
. ,,1\ DE AVESTRUZ!
'fi OS nossos estimados confrades da

qu� esrrevemos, quando deles, com

scordamos. Preferem tresler-nos. E

)oJ:�uP a .aím, ac�abal11. re.cuando,
H'tO para di3cussoes e:;it.erels ...

negamos, como a ninguem, o di

inião. Se êles, desconfiados e ar

ão nos levassem a irôni,cos ou

. .amos que usurruem de mais Iíber-

.

erêu FI O
�lM'\ÚNCIA '�ESqE";MUITO PREV)�'l'�, �PERADA,;" i,NEVm.'AWU E lMPERi\.T,I A, ESTAVA BEM A

�N� � HQj\fpI �ICO'''. DI ICO 'DA S NrUj\ÇAG. CONTRA A INTE RVENÇÃO NOS DIU»'

JAI&'_C6M OS �SSEDlSTAS 4! l\R1NE-NSÉÍ, NA �OA OU NA MA FORTUNA.

I, qUiettttª�o�s s�ciaig' e dífícul« \riliúria 'nasAb1Ç� cm, 3'" de de JuareZ" Távora, .:&lerêu
.

d d
.' I

I. '

I, a econormcas e fman- tOutubro.
' Ramps, Carlos Luz.. e Etcl:viilO

cerras. '...

f RepeU,a a mínha. tése, f Lins escolher: oique devesse-

6 Ent_endia eu - disse na
l
sem qualquer desapr(!ç1) p�: ser1evl;ldo à c0J;?Sirteração da',

c.�unl:l\> de.meu ,�rtido' - lsoul aíT'n�me dO"e�.-gQv�rn�-. dellil� forças ��rtic.iár}�,
iju� .

o P�rt.ldo SOCl!\J, Demo- I dor de Mmas, abstivf-m: d· �ãttcompereci la es� l't.;.l-
crattco, pesando as re3Pon&a-! votar-na escolha do candída- niao, porque eoírréídíu com (

bllídades de sua posição na to, acompanhando aseseeeões sepultamento 'de meu genro

vida polítíca do país, não elo Rio Grande do Sul, São dr. Augusto Fel're1ra de Pau

- devia tomar a iniciativa de Paulo e Pernambuco. E nr la, mas o deputado Joaquirr'

-I deflagrar a rota política, sem convenção, outra não foi mi- Ramos, que representou a

em\pr.egar 08 melhores esíor- nha atitude, a despeito das secção de Santa Catarina,

;- Ç03 para que a sucessão pre- calorosas aclamações com declarou que esta não pode

sídeneíal, sem perder o cunho que alí fui acolhido. Passa da opinar sobre o nome do

o dernocrátíco, assegurasse :\ ram, então as secções do general Távora sem audíen

ue nação ),lm govêi'no..,pi'estigia- Rio Grande, Pernambuco f eía prévia dos correlígioná

-ro }o por fôrç_8.s, realmente re- Santa Catarinà' a constituir' rios eatarínenses. Na reuníãc

ra- oresentaeívae, ela Vérdade so- a clissidêfi'éia pessedista, que 'Seguinte, a 5 de abril, tomou

e oerrma e {Ia maioria .do povo contínuou a ljugnar pelo se 'conhecimento da comun:

pe- Jo Brasil. congraçamento' dás 'forças oa��o telefonlca desse ílus

I, ou No .díretórío, nacional bati- partidárias, para escolha do tre militar. Elementos do

Hs, me, porque se não escolhesse j candidato comum à sucessãti P.articlo Democrata Cristão,

hem eundtdato sem' audíêneía (to honrado sr. Café Filho: ali presentes, deixaram en

I e orévía das demais forças po- Depois de longo tempo per- trever que seu nome podert»-

�ico. .ítíoas, tàI como patríõtíca- elido, reuniram-se, como re- ainda ressurgír.

ea- mente sugerira o deputado fere a carta-manifesto, no Assentou-se, então q\le o,

Se- Raul Plla, eminente presí -,' dia 4 de Abril, as fôrças pessedistas se reuniriam dín

Idl'o· dente do Partído Libertador. propugnndoras desse eongra- imediato, na residencia
.

do

.ten- Ao enunciar êsse ponto de I camento e resolveram erga- deputado CloVis Pestana, pa

pre- vista, lembro-me bem que fiz I nlzar uma comissão, com- ra, dentre os tres nomes d,?,

Lento l'eferência expressa ao então posta dos presidentes da Unl- lista conhecida, indicar, co

iri%�" governador ehÚto de São ão ,Democrática Nacional, do mo propusera o prêsldente

!lt� Paulo é ao Partido Tr.àbalhls- I-partido Libertador, do Par- da União Democratíca N!l ..

I$ico .. ta Brasileiro, que em aliança tido Democrata Orístãouda cíonal, o oue devi-á sei' leva·

� na- com o PSD, em snnta Oata- ! secção pessedísta ctD Rio 6.· do nos demais partidos. Nes

'inaf contrlbuíra �al'a mínha" do 'Sul, para dentre os .nomes sa oportunídade; cOll)tQ\lquei
, _'-.

'

� nós.
nos falta ._ p:L!'u usarmõs expressões do

UtnLO':; - à COil:iciência cristi e aos olhos

tos euvídos úe ouvir, a coragem de nos

�1ól'l1al sem ligações }Jolíticas.

i)Cus:.tmos aos prezados colegas o cornen

�10 bem lhes �;prouver e alegrar a quem

P.ossa, atos, gestos, atitudes,
decisões de

er que seja. To.�hamo-los de incoerentes

Ias revisões de julgamentos que ora fa

processos terminativos. E�sa foi a nossa

sso o que escremos. O governo Adsrbal R_

, por exemplo, é um fato concluído. Teve

ta
GAZETA, até o último minuto, todos

s.' Depois, a eomecar do prímeíro ínstan

a administração, esses louvores passaram'

�rições, ataques, agressões �iole�tas, vio
':. Aí a íneoerêncía, por nos atínglda e

tla "por Deus e todo mundo", como diz o

'ando justificação equiparadora, citam

tZ,
es que mudamos nossas opinião quanto

'olnei Oliveira e Oswaldo Cabral. Novo

3 confrades! O sr. Oswaldo Cabral, di-'

o situacionis�o, abandona,ndo a po

uxiliou a conquistar com a sua decidi

partidária, atirou-se das comodidades

para a trincheira óposicionista. Fez o

os Filho, com a sua indomável bravura,

145. Fez o que muita gente nunca teve,

,;oragem de fazer: ser opOSição. Con

'com o 'povo que _ elegêra e que, no

"

pôs nas urnas a sentença que tam-

ta. Quanto ao outl'O, teve o nosso a

to se conduzi.u corretamente. DepoL,

(azana dos dinheitos públicos, atra

\';.::111 dos cones da: Assembléia, teve,

os:o:1 formal condenacão.
te, mereceu e continua a mere

l'í).-ções do .>Sr, Governador do

as atenções da ltnprel1R:L que o

hi lógi-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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SER'tIÇO FLÔkE�AL ... ' u � ...�

DELEGACIA }"LORESTAI·· \ -o-

REGIONAL ADMINISTBAÇ.a\O

.. ,cõB.UO" COM O ES'l:ADO �J!j :ei::::: :la�:�:I:�'i6� T�t �::2
S:lNTA CATARINA - Cx, Postal' UI.

A V I S O Diretor: RUBlilN� J.. RAMOS.

A neÍegacia FloreStar- B.tgi�..t
no sentido .;te coibir, ao máximo pos- Gerente:

IlÍvel, as QueimadD,s e derrubadas de mato, afim de tmpe

pedir os desastro�os efeitos eeenêmíees e ecológicos que

acarretam tais práticas; torna' público e chama a atenção

'de todos' os proprietários de férras e iavradores em geral,

para a exigência do cumprimento do Código Flor�tal

(Decr. 23.793 de 23-1-1934) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO

Nenhum proprietário de terras ou lavrador podera

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,

com antecedêneía, l\ necessária litenç� da auto..ldade flo

restal competente, eonrorme dispõe. o Código }I'lorestaJ em

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando Oli Jufratores

-0- .
sujeitos a penaUdf6des.

.

Uma casa de madeira recem-construida, pintada a REFLORES1'AD.Ü;NTO

9,leo. localizada em um terreno de 20x25. Negócio urgen- 'Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

r-�""'e-:-Preço Cr$ 95.000,00. Estreito. cooperação, que mantêm no Estado, dispôe de mudas e se-

-.0-
mentes de espécies n\lrestais e de ornamentação, para ror-

Uma casa de material, localizada num terreno de- necimento aos agriculto.res em geral, interessados no rerle-

10x500 sito a rua 14 de Julho, Estreí;o. Negócio urgente. restamento de suas ttlff�$, IlJ�rn 4e 'pr�!!itllr tQ43 ºrt�nt-ªdo

Preço Cr$ 140.000,00.
técnica necessária. Lembra, alnda, a posiibUhladl! da ob- ....

-0-
tenção de empréstímes para rAflorestamtmto no Sanoo 110 lNFORMAÇúES 8 _. Don�

Uma casa de madeira recem-construlda ainda não Brasil, com juros de 7% e prazo de U anes, U'fElS I 14 -' 8,11

habitada, localizada em um terreno de 10x30, sito em Os interessados em assuntes florestais, para a obten- --o- R' F l' s',
_

d
. l' I

ua e ipe

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00. çao e mareres se arecímentos e requererem aatoríeaeão O leitor enco_Dtur'. nl)lta eo- 15

-0-
de licençapara queimada e derrubadas de mato devem )l!�&! InfUl'maçoe. quOl.ue 1i1t..

- pon

.,..

I'
, díãrramente e doi lIn8QlI.tl): lQlIl! I:lcnm1dt.

Uma casa a Rua Ccnselheíro Mafra. dirigir-lIe às Agências .«'Iorestais lUunicipais ou diretamen- .1ORNAIS 'f1ltf..ü, 19 - Dia

-o--.
'·til,

Itii, te a esta Rtlpal'ijçift, situada à rua Santos Dumont nU (I Jo Esta�o ,.(l��

Uma casa a R'Ia Fernando Machado. I lem FlorJaQóp,*U,
'

\�.�G�Z'dt�,j." d·
••• .. • ,ª.�§ç .i!:ma.

•
A" til qo ..

a te.r li .' , •• , 3,fl7� �l - 8ábi

-o- rTelefone' 2.410 - (Jliii:J;a Poatal, 395. lA. 1!��l!4�· '.' •..•• ,...... 2.0111 Trajano.

Urna granue casa com terreno, em Santo Antônio. Endereço telegJ'áfieo: AliTisUva - VIOl'hHlQn{fU�, @i. C, k�iíW��l�tl�la) • > ..

"_..
IU8S

22 - Oof.'

Preço Cr� 150.000,00.
-- I F" T'. �.- -:- ..- ... l. Cl,lf�4.íl4f1t

.
.

28 - Sái
o

tPfOnqgf) UH
- -

V"
I (i'ortaria) " .. ".,... ".0'6 Conselheíro

Duas casas de madelra, localizadas em um terreno togem com sega
."..... .. 18-1 29 :1r!:.i01'_8

. ,l't .. !'.. 11 ••IHIHUI ••••••••• ••• ..... -

de 20:<28, de tamanhos diferentes, situadas junto a Es- la y ,Milit3r , • " Ui7 íheíre :Mafra. (

cola de Escrita e Fazenda da Marinha, no Estreito. Aceí-
-

ti
ISão Sebost lâe (CIl'. 4,

.

e' rapí e"
.Sllúde) .... ;,.""..... '.UI o Serviço �

ta oferta. Negócio urgente.
.

q.
Mllttu'nidIHI@ Ogl.lígr 0111- Antônio. N ; .

