILVA

Fúlvio Vieira da Rosa, Adelaide Silva Rosa e Malvina,
Silva, ainda consternados com ,o falecimento, no Rio de

Janeiro, de sua cunhada e irmã, ZULMIRA SILVA, a�ra
deeem, por êste meio, a todos quantos receberam no ael'o:
poi"to o corpo da pranteada extinta, acompan,har.al�-no ate

su� última morada, bem como a todos que enVIalam fIo-

eondolênc,i�s,.�---..- • �_..__

S':" o José, 2.5-6-55.

ANIVERSARIOS

Sra. Olga Ramos de Paula

Aniversaria-se, hoje, a

exma. sra, d. Olga Ramos de

Paula, viúva do saudoso dr.

Augusto de Paula, atual
mente residindo na Capital
Federal.
Muito relacionada nesta

Capital, a distinta aniversa
riante ver-se-á cercada de
carinhosas manifestações de

apreço, às quais, respeitosa
mente, nos associamos.

FAZEM ANOS, HOJE:

- sr. Apostolo Paschóal,
do alto comércio desta praça
e pessõa muito relacionada
'.la sociedade local;
- Farm. Luiz Dutra;
- sra. Beatriz Noronha

Dias;
-:- sra, Olímpia da Luz

claír Lewis, onde PaSSOU �I

noite. O tratado dispõe sobre
a restauração da soberania e

o fim da ocupação austríaca,
Foi negociado no mês passa-
do em Viena, pelas quatro SAIGON, 27 (U P.) As nuncíou a Agencia Vietnam-potências que ocupavam o

autoridades cambodgía n a ó Presse.país : Inglaterra, Bsta d os
prenderam o general Nouven O general Nouven VanUnidos, Hússia e Fran�a. Van' Hinh, ex-chefe elo Es - Hinh deixara o Vietnam na

tado Maior Geral do Exer- semana passada e tentava a

c:to víetnamíense, no mo- travessar o Cambodge e che
menta em que se aprontava gar a Bangkok, de onde lhe
para atravessar a fronteira atribuíam a intenção de to
khmere, a fim de penetrar mar um aVIa0 para seguir
em terrttorío tailandês, a- para a França.

Dia o maior aceatecí
comercial do;'�,aDo

Ferreira;
- sra.

Bernardi;
Cecilia Rego Di

mento
'Há acontecimentos eomerciais que não podem deixar

de merecer o destaque e o apôio dos que informam e ori
entam a opinião pública. Nesses tempos de �ificuldadês
prementes, de carestias escorehantes, de preços astrono
micamente altos, de orçamentos domésticos estourados, é
muito justo, merecido € crttertoso por em d�_�íáqUe e di,

vulgar ao maxímo as oportunídades nas quli§'.� povo na'
e 'pratica,mente pode fazer economias.

."

,E' o caso da venda programada pela "A.i'�IODELAR"
para o dia 10 próxímo. Será o início da ven(lll� para mu

dança e instalação do novo prédio e que devei,:!! ser Inau
gurado com estoque, completamente renovado:"

Assistimos a remarcação que está sendo' procedida nos

prínclpaís artigos de inverno e só podemos felicitar a 110-
pulação pelas grandes e estupendas vantagens que vai
obter com a iniciativa da "A MODELAR".

Patrick V. McNamara, sanador norte-americano pelo
estado de Michigan, conversa com êste grupo de estudan
tes em seu gabinete de trabalho em Washington. McNa
mara conta aos estudantes deveres e responsabilidades
daqueles que servem o país no seu Congresso. Os estudan
tes fazem parte do Curso de Ciência Política da American
Universrty, a despeito de - na verdade - suas universi
dades e colégios ficarem err outras partes do país.

Membros do Congresso, embaixadores e outras auto
ridades mostram-se satisfeitos em poder esclarecer as dú
vidas desses estudantes. (Foto USIS) (55-7158).

Regional
CO�CURSO

Eleitora1

- sra, Alvina S. Macha
do, viúva do nosso saudoso
conterrâneo sr. Antônio Ma
chado e genitora do Jor. Pe
dro Paulo Machado;
- sta, Wanda Silva;
- sta. Iracema Cunha;
- jovens Itamar e Iria-

mar, filhos do sr. Othoniel
S. Din iz, Sargento da. Ael'o
oáutíca,

Tribunal
Torna-se público aos Interessados que as provas para

os concursos serão realizadas nos seguintes dias:

ESCRITURARIO - Geografia e História, Matemáti
ca, Português e Direito, respectivamente, nos dias 28 e 29
de junho, 5 e 6 de- julho;·
DATILOGRÁPO - Geografia e História, Matematica,

30 de junho,Português e Serviços Datllográfieos, nos dias

10, 6 e 7 de julho:
SERVENTE - Matemática. Português e Prática de

Serviço, nos dias 2, e 9 de julho.
As provas serão realizadas na Escola do Comércio, com

início ás 9 horas. Os candidatos deverão comparecer 15
minutos antes da hora marcada, munidos de caneta tin
teiro.

Dê um BOM ABRIGO á sua

l saúde, construindo sua casa

de praia num local pitôresco
e salubre. . [

Diario da
Me1rcpole

E o NOVO CENSO?

fiRMADA A PAZ

Sindicato 'dos Emp. no Comercio
de Florianópolis

EDITAL PARA REGISTRO DE CHAPAS E

CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES

Faço saber aos que virem o presente ou dêle tiverem
conhecimento que, no dia 15 de junho de 1955, serão reali
zadas nêste Sindicato, em sua séde social, à rua Trajano
nr. 14 10. andar as eleições para sua Diretoria, membros do
Conselho Fiscal, ficando o prazo de (5) cinco dias que cor

rerá à partir da primeira publicação dêste, para o registro
de chapas na secretaria, de aeôrdo com o disposto no Art.
60• nas instruções aprovadas na Portaria Ministerial na. 11,
ele 11 de Fevereiro de 1954.

Os requerimentos para o registro de chapas d,everão
ser apresentadas na Secretaria em tres (3) vias, assinadas
paI' todos os candidatos pessoalmente, não sendo permiti
da, para tal fim, a outorga de procuração, devendo contar
ós requisitos previstos nos Estados desta Entidade e na le
gislação Sindical vigente e instruidos com as provas exigi
das no Art. 11 § 10 das Instruções.

Florianópolis, 29 de junho de 1955
Amâncio Pereit�a Filho - Presidente

,. � "

Conselhos de Beleza
QUlnlUADURA PELO SOL

Dr. Pires

las) serão tratadas com com

pressas com agua de malva

ou boricaclas.
Os individuas atingidos por

uma quemadura solar devem

abolir o uso de quaisquer pro
dutos de beleza e em particu
lar brílhantínas, cremes e

pinturas para os labias, faces
e unhas. As vestimentas de

cor (tingidas) também devem

ser postas de lado assim como

pomadas podendo agravar a

sensíbilisação e certos medi

camentos internos que con

tenham na sua composição
substancias conhecidas como

fotosensibilisadoras e, entre

elas, a fenolfitaleina.
Nota: - Os nossos leitores

poderão solicitar qualquer
conselho sobre o tratamento
ela pele e cabelos ao medico

especialista Dr. Pires, à rua

Mexico, 31 - Rio de Janeiro,
bastando enviar o presente
artigo deste jornal e o ende

reço completo para a respos
ta.

Sendo I) Brasil um país de

clima tropical e onde o sol e

visível de um modo marcante
durante todo o ano, julga
mos necessário explicar aos

cerca elas relações entre o

sol e a pele.
pele.
Olhando-se o mapa elo nos ..

so territorio o que nos faz

pensar logo nas imensas e

belas praias que possuimos,
todas elas como um convite
ao exercício, ao exporte, en
fim uma viela salutar á bfi
Ta-mar.

Mas embora o sol seja um

agente que exerça influen
cia decisiva sobre tudo que

possue viela, seus raios podem
entretanto, provocar lesões
na pele originando queima
duras. E esses acidentes pro

vêm, sobretudo, da intensi

dade e do tempo ele agir das

irradiações solares. IE os fatos que se

observam'lentão, entre as relações sol e

'pele variam :nui:o pois de- Experimentependem em primeiro lagar do
modo que os diversos compo
,nentes do espectro solar ven
I
ham a atuar sobre o tegu-

boja
BôLO RÁPIDO DE

BANANA

menta cutaneo. Qualquer pessôa poderá
Tambem .a idade tem in- fazer, desde que saiba pre

l fluencla assim como a qua,li-! parar a massa: comum de
! dade da pele, pois as que são um bôlo. Depois com quatro

INGREDIENTES r

de natureea gordurosa possu
em um maximo ele defeza pro
pría, particular, advinda ela

secreção normal de sebo.
Ha ainda uma questão ím ..

portante e que diz respeito a

certos individuas ,predispos- Os necessários para se fa
tos a uma reação solar ou zer a massa de um bôlo sim
melhor, têm uma intolerân- ples,
cia toda especial pelo sol. 4 ou 5 bananas
Nessas pessoas o terreno, isto Creme Chantílly si qui-
é a própria constituição tem zer

mais importancia do que o

proprto agente exterior.
Uma vez, entrstanto, que o

sol atue de modo demasía.lo 1. Ponha a massa de bôlo
sobre a pele provoca uma se- já preparada, num vasilha
de de fenomenos que vão me.

desde um simples ardor e um 2. Esmague bananas ma

estado congestivo que carac- duras com um garfo e maçã
teríza o eritema solar até le- 1 xícara e meia dessa pasta.
sões mais graves, como a ror- Ponha uma xícara com a

mação ele escaras. Engloba- massa -do bôlo, misturado e

'damente designam-se esses batendo muito bem. Junte a -

acidentes de queimaduras outra meia xícara, Ponha no

pelo sol e merecem um cuida- batedor, batendo por mais
elo especial conforme o grau l minuto.
do dano que causaram. 3. Derrame a pasta numa

Em se tratando de simples fôrma engorduradá. Asse
erítema a aplicação de um li- em fôrno moderado duran
jimento oleo-calcareo chega, te 35 à 40 minutos.
rá. As queimaduras mais gra- Sirva simples ou com cre-

ves ,(com formação de vesícu- me. (APLA).
•

ou cinco bananas você ter
minará êste bôlo maravilho
so em pouquíssimo tempo.

MANEIRA DE FAZER:

GENERAL PRESO

Desertou do Exército vieínamiense

------ -----------------------------�

RESERVAS DE URÂNIO

Para LISO pacífico
WASHINGTON,27 (li P.I tidades ele concentrados ele

- O presidente da Cornissào uramo substancia 1 m e n t e
Je Energia Atômica; Lewis maiores que as obtidas em

L. Strauss, declarou no CO!'! - anos anteriores, havendo
gl'esso que o aumento da p1'o- perpectivas de aumentos sub

dução de materiais 11lpCíVe)iS sequentes. Tais declarações,
permite que os Estados Uni- 1.���:n:T!'G:;U'·�--·.:!.:.;}l',A?
dos dirijarÍ1 maior atenção haviam sião prestadas por
aos usos pacíficos da energia Strauss ao Congresso a 26
atômica. Disse ainda strauc>s ele maio, quando se estudou a

em declaração ontem publi, verba parà o programa de
cada, que os Estad'Os Unidos I energia atômica do próxinll)

,

poderão o'oter em ] 951} quan- ano fiscal.

AR
•••

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Quarta-fc.ira, 29 de Junho de 1955

A DIRETORIA DO "1° DE MAIO FUTEBOL ClUBEH, CONVIDA AO POVO EM GERAL PARA ASSISTIR HOJE A FESTA
DE "SÁO PEDRO", EM SEU BENEFICIO, APRESENTANDO FOGUEIRA NO ESTilO CAIPIRA, COM MElADOr PINHÃO, BAa
TAlA DOCE, QUENTÃO, AIPIM ETC. E MAIS BARRAQUINHAS E OUTRAS ATRAÇÕES. -_APRESENTARÁ TAMB'EM CO
MO PRINCIPAL ATRAÇÃO A FAMOSA DUPLA ';'PINHEIRO E PINHEIRINHO". -LOCAL:, VILA BALNEARIA, AO LADO

DA CHURRASCARIA COPACABANA. - (NO ESTREITO)
...............................................................H H•••H it iI�it Gij.l.õiI��a.

"O .Estado Esportivo"
••4t GOôlilileee••••••••G••"'."O íi••••••••• ��"-- �y.8_..a� a···oI'•••••Ci*•••(J H ..

FUTEBOL DE TIJUCAS PELO ESPORTE DA VELA
Inimigos da Vela

\

O Tiradentes E. C. e sua

Itia
pela população tijuquen-

atual Diretoria se. Tniciou SlH! gestão Com Aproxima-se a longos
A vizinha cidade de Tiju- uma brilhante campanha de

possos a data da realização
cas, está vivendo uma fase sócios, elevando o n úmero do Campeonato Brasiliero
de grande exaltação cspor- de 30 pata aproximadamen- de Vela e até agora pouco
tíva, procurando honrar con- te 200, já filiou o 'I'iraden- ou quaai nada foi feito, para
dignamente a sua tradição tes E. C. á Liga Itajaiense maior brilhantismo do acon
de glórias e triunfos no fu- de Dcrportos para a disputa tecimento máximo da Vela
tebol Catarinense. do campeonato deste ano, Brasileiro. A Federação aín-

O Tiradentes E. C., agre- está se empenhando ardoro- da não tem presidente, eleí
miação esportiva que teve a samení e na melhoria da pr�- to, mas não empossado) o

ventura de. congregnr sob H ça d� Cspu:'le, tendo

pr�vl-1 que atraza cada vez..ma.is a
!'JUa bandeira, todos os es- dencindo d iversos benf'eito- elaboração do complexo pro
portistas tijuquenses, ali- fias, como a casa do zelador, grama. A situação atual foi motivada por elementos
cerçan do num só bloco, [1':1- portões novos, bilheteria, I inescrupulosos que pensando estarem lidando com pessoas
dieionais �'iv;"is de Olltl'��'a, �)ir:,tUl'a� (:::1 e�rca. � ,�lUros; I do .�lesn:o n1�el que o s�u, atiral'�m sôb.l'e a F�d�ração os

como o Brasil F, C., �l�:l� tJ?,:l a <>11 ... cOI:sel VL�Ç<W, en- 1
mais baIXOS Insultos e improperros, pois, .ac1�ltJam tud?, lcas E. C., e Lopes VIena fim, deu sobejas provas de menos serem derrotados, quando da realização das pro

F. C., constitue hoje, uma I seu elevado tirocínio de I
vas do encerramento da Temporada da Vela, do ano em

força uma e coesa, símbolo adruin is ttador. No setor RO- curso. A saída do dinâmico desportista Crista ldo Araujo
de hegemonia esportiva ti- cial, S. Excia., com os de- ! da presidência da Federação, deixará uma lacuna que sa

,iuquense., mais membros da Diretoria, : bemos dificil de preencher, pois, Com os elementos noci-
Sob este espírito comum jvem se impondo ao agrado 'vos a dicipl ir.a desportiva, que atualmente se albergam

de cOi1gra�.f�mento _

de í.leal i geral, .tendo programado pa-l na Vela, será dificilimo encontrarmos um que se submeta

c�mum, 'I'ijucas nao taJ:d�-ll'a o d�a 29 do co�'re� te, uma a tais condições. Cabe, pois, aos Clubes fazerem um es

ra a �esfrutal: no cen arro grandiosa festa jurnna yara I purgo destes elementos, porque a única prejudicada será
.' esportivo ba rriga-vetde, um os n ssocindos, que terá lu-; indiscutivelmente a "VELA". Devemos es-colher para di
lugar de merecida honra e gnr na sé de do Tijucas Clu- I

rtgir a Federação de Vela e Motor de Santa Catarina,
destaque.' be, bingos-daçantes, rifas elemento conh�cedor das normas iatistas, pois, se con-

Os caprichos individualis- de bicicleta e liquidificador tra rio acontecerá o que aconteceu.
tas das entidades de outro- etc., motivo pelo qual: vem' Todo iatista deve saber que: "O Iachting é um dos Ira, que por aí só não' pode- merecendo acatamento ge- mais puros e leais esportes, exigindo de seus part ícipan- I

riam sobreviver, deram lu- rui da sociedade tijuquen- tes energia e coragem invulgares", e não como pensam
I

gar a mais irrestrita solida- se. A Diretoria do 'I'iraden- alguns ou melhor,'confundem, disputa, com desléaldadez
riedade,. na formação de tes E. C". está tra?alhando Posição Social, ,dá confôrto, elegâncias e destaque, mas

uma única entidade, com com muito entuaiasmo e nunca o direito de ser deselegante e descortês para com

propósitos mais amplos e grande devotamento ao es- seus semelhantes.
mais objetivos, o engrande- porte. Façam pois, iatistas catarinenses, da Vela um es-

cimento' do esporte tíjuquen- O público esp"brtivo de porte e dão um espurgo de bílis, princípalmente quando
·se. 'I'ijucas, saberá tributar a não conhecemos patavina do que seja a "VELA".

Merece pois o Tiradentes este pugilo de jovens, que a- BARLAVENTO
E. C., quer pelo seu eleva- tualmente dirigem o 'I'ira-

,

do valor moral, quer pelos dentes E. C., as suas home- -.....--------....-----------

seus elevados pi�OpÓSitos, o nagens, prestigiando cada

respeito e admiração dos es- vez mais, moral e f inancei

portistas Catarinenses, pr in- ramentee, para que todos

cipalmente das autoridades em comum, dirigentes e a

que dirigem o esporte Bar- tletas, asportitas e associa

riga-Verde. dos, trabalhem pelo engran-

É comum em todos as a- decimento do esporte tíju
gremiações esportivas, fases ;quense.
boas e más. Entregues a sor

te de administradores in óp
cios, um clube sente-se to

lhido por uma sobrecarga do

desânimo o desajl1stamen to
financeiro, . que o leva ao

descrédito público e a des-
"

consideração das entidades

superiores. Porem, quando
surge uma pleidade de jo
vens esportistas, que for

mam uma diretoria, como a

recém-eleita do Tiradentes
E. C., dotados do mais ele

vado senso de respon sabili

dade, compenetrados seria

mente dos seus deveres fun

cionais, incansáveis no de

sempenho de sua gestão, en
tão veremos novamenLc con

quistada, tl'anspostn aquela
fase caótica, para dar lugar
a uma fase recl.1pel'adorll., al
truística, digna do respeito
de seus associados, de suas

congêneres e das entidades BONITA VITÓRIA DO CAlCARA EM
superioras. E assim se en- ,

contra o Tiradentes E. C., RIBEIRA-O DA ILHAnuma jornada vetaica, para
'

. ..

'

ni

uni futuro glorioso e pro- Caiçarfl, do Saco do;;; Li-! quadro visitante que cu.m- 2�·. S?cretário: Miguel
missor. mões, c Bandeirante, do Ri-Ipriu atuação destacada, me- Chl'lstakls

. CCumpre-nos fazer aqui, brirão ela Ilha, cotejaram recendo por iS'so os aplau- .10.Tesourelro: Bento a-

com inteira justiça, uma 1'6- domingo passado nos domí-1sos do numeroso público pre_I1'10111 .

ferêneia toda especilll, á Di- nioR deste último, pl'oporcio- sente. A contagem foi de. �. 2° Tesoureuo: Rubens

retot'ia do Tiradentes E. C., nando ao público daquele a 1, sendo os tentos do Cal- Mafra
., .

na pessõa de seu atual pl'e. :1prazivel recanto bons mo- çara obtidos por Edio e He-I Orador: Valel'1o Torqua
sidente, Dr. Ayrton Rama- mentos de emoções e sus- linho, com dois cada um. O to?e Andrade Botelho (re-
lho, Abalizado cirurgião e pense. vencedor formou com Miri-I elel�o)
Diretor Clínico do Hospital' Na prrliminar a, vitória co, Alvedes e Nelson; Al- DIretor do De.partame�to
São .José da cidade de Tijl1- sorriu aos locais por 3 x O, 'berto, Dino e Zezinho; E'dio, de Futebol: CevIro Martms

cas, S. Excia., conseguiu em mns no encontro' entre os' Aldo, Helinho', Wáldir e Diretor d� Depto. d� Pro-

tão pouco tempo que convi- titulares levou a melhor o Acácio.. paganda: Wilson Correa dos

ve no seio da família tiju- Reis

quense, grangear uma sim- Técnico: Waldir Mafra

patb. geral, conquistrll1do TREIt.'Afl.A HOJE FIGUEIRENSE E AVAl Esperamos merecer de V.

honrosamente, por unamida-
:, I't IVI·

.

-

.'. '. S. a mesma. consideração
,de do,'; esportistas ti,iuquen- Avaí e Figueirense, os ao Carlos Renaux e Hercilio com que foi honrada a, nos-

ses, o elevado posto de Pre- dois representantes do pe- Luz,resj)éctivamente. sa a,ntecessoi:a; apresenta-
sidente do Tiradentes E. C. boI insular no sensHcional O coietivo do alvi-negro mos os nossos protestos de

Dotado de elevado espírito será no� período da tarde sob -elevada estima e distinta

de. esportividade, àlto grau Torneio "NelS\:on Maia Ma- o contl'ôle do técnico Gar- consideração.
de cavalherismo e tínio, chado", ensaiarão hoje,' pre-!cia, enqtianto que o do alvi- P/Paula Ramos E. C.

,dando uma evidente demons- parando-se para os compl'O- celeste será noturno, com o Ary Carioni
de gl'atidão e ...!.LJ;;"'_LlJJ.IJLlJllg.U,:'t":'.J.,lC�:;'H_.,,,,-e0ach na dir --1-.......-'1° Sé"é1l€táno"

COMO ESTÁ CONSTITUIDA A NOVA
DIRETORIA DO PAULA RAMOS f. C.

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

I
gundas feiras, às 20,30 à rua

RIO, 27 (V.A.) - Entre boi carioca. Apesar de ter Conselheiro Mafra, 33 - 2°
os muitos assuntos aprecia-I_qu� se bater contra um re- andar.

.., 1.'
dos ontem pela Assembléia I curso de Andaraí e do Orien-I ENTRADA FRANCA",

te, a Portuguesa foi conser- i
'

Geral da FMT, figura o da vada na divisão extra, de-I
inclusão da, k A. Portugue- vendo, porém, construir a : ----�----�,--

sa entre os integrantes da I sua praça de esportes no
I

Divisão de Honra do fute- prazo de dois anos.

CONTINUARA' NA 1 a. DIVISA0 A
PORTUGUESA CARIOCA

O ESTADO.

CINCO Mil CRUZEIROS O PASSE DE
JOAQUIM

Em telegrama dirigido it cinco mil cruzeiros o preço
F. C. F" a diretoria do Co- .do atestado liberatório do
merciário, de Críciuma, co-

I

seu defensor Joaquim, pre
municou .que estipulou em

I

tendido pelo Avaí.

I

,!, ;",TfM.
. .

•

Representante e Depesítarie
FABRICANTE PAPEL CARBONO E FITAS

CINE SAO JOSE
As 3 - 7,30 e 9,30 horas.
Buster LANCASTER -

Virgínia MAYO
FUUACÃO DE EMOÇÕES
No Programa :

Atual. Atlantida 55x 23.
Nac.

O Bichano é glutão
Desenho

Preços: 10,00 - 5,00:
Censura até 10 anos,

As 5 - 8 horas.
Buster LANCASTER

Vil'r,inia MÃYO
F'URRC1\.0 DE EMOÇO'_(i;S
N o Programa:

'

Atual. Atlantida 55x 23.
Nac.

O Bichano é glutão
Dezeuho
Preços : 10,00 - 5,00.
Censura até 10 anos.

Rece?emos e,a�r�decen:os I pela
Secretaria

o segumte OfICIO expedido Ramos E. C.:
!

.

"Fiorianópolis,
Ilho de H155.
limo. Sr.

Aceita proposta de firma idonêa conhecedora de ramo

do Paula como representante neste Estado. Para tomada de pedidos,
'inclusive mantendo estoque por conta própria. Dirigir-se !�Rr1ll�����P.'•.-t

!O de [u- 'a KRONAL Ind. e Com. Mat. p/Escrt., Ltda.
Rua Matirioré, 301 - Rio de Janeiro. End. Teleg.

KRONALINK.

ASSOCIACAO ATlETtCA BANCO
,

DO BRASil

,

'Diretor elo Departamento
de Esportes
De "O Estad'o"
Nesta
Prezado Senhor:Recebemos e agradecemos, I Diretor de Secreto - Sil-

a aeguinte comunicação:
I
vio Lehmkuhl Meyer
Diretol' de Tesour. - Dar-

- "Prezados Srs. I
" Brasiliano dos Santos

Tenho a grata: satisfação viretor Esportivo - Wal-
ele apresentar-lhes os nomes mor Medeiros
dos componentes

-

da nova I 'Diretor CultUral - Alfre
Diretoria, que regerá os des- I do Liberato Meyer
tinos desta Associação no Diretor Social - Roberto

pel'íodo de junho 55 a igual Ferraz Costa Souza
mes de 195'7: I Valho-me do ensejo para
Presidente - Wastington

.

apresentar-lhes
Luiz do Valle Pereira I Cordiais saudações

. Vice-presidente - Walter, Silvio Lehmikuhl J\lIeyer
Kuenzel' I Diretor de Secretaria"

Temos o grato prazer de
comunicar a V. S. que em

reunião realizada em 15 do

corrente, na forma dos nos

sos Estatutos, foi eleita e

empossada a nova diretoria
dêste Clube para o exercício
de 1955/56, assim constitUÍ
da:
Presidente de Honra,: D1'8.

Jorge Lacerda, Romeu Se
bastião Neves e Irineu Bor-
nhausen,
Presidente: A b e I a r d o

Rupp
1° Vice-Presidente: Dr.

Fausto Lobo da Silva Brasil
20 Vice-Presidente: Dr.

Álvaro Lobo
10 t§ecretário: Al'Y Cario-

---'-,--,
,,�s 8 horas.

Elsa AGUIRRE
ESTATUA DE CARNE
:N o 'Programa:
Cine Noticiario 72. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50,
Censura. até 18 anos.

As 8 horas
Cacilda BECKER - I1ka

SOARES - Jardel FILHO
- Miro CERNI
FLORADAS NA SERRA
No Programa:
1\l1etro Jornal. Nac .

Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 14 an08,

CHEFE DE TURMA NO SUB-SOLO
Os candidatos devem ter entre 25 e 35 anos, resísten

cia física e experiência em trabalho no sub-solo e chefia
de pessoal em minas de carvão ou outros minerais. Devem

,

ter anteriol'lnente ocupado cargos de responsabilidade,
Salário: Cr$ 10.000,00 por mês. Instalações mobiliadas
'grátis bem como outras facilidades.
Cartas para "MINAS", Caixa Postal 751, Rio de JaneiL'0.

:";;:;;�iliiiiI� �,..:;::-..�_..:___ As 5 - 8 horas.
-� .1

iiII....._.."! Enol FLYNN - Gina
.

;z:� LOLLOBRIGIDA
_� --.,' -..:! OUSADIA DE VALENTE
- s=== .o.'Hill

\w de �.. nUft'
-__- Pnthé Color

Passe � bJ6do ��.� ( Programa:
�, \Of\9C 0\1

de onde �. � � ......." Reportagem da Tela
.-l

_I r�
..

' .,"'."
. "'.�., 72 Nacapr06'VCI "":;- .,., "

-

.,

I'Ov4S�. ,id'...� c:on:..-� _.

�!I;�l Preços: 9,00 � 4,50.

t'f'--, , kto !Oe - poastnte motor· - 1

'�'" _/! .e�J'Oada�MMsOM .:mwa'H,ORfE -

.

Si A
•

'De z.� à 22 H.R
�_IiíIio;.._

As 8,30 horas.
ErroI FLYN'N - Gina

I LOLLOBRIGIDAOUSADIA DE VALENTE

I Pathé Color
DiSttrihuidor Programa:'

(' RAMOS SIA I ReporteI' da Tela 72:;;._..................
rrl'ansport.!'----1 Nc c. '

Pi.nto, � Fpnlt'
'

Preços: 7,00 -,- 3,1"0,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o E:STADO Florianóllol�s, Quarta-feira, 29 de Junho de 1955

-Mosaicos • -'o
: ",.

StJI
�

AlDeriea
o Seguro de Vida

s6 serlc desneces

sório se a mor! ..

não t e s s e um

acontecimenio

Inevitóvel, com de

Ia lmprevis lvel.

CólMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE VIDA

31ev.1m e se engnwó.:ocem no

zcncetto de seus condídadãos.
x x x

Fiquei deveras estarrecido
quando naquele sábado, es

cutando a Rádio Anita, ouvi

o Dr. Wanderley JuniOl'
dizer com grande eloquência
e desassombro: - "Si a U.

D. N. não tem em suas filei

ras um homem digno, ilustre
e capaz para ser o candidato
a Governança do Estado, en ..

tão que se feche a U. D. N."

Depois disso é o caso de se

perguntar: "Será que o sr.

Bornhauscn não tem remor

sos de chutar os reais líde
res de seu Partido que o co

locaram no Palácío e agora
vae buscar um'elemento não

partidário para seu herdei
ro?

Teve larga repercussão no..s

camadas menos protegidas
pela sorte, 'aquele trecho do

discurso do Dr. Francisco

Gallotti, em que o eminente

r:1tarinense se refere CO�\

imenso e3r1n11O as eríancl-

nhns.