-0- 80 NOS CONFORTAVEIS. MfCRO-ONIBUS DO II cJ�M�'gÓ�a.uii: .. ······ •.m Trajano.
r

,

.
Três magnlf ícos lotes na praia do Bom Abrigo. Pre-

lAPIDO BU
GENTES J\ pressn

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

lC L-BRIIILIIBO» ����j�Ode i!�nb(i�:�l,;.;.�: 1.&1' autorização

Florianópolis It j 1 J' �'ll
' ções) "... • 1.40"

Quatro lotes no centro da cidade. Preço •.••••••..

- a a - omY"l e -- Gur.ftiba rolida (Sala Comias'rio 2.OS8

Cr$ 550.000,00.
�., ,.. _'."'''"A......

- '.
'. ·Policia lGa!!. Delei;a�IÍ) •• IUit'

-0- Agência. nua Deodoro e,quina ...da .
:c9t��1fs�b1fTjlsli

Quatro lotes na cidade de Londrtna, Estado do Pa- _

.. Rua Tenente SIlveira A'ÉREO

raná. Preço Cr$ 180.000,00.
'fAC ••••••••••..••.••••• 1.700 .r- _.

.. __
Cl'u3elro do Sul ••....•. 2.i{l0 rtparelh:.I'

-.. �_.__ . __ .. _ . �-:__::- PSJlflir •.... , •....••••• ,. 1,6'1
em Q;

VIIJ.'ilf •••••• ,.,' ••.•• ,... 1I,'lli
X,Mde 4.",,, ."""..... •...Iii
R,.) .•• , , , •••...•. , .. t.H�
S�Olndill�vlli ,........ 11.1011
HOTlílIS
LU7 , '.11111
Mag!!lltic ••.•.• • .. . • • • • �.271l
Metl'opol •..••.• ""..... 1.1."
LI! Porta , . . . U21

9aclqll. '" )tI .. '.44j
Centl.'1I1 iIfIIIP �.. • �.a1l4
EHtrela •••••• : • '. • • . • . • • • I.,'ll

"kd;�kÉÍi'o ' , , ., . '.1'1111

�.������������������������������_.���.����__�_�•.�

Di.qti� ...•.•••...••••••• �

INDiCADOR PROFISSIONAL
I DR. ilO�fts�STOjê�iRIttDE LA�� li

..

MÉDICO'
.

.

J
CANTIÇAO

Dr.
DRA. WLADYSLAVA DR. I. LOBATO. DR. WALMOR ZOMER ��!cr:e�i�� A�:I.BO!PI!:I ..!: -l\U:DICO .Icu::�:�:W. MUSSI I'ILHO GARCIA Caaa do Rio de Jue1l'. CLíNICA DE. CRIANÇAS PEDIATRJ

••
Dotaçaa do aparelho re.plr.tórlo Dlplolllai. pela I'.eul.... Na.

CLINICA M'tDICA ADULTOS NASCIDO -.

DR N ONIO DIB I
TUBERCULOSl!:

. e10llal de MedlelD. d. Ualvlór·
CARDIOLOGIA },REMA'l'URO�

�_ . A T RADIOGRAFIA.IiI RADTOSCOl'U Ildade do Brull
Contultório: Rua Vitor .ei- Doenças Internas (FALTA DE A.

MUSSI DOS PULMOlilS Ex-InterDo por COIICllrliO U Ma"
reles; 22 Te). 2676. CORAÇAO - FIOADO - TURNA EM C!

_ JI�DICOS _ Cirurgia do 'I'orn teruldade-Eleola, HOJ'ári!ls: Sei'undu, Qu..tta. • RINS .- INTESTINOS PSICOLÓGICOS j

CiRURGlA-JLtNICÃ Formado pela l'iiculdade Nade- (Serviço do Prof. Octávio &..
:,iextll'leIl'U: elA I)E MANEIR

G1IRAI,-PARTOS nal de Medldlla, 'I·lalololllta. drlluel Uma)
Das 16 àa 18 bOfill. 'l'rat.amentn moderno da CONSDL1'OJl�

3�r .. iço eompliltQ ...pich.lI- 'l'iMloc:lrul'II'I�1) do UOI ..I"1 :N ... Ex-Iut.. rno 011) SlIlviço d. Cfrur-
Residência: Rua F.:lipl 80Ja- SIFILIS CONSULTAi �

1..,do da. DOIINÇAS n:l SUBQ- ,

reI.! )tawo.
.

ai. de HOliplt�l L .A. ... Il. 'lo C. ��t\.20·302.-· 2° andar, apt. 1 _.. Consultór16 _ Rua Vi t ';ONSfJLTAS c/ lJl

RAS. com moderno. m6todol ii Lol'llo de eBJlllclanuçlo ..,I. do .elo de JaDelro
•

(' 'ür RESJD�NCIA - 'r

tliagnliiticQiI • tratamento. S. N. T. Ex-interno I JIIx·aula- .IIédJco do BOfllllltaJ •• nil. Hi1ifoTRI"U'iIí uOlSC�O'
Meil't'lles, 22. A'f'ElIiDE CHAMAI

SUl.PORCOPIA - 818TII)10 - tente de etl'1lrrl. do Prof U.. .

C.rldade .1),1.1." q. cu aORARIO
8ALPINGOGRAFIA - ••':'Ã' 0- Gulmarlea (Rf$�.·· IDOE�CAS VIiI S:lNHOItAS - PARAISO .

:

LISII.O BASAL COnl: Felipe B.:,bmld*, 18 _
PAR'roa - OPIIRAOO:lS

. Das 18 a.s 16 horas .

.. Ldtote!"&,'" ,Gr ÚDA' earw- Fone ·.801 éon.: Rua João Pinto D. 18, Operaçíle. 1�mC6 Telefone: Consultório _ .

JUNIOR

Eletrocoacalaçl.. - KalQIJ UU..& Atende em 1I0r. marcada. d.. 16.00 à. 18.00 b('�a•• nhora. _ Clintc:'�:nldal� �I' 3415 ,CLINICA
ESPECIAl

Vlolda .1uba Vsrlll.1ll8. Res.: - aua ••tllvel luntor. Pela manhã atl,nd. di..• Cura0 de E
"

II
_

• • C&IANÇ..t

COlllultõrio: Ru� Trajano. D. 1, 80 - Fone: 2896 I"!a�entll DO lio.pital dl- Hospital dOI Se�d�alu:aç.o;G Rsidência: Rua Jos' do COll,ultaa d•• II

.I" andar _ :lildlficlO do .ont.pio.
Caridade. tado

rei o 1-
V I P

.
. RII. C",n•. 1'ad.-

HorÃrlo: Daa (I ... !li IUIl81 _ DR. YLMAR CORR&A .íl.eãitlêncill: (S�rviç d Pt.
I a e erell'a 158 - Praia Il!.

Or. IlUSSI. CI.fl\rCA M1WJCA
Rua: General .Bittllncollrt a, Andrade)o o ro. ariano c. da Saudade - Coqueiros AnVOGAUL

na, 16 à. 18 bona - Dra, "ONSUL'rA" d
101. C"

•

..........SI
.,. '" a. 10 - .. 11 1'10' 'r) t

,onilulta. - Pela wanJil a8
DR JOSÉ MEDEIl

_u<>
.

raa.,
e II ODe: 2.61121. H(jspital d. C 'd d DR MARIO 'U)"'GlU

-� •

Realdlncl .. ; Annid. Tl'om- R T' d t' r ..
- -_.__ A

arl & I. • '" .IW,w 'VIEIRA

POWIIQ 11-1.
ua Ir. en " oi _ .. rOO•• {'11; DR NE''i'tti'lON

tarde da. liau III .m dian- DHAUSEN
, •

• ."'.1. te no con.ultório 'Rua liuo•• CL'
- ADVOGADO -

DR. JOSl: TAVARE D'AVILA Machado 17 :;a.qllll.. ,I. Ttra.
lNICA MÉDICA D. ADUL'l'OS C·aixa floital Uíl - na].

DR. JúLIO DOm IRACEMA CIRURGIA GaR.U
. dente�. Tel: 216íl c.I!l CRIANCAS . Santa Cdarina.

V1ElRA
Doença. de Senhor.. _ Prarto-I .Reildencla - raa l'reliClllta

onaultõrio - Rua Júlo l'l'll- ---------....::

MOLE'STl..'\S NJ:RVOSAS )I 10g'la _ ElelrlcJdad. Mé4Iica
Coutlabo«'.

to, l.(t - Tel. M. '16».

K.DICO
MENTA1S - CLl1HCA GERAL C I'" b CLIN1(·.t.·

C!'Piaulta.: Da. , i•• kOf �

I! 'PECI LI K
1), Sel'vico Na�ioual d. ))<)60'

onsu .0rlO: AUII Vitor Ih1·
.

.
Residência: Rua a.t.v.. i.:

:s A �TA� JI OLHOS, çliS Id.tlotai.,
�e)el n. 28 - Telefone: 1807. .

de •• Dlor 46 'I' I 28

OUVlUOS, NARIZ. GABGANT4 Chefe do Amha)d
" 111"1' Consultll\l: Du li lota. 4Im

OLHOS - OUVIDOS -- H4iUZ
.' e.

.
li.

TR.nAJfJlN'fO • OpaUO'\1:S
1), •

-:'Idiante,
.il GARGANT4

.

.

' .

lafra-V.rUllólb(l _ Nab.Uaaçlt. - ne.p�:::::ra do Uvít 1;'1 _

J(esi';ênda� FOlie, 1.4ZI ,DO I D�. NEY PERRONE t. Es�ecJahsta em TI

Uhr.·So� Colônia Sant'AfII
P

. Rua: Dlumenau n, 71. DR. hUER.!lEIRO DA i'ONUCÃ MUND

l
nas.

ta.IIID'a
_

4. It•••IC. ce. Conovulaoterapí. p.lo �l.tro- I�OE'NÇAS DO APAKli:LHO DI-
Chefe do �erviço d. 0'1'021·

:
Formado pela Faculdad._ Had Cura r1dicaJ tia

.

- .. "..eraçi4ll) . choque • cudiuol. IIlI\:'!.iD ••',,_ �Ei.)TIVO - ULCERAS DO liS- �o do H08J:lts.J d. Flortanópoll. :lIaol d. Medicina Uníveuíd •.

t::::r�IIo;:�:!!o-:-; &��:�..t pia. �1I1&rloterapi•. P.. iec':IIl'a;.;:;.. 'l.O.\L\gO B DUODINO, 4UR- lossue a
_

CLINICA OI

AFAUAI
do .8tall1

lide a parelho ien Ito-urlJlãr

,I. Oto-'i:tll.ul.. t1ll1eleL (aalco
CO�SUL1'A8: ..... rça. I !4uJ" UlA.DE���TOLOGIA II cu- ��Z�A���T�Ofi�OS P4.lU

A
�1O 1). J�.I.RO

I
Doenças do apal'el

8. htdu)
tu da. 16 ã. li lIoras !l.h· CA O.l&AL da ESPECIAUDADII DiNHO"-! perfelçoamente na "CIII. d. Horáriol 101L á

Borlrlo daa • �. 111 ...rail a I
t mllnhi)

. .'
DR JULIO PAUPI'l'Z C J _

Sau�" Sio JUau.l" ".

1,. ;3
•

li.. 16 ai 18 tlor•• ,

Rua Anlta �arlbaldl. iliJQIl.__ J.c'UlO Ho��j�li.1 pala IIIllIlli ao Prol. J'ernando Pauliuu ConsultorlO: R. Til:

Con.1i)tblo: ._ �ua VI ..... .ii.I-
de .<?ener�l ,Blttaocoiln.. .', .

I
Interno por- I -'lo. do S.rvico 3246-

rllle. lei __ Ji'on. 116'71
·R.b:SIDENCUI .illa .�oC:Il1f.VI\. I Ex Interno d. 20· 'Dfllrmaria A 'IARD.Iil -.daa ••1 I - de Cirurgill .