NO 60.' ANO

DE SUA

FUNDAÇÃO

FUNDAvA
EM 1895

Houve mesmo' pessôas re

eD11hecirbmente udenístas,
mas 2cnsf.tas e clesa,aixona
das que disseram ter sido

{-lo muito reliz, quando falou

de f,5U abrigo }1:11'3. menores

deliValidos, quo êle abnega

.(lamente rl1antem no Rio,
arrebanhando pelas ruas da

11etropole brasileira, os que

viviam ao léo, no mais cons-

1.1 angedor abandono.
-

E' de se ver - segundo a

firmou o Senador Carlos de

Óliveira - quando êle chega
ao abrigo por si mantido, os

pequeninos seres, estendendo
seus bracinhos, o chamarem

de Papai.
Um homem que age assim

é um homem que o povo de

snnta Catarina pode estar

certo que êle tudo fará para
aliviar a angustia do presen
te entre as classes que mais

necessitem do amparo dos

Congresso de Alergia
Virão 80 Brasil mais de 400 médicos

RIO',2: (v. A.) - Mais ele por grandes especialistas taide, titular da Pasta da

4?�_ medlCo� �e to�o i11:mf:o I norte-::m�erica'110s como Sa-' Saúde. Compôern :l comissão
virao ao Brasil para palt�:l-'I muel Femberg e Etlean 11. organizadora, ]j:'''�s,dida pelo
par do I� Congres�o Mm,,,lal Brown, franceses, como Pas- professor Brum N:�'�:eL'(!.3 o,;
de Alergia, a. r.eallzar-se em I tem Valéry-Radot e Bernnrd drs. Paulo Jins «a c._o.st:l,no.ven:bro próximo, em Pe- Halper e canadenses como encarregado do setor de pro

trO?O�lS, conforme o voto' Bram Eose· � Hans SeY'e. pnganda: Ne!-;, '1 Passru-el., :;

una�11me de 1.700 m�di�o" a- i Cientistas brasííeírcs também quem está afc�r. a parte [�r!-
lergístas de �6 países do I entrarão na. discussão. mínistratíva e de turísm,
mundo, reunidos em Zurl- - ,

Ulisses Fabiano Alves, vice-
que em 1951. Do temário O CONGRl!:SHO presidente da Associação 11'.-
constará a discussão entre os O Congresso que tê),�t ú ternacíonal de Alergologín e
hormônios Acth e Cortisona, í patrocínío (la Associacão In- seoretárro-ger ,11 ·.lo Cong,':!s
há pouco descobertos, e (;un-I ternacíonal de Alen;'l�l;, com so; Bllveir.i '..,Ob0 Júnior, J( s

sidera�os CO�110 �i1.agL'OSOS R colaboração d': S-,eiedade ponsável pejo setor -íe Je)8.
na ,�.�lIa..

de reumatismos

e,' Bra_.�ileira
de Alerg:u,

.fjgU-'
ções com a A'l'.el.·ica Latina

alergias.
,

rando como presidente de I e 'Haroldo CJ,:dc..:·\J rte Caf'-
O assunto sera clebatic.o honra, o ministr.) Arumís A- 1,1'0, dtretcr-tesourr-ro

Torn�ou mais um !
S, SURI çâo ou maior perícia do ban-

No c!ia.tr:ov� de jun�o, des-, cürlo, ou o foií como muitas
":1 era Crístá, em oampos vezes tem acontecido, da sua

Novos o indivíduo Abel de I própria bisonhice no dítícrl
Tal, baleou o soldado Gabl'"el

I desempenho da missão qUIJ
exerce, sem que para e1:1 es

teja preparado e equipado
nas condições tecnícas que
deveria estar? Foi ele vítima
do bandido, ou do descuido
elos que os mantém em tão
clamorosa e injustificada ele
Uciência? Dolorosa in terro
�[tçáo. .. E enquanto isso,
eles vão morrendo ... Solda
do GABRIEL CAl\1ARGO RA
MOS! Que o teu sangue não
tenha sido dermrnado em

Camargo R:lmos, quando no

serviço da manutenção da
ordem pública. O soldadof a

Ieceu, no dia seguinte, após
cruciantes padecimentos ao

Hospital daquela' c i d ade.
O fato não abalou a opinião
pública nem acordou a im

prensa, falada, ou escrita.
Assassinato ele "Policia", não
é la coisa ele muita importân
cia, Nem comove, porque é
um tanto quanto corriqueiro
no turbillião- ela vida, neste
mundo do século atômico.

Que importa mais um? outro
entre tantos "policiais" a

batidos a balacos? Que que
rem eles, - balas de côco?, é
a índrrerença dos responsá
veis ante o crescimento sensí.·
vel do número de vítimas,
sem que quaisquer interesse.'

providências existam pare:
averiguar as causas desse la-

x x x

O momento que mais arre

batou a imensa assistência,
na memorável convenção no

P. S. D. foi quando o ardoro
so orador Dr. Armando Calil,
logo no início de seu discurse
abrindo os braços declarou:

- "Senhores, estamos 8,

caminho do Palácio' '. A as

sistência vibrou de entusías-
vão!Governantes. mo e muito tempo, duraram

Bem hajam os que pro- as palmas e os o muito bem,

curando com abnegação c bravos! Gostei ela tirada ora

carinho socorrer as pobres toria do Dr. Armando Calll

criancinhas abandonadas, se e com aquilo parecia que es-

.
tavamos entrando na séde

""_..,..._&����_.........",,.............�_�....���g..-......... cio Governo, o que há ele se

dar em 1° de Fevereiro, pi
Deus quiser .para a felicidade
e grandeza de -Santa cata-

Lavadefiã
- .

,
,

Oferece-se lavadeíra- ert-
ciente, cuidadosa, rápida,
econômíca e higieníca. Pode
trabalhar 5 dias a titulo (Ia

experiência, sem pagamento
ou qualquer compromisso.
Tratar a Rua Conselheiro

mentavel aumento afim li'·
..... ._.w........................

" 1\>1afra, 6 fone 2358, loja de

Aconteceu a ex-comunhão O LAM ITI combate-las, salvarguardan- Pereira Oliveira & Cia,. com

do Presidente Juan Perón. REUNIR-SE-ÃO OS OFI- t
do um pouco mais a segu··· a Lavaroupa Prima, a ma-

Fontes do Vaticano expli- CIAIS DA BATALHA DO rança daquele que pela a·· quina de lavar mais vendidn.

caram que o clecl'éto nao só RIO DA PRATA lheia segurança trabalha.

atinge o Presidente da Ar- Noticiámos, não faz muito

gem;inn:, mas t;lmbem a sua LONDRES (B.N,S.) _ Os tempo, a morte de dois. Em

política e os católicos que oficiais da marinha que to-
menos ele quinzé elias, eis que

tOlluran\ patte nns manifes- maram parte na batalha do novamente o luto se pl'ecipi-

ti1ÇÓC3 contra a Igreja. Rio da Prata, da qual parti- �
folheados a curo, cem meios perfeitos, as pulielros, (-a sôbre as fileiras milicia-

. .

d
... !'las. Está crescendo assusta- "Criador da lei da relati-

O ciecréto é identico aos Clparam os mWlOS e guerra. � OLA}v'dT.�.. �ç..�m rrL"úito_l.l1ois sua elegância e
.

1 t
-

-rJ:lO" bl,!'taAnl'cos ",LJ'ax'l e "Exe- " ; • ' ". �. clorame.nte o nÚ111ero de ví-, vida de, que se ocupa do es-

b::üX;J.Q QS _çpn. ra os gOVt V ,_' .<)..
-

ela H1.11lgria, PoloúirL, 'rche- fe!''' e o néozeland-ês "Achil- bêm-gosfo. Nõo oxidam nem perdem o brilho timas, e êsse crescimento é paço, do tempo e da estl'u-

coslova,quia, Iugoslavia e Rn- les", e' que teve lugar em 13 SEMPRE NOVAS CRIÃt;õ�S origineI. mor,ferido suã elosticidade por tôdCl Q vidQ,
'" consequência, estamos con- tura do universo como um

mania. de dezembro de 1939, se reu- victos, do depauperamento todo, teve Einstein influên-

O decréto ele ex-comunhão nirão pela primeira vez des- OLAMIT' COMEJ>RCJO.,· E IND'Ur"-S.T'RIA. LTDAi'. ,i.'��i�;;::, elo organismo poliCial qU8 cia decisiva na revolucão

cxnec1ido pela Congregaçál) de aqnela data no Real Co- . permanece estaciunado ante das teorias, Professor- el;1é-
_

para rlflógi�;; 't d I
elo Consistório, está assim re- légio Naval de Greenwich, - de hemnn' a ascalerada evolução dêstes rI o o nstituto de Altos

C<;IixO Postol, 8455· iel. 35·6692· End. Telegr.; OLAMITA"'A. S. Paul.". ""'.05',1
• �

-

• E t d
cllgido: no dia 24 do corrente,

... � "
e sanhorili tempos em que tudo progre- S'U os de Princeton, tra-

"Considerando que os di- Foi preparada uma rece- É A M E L H O R E CUS TA ME NOS Comprw-aíl nia boa' cliu - menos a Polícia. En - bal.hou com afinco ltum pro-

reitos eh Igreja foram vio.- .pção na sala Queel) Eliza- CCii." dg ramo fraquecido está, desde há blema que o vinha pl'eocu-

lados em tempos recentes na beth, que terá duas finalida- f' S PU L S E IR A 5 O L A M I r, SÃo G.o.. R A N T I DAS P E L o F Â's R I C A N T E muito, porque' diluido fico',1 pando havia mais de um

República Argentina e .re des: dar a oportunidade a • num efetivo de número redu- quarto de século, e que pre-

ll�:OU alí cie violencia. contr:'t que se l'eunam velhos cama- ACEITAMOS PRO POSTAS PARA REPRESEN TES IDONEOS,
zido, no impirismo da sua a- tendia resolver· antes de

pessos,s eelesiasticas, e ulti- raflas e receber vários mem- .
.. ._

ção, na clificiência do� meios, sua morte. Aspirava a com-

mamente não só ousou por bros da Sociedade dos Ami-

LOTER IA D ES
tudo isso correndo o poderiO pletar a "teol'Ía do campo

:1 rnào flo]Ji'e a pessoas dJ gos do Uruguai. Essa ol'ga� O TADO das forças de prevenção f unificado", exprimindo, l1.LlIll-

exctlentÍ3si:mo senhor Ma- nisação foi formada por ins-
coacão conjunto de equações, as

llud Tato, bispo titubr ti:1 tituições comerciais britâ-
. Polic'iais de hoje não po· :eis que governam as duas

ArCtuidioc:é.')e ele Aulon, mas nicas e por particulares que Pa�rratnenlo de p. dem estar no mesl110 padr'}, fôrças fundamentais do uni-

tambem se impeeliu o exer- se interessam em manteras" remlos I
tecnico ele meio século a- vel:so, isto é, a gravitacão

cício de sua jurisdição e o bôas relações entre o. Uru- Na Sécle da Aclmmistração em Porto União, bilhete 11') cinco decimos do bilhete 9791 traz; eles têm que ser profis e o eletromagnetismo,
-

A

expulsou elo território argen- guai e a Grã-Bretanha. Con- ela Loteria, á rua Trajano 23, 9588 extração de 19 de maio premiado com 200 mil cru- I
sionais capazes, no sentido importância dessa tarefa

ti:10. tar-s.e-á com. a presença do n/ �aPital, for�m pag�s os pp� cinco d.ecimos do bilhete zeiros, extração de 10 de ju- � amp.lo. do. termo, ou seja' pode ser realmente apreci-
A congregação declara 3 Almlrante SIr Edward Par- segumtes premlOs malOres: 10,22 premiado com 200 mil nho pp., ao snr. Carlos Lo-I proflsslOnals qut) realmente ada se considerm'mos que,

:.�c1vérte qu-e os que comete- ry, Com�ndante d� Achill�s; I Duzen�os �1il �ru��iros ao �ruzeiros ao sm. Evaldo ca�'- th��'io Franck. residente em conheçam a profissão,
.

en- na realidade, todos. os fe

ra.m teüs delitos, todos os de do AlmIrante SIl' Charles snr. FranCISCO Rlbena da Ro- ,os Paulo Bostelmann, re81- 'Blumenau; cinco decimos do cendam, de fato, çle POLICIl, nômenos da natureza s'ão
úU�!.Cjner tipo e categoria que \Voodhouse, Comandante do cha, comerciante residente dente em Pôrto União; Qua- : bilhete 9791 premiado com

e saibam policiar, e não ape- produzidos por essas duas

tiL.ral11 as ordens, os cumpli- Ajax e do Capitão do Exe- em Làgoa Verde município renta mil cruzeiros ao sur. 1200 mil cntzeiros ao snr. AI- ,las SOLDADOS a quem se d:.1 fôrças fundamentais". (O
ce:, neef;ssários, os que indu- ter, F. S, Bel!. Diversas per- i de Rio Negro, p�l'aná, bilhe- Geraldo Manoel Nunes, bi-' frede de Oliveira, residente i.ncumbência de fazer policia \ UNIVERSO E O DR. EINS

ziram à perpetração dos de- sonalidades dos meios diplo- te 11.915 extraçao de 31 de lhete 7036 extração de 2 de em Blumenau e cinco decimo menta porque, incontestave! TEIN - Lincoln Barnett -

h;;o3 Que não teriam sido co· máticos e culturais compa- março pp; Quarenta mil Cl'U- junho pp.; Vinte e cinco mi[ : bilhete 10722 premiado com mente, o prestígio da farda, Edições Melhoramentos.)
metidos sem sua participa- recerão à s01enidnde. zei�'os ao 8nr. Antonio Teffal,

I c�uzeiros ,ao snr. ,Jo_sé BOite.ux '200 mil cruzeiros, extração �.
ue �dá ideia ele fôr�a, ain.el�l Ocupou-se Einstein com

ç;,o, incorreram na ex-comu- resIdente. em Itupava, Blu- Plazza, bilhete 9472 extração I de 12 de maio pp., ao sn1'. lmpoe a�gum respeIto. Essa especial interésse do p1'o-

nh{to espeCialmente reserv�- ·meaau, bIlhete 3641 de 7 ele de 10 ele j n h
I Romulo Savi residente em (;omcepçao, todavia, Joi há blema da gravitação, Na lei

da á Si'lnta Sé, e incorrers.m "ursos. aba,·tos abl:il ?P; �ez m:l c:'u�eiro� ICinco decimos b�lhete o lOfici ! Pôrto União.
'

l11Uit� supel'a:l� � POl',_is�r, da relatividade estabeleceu

nns outras sanções, ele acôr-I IJ lI:1o sm. MaIl.o A�le�, les.ld�n
I
premiado com 20 mil cruzei-I---� � clamdm, os p�llclals ele 1l0J;� o espaço-tempo quadri-di-

do com seus respecti:ros de-
.

A . A .

te em"Florlanopol�s, bllhe�e 1'08 ao snr. Evaldo Machado, TOSSIU ? �o:·. rest�,Ul=aç:lO de. forças, mensional curvo, imprimin-
Los, segundo dlspoem os O Conselho Bntal1lco rea- 11735, "endo 5 dec�mos �ago residente em Lajes' cinco

III let;t�utUlaç:to do sBtema, do, desta forma, decisivo

Sagrados Cânones (art.igüs llizará �em diferentes cidades ::to mesmo; UI11. elecnllo bllhe- decimo
.
.s bilhete 3455 'premia _ Não deixe Que a.s Bron-· reajustamento enconômico progresso na lei da gravita-

do Código Canônico):Assll.)a- :da Gl'a-Bretanha, entre 2 de �e 10749 premlO com 15 ml1 do com 15 mil cruzeiros ao ql1ites Oll R I'd-
e reaparelhamento elos meios ção, Integrou o número dos

t G· ,. Ih 17 d d b dA
" . h' Lelt' I

. J ouqu oes amea- d':! '"

elo Cardeal Adeoda o lOvan·· .1 Ll o e e ezem 1'0 es- �l:uzelros a sen .ora. a
snr. Elieu Veraz Santiago ex- -c "

" "me le as essas lnellspensavei�. l"nçadores da física dos

ni Pl:1Zza secretário da Sa- te ano, diversos cursos aber- Go1'resen de ArauJo,.l'eSlden- tracão de 10 d
.

h . .

em sua saude. Ao prlme1- para tirá-los dt:.33� omoleto "quanta", Aplicou a teoria

!c(i�tda Congregação Consisto- tos a naturais de quaisquer
i
te a. ru� E�t:ves Junior, .132, tre; decimos bil�et�1��5� ;�: 1'0 �c,�sso de �0�8�, tome "�a- �olici�mento que n:nciona do "quantum" de energia ao

rial". países, Florlanop?hs, um d�ClmQ miaclo com 15 mil cruzeiros
tOSll1 , o antJsetlCO das ,vIas Ü?S nlold�s �or D. Joao VI e estudo do efeito fotoelétrico

Eeagindo com as armas de Os referidos cursos, cuja mesmo bIlhete a Mano D.
ao �nr Eaon Meier residel t

. respiratorias "Satosin" eli
amcla esta eIvado de rema- de especial importância :no�·

. _

V t· d
-

'd
A

d MOllra p/conta de terceiro" : .:" . '..
1 e! .',

. -

nescências das O d
-

�

{illP. dlspoe, o a lCano pres� uraçao sera e acer o com r
.