Rea. _ ba S10 jorra II _

139 Tel.ll901 le
Serviço de

&,Bstro.enteroIOlllia,nocg��SULTO.Kl0· �rot. hdro d••oua Res1dencia: R. La
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.
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Prot. f.>távio k'ldrita�. Ljma
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• .

Austregelllo). .

nndt n ua 'lil. 2111b [nterrlO por I .00 do p. nt',

.C�RtlRGl�O.DENn81A [loa Senl::ol de Chnlea ,..ra.&.I1 i
.

Ex interno do HOlpjba! mater-

J
-

. Socorro
.

Chnlca -. Clt\lt&,la - l'tot..e da A.ulat"uda Municipal II I!�,,- mdade V, Amaral. DR ANTONTO MONiZ 01" •

V.nt'ria i
,.. ,pital de �atldad. DOENÇAS !N'!':litNU '..

•

I CLlNH' ERé:ÇO�S ,

Ralol .x I latra-Vl!'va'�s jCLiNJCA "'KilDICA OJl ClU.A..N· Coração. :E.tôma,o lDia.tiDO DE ARAGAO DOE'
.A Dl!; !'. ULT

Conlultórlo • Rui4beial "II. CAS I AOUL1'Oill tirado I viaa biliare�. RIa. o.,.� CiRURGIA TIU!lUMATOLDGU cONstl�,�fli JJENE'OR.�S
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- A.l.rti• - riol I ataro,

•

1
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1'.111011': Illi. .

Couultjrio: Roa Mune. ••• Cou.ultórlo' 'Vitcr
·

..tral.. Consultório: Joio' t'into, li. '10.
I a e, dladameDte d.a 8 U

Conaulta.: daa S.OO " 11.18 ICb.aao.
7 .� Counltu II.. 11 ... !I. . D�1I1 11i ài 17 dláriam"n'., 2& 3& 4& d

.

e dai 1-'.00 ta 18 bar.. 18 b(ira� .

Vai 16 l. la baru. Mellos lto. Sábadoa . �s 14 as 1� ho�as.
Excluslvament. com lI:.ora ma-r- RII••dellcu.: Ral Ihreclllll (iu!- Reliidência: Rila Bilillhiva III. Res: Bocaiuva 111': �o Consu!tol'lo à Rua Joao Pmto

..... lbnmiõ. , .- :'-<lue; '7ij) Fone: �"8, FODe: __ t..'lU. nr; .l� p andar).
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Ano .•••• , ••• ,... .• Cl'f 170.00
Semestre ., ,.. Cr$ iO,UO

No IDlerior
Ano .•••••.•. .•••.• Crf 2.�0.OO
S.mestJ'9 ......•.•.... CrfllO.OO
Anúncio mediante -cntrâto.
OB orii'in'lid. melimo não pll

bllcados, não aerão de Jlvidol.
A direção não •• relpon.al,U,.. j....eloll �on.ceitl)ii emitido!! 'Iil. i::-

tlrol a.lll!"�ºI' '.
-----'

Florianópolis,

A It(()BIlJÂRIA "MIGUEL DAUXH

DOMINGOS ... Da
'-QUINO

litepru8I1ta>lt.. :
RepraseDtaçõe. .A. 8. L"n.

Ltda,
Rua Senador ·l)i\nt.. , 40 ,- i"

andar.
Tel.: 22-61)24 -- Rio d. ;alleil'o.
Rua lIi de Novembro 228 6u

andar 8ala UI - Sio PaQlo.

INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE
/ VENDE

Uma casa ampla, cOllstl'.uida em um terreno de

20xi9,50, localizada no centro da cidade, sendo parte fi

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

Cr$ 800.000,00. Negócio m-gehte..

US'NATUllAS
:'JI Capil"

-0-

Duas casas, localizadas em um terreno de 9x5S, sito

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

Preço Sr$ SOO.OOO,oo.
-0-

Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito

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

PNço Cr$ 220.000;00.

-0-

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

oferta:.
-0-

Uma casa situada na Praia do Bom Abrigo, e um lo

te anexo, com on ibus- na porta. Preço Cr$ 150.000,00.
rende·se a casa ou o terreno em separado.

-0-

Duas ('asas de material, situadas no Morro do

falda, tendo cada casa seis peças. Preço das duas

Cr$ 150.000,00. Facilita-se pagamento.

Ge-

ftJ
Viagens

Escl
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mos al-'E:
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prejudt
1TIit

�

, I

R
Radtugranaa
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utero e lH

ção da�
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Medidas eJi:�
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DlàJ'lamente

UR. AN'l'ONIO F

Restau
RUA Ilarech&l J

Em Lagel, no
Deaconto especl!

Lávando 'com- Sabão

\?iraem. Es�ecialidade
da Gla.l'nm lIIUlTIIAt'r"'"Blldlle. (1I1rea realltrada)
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e dlDbelro
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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0.81.0$ •••Atla
AVAl rCARlOS RENAUX SERÃO' 'OS'PROTAGONISTAS DO PRÉUO DE OOMINGO, NESTA CAPITAl, PELO I

DOS CLÁSSICOS "NELSON·MAIA ·MACHADO". DA RODADA DE DO,M'INGOCONSTAM MAIS 05 SEGUINTES
AMtRICA X FERROVIÁRIO, EM JOINVllLE; PALMEIRAS X CAXIAS. 'EM B�UMENAU E HERCI1IO lUZ' X FIG},'t

'" � �,,;,,���:.;��t:ij�
,

EM TUBARÃO
'

.......� � �

"O E�taâ_o EsportiVt
.._ � _•••••••••••••••••••••••••�.l'�·_�-.·w��- ..!".r _-""••••••••••fI .

I
•

• •

VI E ·GfOVANI ESTREAI
GRrMIO PORTO ALEGCoroada de p\leno 'êxito a Corrida

da Fogueira de' 1955
._-

DfPARA�BENS A .��TIDADEfRES'DIDA PELO DR. JOAO BATISTA' BONNASSIS
4 x o sõbre o Juven

.

Os dianteiros. Vi e Gio- apresentaç
vani ex-defensores do Caxias lhores, Ir

Como acontece todos os ÔO C. R, Saldanha da Ga- do fêcn ico Arruda Salomé '\)0 José, Schlindwein
e Atlético Catarínense, res- l'ecomenl?tl�1

, pectivarnente, extreiaram .

it � r

anos, a Federação Atlética fnA, com 188 pontos que, após lastimar a atitude G. E, Paysandú qUISI os -rre

domingo no Grêmio Porto posição. E (I

Catari?ense l'�al,izou no ,dia,' Jil'lí!:!,"!fl,10 ges1� esportfvo I
de Wa ldemar ��'iago,. diz�n- 100 .JacÓ' Soares --: C.

A legrense, contra o Juven- indlscutivelrm
24 de jun ho lllhmO'lf,l prova .A mnts bela pagina espor- do que a família olimpica Atlético Catarinense

.

,
-. tu de, num cotejo em que o menos produz i

prevista em seu calendal'Ío; iil'a <lH Corrídn da Fogueira jamais o aceitaria' como 11° Darci Fagundes - C,

ti t di I I f'
'

·t I {'I E D I t t I TO' P d' pi-imeiro venceu por 4 x O, bisse um fí •.'}\espor lVO, a ra iciona pro-j 01 escri il pe o u..... uque at!e .il", preme eu 80 enemen- J',. aysanuu -
,

-, gols de Juarez (2), Figueiró e uma qualid
va rústica denorniua da COI'- de Caxias,. de Hlumeuau, te que tudo f'aria para que 12°,José Simas - C. Atlé-

.

j
, e Vital'. Vejamos como o sador". ')

rida da Fogueira. Este ano, 'lllt', por íutermédío de seu o Olimpieo _lf'vtmtesse o ti- tiro Oatartnense I"Correio do Povo" viu a
tom o fito de mais íncenti- i'c'!.li'egenbI1té e Vice-presi- tu lo de Campeeão dessa pro- 1::;0 Bruno. Teodoro

vai' a participação de atle- dente, Capitâo Alírio Gran- va com uma equipe que iria G. E, Duque de Caxias vtuação daqueles dois últi-
I

O mesmo jor

tas flue praticam corridas de ja, após consultar os atle- preparar e onde desponta- 140 Nelson da Silveira _

.nos valores! itarinense -Iuar
"O ponteiro Vi teve uma dos melhores r'

fundo, a FAC instituiu mais Las "d > sua equipe, solicitou riam novos atletas da cate- K C. Caiçara
uma taça, denominada "Pre- cl:1 FAC permissão para que gor ia de Wa ldemar Thiago. 15° Sa ul Sestrem - C. E.

feitura Municipal", destina- o C. E. Paysaridú, de Brus- Eis porque o Olimpiêo per- Paysandú
da à melhor equipe de en- que, Que obtivera o mesmo deu a Corrida da Fogueira' 16° 'Gilson de Souza

tidade filiada partícipan- número de pontos, part.lci- e a posse definitiva do tro- G. E. Olímp-ico
te, cuja posse definitiva ca- pass_e elo prêmio

.

destinado féu.
,,� I 17° 'I'rog ildc Es�eves-

berá à equipe que conseguir .io primeiro classificado. Avante, Ol ímpico, nao es- G. E. Duque de Caxias '

vencer a prova durante Tendo o Conselho 'I'écn íco mereçam seus dirigentes que
I 18°.José Ferreira - E. C.

três anos consecutivos ou da FAC se man ifestado f'a- isso ê esporte! l�cai<:a�'acinco alternados. Além des- voravelmente a. êste, belo 19,,° Berroldo da Silva -

ta existe mais uma taça gesto esportivo foi permiti- clàssificação ,hldi�idllal I
G. ,E. Duq,ue de ,Caxias

com a mesma. finalidade e do que o C, E. Paysandú, na l° Waldemar _ 'I'iago . '_200 Ar! Jaco Gomes-

que" há dois anos' consecu- Jaça de posse transitória G. E. Duque de Caxias - C. E. Payssn dü
tívos estava de posse do :',P,l;ef�itul'a de Ftoríanópo- tempo 1�'34" .

.

"

, I "Estes são os 20 primeiros
Grêmio Esport.ívo Olímpico, .,IS ,tIvesse seu nome ms- 2° Guilherme Dungo Jr, COlüC,3dü8 tendo 03 10 prí
de Bíumena u. Para os dez ';l'itn. como vencedor, ao- la- �. C. -E. PàysaJlâú __:;,.�tempo" IllI;:lros, l'ecebido ,COIllO prê
melhore" atlétas classificzl;. (lo dB '(Seu co-irmão ó G. E., .19'18�' "

. -.I
,mio uma medalha especiaL

.dos a FAC �qt1�bele�'ell."'�úW�íftl{lli1e,'d.e Ca�i!ls: E"'1i'> �tb _�6;�nu:nno Silv!'l -- G, :E,;D�qgO iI,lsc�iti!s
'.

anenas 53

premio medalhas InetIVUlll- tliele dl) G� Ei. Dlll1UO de Ca-. OlIlnpLCo __ I a.rletas terJUma.'am a 'P1'9va,
ais. O êxito da medida não x.ins impl'es!;,ionou viv:1men- 4° ,Walmor Schroeder - tendo sido desclassi:fic:ados,

�
._ se fez eISpera r, pois nada te a assistência que lotava a_ C.' Atlético Catarin�l1se ! por atitude anti-esportiva,

.

menos de 80 àtIetas parti- séde' da FAC, -sendo recebi- 5° Sieg'mundó Hiemich' somente um atleta. Ao que

eiparam dessa 'Corrida rú8- da poi' verdadeira ovação, - G. E, Otímpico I soubemos, pretende,ll FAG.
ticn, sendo de se no�ar qu.e tendo o presi.dente da FA.C, I 6°' E(�uar.do Silveira

-, no, P,l'ÓXi�1O. ano, ,ins,tituirdestes, setenta e tres devl- dr. João Batista Bonnass1s, ,G. E. Úllmplco
.

novos prenllOS e estRbelecer

damente inscritos por clu- feito consignar, com belís-I 7° Genésio Pel'eÍl;:a. -:- G.,· nova� modalidades' de clas

bes filiados. A maior repl'e- simo e plaudido improvi.so, E. Duque de Caxias s'ificaç:ão para que os pré
sentação foi a do G1ube'Atlé- o ,gesto do Duque de Caxias 80 Abelardo Ramos - ;mios atinjam o maior núme-

tico Catarinel1se, seguida pe- tl0S anais da. Corrida da C, R. Saldanha da Gama 1'0 possível de atletas.

los seguinte;;; clubes: G, E, Fog'ueira, determinando; a- ,--'.---.-.. ---- .. _-- ". - __ o ---'-�

•

Olímpico, C.., Blumenau; 'nda, consiasse de nota ofi- FA'lANDO 'O'"SR[ BA'SiQUEJEBOlE. C. Paysandú, de BruS(lUe; ·ial p:1l'à conhecimento de 'J .[.... -" SEGUIU ALTAIR.
_--B.o!?ijiuvá E. C" desta Capi- odas as entidades filiadas. p'

'

b":: C""
-

"d' A E' C'
./

.COhl destino à cidade de
uI; G. E. Duque de Ca- O G. E. OliJU]lico e a Cor- ,ara e'ns""" ª.rav:J,n=r o·' r . . ...

_
'

ti u- ',auro lVluller seguiu·terça-
xias, de Blumenau; Caiça- rida da }<'og'ueit'a

P' 'R b'
-

"'5 l
'eira. o jovem Altail' Da-

ra, 0(' Saco dos Limões e Causou espécie aos enten- '0-r '.0, erto''., Olf.Z'a emos. lielski, integrante da equi-
C. R. Saldanha da Gama, de ,lidos de provas rústicas a . ,

o'
, � , te da. A. E. Austria, onde

(;ol'ueÍl'os. A corrida tinha "lassificaçã'o dI:) G. E. Olim- F'inalu'lent'e_" fói re-alizado rebotes defensiv'os. Borba
'1 iunto de seus fRmiliares

significado especial para o pico,' de Blumenau, à cuja o Torneio-Inído' do's' I!dul- foi apenas uma sombra. Odi-_ .

. ')assará suas férias escola-
G. E. Olímpico, pois mais frente, cor1l0 técnico está o tORo Api'esentaram�se 'o Clu� Ion; que não conheciamos,

, r< f ,'es, Ao Altair, uma das pro-
uma vitória por equipe, da;- competente Edgar Arruda be Atletico uatarinense, o pal'eceu.-nos sem preparo í- .

. 'nessas de nosso futebol, as

ria a esta entidade de BIu- Salomé, Com uma equipe de Clube Doze de Agôsto e o sico. ,Mál'io Abreu não ap'a· i O Centro" de Irr:!
_

f'
.,

d 17 ti t 01" f' C d A E C T" N A'tl't' f d (Iossas felicitações. 1menau a posse de 'll1ltJva e
.

a e ,as, o lmplCO ICOU ,aravana. o l' . . eCl1l- receu. o e HlO, orma o Menta -"Amor e Luz" ,

um troféu em cuja posse es':- classificado em 30. Ju.g·ar, c'amente, o '1'orneio fof fra- em sua quase totalidad'e POl; ......so-es E::ote'rl'cas, "oda',I . TEU� EM EXPERmNCIA""" u [

tava há dois anos consecu- com 72 pontos, cêl'ca, p01'- co, Fraco também em sensa- element.'ôs !ll!e, pertenceram NO PAYSANDÚ gundas feiras, às 20,30
tivos, tanto, de 15 pontos atl'az do ções. E isto porque apenas ao Lirac, vimos Pessi, como

Fomos informados que ó Conselheiro Maha. 33
Class�ficação por equipe Duque de Caxias e Paysan- a equipe do Capitão Cintra sempl'e preocupado com �

ó1ayer �Telé ligado ao plan- ,ndar,
.._ '_ Fo.i not.ada um.a disput.a,' JÚ. O mofivo se .deve ao fa-Ise. apresentou .bem. Por si-Id,efes,::!' esç.lll��el,'ld,o que eXis,,' l ENTRADA FRANg', 'b M'

.. I te'! do Tamandal.'é e,stá trei- " . ._l'enhIda das equIpes partl- to de que o atleta Walde_ nal ate que mUito em. os- te ataque, Lemo, com atos -. _

, . ..,. f' H1.ndo na eqUIpe do Pay-
eipantes, pois o G. E. Pay- mal' Thiago de Sousa, espe- trou um enormeA SUperlOrl- e' baixos,; Ferrari, es' orça-:- " I t
sandú de Brusqlle tel'mi- C'Íalistã nesta prova. e que, 'dade sôbre sens rivai� e- �Io como." ',sem:rrre; E.l;ico, !Í\il'�1d� f

E ·um dbom e ;mendo• ,
"

"
,� "

... �. pOIS; ue enden o as cores o

nau empatado no numero ha tres ttnos'consecuhvos a \'enceu como quis mesmo compI;etal;nente fora de fQl'.- R'"' .. ,

,

",
t d

de lJOntos co� o G. E. Du- \'en"e .

com c.ategoria,- não desfalcada ,de Zé Carlos, cu- ma; pe(�Hnho, et11borâ' ,�inJlá ,a,d1Um >' �o 9ampeonado e

,,' ,

.

, ",
' �". amadores do ,ano passa o se

que de Caxias de Blumenau. roL insedto pelo Olímpico, ia tr;msferéncic3 aínda n,ão dIsperSIVO, t�ve- ,boa _atlJ.a- .
.

.

. , ·d' t
.

'. . - .

�

R
<

d'
-

d �a
� constltmu numa ,a;s a 1'a-

Ambos obtIveram 57 1)on- lendo ,feito .declaração ex- "h,ego!! de São P<lU!O, Assim, çao,; ozen o,' coman an o, ,�, "O h
.,

, , ,'> ,'.:
.

'.
.. � ,toes: aso ven a a ser con-

tos. Entretanto como essa ;JJ'€�S:1' de que sua inscriç,ão c,'I"Caravima fOI q',uem saI,vou ,e ,bom elemeijto, SemIJ.i:.e pe- ."

t·
". , 'l . �

,

I I G
'

D rr<" , 1 ',-
' ,'.'

N d' b tra ado perdera o a Vl-l'U-

prova não póde ter,minar en- 21'a vá ida pe o x. E. uque 00... 1. ornelO, _
e ta-IV.e:zr

, seJa 'L'lgoso; - a.Qo esteve em
b 'd" E t"

'

d
" ,

� .' I"
'

",; •• d
. ,�,

t..l· ra o AI relto um e se.us

patada, o Conselho· 'J'ecl1lco de Caxias.· Esta atitude do quem possa .sa \�ar�o· Jfps?p ms·pu ii o,; apresen anilo un) ".' ,',
,',

.

"; fUí,- }<'ÀC deu a vit.ória da ,.':dOl'OSO r,tlét;) r'elJel'ülltin basql1i;'t.éból.·� FOl'm�clo .'iJ).iw" �g.D calmo e:sóJ)rio, melhJ?reê ·e,l!'lmentos.

prova ao G. E, Duque de !ú,.;fa\'(H'llVelmp11Íe liO seio jogadores �ltos e com �é- .'D�q.i�· q�rerllOs env-iar

Cilxias, baseado no critério .h to�cida e dos sócios do lente Índfcê téc'nico � físicb" :ao' 'G'ürM>ana do Ar, os nos-_
de que o desempate se dará G. E. Olímpico, de Blüme- j () grande Llvorito qo Cam:' �os panibens, e os votos que,

em favor da el�tidade a que nau.. qLJe fo} o clubti que o peoni)to -do corI'en.te. 'ano, ctmti.!)uem aS»Ím. SURS vi-,
pec.tencer o atleta melhor �rojet.ou no t:enário gespor- Serafim, -foi a sua ',grf1nd� tór'ias não ct.ei�xaram-, dÚ-vj.." ":.

� classificado. Coube .•assiih. à 1í-vo .. do Estado.- Tentou, ain- fi,guí'â. Imprei?sionante a elas, Poré91 �uiJc'a. é demais

vitória M G. E:Duque' pe-' da,'.o t�lliC(} 'Ed{i{l r .Arruda 3üa atuaç.ão. Notavel, mes- uni cop.selho; !Ião fa�ilité:u.,
Caxias, p(lrA�ue-, o,, a11�ta� $::tlQfi1é, perante a �AC, Ine- ma. tJltrfipa�.gou· a espeeta- Continnem Ü'eÍ'l1ando, e não'

Wa.ldl!mar Thi,ago; _.:q·ue t� \liante"'w:ot�'3t9, resalvél' ês- tiva g'eraI: A)do Nunes, eo- ,se julguem .absoluta.m,:ute
1'0 ,o })l'imyko lugal', esta'- fe problema, Entretanto, di- mo sempre, o ltcondotíere" campeões por antecedência".'

va ÍiI��Í'1to, regularmen.te,· \:lt-� do regu,lar�'lê:ríto da Cor- da eQU}lIe, mosfrou _que ain: IA equip, e, �o C51l'avana é â�s:
_PJÀ!o citado clube, Assim a ,'jÜf' da ,F'og'nel,ra, art,' "{o, da se en,Çontl'l) em forma. ,-RâS qué"da.o g'o_sto aos aSSlS

classificação por equipe fi- qqe eXl)re�Sitlnente 'declilfl)- �e,'J" companheíros tiveram, tentes de a veremjogar. Se.u
cou sendo a seguinte: essa pl'ova. como liVl'e e' de bmb�m muito boas ,atua." con-tra-ata��isftutivel- A Casa n. 12 np

l0 lligar - G. E. Duque l'espo,nsabilidatle individual, I�ões tornaúdo assim plellR;- lfIentf)_ Sira .grande· arf!l8l, é Ouro Preto).
de Caxias, com 57 pontos o, Conselho Técnico,da !FAC, ment.e· ,iustWéada a condi,. �mpreSSiOl)Ill1te, lVIarea-mui-. A Casa' n. C1:

20 lugar _ ç. E. Paysan- diante do dócumel'lto firlna-" �ão' ele favül'itos. No Chí�e to bem. Os rebotes" são" 8em� .As Casas na

dú, com 57 pontos rIo por Waldemar -"l'hiago de 'Doze, formaram Tica, H�lio pre seu,s. R�unindo tudo is" Uma casa de

;:la G, E. Olímpico" com 72 q�l� sua inscrição só, era Láll�e,. Eorja, 'Kalil, ,odUon l t?, _
e nlt�Ul'�l��nte o que já

I
com o terreno

pontos. va!1da pelo Duque ále Ca- 'e MarIO .Abr�l1, íOendo qüe ficou dlto, aCIma (altura e, _, Uma easa

40 Clube Atlético' Gata,Fi- x.ia.:l, d�CüÚu q�sua par- apenas Tica e Hél�o Lange; p�'eparo ,físi�o), t�l'�mos eo- t
.-

\�A �ll�f�.LANIA tU.t".. da estrada do

tlclpaç�o .. era 'egular por salvaram. Kalil esteve, tao uma· eq,.lllpe pratica e mo- :..;.. d: D.L" a c '40000 00
:- "

I
d

'

b" P
, .........Ul'. � U nAIU" A. I

. ,

e8;ta, •. ,;fJtJ
' o erna e o JetJva. aMbens, � __ ,

,

. ,.,'
"

" �
•

A tratar Cf

tüÇt�,;"'tà hiH,,!:Y.:aI . .... "i".�,�'"""!.,..,.,�""""'"

;Lavade
.