, :', em Jomvlle, Vmte e cmco mil . mma a tosse da novas for- '\" l'
. r enaçoe" nossos dias. Deu início à

tigiOH, sensivelmente, o povo as exigências de cada maté- um decimo do mesmo bilhe- .. '. o b'lhti' 'Clanuemas.. teor'a d c]
c:_uzello:> 1 e e 11669, extra- : ça:s e vigor. Procure nas Quando . , . '.

I os a ores especí.fi-
catúlicó da República Argen- ria, versarão sôbre assuntos te a F. Ferreira, residente 11

cao de 16 de J'unho pp o .. '
, .

.

um m111clano e Vl- cos dos sólidos a bal'xas
•

L't t t
� V' d d O P t 74

- . a Slh., (armaclas' e d '''S '1m' f'
tina, como tambem fez ver como: 1 era ura e ex ensao rua lscon e- e . re o

Matia,Bins, residente em Ita- I
'"

. rQ�.rlas a- �. ,[la�, lCan:os, �êsse dilema temperaturas, É autor das
ao governo peronista que a universitária (para profes- Florianópolis, um decimo do

jai; Dez mil cruzeiros ao snl'. ! tosm , que combate as bron. JlflClL ele fOl vltlma da trai,.. idéias da probabilidade de

expulsão dos dois prelados sôres); Métodos educacio- mesmo a Luiz Napoleão A- Paufo Carulk, bilhete 1453
I quites, as tossê:g;� e as com.

.�----_...-.,._-- emlssao e absorção da luz
foi um violento atentado as nn,i;:;, Agricultura, Medicina, zambuja, residente em E. Jo- extração de 10 de Junho PP.;' i

sequências dof resfriados, e da descoberta da emissão
leis da igreja católica, apos- Ciências, Cursos especialisa- 5é; Um décimo do mesmo a

'B C I T E estimulada,
tólica Romana. dos, Taxação e Problemas ::::ampQlina Maria elas Dores, '< Durante as últimas déca-
Ainda ontem, apói; ter sid,) do desenvolvimento econô- '.·esidente n/ capital; e 4 de- das, Einstein permaneceu

sufocada a rebelião patroci- mico, êste último de 10 de :imo ao Agente M. Moura pi .

I

F
,.

I P
,.:,."

d A A {. estacado no mundo cienti-
nad:t pela Marinha, os parti- janeiro a 10 de março de 19- conta de terceiros, idem; um

.. _.",_,.

OS .. oros_ ro pa·o·a:.:.!:.-:�."n' a,- gencia fico. Limitado, entretanto,
dÚl'ios de Peron puzéram fô- 56, clecimo do bilhete 2371 p1'e- era o número dos que lhe

go em 7 igrejas católicD.3, Tôdas as despesas corre- miado com 25 mil cruzeiros, de conheciam a profundidade
destruindo-as qUf1,se que to- l'ão por conta do interessado, ao snr. Irineu Morteningh �'

.."""" ,;,. - -.' ..._. . k das teorias e a influência
talmente. - A reação nfto inclusive a do cu'rso, que va- residente em Xaxim; idem a Vendemos para revendedores estabeleciàbs carteil'u.3 Pu bll�cl·dad·e decisiva de suas afirmações,
'poderá deixar de vir. Aí en- dará entre 30 e 50 libras. HOl'acio Lopes, residente e1:1 de fósforos para colecionadores. 'I. 1k&i�

.

porém seu conceito ultra-
tão, teremos nóvos conflitos, Informações mais detalha- Xaxim, idem Seis decimos do lJassou tôdas as fl·'oll'·.el·].'as,

1 d
-

bt'd mesmo b'lh t A d ......l!lIIIt'IJ.....'
c��;;:esm���, lj��v�;:ie Pt��':;� ����el:��e���od�:rr�pr�s:� t��� �Spinato, /esi�l:n�e rman _0 1'J��,*u... '

lvI;lS as .gJÓrj��:'p'qr êle â;�lS.-!t
»" .

não l\O 118c8 a libBrcl�{- tes loca�s do Cbnsêlho Bl'Í- xim; .Quinze mil cruzeiros ao
,' .......�.. � if�l��h��"·t c·

...

.t�.r$: C01!�';':/

Aconteceu .'. rína ...

JONES
Acy Cabral Teive

A vida de
um sabio

IA,2758

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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__-- ......._ .. --:;,�_..oé_---.....

---._ .. .:._...... � � Piollanõpolis, Quarta-re;rã, �9 de J\lnbo de. 1955

MEU pai e meu irmão tinham tomado a Deus como

sócio knr�ua casa de negócios. Quando eu fui admitido
na firiri'a' êles requereram de mim que aceitasse aquela
condição. Abriamos tôdas as reuniões Com oração. Isto
nos d��a:"úm senso de segurança, de mútua utilidade. A
oracãc' tiril provado ser uma fonte de estímulo e cria um

senso de mútua compreensão.
No�so negócio foi conduzido nesta forma de socieda

de por cerca de cem anos. Em 1930 tornou-se sociedade
anônima. 'Depois da eleição dos diretores, elegemos tam

.........'.................................. bém um capelão. Tôdas as reuniões da corporação se a-

brem com uma prece. Temos certeza de que Cristo é a

A V I
;

SO
nossa esperança. Temos confiança de que os nossos dire-

, 'J tores e nossos operários pr��ica.m a Regra-Aurea., �raba-
) lhamos sempre coI? .a, c�nsclenc�a. �e que somos SOCIOS .de

. Deus. E' nosso prfvilég'io eontributr sempre ·com a parte
Os Bancos abaixo citados comunicam aos seus clí- respectiva dos lucros da nossa corporação para a Causa

entes que por motivo do encerramento. do bala�ço semes- de Deus.
.

tral, observarão o seguinte horário para os dias 29, 30" Reputamos um privilégio ter Cristo como sócio inv1-.
10 e 2 de Julho.

ISível
da nOSi>R firma comercial.

Dia 29 - Qual'tn-fr·il'a - Não haverá expedie.nte.
Dia 30 - Quinta-fell'a - Expediente de sábado. O R A ç A O r

Dia 10 - Sexta-feira - Não haverá expediente.
Dia 2 - Sábado - Não haverá expediente.
Dia.4 - Segunda-feira - Expediente normal.
Banco do Bras il S. A.
BanCO INCO.
Banco de Crédito Real.
Banco da Lavoura.
Banco Nacional do Paraná e Santa. Catarina. ........ ,

Banco Agrícola.
Caixa Econômica Federal.
Banco Nacional do Comércio S. 1.

ANTES de termos uma igreja aqui em Hong-Kong,
muitos de nós tínhamos ligação eclesiástica no continen
te chinês. Não tinhamos perdido nossa fé e esperança em

Cristo Jesus, mas vivíamos num exílio a que nós mesmos

nos impusemos, até que pudéssemos ter aqui um lugar
JUIZO DE DIREITO DA de acordo com os arti�os de culto, formar a nossa congregação e ser aceitos por
COMARCA DE BIGUAÇÚ. i

454 e seguintes do Codigo Inossa denominação.
. .

Edital de citação com o pra-
.

P.rocessual, sendo de tu�o Há pouco mais da dois anos, real izamos o �osso pr�-
zo de trinta (30) dias. ICl�nte o .Dr. Promo�till: Pu-

jmeiro serviço religioso de domingo num restaUl'an�e C�l
O 'Doutor Abelardo da bhco e citados os Conjugues nês. Agóra mudamo-nos para a nossa garagem - igreja,

Costa Arantes, Juiz de Di-I dos conÍl�ontantes, cas� ca-l um grupo de garagens que alugarr:os <; adaptamos para
reíte da Comarca de Ei�ua- . s�dos sejam: sendo ap�s .os i nos servir de igreja .. Enql�a�t? na� ttvermos o. templo
çu, Estado de San til Cata- �Iazos lega.is, data venta,

locuparemos e.
st.a gara.gem-igr ej a, da qu.al somos muito

i-iria na forma da Lei, etc. Julgada esta procedente, orgulhosos. .

F�z saber aos que o pro- podendo o Supl icante
.

ad- Temos atualmente ?itenta membros �tiv.os; com uma
,_sente edital vire.m ou dele qurrtr o necessário título assistência deA cento e cinquenta aos _do���.gO�. Som�s. Ul� .

..:I"'f to _ ••_•• _conhecimento ttverem que, para a transcrição no Regís- grupo homogêneo e harmônico. A expertencta rehgIOs.a ,.��__
PO'" parte de João Joaquim troo Protesta-se por todos os de muitos de nossos membros tem sido provada nas mm- ....• •

.

D' it 'I
. ....... I I' 'I"', ••de Campos, por seu assis- meio de prova

. em. irei o tas lutas por que temos passado nos u tímos anos.
,

iti d t I e ... 1Ial.....,�ãI4L· ..d... fOIUt;.,,,. QU Wliut...4.w1tente Judiciár-io o Dr. Acâ- perrm m os, VIS orlas� pe- Como Cristo é n.ossa esperança, agoza e para sempr ,
..

t t h d cu � -.."'.....

/",...,_,�. au�p.ltos�.... ".-.__.............�.. __

........cio Zélnio da Silva, lhe foi nClas, es ·emun os, o -

deixamos tudo em Suas maos. . ---
".....,,_,._ .

-.......

dirigida a petição do teor mentos e depoimento pes-

seguinte: JOÃO JOAQUIM SoaI de quem esta co�stes- O R A ç Ã O
DE CAMPOS, brasileiro, ca- ta r, sobre, pena de confess�.

.

sado ,lavrador, resi.dente e Dando á presente, para eft!!- Nosso Pai Celestial, agradecemos-t.e por Cnst:o que
domiciliado em Três nia- to de alçada o valor .de Cr$ faz a nossa vida digna de ser vivida não-para'llosso �1'Ó
chos, neste Municipio., que- 2

..100,00, p. deferll�l€nto·lprio proveito, mas paI'a o a�anço da Causa dtl teu �ell�o.
rendo promover neste �:1Í- BIg�.l!lÇU, 16 de abrIl

, �e INo meio das nossa� provaçoes sabemos que elas nao .sa�zo, uma ação de UROCapll'lO, a�rIl. de 19�5. (ass.) �caclO nada em comparaçao com as que so�reu Jesus na ,elUa Jor
vem, por seu assistente Ju- Zellllo da SIlva. RelaçaoAd�s 'nada terrena. Oramos em seu·bendlto nome. Amem.
diciario infra assinado, ex- testemunhas: 1 - AntOnIO

por e requerer a V. Exa., �a�"garid� da Luz. 2 - A�- PENSAMENTO PARA O DIA
como segue: Possue o Su- tOJ1l0 Jose Alve�._ 3 - HeI- I�W 1111'·
plicante,· no logar Três Ria- mog·enes Sebas�1ao Alexan- ,Crist.o, nossa esperança, faz a vida digna de ser vi- _.",.",. --------

chos, mansa, pacifica, e con- der. Estil.va elevldamente se- vida e dá sentido à mort.e.

p�1$ OJtinuadamente, sem interrup- lada. DESPACHO: A. Como T. C. WOO, Editor C}I?ng-Kong) -'

/

.,-�:
.eção, o com o "animus do- requer. Designe-se dia e ho-

,$mini", há'mais de trinta ra. para a justificação pré-
t II

CASA MIBC.LANIA 4i.'tlaanos, dois terrenos, dos via, ciente o Dr. Promotor
V"'NDE-SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES / f

;&ii'.''''quaes tira o seu sustento e I P ú)J I i C.O. Gig. 26/4;'55 .,.

*
.�.

...... bllldorll doa JUdio. a.C.A.
o .de sua famil-ia) plantando (Ass.)' Abelardo da Costa

. 12 R d I·lh' � (t' V·l··..ccon.de
- - DURAIITE TODD ,.. Vitor, Vdm... DIae....

d D"t A Casa n
.

na na os eu" an lf!a ".

/"
e criando sôbre os_ mesmos, Arantes - JUIZ e Irelo. . ..' -

no� IJllnl=JOI:e onde tambem . tem a sua SENTENÇA: Vistos etc. Ouro Preto).
R S· S ( ....�:J t'I1I<L � . .& LUGA SEd 2) M d J I t J• Isti A Casa n. 11 na .ua Ilvelra ete ouza

,

,�,.
"

mora a. e em e cou- u go por sen ença a
.
l •

'.

.

o 3 R S t d S te-nbro �'f

ft't
'

fronta.m as referidas terras, ficação ];!l'oduzida p_elo

aU-1
As Casasdn S't1 e na ua Se e 'd� � I

't (Morro) MD
� Residencia recém cons-

como segue: a) Terreno de tal' joão Joaquim de Cam- Uma casa e es uque na rua erV1 o�o an z, -

;; �
_

tl'uida Com garagem, insta-
77m de frente por 250m de

I

pos, para que surta os seus pom o terreno 6 x 14, �l'eço Cr$ 18.0 ,00
• •• � �

» �.iI � � lação Sanitária completa e
,

21':0 2 I I'd f·t C·t .' Uma caga de materlal'com o terreno 10 x 30 no 1l1lCIO

I . demais dependências. 1'ra.fundos, area UI, u ms ,con- (eVl os e elOS. 1 e-se pm
-.p t I (I d d T' d d ) Cr$

. � 'lI �frontando na frente com ter- mandado o Dr. Promotor da estrada do an ana a o a nn a e , preço .. .

__-.: .... tal' no Largo Benjamim
ras de Arnaldo Bumm, fun- Público e os confrontantes '40.000,00

S Dl" S S S'l' I
'

__ . __ .__

.#
I Constant, 24.

dos com as de Hermogenes do imóvel. Para ciencia dos A tratar com o r. ora eclO oares ou o r. 1 VIO

Sebastião Alexandre, leste interessados incertos, expe- S?.!!��.!..Uiil�'I..,.,__..."�_.,�_�� '�,-.
-_. _.

com as de Arnaldo Eumm ça-se edital na fórma do

(xpres··so Flor-laDO'poll·s Lida.e oeste com as de André art. 455 § lOdo Cód. Civil,
-

Joaquim de Campos. b) Ter- digo. do Cód.' de Proc. Ci- DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA
reno de 60,5m de frente por vil.. CUiltas afinal. Big. 11/ Cirurgião Dentista -

.