. I I

ADÃO CONTRATADO PE-j Oferece-se la

1:0 TAlVIANDARÉ ciente, cuidado:
Assinou contrato pelo -es-I econômica e hiltl

)a<;o de um ano com o Ta- trabalhar 5 dias
naridsré o herculeo player experiência, sem

I

\dAo Nogueir-a. Trata-se de ou qualquer comp
un jogador já conhecido

. Tratar a Rua I

)01' nós e que poderá, bri- 'vIafra, 6 tone �3J'
har em seu novo clube. ?ereil'a Oliveira �

a Lavaroupa Pril'
I.lI'l'úLA E LEI�O NO ,uJm :df' lavar ni�>PAUVA RAlHOS -��
ACRba o GUlU'ani dé so- (

frei' duas !'l�.il.;1fles perdas.
!efel'imo-nos aos dianteiro
�itóla e ao arqueiro Leio
<luas grandes promessas' de
',osso futebol que se trans

feriram para o Pa.ula Ra
nos. Reforça-se. assim o cln
�)e da estréia solitaria, ago

'a sôbl'ü o comando de Wal-'

V,Á R I A S

til' Mafl':1, para o Campeo
.HltO.'

CJNE SAO JOSE
As 3 � 8 horas.

Robert RYAN - Barbara.
STANWYCK - Paul DOU
GLAS em:
so A MULHER PECA
No Programa:
Fatos em Revista, Nac.
Preços: 10,00 - 5,00 .

Censura até 18 anos.

As 5 - 8 horas.
O filme do momento ...

O drama. que movimentou
»do PR ís , ,. Milagres Na
'erra - Fé esperança e Ca
dadr . ..

O PODEU DA FÉ
"arnbáu a cidade dos lVIi-'
gres )
iVej,l e Ouça: -- os para
ices andam - os mudos
,,,m - os cegos vêm. , ,

, o Programa:
ot.ic ias Da Semana. Na c.

'lreços: 10,00 - 5,00.
.ensura até 5 anos.

I
As 8 horas.

Üt't LANCASTER em:

)J\íENS DO DESEUTO
Techn icolor

Programa:
lsr.gens Do Brasil. Na c.
ços: 9,00 - 4,5ü,
jBLlf3 até 14 anos,

. .unvUN em:

'J\l FHONTUl{A

0-
,00 - ,-"DO,

até 14 anos,

8 horas
�CKER ,- Ilka
ral'del FILHO

As 8 hora.s
�ORASTEIRO IN

O Com: Charles

10NRA SEM FRON
í Com: Rory Calhoun

';rAMBO�ES FEITI
GS 3/4 Eps,

Dê um B01\1 ABRIGO )grama:
saúde construindo sua H Carioca, Nac,

de pr�ia num local"'piC eços: 7,00 - 3,50,
e salubre.

'

Isura até 14 anos;

Ja€iüt.o Avila da Luz anoel Bertoncini

_

e e

Alba Wietltorn da L{ pizzolatti Bertondni

pa'rticip:t.m aos pare, ,os o contrato de' casa-
mento de seus filhos

Zélia Wiethorll a
Florianópolis 26

. VENDE-SE AS SI

i lio Bertoncini
1955. OrIeãs

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

(antiga Visconde

.'
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�� -u� BO::�-:;� , �U" Isaúde, ennstrulndo sua casa,

de praia num local pltôresco
I

e salubre. I

��!�:ocl�á,P��;!�n:�a��ta ��
I Slo'dlcato dos E·--'mp-.-no'-.Co-me-rc-io-=D-I·-ar�l·n--'-::�d-a--·M-

..

··-·--et-rop-·ol·-e·--·· .:-��._.-chuva ar'tíficlal.

de '·Ior·lanõpoll's . ,J a .Além disso, os estudos re-
IIatívos a um fenômeno des-
. NOTíCIA PARA DISSIPAR No fim porém, cta oleai-

conhecido nos dias de Mark DFANISMO. . . dade, pelas arquibancadas
FmTAL PAR'\. REGISTnO DE CHAI'AS E I d' tádi d ITwain, a bomba atômica, já Pode-se amannecer com o o maior es a 10 o mune o,.

C{}NVOC:H�.AO' DE ELEIÇÕES .

di h
.

convenceram muitos cíentís- maior bom humor, com o, passaram a angarrar ln el-

tas que explosões daquela .. melhor' dós sorrisos depen- t'O para 0::\ expedicionários.
bomba não produziam efeito Fnco saber aos (jUP virem o presente ou_ dele _ tIvere�1 durados nos lábios, com oti- Isto prova a falta ele as-

algum sôôbre as "pecultart- .onnccnnento que, no dia 15 de j�1l1ho cl� 19�5, ser�o realt- I misrno e cheio de ufanismo. s.istência do govêrno aos

dueles" do tempo. Na realída- adas neste Smdica to, em sua séde social, ,a rua I'rajano
Mas começa-se a ler os jor- nossos hefóicos "pracinhas"

ele, os cíentístas duvidam que
ir. 14 1ü. andar as eleícôes para sua Diretoria, l,nembros elo

11", is. Vem;' políticn, um real q ue escreveram com sangue
o tempo do verão e do in- .ionselho Plscnl, ficando o prazo d� (5) .cinco dias que eo!'- saco ·de gatos em que n in- na Europa, páginas de va

verno nos últimos anos tenha era fi. partir ela prirn�ira pnbli.caçao dêste, pal'�o l'eglsL:�O g'u ém se �nhml'le.· Com as lor para o soldado hras ileí
sido de qualquer forma mais te ch:111US .na 8'êCrelilna, de acõrdo (;()1l1 � _:ll�po.-;t.o no IH

�,. ele icões a se aproximarem, 1'0.

peculiar que em qualquer ou- ';0, nas ínstruçôes aprovadas na Portaria Ministeríal nO. L, com' os dias conrendo im- Quanclo a gente sabe es-,
noca.

le 11 ele Fevereiro ele 1954,
plae àvelmente, a gente a in- tal' o Cais do pôrto cheio ele

"I previsão do tempo 08
Os requerimentos para o registro ele chapas deverão

da sem ver no hor-izonte o automóveis de 1 uxo que con-

notáveis "cérebros" e.letrôni- :['1' apresentadas n� Seactaria em tres (�) vias, asslna:l,�s '. errladeiro homem, aquêle tinuam a entrar no país,
cos de recente rabríeacâo doa dor iodos os .candídatos pessoalmente, �ao SjendOdPerl111ttl- oue noder!a e deveria ser o apesar de estarmos sem di
ouaís o lJNIVAC consÚtul um I da, pum t3.1 rim. f: outorgn ele. procuraçao, e .even ,.0 con ar ;I'dvador do Brastl, nesta,

,- 1
.

tâo jn' la;; requisltns previstos nos Estados desta En.!Jdade e na le-
no,." tic.ência grflve que I1tra-eí.emp o lamoso es ao PIO- ,

t "t' j
" '" '"

. .

I lt d C"is1ac-",0 Sindil'al v!gen e e m3 TUlC os com as provas eXlgl-�,!,� 10rClOnam: o' resu'a OS,roO
'

,

, . t
_ ,\'e;;;:;amos.--

."

E'
.

1 bt d::1.:1 110 Art. 11 § 1" dali Insvruçoes. I' E d' aAl1I'mo chega mal's!lla.glllllCOS. passIVe �'e1'- n.'�·" ", ')9 l�" .! .1 }[.'5'
' o. es ' .<

.

". at'·,· f""! �<lOll"lnopvll:i, �, c" Jun.lO c,e lJ.:J .

tnrde rom uma notícin: Nose ae-ora um ;,!tapa, 1l.0s_eIl-
.. 'l'I.':;'tCI·1I I'C1'elt'a Filho _ Presidenteeo comp.ldornm 36 horas ele i.�";�..�".ut,�.".4I.Ii•••••••••I»••••fI•••fa.

"

Estidio lVI�tl'íH;:flnã, realizou
ftnteceden _" Eventualmen-

.

aP "fe3ta ern'l{orilenagem ao�
11 os sos"" qubridos "praci.

� nhas". Aquêles jovens que
I
mOl'remm longe da sua pá-

CIÊNCIA MODERNA - O NOSSO
TAPETE MÁGICO

POl' Jae Janes 'nltânlr-os e nrnte-ameríca
105 têm estudado separada ..

. nente a possível reação entre

1 bomba atômica e as altera

�ões atmosrértns. Sir Ora

tum Sutton, diretor elo Es-

BRAZILIAN NEW§

SERVICE

Quando Mark Twain 1111-

morístícamente observou que
todo o mundo fala tanto sõ-

)l'itório 1-.-18téorológico Britá

iíco, declarou não ter encon
bre o tempo mas que nín-

trado uma prova eonvíncen-
guem toma qualquer medida te dos efeitos da bomba sô
sôbre o assunto êle estava

bre o tempo, tendo observado
expressando literalmente a

.ue as más condições atrnos
verdade, a verdade como ela :'él'icas de lD54 não constitui ..

era na sua época.
. .am novidade.

Atualrnente, entretanto,
graças ao progresso gigantes
co da ciência moderna, to
ma-se muitas medidas com

relação ao tempo e pode-se
predizer com segurança que
muitas ainda serão tomadas
no futuro.
Porque de pesquisas ínten

sas, realizadas sf,lb o patrocí
nio de agências governamen
tais dos Estados Unidos, está
Rendo possível a realízação
de previsoes atmosféricas

precisas e com bastante an

tecedência, em benefício dos

razendeíros, da marinha

mercante e de outros grupos,

que são avisados com ante
cendêncía sôbre a ocorrência
de ruracões, chuvas torren

ciais e fenômenos semelhan-

tes. c ,

As SêCRS escaldantes que

Uma conclusão semelhante'
'oi alcancadn pelo Dr. Lester

Machta e Dr. Dee Harrts, em

Lim estudo do Burean Meteo

rológlco dos Estados Unidos.

Esses cientistas não conse

guiram encontrar indicação
alguma de que as anormali

dades atmosrérlcas tiveram �;

sua o gem em explosões atô
mícas. De fato, mesmo �l

bomba ele hidrogénío não pu ..

de comparar-se, em énergi"l,'
com os fenômenos atmosrõ

ricos. O Dr. Harrts declarou

que a condensação das nu

vens em chuva, durante um

furacão liberta uma quantt
dade de energia equtvalenl.e
a duas bombas de lIidrogenôu
cada segundo.

durante séculos condenaram

ao desperdício extensões e

normes ele terras aproveitá-
veis e qU'3 exterminaram re

banhos valiosos estáo agora
em fase de se tornarem uma

.......

te, sEgundo esperam os me

t.eorologistas, a trajetória dos

Inra(:ões poderá ser calcula·-
da com precisão e C0111 ante
icceclf'licia suficiente para 11
.�:llval' mnitas vielas e para
c;lIe sejam evitados muitos
tia,nos às propriedades.
O valor da "semeadui'à dos

Buveru" nas áreas afetada:,;
pelas sêcas foi mais uma VeZ

dramú ticamente exemplifica.-- i

do no Paquistão. Sob a che- �
fia ele um cieniista britânico,

'

o Dr. Michel Fournier d' AI·
bê, um grupo ele geofísicos
da UNESCO realizoLl exp.·
ri2ncias tom ;.;al espalhaclo
lla :'itl1lO.�fet'a, A prücipita(;ão
1,!IlVioltlÉ trica da regláo d"
l'xlJt'ri';n('i�l aumentou GO pO'C
('ento em eonfr-onto com as

DR. INGLETTO,

FLORIAJ\IQEousl
..... '

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

Agra,decimento
ZULMIRA SILVA

Fúlvio -Vieira da Rosa, Adelaide Silva Rosa e Ma lvin a

3ilva, ainda consternados com o falecimento, no Rio de
Janeiro, de sua cunhada e irmã, ZULMIRA SILVA, agra
decem, por êste meio, II todos quantos receberam no ap:'o
porto o C01'pO da pranteada extinta, acompanharam-no até
sua última morada, bem como a todos que enviaram flo
res e condolências,

São José, 25-6-55.
.�-----,,----

DR. LAuno CALDEIRA DE ANDRADA
Cirurgião Dentista

Consultório: Rua D. Jaime Camara, 9
.Horário: Segunda Quarta e Sexta feiras das 8 às
horas

Terça e Quin ta feira, das 14 às 17 horas
Atende à noite exclusivamente com hora marcada.