121m de fundos, áre::t de 6/ti5. (Ass.) Abelardo da. Consult6rio: Rua D. Jaime Camara',' 9
7.320m2, confrontando na Costa Arantes - Juiz de Horário: Stlgunda Quarta e Sexta. íeiras das 8 às
frente com a estrada geral, Direito. E pa) a chegar ao 11 noras .

fundos com terras de André conhecimento dos 'interes- 'I'iú·ç.a e Quinta feira, das 14 às 17 horas
J. Campos, leste com as de sados� passa o presente edi- Aten·de à noite exclusivamente com hora marcada.
Arnaldo Bumm ·e oeste, com tal com o prazo de trinta Capoeiras; Terça e Quinta feira, das 8 às 11 horl18
as de Manoel Campos Filho. diãs, que serú publicado e Sabado. das 14 às 17 horas.
3 - Não possuindo til ulos afixado na forma da lei. Da
sôbre os aludidos terrenos, do e passado nesta Cidade
quer o Suplicante, de f:côrdo oe Big-uaçu, aos treze dias
com o art. 550 do Coel. Civil do mês de junho do ano de
e na conformidade dos ::trts. mil novécentos (l cinquoen-
454 e seguintes do Codigo ta e cinco. Eu, Orlando

RO-,do Processo Civil, adquirir o mão de Faria, Escrivão, o
dominio dos mesmos. Assim, datilog-rarei e subscrevi.
pede e requer a V. Exa., se Biguaçu, 13 de junho de"
digne ouvir as testemunhas 1955.
adiante arroladas e que com- Ass.) Abelardo da Costa
parecerão em Juizo inden- Arantes - Juiz de Direito.
pendentemente da intima- Confére com o origh1al afi

.,�p4o",t���Q.a.t� ,. i'a- �fj,t1o n:o )-oga'� de, co ;tu
. .

• W'" ' ,

"i);ilg�uia.; Q E�er�vão: Orlando:. ,'. _.

;,.,.de 'í;'1tj'�a,;,
.

RJ\DIO GUARUJÁ
AMANHÃ - ÁS 20 HORAS
SHO\V - DESPEDIDA DE

PITUCA
PREMIOS - DIVERTIMENTOS

ATRACÕES
,

AMANHÃ - ÁS 20 HORAS
INGRESSO - CR$ 5,00

.,·éC7S

DOCES
Aceitam-se encomendas de docínhos em grande, va-

riedade, de tortas, bolos de noiva, salgadinhos para bati- .

zados, casamentos e anlversarios.
Rua Melo e Alvim 17 (onaeara Espanha) Tel. 3.416.

ECITAL-

Com a Biblia na Mão
«No Len.culo))

"

. .,:;_ ,

:f (-.i.
QUARTA-FEIRA, 29 DE JUNHO

Não s�jai"� vagarosos no cuidado; sêde fervoreses no es

pírito; servindo ao Senhor. (Rom. 12:11). Ler Rom, 12:9-16

Nóssó Pai, pomos em ti a nossa esperança, por amor
ao nosso próximo e per tõdas as bênçãos que te dignares
derramar sôbre nós. Que usemos nossos talentos para o

desenvolvimento de teu .Reíno, Em nome de Cristo, nosso
Senhor, te pedimos isto. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Para certificar-me de que Cristo pode ser minha es

perança e meu auxíllo, toma-Io-eí de hoje em. diante, co-

mo, meu sócio.
-

ltOBÊRT F. RICH, Industrial (Pennsylvânia)

QUINTA-FEIRA, 30 DE JUNHO
Críste ê à nossa esperança. (I Tim. 1: 1). Ler I Pedro

5:6-11

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

DR. I N G L E IT O
Dla.-nóstico.Tra.t.. Clínico e: Cirúrglco das Duençaa e

&fecções de Adult05 e. CrJançaa. �

Pediatria - Ortopedia - TlIIlurmatologia - 1'isfolopa
Ginecolo,ia - o.bstetricia - Urologia. - En�ocrinolo,..a.

'." ":Curas d� emairecimento e engorde.
Doenças da nlhlce.

. ALTA CIRURGIA
CmURGIA PLASTICA: Estética e Reoandora ..

Consultório: -Rua Fernando Machado. n. 6 - l° andar
� • I

Teleto�e 22",27
<

..'
__ I�I

.

. ,is.·"Iiórág,:(eié�to".��l8�bado8).. .'.. .

. ;. i1�;; � têi:1d'gi:a��ofií:i�y;ti:: c_cín,l hora'

HOJE ·H O RASSADO
29 DE JUNHO

A data de hoje recorda-nos que:
em 1646, na barra do T'ig'ipió, o capitão. Fran-
'cisco Lopes Estrela atacou duas lanchas holan
desas, apoderando-se de uma e pondo em fuga a

outra;
em 1817, a expedição do Rio de Janeiro, sob o

comando do General Luiz do Rêgo Barreto, de
sembarcou €m Recife, para sufocar a insurrei-
ção;

em 1839, os revolucionários do Rio Grande do
Sul abandonaram a bateria de Itapuan, e, preci
pitadamente o fizeram, abandonando uma peça;
em 1849, o Coronel oriental Fernando Otorgués,
aprisionado no combate de 6 de Maio de 1819,
chegou preso ao Rio de Janeiro;
em 1863, e111 Niterói, nasceu Pedro Cavalcanti de
Albuquerque, falecido em 3 de janeiro de 1948,
no posto de Vice-Almirante e sendo o último so

brevivente da turma de guardas-marinha de
1884;

em 1878, em Viena (Austria), faleceu o Viscon
de de Pôrto Seguro, Francis-co Adolfo Varnha
gem, célebre historiador, quando ali exercia as

funções de Ministro do Brasil. Nascera em Ipa
nema (São Paulo) a 17 de fevereiro de 1816.
Frequentou o Colégio Militar de Lisbôa, formou-se
depois em engenharia, vindo então para o Bra
sil. Ingressou depois na diplomacia, tendo repre
sentado o seu país em Madrid, Lima, Santiago
do Chile e Viena d'Austría, onde faleceu. Não
foi porém, como diplomata, que se tornou notá
vel. Homem de superior cultura, entre os mais
belos espíritos do seu tempo, tendo na história
literária portuguêsa um lugar de honra, Escre
veu inúmeras obras, cada qual mais util e im
portante, asndo um elos mais criteriosos e apre-
ciáveis historiadores dos Fatos Nacionais. O im
perador querendo dar-lhe um público testemunho
de apreço, ag-raciou-o com o título de barão de
Põrto Seguro ClS73),; título que depois foi mu
dr. do no de visconde i

,

em 1895, faleceu o Marechal Floriano Peixoto,
nascido em 30 de abril de 1839, um dos mais des
tacados personagens políticos e militares. Flo
riano Peixoto, o marechal de ferro, o prototipo
de energia e do patriotismo, nascido em Alagoas.
Foi um dos maiores vultos políticos e militares
da História do Brasil. Combateu como um bra
vo na guerra do Paraguai, e tomou 'parte sali
ente na proclamação da República, da qual foí
o segundo presidente e o principal consolida dor.
Na capital federal foi-lhe erguido um artístico
monumento. Todos os anos a romaria que se faz
no dia ele hoje ao seu tumulo é um f'risan te ates
tado de como a sua memória permanece impere
cível no espírito do povo.

André Nilo 'I'adascc

AUTOMOVEl "CHEVROlET" 1950
Perfeito estado - Pintura a Duco, preta -. Pneus

faixa Branca - Rádio.
Tratar à rua Arací Vaz Calado, 698, Estreito, das

14 ho",'as em diante.
.

o ESTADO

CENTRO
CATARINENSE'.:-

-.

o Centro Catarinense, com
séde na rua México, n. 74 --

4° andar, salas nrs. 402 e 404.,
na Capital Federal, no intui
to de proporcionar aos pere-
grinos catarinenses ao .

XXXVI Congresso Eucllríst-i
co Internacional, .uma esta
da agradável por ocasião dos

festejos que vão se realizar,
resolveu colocar a disposição
dos oongressístas catartnen
ses, à sua séde social, onde
num ambiente amigo e hos
pitaleiro encontrarão ele
mentos que lhes orientarão
durante a sua permanencla
na Capital.
Convém salienta): que o

Centro Catarinense está lo
calizado nas imediações da
grande praça onde terão lu
gar as mais imponentes ce
rimônias do majestoso con

clave eucarístico.
.. ENDEREÇO:
Centro Catarinense
Rua México, 74 --: 4° andar

- salas 402 a 404
Telefone - 52-2510
Esplanada do Castelo
Rio de Janeiro

TERÇA
QUlNTA
SABADQ
DOM.INGO

PARA
CURITIBA

SÃO PAULO
RIO

·1

-x-

�EGUNDA
UARTA
.3EX'l'A
SABADO

PARA
PORTO
ALEGRE

RESERVAS:

Preceito do Dia
EXAME PERIóDICO DOS

oIDENTES

Bons dentes são indispen
sáveis à saúde. E' aconse

lhável mandar examiná-los,
por um bom dentista, de seis
em seis meses. Imprescindí
vel o exame dos dentes aos

6 anos, quando surgert:. os

primeiros molares perma
nentes.

,Cuide dos dentes, 8&

quiser defender a saú
de. - SNES.·

��-��":", ._, ' .

�

Vfã(I�!lS' DIRE TAS
fl�JI��.�ÓPOll$: -;- ,uo Ás. 30'.
fPotl$�!f.-S� PAljLO--RIO. ". 4".
JlPg.:afi�tufiITl81i-R'0 AOS $ABS.

: Jt���R.YIÇ9S A.tR�OS .

CRUlflRO DO SULr_·_·.··,-'.t.o.·· . -. "

l

I
1 ransporfe de cargas em geral entre

FlORIANÚPOllS, CURITIBA E SÃO PAULO.

I'lLUl.: CUBl'l'IBA

COM VUGENS Dflt:i:','A!'J i PERMA NENTES EM CARROS PBOPBIOS

FILIAL: SAO PAULO,1\IA'lRIZ: FLOKIANÓPOLlS
Escr1tór1o:

Rua. Padre Roma 50 - Terreu

Deposito:
Rua Oonselheiro Mafra n. U4

Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postll.l, 435
End. Telegrát1co:

Sandrade e Transpo!1s

Visconde do Rio Bra.nco
(iI2/181

Tfllerone 1230

Endereço Telegrát!c:l
Santldra e Transpolu.

...J..>-

f�i�ncla DCi Rto de iranelro e em ·Belo Jlorllonte ,com tráfego m�tuo aU
�Sio Paw4 .com &, &mprêaa ·de 'I'i'ansportea· Hhll". 'GerlÜS S/A;)

.�__�__

c.

••�._--��_. .".;,.__....__..... ::_:;",.. •

__��� ,v',, ',,4-.- . ..;Z.... oI,......

-o-

Avenida do Estado 1666/7l1

Telefone: 37 -30-91

São Paulo - Capital - gP ..

Endereço Telegráfico:
Sandrade e Transpolü

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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E- C I T:. A L;..,E C I T A L.'
JUIZO DE DlREI'r�

-

DA das e que .comparecerão em '.JUiZO DE DIREITO DA jam, para, após o prazo le
COMARCA DB .,BIGUAÇU'IJUiZO independente de inti-I COMARCA DE BIGUAÇU gaI .ser a presente, data

praticados pelas sociedades 'onde poderão ser encontra- .' mação, sendo feita a justi-I vénia, julgada procedente
:)s atas dessa natureza pro- dos os seus representantes. Edital de citação com 'o pra- ficação "ab-ínitio" e, julga- .Edítal de citação com o pra- por V. Exía., adquirido o

venientes de seus diretores, I B) - Secunda o presente zo de trinta (30) dias. da esta se proceda de ?c?r.' zo de trinta (30) dias Itegistl'o. Protesta-se p.or .to.
gerentes ou liquidantes". I pedido ?e falência,. fazendo-F O Doutor Abelardo da do com os arttgos do COdIg'O O Doutor Abelardo da das as provas em Direito,

nn - Pelo contrato so- o tambem seu, a fuma Dll- Costa Arantes, Juiz d� Di- Processual acima me�ciona. 'I' C�sta Arantes_, Juiz -d� Di- Suplicante o necess�r�o tí

cial, exibido nos autos pe- tra & Bastos, com sede nes- reito da Comarca de Bigua- dos, sendo de tudo CIente o reito da Comarca de Bigua- tulo para a trnnscríçâo no

I() próprio gerente "Bertol- ta cidade (doe. junto) e cre- ((U, Estado de Santa Cata rí-I 'Dr. Promotor Público da I çu, Estado de Santa Cata ri- permitidas- vistorias, perí
,10 Michels (fls. 24v), a ao- dora de 19 letras de eãm- na, na forma da Lei. etc. Comarca e citados os côn'lna, na forma da Lei, etc. das, testemunhas, documen
.�iedade era administrada bio que vão anexas, no mon- 'FAZ saber aos que o pre- juges dos conf-rontantes, ca- FAZ snber aos que, o pre- tGS, depoim.ento pessoal de

pelos seguintes gerentes, os tante de Cr$ 19.000,00, todas sente edital virem ou dele 80 casados sejam, para, após sente edital virem ou dele quem esta contestar sob pe�

quais são portanto respon- vencidas, de acôrdo com o í.!onhecimento tiverem que, os trâmites legais, julgar V. 'conhecimeilto tiverem que, na de confesso, dá-se a esta,
Faz Saber aos que o pre- sáveis diretos, sujeitos as- art. 25 da. Lei de Falências. 1)01' parte de Leopoldina Lui- Exa. a presente' ação prece- por parte de João Manoel para ef'eito de alçada o va

sente edital de citação com sim a todas as obrigações e Vai junta tambem, a procu- 1,3 de Amorim, por seu as- dente, data vênia, podendo a Mendes, por seu procurador lor de Cr$ 2.100;00, e P. de

o prazo de trinta dias virem, penal idades impostas pela racão dessa firma. Justica. sisterite Judícíarío o Dr. suplicante adquirir. o nes- o Dr. Acácio 2íélnio da Sil- ferimento. Biguacu, 16 de

ou dêlc conhecimento tive- Lei de Falências, arts. 37 e Fl�rianópolis,' 16 de Junho Acácio Zélnio da Silva, lhe cessârio titulo para a trans- va, lhe foi dirigida a petí- bi-il de 1955. (nss.) Acácio

rem, que, 'por parte da Com- 191: Bertcldo Michels, só- de 1955. (as.) -Clamo G. foi dirigida a petição se- eriçao no Registro. Para ção do teor seguinte: João Zélnio da Silva. Relação das

panhia de Cabotagem 'de cio gerente; Chi:dn Hersz Galletti. Sôbre estampilhas guinte : Exmo. Sr. Dr. Juiz efeito de alçada dá-se á es- Manoel Mendes, brasileiro, testemunhas: Manoel João

Pernambuco, Navegação 1
e Gelband, sócio gerente; Ed- legais: Florianópolis, 21 de de Direito da Comarca de ta o valor de Cr$ 2.100,00. casado, lavrador, residente do Amaral, José Roberto

Comércio, lhe foi d irigido o mun do Radwansld, sócio ge- junho de 1955. (as.) Clamo Biguaçu, Leopoldina Luiza P. ,defel'imenfo.-Biguaçu, 14 e domiciliado em 'I'rês Ria- Nau, Francisco Manoel do

seguinte: - MM. Juiz: 1) ,'ente: Florindo Donato, ge- G. Galletti. Subindo os au- de Amorim, brasileira, sol- de março de 1955. (ass.) chos, neste Município, que- Amaral. Em a referida pe
Pelo que se vê do processo, rente lndustrríal : José Pas- tos à conclusão receberam o teira .maior, lavradora, re- Acácia Zélnio da Silva. Re- rendo promover neste Juízo, lição foi exarado o seguiu-
representante legal da EX- choal Baggio, sócio-gerente; seguinte despacho : - Cite- stdente e domiciliada no lação das testemunhas: 1 - uma ação de" usocapião, te despacho: A. Designe-se
O:R'l'ADORA DE PINHO e Hilário Bleyer, sócio ge- se, na forma pedida (edi- Morro da Bôa Vista, neste Cantidio Quirino da. Silva. vem, por seu assistente judi- ,dia e hora para a [ustifiea-;

� MADEIRAS DE LEI - rente. IV) A sociedade tinha tal). 26-6-55. (as.) Adão Munícipio, vem, por seu as- 2 - Ma.rtimiano Francisco. ciario infra assinado, expor ção previa, ciente o Dr.