Capoeil'hs: ·Terça e Quinta feira, das 8 às 11 horas
Sabado, (1:l8 14 às 17 horas.

i"";J:Ü('�fÍ('H-Tratl> f'liníco e Cirúrgico das Doenças e

Afecções de '_�dllltO!i e Crianças.
'Pf:'dílltria :- Orlopedia -- l'r.awnatologja - TiSiologia
"ii,,�('r.INcia '_;_ Obstetricia - Urolol[ia - Endo(lnuolog)a.

Cura� clt' em:1�reclmento e t;niOrdill_
�

O)lIlnças da velbice.
_< ,�AI/l'A CUlURGJA

(;n''I\: fiG LA Y';'tAs;rICA: Estética e ReDaradora,.
Cor...,uit{II')O: ff1lã FeJ'nand� Machado, n. 6 ,_ l° anda.'.

> ), : • Telefone 22-27 -

BOnitlO: Das H as 18 heras (exceto ao,s Sábados).
FrIa Manhã e aos Sábados atenderá somente com hora

lÍJ eeiS visinhus.

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

Expresso Florianópolis' LIda.
, lransporfe de cargas em geral entre

FlORIANOPOll.S, CURITIBA E SAO P�I)L9�L'�-

-;lA'l'ft'f -FLORlANOPOUSEscritório:
Rua pJlre �o�a .50 - T�rreo

Deposito;
Rua Conselhei'l'o Mafra ll. 11�

F'ones: 253'4 - 2.035
Caixa Postãol, 435
End. Tf'legrá-tlco:

Sandl'atl€ e Trunspolis
--o--

,

Visconde do Rio Brane
(j32/1tl)

'r�lel'One 121&

Endereço Telegráflc;)
Bantidra e 'l'ranspolls

�-

f'lLUL: SAO PATll.n

,Avenlda d.o Elstldo 1666/71:1

'l:�le1'one: �7-3iHH
I

/;;;l(l nan1n .- t�apltaJ - ;;:I'"

E::fl<�el'f'CO Telegr&Jlco'
San :tfa(jf' p. l'rll !1SPOll.,.

/

_-"

!��'<>.81..

(JI.I1lAIfTE TOlHI lIrA

nos \lAP�JOS : I

'·'.�ftt
..._ ..�--� .. ._-"'....- ..--�--�-=--- � -- �

O.istribl iidor
(" Ri\MOS S/A

ComercIo Tnlln!:prll-t�!
t{lJifoI }(:.iin Pll,+n � Ft.o]i

.�-----_...,-,�-----------7""--- .- .. _._-_.

FARMACIA DE PLANTA0
MÊS DE JULHO

ri· 1 l I..) j' I r' .

t 1 2 Sábado (tarde) _ Farmácil1 NOtUrI13 _ Rua 'rra-fllHl 1 � I 1\.,'" � f l'p. 1.1__ el ora jano. ,

'

, c o N C U R S o

I 3 domingo -·Farmácia Noturna _ Rua Trajano.
Torna-se pú�lico a�s iriteressacJos que as yrovas para 9 sá.?ado (tarde) -- Farmácia Esperança - Rua

os concursos serao realIzadas nos segumtes chas: Conselhell'o Mafra. .

.

ESCRITURÁRIO - Geografia e História, Matemátl-I 10 domingo _:_ Farmácia Esperança _ Rua Couse-
cu, Português e Direito, respectivamente, nos dias 28 e 29 lheiro Mafra.
ele junho, 5 e 6 de julho; I 16 sábado -- Farmácia Nelson Rua Felipe
� l)ATILOGRAF't) � Geografia e História, Matematica, Schmidt. .

.

P�l�ttl��S e Stj'viços Datilográficos, nos dias 30 de junho, I 17 domingo ...:..... Farmácia Nelson Rua Felipe
1°;6 e 7 à..iulto; 'Schmidt.

SERVEN��- Matemática. Português e Prática de ,. 23 sábado (tarde) _ Fai:mácia M9derna _ Rua João
Servico nos d'ros· 2, hçle julho. lPinto.

À� �rovas ser '.Q r"afuá n� Escola do Comércio, com I .ç do 1 ;J'D _ Farmácia Moderna -- Rua João Pin,-
início· ás 9 horas. Os candl' tb �,-ro co 1 recer 1 1'.-
minutos antes da hora ada unidos de caneta tin- 30 sábado (tare. e) _ Farmácia Santo Antônio
teÍro. Rua Felipe Schmidt, 4-
�----'---'- 31 domingo -- Fa1' ácia Santo Antônio - R.ua Fe- í

S· ..

.

llipe Schmidt, 43.

1 O serviço noturno se. Farmácias

grande, va- 'Sa!lto Antônio e NotuTna, Felipe Sch-
para bati-'midt, 43 e Trajano.

I A p�sen!e T�bela nã� p�
yi�tQ'l'lZ.fl�0 de te D8cp.U�,,-,:ll.......

.;�
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discu,rsa' do' Senador Nerêu
Cont ínúação da 1" Pag. ·Clfad3,' G�a elite p�rtld�LTiq, 1 arrumada, paiG c:f:'�tci3 esta- eararam de 'irente, o rene- do; que :?,c or�eni;�\V?ün ou

pos��" como deve e realrrien- ,�Ú ce consegue peia persus.- varn cs governadores 'mdleu- . meno pal�t.ico das djBsi.Gen- conctu��aln: - lJrna por m..ím

te pode, dlsput ir o GiJVerl'10 são e pelo convencímento. dos, 'pelo PSD, 'e &'1j1�a Ca-' elas e para elas estabelece- e outra cUrigidapel03 <;1'5, Ivo

do Estado.
'

I Nunca doutra maneira. Foi, tarína ainda devia eleger:) Iram providencias Iegaí s. Re- D'Aquino, Leoberto Leal e

O sr. dr. Ivo de Aquino, assim, que procedi na díre- seu a 3 de Outubro. Cumpria- I examine-se o assunto com o' Serafim Bertaso.

com a palavra congl'atu1.ou-· ção nacional do Partido e,

I
me, sem quebra do compro- ânimo de resolve-lo porque Usemos de fl'anquesa, que

se com o Partido pela exno- assim, é CJue� me conduzo. nn misso com a�andidatuFa do do contrario será sempre pre- é o que de nós exige a nação.

síção que lhe acabava de ser pnesídencía .do diretorio re- sr. Etelvina Lins, resguardar caria a vida dos parttdcs na- Não foi, evidentemente, por

De todos os· recantos feita pelo preclaro cnere, giouaL', a legenda do partido, que cionais. íncorrecâo minha ou d03

, 'cuja lealdade, patrtotlsmo.] O, que me cumpria fazer fundei, e dirijo em Santa Ca- Conclui o sr, Etelvinn Lins meus amigos Catarinenses,

D to 165mB poli candl"datora síncerídade e desanibtçao
'

era trabalhar pelo meu can- tarína, evitando atos ou ati- o seu libelo, escrevendo que aliás não praticada, que o

nO S a ti li ':J .

pessoal pôs em relêvo, com � didato, sem.pretenderque os tudes que não se me arlgu- "Ao reàlízar-se a convenção ilustre homem público per-

Dra'De·ISCO .8allotli palavras as mais eloquentes.' que de mim dtvergíram, des- ravam prudentes. estadual do PSD oatartnen- nambucano retirou sua can-

I: Lamentou que os fatos não
I de a convenção nacional, não Disse-lhes mais, que não se, nela foi assentado consí-' didatura. Práticame'nte ela

A experiência de quasi cín- _ "De Jaguaruna, 21 levassem .0' PSD Nacional à i fizessem o mesmo, tanto mais me julgava obrigado ao mo- derar-se questão aberta o estava retirada desde quan-

co anos de democracia bor- .:...ançamento oandídatura es- justiça' de fazer do eminente � que do seío do PSD saiam os vímento para o qual me con- problema da sucessão), pre- do o general Távora, ampa
nhauseana manda que não cimado amigo Govêrno Esta- senador 'Nérêu Ramos 8(>\1· dois candidatos. 'lidaram, desde quando o sr. sidencia da República, () nue rado por um dos partidos

publiquemos' todos os tele- .Io traduziu harmonia meu candidato à sucessão Pl'�sl-I J>lã.o ignorava o sr. Etelvino Etelvino Lins. não' me pro- e<Í'üivale a retirar-lhe os vo- com .os quais ela esperava

gramas de solid!lriedade à )ensamento nos garante es- dencial. Sem intuito de DO-
I
Lins a dlssídêncía aberta n(\2 curara ouvir, quando .renun- tos dos pessedístas ('ltNi- contar, a v a n ç o u tríun

eandídatura do preclaro dr. .Jetacnlétr vitória três Outu -

lemica, salientou, mas t;;,(l_: hostes pessédístas de Banta dei à presídeneía do PSD nenses, Fa}ando naquela oca- falmente na área dos 3 mi

Francisco Benjamim GaUot- ,)1'0. Abraços. Luiz Schmitz"..bém seguindo sua conscíên- t Catarina, desde a convencão Pernambucano e, o que era síâo, o senador Nerêu Rf',ll1OS Ihões de votos do cálculo r�_

ti. _ "De Capinzal,,,.22 _ Fe- cía, declarou-se pessoalmente nacional, ou melhor desde a pior, quando mandou 'tomar nem mesmo se referiu ao nunciado. O que sabídamen-

E' mister evitar ainda mais leito correligionárío e amigo favorável à candidatura do reunião do diretório em 25 contra o senador Jarbas M9.- compromisso por ele tornado te esperava, era oportunldu-

ptrsegui.ções políticas. .izendo-se credor magnifica ilustre ex-governador míneí- de novembro ultimo. ranhão a mésma medida com com a minha escolha a 5 de de para uma declaração for-

De todos os recantos do -xpressáo solidariedade con- 1'0, terminando, tambem, por) Diariamente os jornais a- que o diretoria nacional a- abril", mal.

Estado tem o vitorioso ean- encional como candidato declarar o imperativo da uni ... Judiam ii atividade dos ele- meaça agora, a dissidência Hoje mostrei ao senado que Se da circunstância de não

dídato pessedista-ü'ablllhista ,ORW glorioso partido e va- ão pessedísta catarínense". i mentes, que trabalhavam pessedísta. desde 12 de abril, em reunião ter havido qualquer pronun-
recebido as mais consagra- H'OSOS trabalhistas eleições Aí está clara, positiva, íne-

.

pela candidatura do sr, Jus- /Óe boa etica política era do diretoria regional, com- ciamento na convenção re

doras provas de entusiástico .ês outub:m. ?oin minha

in-I quívoca,
solenemente attr- celíno Kubitschek em Sant'l que, sendo três as secções posto de 42 membros e assís- gíonal sôbre a candtdaturr,

apoío e inestrita selídarteda- .nra solldaríedade receb: mada, perante os meus pro- Catarina. A resp.eito disso ali dissidentes e tendo uma de-, tidas pelos representante> da do sr. Etelvino Lins, se pu

de, l.eu cordial abraço. Rolindo prlos correligionárias catari, nü,o se alterou a situação, - las situação diferente dás quase totalidade dos' di�etn- desse inferir que "Aí o Esta-

Contiüuamos, hoje, a pu- :asagrande". nenses, a definição da minha Os que seguiam a minn:1 0- outras, quanto ao problf:;mR rios municipais-, que pu:;; de, do fixara declarar aberta fl,

bUcar os telegramas que, a �. posição ao lacto do sr. E'tel- rientaçáo, e eram a Il}�joria sucessorio estadual, se' reu-- manifesto a posição que as- questão" assentado já esta ..

. I'
nüsso v€r, podem ser publi- i......a•••�'il4il•••il••(I1. vino Lins. absoluta elos ,diretorio,> do nissem elas antes, para ex9.- sumi ao ·lado da can.ji.daÍl;l'a ria isso desele 12 ele abril,

c:ldos sem &-ugeril' vinganças GAL. ROBERT F. Não provoquei pronuncia- partido, continuavam a ela minar a situação e assenta- Etelvina Lins. Aquela reunião I conforme insinuou o corres-

Hlesíi'iiillhas da parte do Go� menta algum de .diretorio, fieis.
'

rem o procedimento que de- foi das ;maiores l'Ca!It.fJ,::a:3 ponderite do "DIARIO Dl'}

vGrüO- do Estado: SINI{ por entender, primeiro, que Os que seguiram ao !'õ\'. 1\'0 viam ter.
.

em Santa Catarina, Falei a,)s NOTICIAS", em telegrama.
_ "De Florianópolis, 21 - O gem:l'fll 1ioiJert F. Sink, lhe faltava competench pu· D'Aquino e Leoberto Leal, O que não se explicava era a mais pr�stigiosos chefes mu- publicado na sua edição de

Ao insigne e clevotado homem .161e da Seçào elo Exército ra, coletivamente, se mani- com eles permapeciam. Na atitude isolada de Umft em nicipais, colhendo a certeza 14 desse mesmo mês, atrihu

meu �;incero abraço com nui- .l fJelegaç�w Norte-,america- festar contra a decisão do convenção nacional dI) PSD, determinado sentido (>, de- de que, tal como pedira na indo-n� expressões de que

b íelicidade pela pl'Oelal }a- .1 ela C. �...L M. TI, E. '0'., en- orgão superior; segundo, por para homologaç8.. o da c':lncH- pois, apelo à solidar�edade oração que proferi, a minha não usei.

.çito ao honroso cargo que ontra-se ne3ta capital, em saber que comigo esÜl.va, in-I
datura indicada pelo Parti- tdas outras. Por mais que me conduta 'seria julgada na cún Teria sido essa, então, a

foste escolhido pela nosso .sitll à Guarnição de Flo- cl.ubitavelmente e� sua mn-io· elo. !rabalhista Bl'i?,si!eiro,. merecessem os companhetos sagração, eleitoral do nome oportunidade para a retinl,-

glorio,3o partido. Abraços :lnt',polis. Cêl'ca das 11 ho- na absoluta� e amda porque I
vel'lllcou-se· claramente, qUe

I
do PSD perualJlbucano, eu do ex-goverllador de Per- da da candidatura. Estou

Dlu1iel Marcelino". u,;, foi Sua Excelêricia re- me cumpria zelar da coesão. com a orientação po� mim, tJnha maiores deveres e de- nambuco. O diretorio nl'íc ti-I com ó sr. Etelvina Lins no

._ "De Taió, 22 _ Congra- epdonado no Lux Hotel pe- cio Partido, em vista da su-
l
3.dotada, continuava S l:\\aio- via maior solidariedáde a�s nha como orgão subordin:J,do : merecido louvor que faz '1

tulamo-nos. vossência feliz t3:lutoririari.es civis e· a ofi- cessão' estadual, não apro,:, ris. absoluta ro partido. correligionários catf:trinenses, a competencia esta tut9.ria, correção e lealdade com que

decisão última convenção :allLlade daGuarnição. A'. fundando, sem qualquer van- Devo, agora, énfrenta:: um quê não tinham governante para aprecia-lo, que só o lhe apo�aram o nome do:. di.

realizada nessa capit(j.l, esco- i'elite do hotel achava-se a tagem para a causa, a dissi - fato novo, a que se :rt3_';err: a para lhes assistir. el,eitorado a tinha, amph fi rigentes da 'União Democrá,

lhentlo nome v. excia. para )ilncta ele illúsíca da policiJ .iência que, no tocante e à carta-manifesto. Acusa-me, Assim-como discordo da in- incontrolavel. tica Nacional e ,o eminente

candidato Governador Es- Ailibr do l�st:,do, que exe· ,ucessão federal, se abrira na e:a, de hav�r riegido solidu-: tervenção do diretorioinacio- Na convenção dos dias Ir brigadeiro Eduardo Gomes,

tuclo. Desde já oferecemos .1liol1 'íl!lifChas e dobrados ·onvenção nacional é ali se l'iedade à sf\i:çiio�de Pernam.. nal nos dir�tQriok regioná.is e 19 do corrente não se tra- mas falta-me k consciencL,

nOS30S prestímos nest.e Muni- )atrióticos, em honra do ·ostent.ava na minha ,e na a': ,bnco, quando contra .ela jn- do Rio Grande e Pernambu- tou do Ill'oblema SUCeS301'10 cristã e aos olhos de ver e

cípio, afím auxiliar v, excia. justl'e visitante. titude do dr. Ivo D'Aquino ,=. ve:stiu- o dircetório nacional. co, porque isso vai tirar su- nacional' e sobr� ele nada se aos ouvidos de ouvir, a cora·

na árdua campanha que ,�e A's 12 horas realizou-se no do dr. Leoberto Leal, o qual, 'Procuraram-me, efetiv;tmentr: bstancia do partido, discordo, assentou. Igual procedimen- i
gem de afirmar que as hos

tr:wará. Nelson Carvalho e Lux um almôço em home.1a- em aparte, lhe dera solida- os srs. João Roma e José ,)0 tambem do que se f�z em to tivera uma semana antes tes do bravo comando, em

Nilson Gomes Moreira", gem ao oficial norte-ameri- l'ieelade. : Regu Maciel em nome do relação ao senador Jarbas na convenção estadual da várias unidades da Repúbli-
_ "De Rio Oeste, 21 - Po- ,cano, perante personalidades Faltava-me' ao demais (:. chefe pernambucano,. para Maranhão, repetindo o eIT!) -

'

'-'á{)bl�ocrática_Nacional, ca, lhes estavam sendo 0;.1

'la df:ste Distrito recebeu com Jo mundo político e soelaI. de' evidencia solar, autorida·-,; uma ação cla& três, secçõ�.\), praticado .ç())l):l'�oA','1f,sénàdcr que se lÍ1\�ou a escolher os podiam ser obedientes.

:-:aiva de palmas noticia es·· !\'s'14 horas, o general Ro- de para, aos companheiros dissidentes, jllnto ao direto- L�<!!,"""'l'S""FIlho, que hoje como seus canGatos ao governo O fato l1::-..da tem de extl'S\
eolhiL candidatura v. excia. bert· Sinl{ ví.sitou o Coman- que de mim divergis-sem, im- rio nacional no sent-trJ,.-_.:I/-crf tlgura. 'e�'ponencial, está no do Estado. "possa, por seu nhável políticamente. Atesta,

.

ft:imo Governador Estado.:<o Jante da 5a. Infantaria Di, por a disciplina a (lue n'íc lhe emb.ar�.!J.�-a anunciaü::t
.

Senado' com os votos do pe�.. t�rno, cingh,se à designf;!,_- apenas, os erros, e a frase

mesmo térnpo apl'e3enta vo- ViS�oi1iria, general Rangel: me subnietera no pla:ç.o nr).;:. ._�".:'��"'It,,?t de intervir no sedisi}1o pernambucano, ,çao, por) cons9.';.adora uná- sabe-o o sr. E t e 1 v i no'

to:, solidariedade e tudo fará às 14,30 horas Sna Excelên- cional. 03 meus jJ; ... ...>".!(ÜS41IUa-diretoM-mr pel'14fU1}buco. .
O que cumpre aos parti. ks nimidade da calÍidatura do

.

*'::""-""·;;;tl,
_ i._,-.l1' '_ >;1))...>1.-.

aüm participar da< grande e leia esteve no 14 B. C., visi.- eram nem ,�",Jores, ne�m.me- P�nderel á .esses lHlsii:::Q.s,_� aproveitar a lição ,(];ue' os dr. Fr;:tncisco Bermlllir111 Oal- que uns mais que outro.s,lcerta vitória de v, excia. Le-
.

tando posteriormente 'o Co- L10t�""a=�',iê os de).;; meús políticos, como já 0_ fizera fatos estã-Y"oféi'ecendQ" pdra lotti par:'t governador, fi- todos cOlÍleteúlOs. O qúe qü::" í

andro Bertoli, Abilio Eleuté·· n1:wc\ante do 50,,- Dls�J:ijo---""�.
't'orn �nl�el:'os. antes ao sr. Valter Peracchi., aperfeiço3,r a legislacão, elí:;i- eancl0 o cargo de vice-govel'" 1'0, en,trel;an'to, ainda uma vez f

rio Gonçalves. -awtsertl "JS'"
,_",....

__.....-e r"'�l� o

,BOSISlO. A d!sc,�plll�a entre eleme�- t que a Sitllt],Ç1j.O catarinense toral, na parte l'eferent,·.� ::H.S nadar para ser .indicado pe!o deixar fi�ado é que a ret,ir:t· \

___"'_""""'!Q'"
_ ••, ;n�l�"'''' ",�.,' C(:l,ca .das 16 horas S�a ,E�- tos ela chl'eçao que se supoe não era de todo identica à partidos, cu, o q.ue sel'\,'t Ple-! Partido Trabalhista. . da da candidatura do

.I ",usto Pellm, Bdnardo celencJa, e3teve el11 PalaclO, .,-------.,--'
. de Pernambllco e qlle po" l"�r'vel el' bOl'ar P' 1'" 1" I Aleao\l-se que na

ex-

, 'I T t·· D '1' ACIDENTE'" , 1 t:. i , d' c\ <', e 1:;:, 1 o ,
. conven- governador pernambuc a n�')

Ha::,-: CIl'!? re:1 mi, ame .,eudo receb.ldo pelo 81'. Go· •
isso, exigia da' minha parte �lma lei organica em qU\? se' ção, fora assentado conside- não a determinou qualquer

Lenzl, De,me_! Patern_o, Da· ern;ldor Irmeu Bornhauseil. No Canto do Estreito, Ulll maior prudencia nas rela- adotassem medidas C't) ,q�l-! l'ar-se questão aberta _.
.

niel Tamantmo, Estevao Fel- Em seguida, o general- Sini{ cidadão, cujo nome a repor- ções com o'orgão nacional: do ,vaguarda da sua Un!fl�de, 'cm blema oSucessól:io na�i::�l. �����:����Íl���s ���:r��:�::��S
tl'in, Eurico Kaoucamp, Eu- visitou os pontos mais ,pito� tagem não conseguiu identi- partido. torno dos programas 8em.as- Não é exato, porque dele não Ouvi e U, sem mágoa, nem
gGnio Flo::iani, E1,lgenio Fran- rescos da cidade, juntamen-' ficar, foi atropelado, sendo, Pernambuco e Rio Grande, fixiar os corrp}igion'ir.Jos em cogitou á convenção e, ain-

.

ze1, Fausto Oimal'di, Fran- te com sIm comitiva. de l'medl·"to cO-lduZI'do n
"( ressentimentos, a carta- nn-

",la e repito aqui a frE/.se entã.) torno das pessoas, da, porque não se devia de: nifesto elo sr. Etelvino Lin".
eisco Grott, Gelindo Catafes- A esta, altura, realiza-se ambulância do SAMD'O' par ., t I'

. !1 usu"a, es avam com a casa Outra,s-,legislações já en- c arar aberto aquilo que já Comp.reendi e vi as dificul-
ta, Graci�no Gogo, Herminio na residência oficial do sr. o respectivo pôsto. estava, pela propria nat\'l'e-
Dep1ne, Jacinto Bertoli, Ja- Go emador elo E'tado na A S t d

' -

• dades que se lhe 'depararam
v

'

< .�', - - eu es a o, pOrel1l, nao era
_,..... za. e sentid9 político das elis- no caminho. Servi-lhe clt;

cinto Buzarello, João Fianon .. gl'onômica, um coquetel 0- de gTavidade, Chamamos a 'r:�'OI'TE FE.STIVA NO CLUBE. ;;idências, nascidas simulta- bordão, à hora da saida. A h13
cini, João Girardi, Joaquim 1erec1'(lo "O visit[:111t�. Al'n"- atellca-o elas t· I 1- ,� có, .