ILTDA. INDUSTRIA, E CO· sede em Joinvile, mas pos- Bernardes. Exmo. Sr. Dr. sistente Judiciario infra Ferreira. 3 - José Trajano! e requerer a V. Exa., como Promotor Público. Big. 18.

MÉRCIO, (Pimal) Sr. Ber- suía também estabelecimen- Juiz de 'Direito da la. assinado, promover uma da Silva. DEfOPACHO; Como! segue: Possue o Suplicante, 4.55. (ass.) Abelardo da
toldo M.ichels, agiu f'raudu- to ne ta capital, de acôrdo Vara: - Diz a Companhia ação de usocapião, para o requer. Nomeio assistente I

mansa, pacifica, in inter- Costa Arantes, Juiz de Di

lentamente, impedindo, por com a CL 12 do contrato de Cabotagem de Pernambu- que expõe e requer a V. I Judiciaria o Dr. Acácio Zél- 11'1lPta e seguidamente, por i-eito. Procedida a just.if'ica
todos os meios, que a auto- I fls. 30), onde era repre- co, Navegação .

e Comércio, Exa., como segue: 1 - Poso nio da Silva. Big. 16.5.55. si e seu antecessor Zeferino cão, foi esta julgada por
ra cobrasse os alugueis plei- san tada J:Sel0 sócio gerente; com sede na cidade de San- sue a Suplicante, situado no (ass.) Abelardo da

costal Henrique Conradi, ha mais sentença do teôr seguinte:
teados na inicial. Nada se Bertoldo Michels, com resi-j tos, Estado de São .Paulo, Morro da Bôa Vista, neste [Arantes, Juiz de Direito da de trinta anos" um terreno Vistos, etc. Julgo por sen

conseguiu dêle como .repre- dência à Av. Mauro Ramos, 1 por seu advogado abaixo as- Mun icipio, um terreno de Comarca. Procedida a justi- situado em 'rrês IUachos, tença a justi,ficação produ
sentante de sociedade e na- 266, n. cidade. Por outro la-I sinado (doc. junto), que 271.040m2,. tendo ao norte ficação, foi esta julgada sendo que a posse de A. é I

zida por João Manoel Men
da se conseg'uiu tall).bém co· do, ha muito que em

JOinvi-,tendo
alugado à Exportado· 352m, ao sul 570m, leste por sentença do teôr seguin· de 26 anos e de seu antccos- I des, para que surta os seus

mo sócio e resp�):lsável sub- le nada mais existe do que l'a dé Pinho e Madeiras de 6GOm e oeste 880m, confron- . te; Vistos, etc. Julgo por Sal' acima referido é de 10
.

devidos e legais efeitos. Ci
sjdiál'Í�. Basta .que sé 'leiam teria sido a matriz da fir- Lei Ltda. "PIMAL", com se· tando ao N. com terras de! sentença e justificação pro- anos. Mede o ,dito terreno, te-se por mandado os con

as certidões de fls. 40 e 45, ma, pois até mesmo o escri- de em Joinvile, nêste Estn- Antônio Luciano, S. com as! duzida pela: autora Leopoldi- 55m de frente, por '660m de frontantes do imóvel e o Dr.

para verificar que o seu pro- tório foi fechado, e o gerel1- do, uma área no denominado de A,ltônio Cardoso, L. com 'na Luiza de Amorim, para fundos, ftrea de 3G.300m2, Promotor Público da Comar
ceder. foi imoral e condená- te da sene se transferiu pa- "Trapiche Coqueil'os.", sito as de Matias Nau e O. com

I
que surta os seus devidos e I confrontando a frente, oes- ca. Para ciencia dos interes

vel. Inicialmente impediu o t'a o Rio de Janeiro. Essa foi em Coqueiros, no sub dis· as de João Matias Nau. 2) - legais efeitos. Cite-se por. te, Com terras de Zeferino sados incertos, expeça-se
sr. Bertoldo Michels que o L notícia que a precatória trito do Estreito, desta Co- Tem a requerentee, por si e mandado o Dr. Promotor I Henrique Sonracli, Leste, edital na fórma do art. 455
Oficial de Justiça realizasse de V. Excia. ao JuiZo de Di- marca, pelo prêço de Cr$ .. 8eu antecessor, a posse Público e os confrontantes I com as de herdeiros de Pa- § nO 1 do Cód. de Proc. Ci
a diligência, trancando êle J'eito da la. Vara de Joinvile, 4.000,00 ao mês, vinha rece- mansa lJacifica, continua e do imovel. Para ciencia dos tricio Corrêa de Melo Sul vil. Custas afinal. Big. 3 de
a sua cnsa; e depois, com a rrouxe daquela. comarCa bendo os respectivos aluo ininterl'uptamente, �em opo- interessados incertos, expe- � com as de Zeferino ·Henri- maio de 1955. (ass.) Abelar
expedição do mandado de a1'- para o bôjo dos autos (fls. g'ueis, por intermédio do sr. sição nem contestação e ça.->:c edital na forma do art. I

que COlll'adi e norte com 38 do ,da Costa Arantes, ,Juiz
rombamento, impediu êle a [Iv.). Vã seria portanto, Rel'toldo Michels, brasilei- com o "animus domini", ha: ·15 § 1° do Cad. do Proc. Cio ! de Francisco Manoel Ama- de Direito. E para que che
mesma diligência, pela as· qualquer nova tentativa no 1'0, casado, residente nesta mais de trinta anos, tendo I vil. Custas afinal. Big. 17.! ral. Não possuindo titulos gue ao conhecimento de
tÚcia. iludindo o Oficial na �entido de se localizar em .cidade, à Av. Mauro Ramos, Mlquirido o terreno de Ti- ·6.55. (ass.) Abelarc1.o da sôbre o aludido terreno, quem interessar possa, ml:ln
sua bôa fé, pois U,,· Joinvile algum remanes· 266, na. qualidacfe de repre- búreio Juvenc-io

. Pereir�, e I Co.sta Arantes. Juiz de Di-' quer' adquirir. o domínio do dou expedir o presente edi
que não arrombasse a casa �ente do antigo estabeleci· ,;entante da locatária. Acon· sua mulher Paulma Delfllla relio. E, para que chegue ao mesmo, com fundamento '110 tal com o prazo de trinta
porque 1he faria o pagamen- menta da firma. V) - Pelo tere pOl'ém que tendo essa Pereira em 1939 sendo que conhecimento de (lUem inte- 'art. 550 do Código Civil e (30) dias, que será' publica
to independentemente dessa nt. 7° da lei de Falências a I.ocatária desfeito a locação, eRtes tinham feito em 1935 ressaI' possa, mandou expe· na c�nformid.alde dos arts. do e afixado na forma da:
medida e apezar ,de ter sido 'ompetencia para declarar a ficou em débito para com a a vend!1 do terreno para o dir o presente edital com o 154 e. seguintes do Código lei. Dado e passa.do nesta.
ntendido, não pagou1 Com i'alência á a do Juízo do locadora ora suplicante, pe· pai da requerente mas que prazo 'de trinta (30) dias, .lo Processo Civil. Assim, Cidade ele Biguaçu, aos três
êsse subterfúgio, ganhou orincipal estabelecimento do los alugueis correspondentes foi desfeita, tendo este úl- que será publicado e afixa· 'lede e requer a V. Exa., se lias do mês de maio do ano

tempo o sr. Michels e pau de, fillido. M:1s o sentido de fi Maio de 1952 inclusive, e timo deixa,do que' a supli· do na forma da. lei. Dado e cligne ouvir as testemunhas -!e mil novecentos e cinquen
com vagar, es.vaziil:t' fl casa, principa.l estabelecimento mêses sub8equentes, até Fe- cante tomasse posse do ter- pass!1do nesta Cidade ,de idiante arroladas e que ta e .cinco. Eu, Orlando Ro
pois .11êsse eSÚldo foi muito J'epousa evidentemente, n' vereiro do coaente ano, tam- rena e pagasse o mesmo ao. Riguaçu, aos dezessete dias :om}:mrecerão em Juizo in- mão de Faria, Escrivão, o

'tempo depois encontrada, ,1m simples fato, pois essa bém !,4I.clusive, tudo, no dono antigo, passando o do mês de juriho do ano de JependeJ;}temente (,} intima- dactilografei e' subscrevi.
_ "pando assim frustq.-ia � ;Jrincipalidade nfío se carac- montp,nte de Cr$ 4.000,00. competente re<J9.9.!. 3 - Nã,o mil n.ovecentos e CiIl..QllCllta �no s\'ndo f('ihl a justifica-- Bignaçu, 3 de maio de 1955:
._.�.a.ina"Ç"ã-o .i-uidio-i.J. Por tel'iza só peto que do-contra- não tendo sielo possível àJ ten o a requerente titulos e cinco.' Eu, Orlando Romão �ão "ab initio" e, julga·da íassinado): Abela.rdo -da
outro lado, burlou o sr. Mi· o social constar, uma vez suplicante, cobrar-se nmi- sôbre as terras, quer adqui· de Faria, Escrivão, o datilo- ::sta procedente por V. Exa., Costa Arantes, Juiz de Di-
chels aos credores,

.

porque, 'lue pode mesmo suceder gavelmente, apezar dos mui· rir o dominio das mesmas, grafei e subscrevi. �e faça de açôrdo com o dis- rei to.
quanto à casa, embora de '.jue fiO lado da sede princi- tos esforços, nesse sentido de acôrdo com o disposto Bigllaçu, 17 de junho de posto nQs artigos 454 e se- Confére com o origini11
sua propriedade, foi regis- ,)'al e real exista uma outra reeali�ados. E Iiessa cob_ran- nos arts. 550 e 552 ao Códi- 1955. guintes do Código Proces- afixado no lugar de costu-
trada em nome de terceiro. ,ede fictícia no contrato, çft seriam leva.dos_ em COllta, go Civil e na conformidade (ass.) Abelardo da Costa .�ual, sendo de tudo ciente o me.
É verdade que para o êxito 3implesmente pró forma (V. como ora se leva, os aluo dos arts. 454 e seguintes do Arantes - Juiz de Direito. Dr. Promotor Público e ci- Data supra.
do sr. Michels, na manobra Dr. Milton Evaristo dos' gueis de três mêses, no mon- Cód.i.go de Pl'ocesso Civil. Confére com o origi.nal afi- taelos os conjuges dos con- Orlando Homão "tle Faria
que empreendeu, houve tam- Santos. in Rev. For., Vol. tante de Cr$ 12.000,00, depo- Assim, pede e requer a V. xado no logar de costume. fl'ontantes Caso casados se- ,_ Escrivão

.

bém grave culpado Oficial, CXXVI pg. 591 - Sede real sita dos em mãos da locado; I Exa., se digne ouvir as tes- O Escrivão: Odando Ro-
pois levou êste mais de seis � sede ficticia. Conceito de ra, como caução, e que dedU" temunhas adiante arrola- mão de Fal'ia.

::�����;� ��:!:.�:u:��:: �::t�:,��;1:�:d�.F.;�:�;:: �;: :!?�?;;� ;:::e�;� I1 Missa de Sétimo DIa
menta. Datado de 3-7,54 di- zação do Principal Estabe- cante podeI a j)aga�, .a 1 azao

ALDO TEIXEIRA GUTUNE'Z (Gutierrez)
o mall,dael'o, só fo-i cl'e-volvi- ['ecimento"). VI) - Embora de 6% a/a., se eXIgIdos fo·. .

-

1 55
. , h

'o COI1tI'a.to (la PIMAL f", c.a I' m Fa t
-

h
Convlda-s.e todos os parentes e-pessoas amlgas parado elll 12- .. , , como .:s.e ve. " e., ce o expos o, nao a .

S 1\ J
olltI'a

.

alt atO -, assistIrem a anta. Hissa de 7° Dia que seus pais e ir- .� ame
la juntada, ás fIs:· 4:2.\(. ,E I'eferência à sede em Join- < em. Iva senao o i_. . .'

-.
.

-'1 t' h f' t o la me j'd
.

l'
., maos mandam célebrar por alma de seu extremecIdo Íl- �ua

nã.o s'� cli'ga que'a'autm'a nao ,1] e, '1Il a a ll'ma. nes a.ca- us (, (l as JlH1CIaIS,.e Ih
' . -

A- DO 'TEIXEIRA G TUNEI7
di1igenCí@u a respeitbJ pois .pital, grandes atividades, é o que ora faz a suplicante, I o e m�ao L. ,,�, �U 1 '1., na _CatedI:al �VEíe

quasi':çÚariament'e o ádvoga- :anto que possuia aqpi avan. pfLra que a suplicada deve'llvletropoüt,ana dIa 3�. do co.rrellte, no Altar de Sao ,Jose. Pai -

,

e: ••••••••••••••••••••••••

do infra assinado pe,nia ao ';ajados depósitos de madei- dora pag'ue, nesta comarca A11teclpam os a",radecImentos. Data nascimento ,

.

sr. Oficiál que desse"execu- l'a para exportação, instala- que é o luga·r do pag�.lnent� '-"'O'-�-P--"'E-'R"A'-RIO A' VOSSA D' '-SPO'SICAO
S:stado civil ,

.

ção ao mandAdo, a ponto de dos no imóveLda autora e a e o fôro da situ.ação da cou-.· '.
_.

:�mprego ou C[irgo . , . ,

.

1.• til ' Cargo do Pai (mãe)
.ter surgido mesmo, certa "la locado, conforme refere sa. bOJe o (a ocacão, a im- CONSERTA.SE FOGõES ECONôMICOS. S.ERVIÇO

ocasião, UIl pequeno inci- 1 inicial; e tais eram os seus' portitncia que dev�, n mon- RAPIDO_ E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO .'\
dente dentro do cartói'io, fa- interesses nesta capital, que tante de Cr:$ ,28.000,00, a- DOMICILIO.
tos êsses qle o sr.- Oficial 1qui residia um dos seus crescida dos juros, custas e Operário: VALDEMAR POSSAS _ Rua "3 de l\laio"
não negará sê tiver que in- 11ais ativol" gerentes, sr. honorários de advogado na (Reco), no ES'rltEl'rO.
fOl'mar no processo. II) -, Bertoldo Mi ·�!els. Por con·· base dg_20%, dentro do pra- . .

... .. _. _

Como se vêtambém pelo que.1 seg·u!nte,. a .t1uestã.o da s�de zo de 2,1 horas, sob pena de �ara: Diz a Companhia de edição). Pede por isso mui
do .s� utos lon�ta,. a P�MAL 1 d� fIrma perde a Impor.ta�. penhor�, na f?rma d.º ar�'1 Ca�otag:m de Pe�'n�mbuco, I respeitosamente a V. Excia
inclChu emfalenc�a, pOIS: a) ICIa no caso, uma �ez q�1?a· 2.?8.'J1. IX d� C?il. de,Pr. �I� Naveg'asao e Comer�lO, po.r seja sen'ido expedir novo
_ Execu ada, nao pagou, rece mesmo te!' SIdo aqUI o VIL Nestes termos, pe�e :mUl'I'

seu advogado abaIXO aSSI' mandado para que seja in
não deposi.to.u a importância 1 p.ritlGipal estabelecimento da· i'e�peitos�ment� a V. �xcia':, nado, l_l0s :llltos da ação que timado o sócio sr. Bertoldo
que se eXigIa nem nomeou i fll'ma. De qualquer fórma seJa serVIdo determmar a move contra a PIMAL, que IvIichels a pagar o pedido
bel1S à penhol'a; b) - Fe-I' porém, tendo siao a ação expedição, para a Comarca I havendo V. Excia. lhe mano inicial, sob pena de penho
chou o seU estabelecimento, aqui proposta, sem. que a ré de Joinvile, neste Estado, da

I
dado fazer os autos. com vis· 1'a, no prazo da lei. P. defe

tanto nesta capital como em tivesse oferecido exceção, competente carta precatória, ta, vem alegar e provar, com l'Ímento. Sôbl'e estampilhas
,Joinvile (fls. llv. e 20v); c) nem tão pouco o sr. Bertol· afi!ll de que lá se proceda à as certidões jnclusas, que a leg'ais: Floi'ianópolis, 30 de
- Desapareceram os geren- do Michels, teria ocorrido S'itação e subsequente pe- citação na pessôa do 81'. janeiro.de 1954. (as.) Clal'
tes ostensivos da, sociedade, já quando mais não fôsse, a nho:ra, se' o pagamento não Bertoldo Miche1s foi perfei· no G. Galletti. Em a dita pe
Srs. Bertoldo Michels e Cra- prevenção da jurisdição. fôr efet.uado no prazo da lei, tamente validtt, sendo des· tição foi proferido o seguin
in HerRz Gelband, Os quais Nêstes têrmos, A) - A intimada em seguida a suo titl1ída de fundamento a. a· te despacho: J, ii conclusão.
abandonaram os seus dom i- �ompanhia de Cabotagem de plicada par-a a contestação. legação dêsse senhor, ao 0- Fpolis., 30-1-54. (ass.) l\'Ia
cilios nesta capital (fls.26) Pernambuco, Navegação e Protestando por todos os ficial de ,Justiça, referidas noel Barbosa de Lacerda. E
e JoinviJe (fls. 20v.), respec· Comércio pede mui respei- meios de prova em direito na certidão de fls. 20v. Pelo jJ-ara que chegue ao conheci.
tivamente, sem deixar re- tosamente a V. Excia., seja admitidol'\,. especialmente que provam os autos, essa menta ele todos mandou ex.

present::lnte, constando que servido converter a ação exames periciais, depoimen- firma está é tentando pre· pedir o presente edital que
se transferiram pt.ll'a rtajai executiva em processo fali· to pessoal, sob pena de con- judicar seus credores, agin· será publicadii.."pela impren
o primeiro e o segundo para mental', d e c r e t a n d o V. fe8so, inquirição de teste- do mesmo com m& fé e inci· sa. e afixado no lugar de
o Rio de Janeiro elllbora Exci�. a falência da Expor· munhas, junt�da de novos dindo até em fªlência. frau· costume de acôrdo com a lei.
não se saiba ao certo o seus tndora de Pinho e Madeil'as dOGumentos, arbih'amentos, dlllenta. Nêstes têrmos, e Dado e paSg:HJo nesta cic1a
enderêço9 nem se tenhl Con· de Lei Ltda. Indústria e Co· etc:, tudo no> c.aso de ser a uma vez que o eitado não de de FlorÜ.mópolis, aos vin
hecimento exàto sôbIj, se mércio (Pimal), na forma acão contestada, e dando a. deu bens à penhora nem in- te e três dias' do mês de ju
ainda se enéontram cl não dos nos. I e VII do. art. 20 e�ta o valor 'de Cr$ 28.000,00, clicou qualquer dêléS, per- Ilha do ano -de·miJ Ilovecen·
11[18 referidas cidades:A fa- do Decreto·lei na 7.661, de P. deferimento. SÔbl�t' es· tencentes à· sociedade e que tos e cincoent.a- e cinco. Eu,
lência está cflracte1�ada, 21/6/945, depois de regular- tm:npilhas legais: Florianó· j)o�sam garantir a obriga- (Ass.) Hygino ·l;.uiz Gonza
em face do disposto nf riú- tmente citada essa firma por polis, 18 de agôs-to de 1953. ção, é caso de- se proceder gi1, Escrivão,: o /",ubscrevI.
meros I e VII do arUo do �edital, nos têrmos dQ art. (ass.) Clamo G. Galletti. Em então contra os sócios, na

Decreto-lei nO 7.66. de 112, § 1° combinado com o a dita petição foi proferido forma do art. 350 do CM. (A;;s.) .Anão Bernardes, .Tuiz
21-6-945 (Lei de Falê' s). art. 11, § 1°, alínea primeira, o seguinte despacho: A.,. à Com. Bras., independente- de úil'eito da la. Vara. Con-

W!,dol:l .�om ,0J)a ra· in-fin�, t�d0t! d� mlC\smo d�· cOJlçlqsão. 2.íH-5.3.. (a.ss.) m�nte de n�,-,:a �.ç.ãq. (.Bent.o fer,e Ç-QmO qr.igi.n.al. llyg�iJ1o
ico 'd;óií:fnes

.,

,.·,creto-lei, uma vez -{[uê nãn -Adào Beniarde8. Exmo. Sr. de }l'arià·;· .Cód:: Com; i;Bra�,:;' l,uiz GmlziÍgã,' EScriv'ão do
'",biS"

.' .l",,';};ece ao ,,,lo "o. loé�l Dt, Joh <l'DireU; da 4 .. V61.'i;,\)���di�é;�";';'i(::�'I'flà;·
-

EDITAL DE CITAÇÃO
COM O PRAZO DE
30 ('l'RINTA) DIÁS

O Doutor Adão
. Ber-

.

nardes, Juiz de Direito da
P. Vara da Comarca ele
Florianópolis. EstaYlo de
Santa Catarina, na forma
da lei, etc.,

Pedimos ao='\ nossos di;ltintos leitoi'es, o obséquio de
preencher o cOllpon abaixo e remetê-lo à nossa Redação,
fim de completarmo:> qumlto antes, o n0880- Cadastro
30cLd.

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

....................................... : .

............. ,: .

Dental Santa Apolonia
�r

ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO
Rua: 1'iradentes, D.o 20

FLORIANóPOLiS

E�.wl!:cr'Af lz.An.t\ BM ARTIGOS DENTAlUOR
l<":stoqVi:' pel'manelJte d� todos e quai:!!l11eI" artigos

toncerrlentes ao rumo

EQUIPüS, CADl!:IJ!AS E 1\1OTOREB -EVONl te-

de PLACAS E..:>tvIAL'l'ADAS

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I
I

�

�oncedicl:J.. Para sua vaga foi

:!onvocaclo o- terceiro suplen vado cargo Governador. Tu
.e, deputado JOl'g'e Barroso

do faxei para que seja vitu
?ilho, que tomatá posse na

_ _ nfi.•

·

1'iO$o. Geraldo Wetzel.
:e.osao de amanba, dia ' <

�··I Jaj;'u:ll'una - 20 - Candi,
do corrente. varando a montoeira de gen-

POSNE T
.

datura grande amigo tradu- te que se �apremia e sara

•

Ij... - omou posse, 'l;iu fielmente pensamento'
Cu �

.-

:10Je. na vaga do deputado I "
.

. coteava, num rebolIdo medo-

Pedro Kuss, o deputado Lau- POV? !adg�lal �t?enlse, ltel�ando . nho.

"

.

L r'l· aquI In ISC1'1 Ive en USIasmo Comeram sentados no
,o o", (s.

e certeza da grande vitorh
___. .. chão, pinhão molinho, que
Ife'ep '=t""1it'f'M de 3 de outubro. Osny Pe- descascavam com as unhas.

reira. Comeram laranja, com

SâoJoaquim - 20 - Pra- fartura, comeram rosquinhas
Em sua residência, à Rua zer cumprimentar eminente cheirósas.

COhselheiw l\bfl'â nr. 186 correligionário motivo indl- Beberam

faleceu Dünlin�·o último, cação' seu nome para gO\1é::-
nança. Saudações. Hermeli
no Palma.

Plorlanépclts, qllai·ta�feil'a, 29 de Junho de 1955

NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
Estêve no Gabinete do AINDA O J>LANO RODO

Presidente Braz Joaquim Al- \'L'\RIO - INCLUSÃO DE

ves, na Assembléia Legisla- t:8TRADAS

tíva, o Monsenhor Frederico

Hohbold, que convidou o De

putado Braz Alves, em nome

de S. Exa. Revmo. Arcebís

po Metropolitano, para as

festividades do dia 29, em

que se comemora o dia de

Sua Santidade - o Papa.

BARÃO GLAUSIUSS

OE lOOOS OSIECANIOS
Enjusiasmo pela candida'ura
FraDcisco . Gallo.fi

.

RAZÕES DE ETElVINO

A experiência de quase 5stado causou-me grande sa- vêrno Estado. Saudações. Ri- escolha dos seus novos ruo

cinco anos da democra.cia .ísraçâo. Abraço. Nino Gran-. noldo Flamia.
.

mos.

oornhauseana manda que zotto. Campos Novos _ 20 _ A. Basta consíderar objetiva-

�elegl'amas de solídartedade Capínaal - 23 - Oongra- presento preclaro amigo sín- .nente os acontecimentos cre

à candidatura do preclaro culo .. me Ilustre catartnen- ceras reücttacões pela esco- . 1ue resultou a renuncia do

dr. Francisco Benjamin Gal- se pela confiança merecída lha prestimoso companheiro
I
ir. Etelvino Lins à candida

lotti. E' mister evitar mats dos convencionais nosso Par- mais alta magístratura Es. .ura que as círcunstancías

)erseguiçóes no Estado. De tido e trabalhistas catarí- tado. Cordialmente. Gasparl- .he impuseram, para �icar
todos os recantos vem o vi- nenses sua candidatura 00' no Zorzi. .ern claro qual deva ser o

O deputado Epttácío Bít� torioso eándídato rececendo leu novo caminho.

tencourt, do PSD, .oeupou-se, provas de entusiástico apôío.
Capil'iziil - 21 - Com

.ambém, ela tribuna, para
rncaminhar indicação solí- .rande satisfação recebi no-

iltaudo a inclusão de estra-
tícía indicação nome emi

.ías do município de Imarul,
nente correligionário para

no novo Plano Rodoviário
concorrer como candidato

'<:staclual.
nosso Partldo, apoiado valo-
·050 Partido Trabalhlsta

'N1)lFf<:rtENçA DO GOVER- Braaileiro, na eleição de Go-

Foi recebido pelo Presí- NO DO ESTADO
verriador do Estado. Tal a-

dente Braz Joaquim Alves,
contecimento causou aqui

da Assembléia Legislativa, o O deputado Ivo Silveira,.
ótima impressão nossos com-

-

lausí dí 1· panheíros, que receberam
Barao G aUSl\lSS, ex- ip 0- lo psu, ocupou a, tribuna,

. seu nome com verdadeiro
mata húngaro, que veio a ainda na hora do expedíen entusiasmo. Antevendo des
este Estado, credenciado [un - te, para criticar a indiferen-

.

d
de já espetacular vitória nos-

to ao Sr. Secretario a Edu- .a com que vem sendo tida
- E t

sa grande causa, envio-lhe
caçao, para conhecer o ss 'a- )e10 Governo do Est::tdo, no

.

l'
-

d
cordial abraço. Silvio Santos.

do e rea Izar exposíçào e. .etor do Serviço ele Luz e
Bom Retiro - 20 - E' mo-

pintura. "orca, que, sem um pronun-
O ilustre visitante foi a- cíarnentc oficial ao povo,

stvo grande satisfação sua

gradecer ao Chefe do Poder em cortando o fornecimen-
candidatura para Governa

Legislativo a visita feita pe- o de Luz e Força, em Palho-
dor nosso Estado, aqui con-

. siderada merecidamente vi-
lo mesmo- à exposição de pín- -a. Em aparte, o deputado

1
toríosa desde já. Max Clau-

tura, no C ube Doze de Agos- )sni Régis, do PSD, esclare-
to. eu LlUC no Sub-distrito do

mann.

d P d L
.1· T::dó - 22 - Congratula-

o Chefe o o er egls a- ·::;t1'2:tJ.::t lt..z das vias pú-
. . '1

mo-nos vossência feliz opor-
tivo adCjl11r1u, para a pma- J icas, é ligaLla à noite, só

tuniclade da decisão ultima
coteca da Assembléia, inte- ,1cnte, às 21 horas.

.. Convenção aí realizada,· es-
ressante quadro da exposiçao O L:L'pc1tado Ivo Silvei!'::t, colhendo nome tradicion':\l
do Barão Glausiuss. ·e.<::pondendo o aparte ele se'J

família para candidato a
�olega de b::mcnda, disse qUê
�ra lamentável o que estava

30vernador. Ao ensejo hipo-
;ecamos-lhe inteira e irres

lContecendo no Estreito, com
t'eferência à ligação da luz

;rita solidariedade, acompa-

�tc., e que tal não acontecc-

.

ahada de votos pela sua fe-
licidade pessoal. Herniaml

:ia em Palhoça, porque lá
Huschel', Vitor Neutzke, Ru-

1ão h{\ vL-i iI Lllllíllação públi
d01fo Krautzfelcl, Emilio

::"argul'a, Rúdolfo VOigt, Lin
do Lenzi, Marcos Oeni11;5,
Luiz Tambosi, Gaspar Lim�,
Rudolfo Glatz, Edmundo Erll,
Osvaldo Em, Bertoldo Ja

cobsen, Alfredo Cordeiro Fi

lho, Edg'ar Maas, Paulo Cor
deiro Sobrinho.

DeixOli viúva fi exma. sra.

O deputado Oscar Da No- Cl"i::.tina Apóstolo e os se

va, do PSD, ocupou, tam- gÍliílLcs filhos: Apóstolo
bém, a tribuna, para enca-I

Kosn,os, estudante; Cous

minhar uma indicação no tantino, EUflokia, casada

SEntido de ser incluída no cor,1 ô sr. Joio I{ôl'l'ú; Se

l'lano Rocloviáriô Estadual, lJi.15t;,. rasada com o dr.

para construção imediata, a Spll'oS Di1l1UtO,,; Despina,
e3tracla de rodagem que par- casada com ô 51" Penag"iots
Llndo da sede do município NicohlUi e Helena KOSIfiOS,
de Videira, passa pelas loca- aluna ao Culégio "Coração
li(lades de Anta Gorda, Ar� de Jesus".

roia Trinta, Salto do Rio Ve- Seu SelH1ltamento teve

loso e vai a sede do distrito lugar ante-olltem, às 17

de Hel'cilioptJlis no municÍ- horas, saindo o feréü'o da

pio de Joaçaba. e outra no residê,H:ia para o Cemité

sentido de ser incluída, tam- rio lV.luilieij)al de Itacol'obí,
bém, no mesmo Plano Rodo- notando-se frll;ilde aCOln

viário, a estrada de rodagem palllaanlimto.
que, partindo da sede do l11U- A família enlutada. as

'-'---!üripio de Joaçaba, passa pe- Ctlnilolencias de O ESTA
. las localidades de Luzerma, DO.

'1bicaré, Pauan, Bom Sucesso w-c[Jjm;�.:jil•.FWO! I

Iomerê e vai ligar a sede d�
---------.-�---

munieípio de Videira. TRIBUNAL
O deputado Oscar Da No- .

va, propôs, ainda, a cxpedl- ELEITORAL
çúo de telegramas ao Minis- . RIO, 28 (V. A.) - O pre

tro da Viação e Obras PÚ- sidente ela RepÚblica assinou

blicas, e aos lideres das ban- decretos na pasta da Justiça
cadas Catarinenses na Cã- e Fazenda; mandando abrir

mara e no Senado, com apê- _o credito especial de 307 mil

lo p�ra que fosse aumentada 613 cruzeiros e 90 centavos

para um milhão de cruzeiros I para pagamento dos venci

a verba destinada ao pI'OS- I
mentos elo TrílJemal Regional

seguimento da construção do I Eleitoral do Rio Grande do
••

>� �g@r,icía cio, Cm;.,. r8;ul'.,Cfl.-J:.. ]r:es,p.OinOl.erl.te.:...
.

�lf'graf(js.l?de In· �a·:.I.ef1:n�J;;��.'l

Estêve em visita, detendo
se em longa palestra, ao

Deputado Braz Joaq;uim Al

ves, Presidente ela Assem

bléia, o prestigioso líder Al

fredo Holler, cidadão ben

(iuisto e muito conceituado.

ca.

OI"!.DElH DO DIA

PREF. DR. OSMAR CUNHA
O prefeito Osmar . Cunha,

.Iue se acha em' Madrid, on
.

de se realiza o I Congresso
Ibero Americano de Municí

)ios, . recebeu três grandes
distinções, que dizem bem

rlto do conceito em que é ti

Jo. Sua Excelência, além de

escolhido por unânimidade
chefe da delegação brasilei

ra entre 43 delegados, foi
eleito Vice-Presidente do O jornal espanhol Hoj;
:;ongresso, o que representa;' de Lunes, em sua edição de

.ern dúvida, uma elevada 13 de junho, trouxe um re

ronra para o nosso país. Co- sumo cl. discurso pronuncia
toando, foi o dr. Osmar do no Congresso pelo dr. Os

:::unha condecorado com ii. mal' Cunha. Sua ExcelêncÍ'-l.

nedalha de ouro de Madrid. falou saudando os congres-

A nós, catarínenses, esta sístas e sintetizando as fina
.ioticía traz justificado JU- !idades da reunião. O orador

bilo. I enalteceu o espírito coloni-

Um conterrâneo 110SSí) vê. zador de Portugal e da Es

}eus mérito.> plenamente re- : panha, que trouxeram à A

�onhecidos perante um mag- mél'ica a eivilização ilJ1plan
,10 conclave internacional. tada na península ibérica
Indicado para chefiar a de- pelos romanos.

O cornentartsta pcatíco de 'OSPerava. entre 0" t;le�toH::;

J J.:.r,,::d; do Rio, assim ini- .L1. uDir, Cill.� ["V'.lU t"m vn'[�
.:.:1 seu artigo de ontem: o 'general JU:1i'ez TdVOlR, "

"A uDN não deve encon- .iceítar o lançamento de su i

nn próp.ria candiclaturo.".
POi' outro lado, o [omalís ..

:;a Magalhães Junior, regres
.ando elo Ceará, escreve que
toda a U.D.N. cearense, muí
to antes ela desistência de E

telvíno, já se manifestava g.

bertamente pelo Gal. Távora.
O Diál'io de Noticias, de on

tem, adianta:
Para começar, a UDN' em

pêso está, no Ceará, com o

Embora o antigo governa- general Juarez. Alguns ele
.101' pernambucano haja da- mentos

, fizeram declarações
lo como principal razão pa- formais, como o deputado
'a

-

sua desístencía, o haver o Gentil Barreira. Outros, sem

JSD de Santa Catarina tal- se declararem abertamente
.ado aos seus compromísscs, em dissidência, afirmaram I)

·1 verdade é que deverá ter . seu apôio ao general, antes
.oncerrtdo muito mais no e;:;.. ainda de ter sido retirada a

rírtto do sr. Etelvino Lins candidatura do sr. Etelvin!J
Iara a decisão que tomou, o Lins.' Basta acentuar que" na
ato de não ter r l' sua can- Assembléia Legtslattva, ')

lidatura írnpressionado o orador que saudou o sr. Jua
.orpo eleitoral udenísta, rez, por ocasião de sua vísí-
Desde o primeiro mornen- ta, foi o deputado udenísta

.0, verificou-se que existia Gouveia, líder do partido. Na
grave divorcio entre as reso- Câmara Municipal de Forta
lucões adotadas pelo Direto- leza, ta-mbém foi. o candída
rio Nacional da UDN e as to saudado por um vereado:'
preferencias da sua massa de udenísta, com a responsabi
eleitores. Foi precísarhente ;l!lidade de líder de sua ban
constatação de que o nome

I
oada. Ambos fizeram o elo

do s�. Etelvino Lins não con- gío do candidato em têrmos
seguira repercutIr como se altamente calorosos.

.\

"
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legação do Brasil e eleito

para ocupar o pôsto de Vice
Presidente do I Congresso
Ibero Americano de Municí

pios, o dr. Osmar Cunha cer

tamente se inteirou de· que
seus esrorços em matért;

munícípalísta não foram ínú-

teís.
.

x x x

orar maior dificuldades

�-----

/

Ato falhado é uma atitude de amigo-da-onça do
nosso subconciente. Acontece assim: a gente sabe ou

pensa umas coisas ou se convence de uma certeza que
não pode ou não deve. revelar, mórmente em deter
minadas circ1mstâncias. Pomos então o cérebro

.

rle.
sôbre aviso, em eterna l'igilâncla, par� não deixar o

-segredo escapar. Na hora II, entretantq, o ato falhado,c
..

como um Juda;5 mental,·.nos ...."lt.n""ºa ·e larga .....M r1�

uma ou de outra formr:, o c0l1tiss50, que, reserv�('tlill.•.,.IJ'�
latejava .em nosso pensamento.

Vamos, agoHl" a um exempio atualíssimo.
O dr. Francisco Gallotti, tão logo indiéado can

didato ao Govêrno do E3tado, num gesto de saudável

cavalheirismo, telegrafou ao seu ilustre competidor, dr.
Jorge Lacerda.

O seu despacho começa assim;

"Escolhido converiç:-io pessedista, com

. apôio Partido Trabalhista, candidat.o Govêrno
do Estado" etc. etc.

Em_re3posta recebeu:

"Agradeço atencioso telegrama em que
prezado amigo me participa escolha seu ilustre
nome para. GovernadOl' Estado" etc. etc.

Ai o ato falhado. O dr. Gallotti comunicou sua es

colha para candidato. O dr. Lacerda agTadeceu a co

municação da escolha .para Governador, antecipan
do-se ao resultado das urnas.

Lida e aprovada a ata da

sessão anterior e lido o ex

pediente tiveram início os

trabalhos, na hora regimen
tal, sob a presidência do de

putado Braz Alves.

17/55 -- 40/55 -- 2/55 -- e

17/55. Foram todos aprova
jos.

LICENÇA PAItA O DEP.

)SChR DA NOVA - Foi

iARDI�I DE�INFANCIA
MUaHJO BRAGA

O .deputado Alfredo Che

rem, do PSD, ocupou a tri

blll1a, na hora do expediente,
para reqllel'er um voto de re

gozijo ao Jardim dé Infância

ll/furilo Braga, pela eficiên,

cia com que vem sendo ad ..

ministrado. Solicitou, após,
fosse dado conhecimento da

homenagem, aos S1"S. Luiz
Trindade e Charles Edgard
Moritz.

KOSMOS APÓSTOLO

às 23 II (',1':t", o sr. Kosmos

Al}óstO]o, do alto comércio
.

local e lICSS(IU muito 1'e

lacionada y,csta Capital.
O seu inesperado deSalJ:l
l'cc:menj;() causou })1'ofun
llã CO.llS1;;1'11ação, l)ois que
I) e . ..:ti.llô el'a muito esti

lnado l'Ol' suas alH'eciaveis
qU-lllitl:l<lcs de cOl'acão e de

caráter, gozando dc-prestí-

I'J.ANO RODOVIARIO

O deputado Mário Brusa,
ela UDN, ocupou a tribuna,
em seguida, para pedir a in

clusão de estradas no novo

Plano Rodoviário do Estado.

INDICAÇAO DO DEPUTADO
OSCAR DA NOVA g-io no comércio.

----� -
-- __..._ .... -

"NOllE FESTIVA"
Naquela noite festiva o.e

:3ão Pedro, os dois estavam
'/erdadeiramente felizes.

A festa ia sempre num

crescendo louco.

Ninguem dava para andar

folgado e o grande rancho di;'

palha, cobria aquelas dezenas
_le pares que faziam forGa

Êle traja,ndo um terno dr:

dscadinho, Chapéu de palha,
.�om aba revirada e debruns

l'errnelh03, lenço grande, com
. ooI1s variados, no pescoço,
;)otina ele cano com elasti�fj

e mnita animação dentro de

para v�ncer os compassos

,!Jsanhados da orquestra!
Os dois nem estavam li-

gando a música.
Iam assim de qualquer gei.,;

to, no redemoinho das
boladas.

si.

.El.a de sáia rodada, de chi
JoiÍiv'ilIe - 21 - Abraço.

ta list::tda, sapatinhos bran-
prezado amigo pela acertada
escolha nosso candidato elee'

em-,
Iam cada vez mais con-.

I
Quatro horas!. �le teve

�lln·1sopressalto. A' festa ia aca-

bar!
Acabar 'com aquela ale·

�ria?' Nf'to! E'ra impossivell
Jm crime! Para que então f

senté vive? Para sofrer só
.nente? Quando se está as-

11m alegre, corta-se a alegria.
�omo faea corta pão! Não!
Não podia ser! Protestou!
:vIas a festa acabou e não

l�OS, ele tirinhas, colar encal'
üado, ele bagas grandes, fa
ces pintadas e muito eletri
samehtô dentro de si.

Dansaram um eito brabo

tentes da vida!

Campos Novos - 20

Acertaclíssima escolha

houve outra maneira: foram
forte quentão, .

os dois para cása. Lá estava

qUIl arrancava uivos, quando :l avósinha deitada aO lado

descia guélas abaixo. dos dois querubins, que são

Que estava bom, estava tudo para êles!

ami-
mesmo!

Aqueles dois foram os A mãesinha sorriu!

"dou" da noite festiva!

I
O paisinho tambén;:t SOl�l'iu:

.. Aqueles dois é que se diver- A festa acabou, mas pa.rn
tiram como gente! êles o mundo continuava

Enquanto os outros dan- sempre em torno claquel�s
savam por vezes empel'tiga- dois pinguinhos de gente,
dos, cheios e mezuras meló- encantos do lar e a razão de

sas, os dois' se derramaram viver dos que sabem ter o

nos bai6e3 remexidos. coração no lugar onde êle

Que estava bom estava

I
dever êstar ...

mesmo! A. SBISSA

go como candidato Govêrno

BOLSA DE VA
LÔRES

Resultado do pregão de

cambiais realizado 2a.- feira,
destinado para importação
de bens ele produção

'

para

emprego exclusivo na lavou:
l'a e pecuária:

ADUBOS

----�-----------,,---,--_.

Francos Francêses

la. categoria - mínimo

máximo - 0,0958
INSETICIDAS

e
IUnião Catarioense de

ES.tad 10les Secuodário�
Dólar :;ôbre a América Recebemos, da União Catarinense de Estudantes Se
la. categoria - mínimo e cundários, o seguinte:

máximo - 38,00 Florianópolis, 15 de Junho de 1955.
- "Of/Cit'cular n. 2-55-56.
Da: União Catarinense de E�tudantes Secundários.
Assunto: Esclarecimento.
A União Cat.arinense de Estudantes Secundários vem,

pelo presente, alertar os estudantes catarinenses da exis

tencia de uma entida.de, formada por um grupo de ele

ment�s subversivos e agitadores que, aquinhoados pelo
... _ ...._�---- _ .._--

pa.rtido comunista brasileiro, dizem-se representantes da

"MUITO GRAVE" I.cla�se, com o f.ito de introduzir, no seio ,da mesma as ideo-
:. loglas bolcheVIstas.

RIO, _28 (V. A.) - O gel1e-1 Em quase todos os pontos do território nacionai, agem'
ral AlcIdes Etcheg'oyen �ez. I

esses elementos com o fito de catequizar os jovens inex
ontem, novas declaraçoes, perientes.
emb?r� indiretas,. S?bre :<t

,
Como se tal não bastasse o Presidente desta pseudo

�0l11lS�aO que preSidIU e que entidade é vitalício; sendo seus congressos realizados com

lIlvestlgou as denuncias ele alguns grêmios por eles fundados e 'mantidos assegUl'an
contrabanclo de produtos do

I

do-lhe o cargo. Os demais membros são escolhidos a dedo

nordes.te, nos �ua�s estaria. São estes os pont.os principais que desabonam êsses indi�
e�volvldo uI? l:mao do pre- ,víduos eomo representantes da classe. ,
slde:1te Cafe FIlho.

.. I A U. C. E. S., de posse de tais argumentos, declara'

Dls�e .� ex-chefe de pohCJa que a única entidade reconhecida e subvencionada pelo
do. Dls�nto �ederal: "O as- Ministério de Educação e C.ltura, pal;a agir em todos os

sunto e
..

mUlto grave e com- fins de atividades secundaristas é a União Brasileira de
plexo .e já entreguei meu re- Estudantes Secundários (UBES).
l�torio ao presIdente da Re-; Aproveitando ensejo ápresentamos nossas

.publica..Somente ele pode-i"Í I S-au.dacões Es-t(\dant.is�

. :d�ddi1�. qe.pla pUbltca.çãó ou JtrIl'aiÜ :l,l�)ier
." ...

,11ao!';
, .

;,1� Fl'í1Eraell1e',
.''- , _. _.. <��;r'

..

x x x

OBSERYAÇAO- - No pe
ríodo compreendido entre
28 de junho a 2 de julho, não
haverá pregão de moedas es

trangeiras, em todas as Bô!
sas elo país.

'Hélio de M. l\ii;mlnrann
Seeretúrio Gérai"·

CORES
- Nos cartazes do Jorge não aparece o ve�'dí'

Por que? Será para não lembrar os tempos dos a.nanÊs
e ela democracia tubercolosa?

- Não! Nada d�,';so! E' porque êle não tem espe

rança mesmo!

PR�TENSÃO
E repetia aquele prOfessor ele portmmês:
- Linguagém vulgal' quer diZeI' linguagem co··

mmn, -simples, desafetaela, tt-ivial, :;eguidu, usada 01:

(Unária, frequente, generalizada.
Tato vulgar lIão quer dizer fato reles, fato baixo

ou fato ínfimo. Vulgar é a língua vernácula. Traduziu
a Bíblia em vulgal', quer dizer: trac1ur.iu a lliblia para.
a ling'ua vernácula.

.

- Vulgar, �o sentido de i'eles é o escrever- des

pretensiosa com c!

SOMBRA FATAL

Tfjucas inteira retumba de entusiasmo com :t

candidatura do seu ilustre filho, dr. Francisco oallotti.
Disso foi testemunha o proprio candidato govel

nista, quandO por lá andou, há dias.
De fracasso em fracasso, regressou desiludido:
- Não há-de ser nada. Tentarei outra veZ. Mas

irei sozinho. Destà ve� fui prejudicado por uma SOIll

bra fatal! Todos fugiam de nós. E não era por minha
causa, que o povo tijuquense é muito educado. Mas de

vez em quando, eu ouvia: "Já traiu o P. S. D. e agora

quer trair Tijucas. Com êle o Jorge não arranja nem

pro cigarro!" Na prÓXima vez irei só.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