., au Orle ae e.3 ne::l,lnente no orn-a-.o nacI'onal tOI'I'a nooS
.

1
'

P· t J'-J' S J'l' V
b JU gara a ambl):>,

lze a, 11 10 COZ, U 10 en- nhã, o general Robert F. con1petentes para o trânsi-

12 DE AGOSTO
elo partl·do. que os pessedistas catarinen-

drarnini, Leandro Nolli, Luiz Sinl{ seguirá para a Foz do. to no Estreito, cada vez mais
.

Essas 'dI'ssI'de'ncl'as devI'aIu
.

TI t 11' L
.

M tIl' O
'

- ses sabem que com eleQ ·j'I--
. er o c I, lUZ ora e I, so- Iguaçú, viajando pela m� intenso e ofeI I

.
.

�

"'-
,

" d'ecente o maIOr,e8 " Realiza-:;e, hoje, no.;; 88 - I voltear, toca a brincar qUJ ter proporções, qUe lhes des- carei na boa ou na n1.á for-
rio Tl'entini, Paulo Matucha - nhã ISCOS aos pe

.

I. I, res es. lõea do aristocrático CLUBE I ninguem ficará parado. As sem o prestígio e autoridade tuna",
ki, Savrio Moratél, Serafim

IRonchi, Vitória Lenzi, Virgi- E--h.;tPA'REDADOS NO BECO
DO:%E' DE AGOSTO, U'!11·.1. mesas todinhas vendidas pa-

lio Dalsenter, Vitória Nar- IYI' . elntllunte FESTA J'O'NINA, ra dentro dos barracões de

clelli, José Burgo, Ervin Ada- 0$ nossos confundidos colegas da GAZETA
em homenagem a SAO PE··

I palha, o comando da festa

mi, Júlio Moser, Alfredo Pei- plOvocam e depois correm, declarando que não DRO, estando a séde lind\l.· está a postos para o que der
niente brnamentada, com e vier

xel', Mário Buzarello, Lázaro alimentam polêmicas estéreis. Antes de lhe.3" 1'es-
...

Rei3, Severino Fiamol1cini, 'peitamos a vontade e a derrota, para mostrar ao
barraquinhas de palha, lam- Seria camaradagem que os

Natal Mondini, José Domin: povo que o nosso objetivo não é o d,= desviar a�sua piões, balões, l,anterninh9.2, associados fossem trajados fi,

gos, Luiz Bago Sobrinho, Cel- atençào dcste ou claquele fato, ainda devemos dar coqueiros, folhagens' silves.- carater para as brincadeiras

80 Consatti, João Bago, Luiz uma penada. tres; banquinhos p'ra moça,- e as moças com aqueles que-

Bussi, Reinaldo Nardelli, Luiz Afirmamos, aqui das colunas, que o sr. Nerêu
da e p'ra velhooS tambem .. � rido e mui bonitos, vestinho

, Haverá nO decorrer da fest:l de chita de pr.oguinhas
.

e
M;irchi, Luiz Depine, Agosti- Ramos, na atitude assumida nas demarches da ' ..-

nho Rossa, Felido Rossa, Vi- sucessão presidencial, "falando' clal'o,. de�u ,cei'-
sertaneja, quentão, laranja,· sáia rodada...

I� pinhão, melados, cará, ;1-,'lhn Valler, Dionisio Vendra- to/que não assumia rompl'omisso algum coni a

min, Dionisio Nal'dellí, Tibé- Viee-Pl'esidêni'ia, pois no seu Estado se processa- mendoim torra-dinho, ros-, "São Pedro, meu santo pa-

qUínhas de polvilhO e mui-I, [droeiro1,rio Molon, Izidoro Nplli, Ce- Vã um entelldimel1to com o p, T, B,"
sal' Ferrari, Arthur Mose!', Na sua edição de quarta�feirà última, A GA-

.

tas outras comedorias... A Ajüd�. a gente a vivei' com'

CasimiJ;'o Fabrichaki, Estefa- ZE'I'A tacha e,ssa história de inacl'é'�ditável! I orquestra tocará toadas, can·' {alegria ... 1

no Misnieshi, Estanislau Ka.- Que ela é exata, exatíssima, provou-o o sr.
'tigas, desafios, sapecados, e Ajuda mesmo, que seja o ano

fka, Heriberto Mertens, Wan- N'erê:u Ramos, no seu· memorável .díscurso no Se-
tudo ao .,sabor da jecada .. , i [inteiro,]

clelino Il;tidmanl1, Estanislau nado. Provou-o, na mais alta tribuna .do país,' cha- A mQçaeb que se guente até Viva São Pedro nesta noite

Bacljack, Augusto Rech, Lou- mando fi, te.stemunho figuras de todo o respeito e
o alvorec�r, porque no cor-

I [de linda :fantasia ... ]

renço Mondini Carlos Fon- de ioüa a. insuspeição, como se vê:
redo assustado, _os cabra fi-;,

tainnive, Clemente Fiamon- "Nessa oportunidade, declarei ex-
car,ão assanhados e toca à

eini, Atilio Vicente, HenriCjlw pressamente que me reservava o direito
Sara, Orlando ROdelmen, Má- de náo assumir compromisso algum em. re-
rio Manheski, Luiz Artm, bç�w à Vice-presidência, sem considerar
Luciano Vitório Ronchi, AI· a situação do meu partido no Estado.
b€J'to Oderng, Lino Rech". < Declaração idêntica fiz ao eminente

_ "De São Joaquim,,22 .- Pl'ésickntc da União Democrática. Nacio-
For tflO acertada eSG.ol1;l;t'v�s"" nal, sr, deputado Milton Campos, na pre-
w nome- l)arã c�n(lidat'o alt::l sença do deputado João Agri�inó, quan-
cngo Gov61'n:aclor nosso. Es- cio me deram a honra de uma visita no

hcl, cumprimentamos e feli-I Senado para conhecerem o meu pensa-
citamos corclialmí'Jl1te. Sau- menta em relaç:ão à vIce-pré.<;iàênc1a.
dações. Alfredo Lyeneherg, E' que o meu partido vinha agindo no

Walmy Luenébel'g" Saulo Estaelo em regime de entendimento com o

Lueneberg, Alfredo Luene- Partido Trabalhista Brasilei.l'O: desde o

berg Filho". pleito ele 3 de outubro ..

_ "De Capinzal, 22 _ Con- Podem,' os incrédulos confrades da GAZE-

gratnlo-me escolha nobre Ca- TA, observar que é absoluta a
.

identidade das
tal'ine)'lse para OQvêrno nossa afirmàções do sr. Nel'êu Raiuos com as nossas.

Terra € apru;ento minha: in- lI:íes, que não ('I��ditarn��·en�. coerência, estão
te,ira ,soliclarifldfv0.e. Baud!·." venclç', agora, muito al�� e muito apertadas, as

Arnoldo FG."yorito". prêdetl;l do beeo'sem .safiia que! .e;� meteram., .

o
�,'.: .,.

Florianópolis, Sexta-feira, 10 de Julho de 1955
- _ ... " ... � ..._--,---------_._----------------

A. S,
'\

Male.rnidade uCarmel.a Dulra,)
O SÉCRETARIO DA EDUCAÇAO, SAÚDE E ASSIS

Tl);NC� S?ÇIAL, convida as Autoridades Civis, Militares
e Eeles��s e o Povo em geral para, no dia 3 de julho
pro:ximo vi�Gl:iro, às 15 horas, asslstir à inauguração da

'MATERNIDADÊ��A�A'" n"t. c.pltál. '

Loteria�.tl.clo
Resulta.dos' de ontem
8.019 .:._ Cr$ 200.000,00 - Campos Novos
2.402 - Cr$ 25,OO,O,O,Q - Lajes
2,907 Cr$ 15.00,0,00 - Florianópolis
5.917 Cr$ ,'C 10.090,,00 - Florianópolis

Cr$ ·!;i.OOO,OO - ?lorianópolis

/

Ramos

Hoje ílpenas Uill bilhete, que recebemos:
"Dr. Ouilhenne.

o sr. já rep::udu qlle a grande maioria dos tele
gramas recebidos pelo dr. Jorge Lacerda são em l'e,,·

pôst:a? E começam assim; Agl'adet)o sua aíencioSa CD,

municação, ou, então. De posse seu telegrama, etc. etc.
l�, mais ainda, que granele partG desses despachas

são de pessoas que não votam no Estado e aqui 11\m ..

ca estiveram?
Por eles se vê que o dr. Lacerda, apesar da S\U

pobreza tl":1l1ri.scl,lna, como anunciam por aí , gastoll
alguns milhares de cruzeiros só com o telégrafO! E
á lfossa cidade? Está coberta de cartazes mnlticOl'es,
de propaganda do franciscano candidato! E as via ..

g'ens? Serão todas em carro oficial? E os discursos pe·
los rádios? Será tudo no peIto?

Enquanto nós vemos isso, os prolXl.g'andistas la
C'erdeanos atacam o candidato adversário pelo fausto
de lima propaganda que ningUém não viu! Não é mes

mo o cúmulo dos cúmulos? O dia 3 de outubro dará
resposta a tudo isso.

Nico do Canto".
Ai fiea o bilhete, tal qual.

GIJILHfRME TAL
'; '�': ��\' '-,' �

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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f Zury· MachUÓ, ..

I
Sabado dia 18 festejava mais um a11

ciosa man ina-rnoça Maria do Rosio Com

11::1 cidade de Paranaguá Estado do Parr

As 21 horas, Maria do Rosio recebia

residência a sociedade local, convidados

pital paranaense da capital catarinense!

deit-a parada de elegância o aniversái

Rosio.
-Durante a festa comentava

Eduardo Santos Lias, conhecido c

ciosa lVial'ia do Rosio.

O Sr. Tabelião e a sra, Fern:

destaque nos nossos meios sociais

Senhorita Silva Drumont, moe..

estava na recepção,
"

O Sr. e sra, Cominése, um casa

vida dos. Cominése dona de um belo

toilete nessa noite.

E' impossível descrever tudo o

lista completa seria dificü para

tantas coisas de seu agrado.

, O ESTADO

AC'ONJ'
••0 ...- ..

Aníversáríe de l\Iêil'ia do' Rosío

-0-
/

A cidade ainda comenta o

Hotel, quando vimes as qua lídaç
E'legante casal Sr. Tenente Fern

que souberam proporcionar aos

recepçâo.
() governador lrineu Búrn_

:co janUll·.
(.) Serl'etál'io de Intel'Íor e .

Rml10s Branco. Dr..JÚlio Coelho

Senhoritas Alvina Moellma

Gonçalves, Valescka Viegas e

() Dr. e a sra. Fuh'io Luiz

8::dvio de Oliveira.

O Secretíirio de Seguranci;

l'igt. O Vereador Eduardo SiU{t
coluna que representou "O Esl

Sobre a direção de Miri,r

muiw aninudo l:'l"cildeu 03 C'

gel da.
-o'

Céu! Esh'ell1s! lLlões! l'

ver e ilplaudir nOi! salões do ]

ReSel'V3 de.JT18sa na portaria

A data de ontem l'egi�
Si'. Aldo Silva diretor moíl

De I!ajai:
Carla "ez que inco P

coisa que despei'la a· "te
numa bonitcl festa em h.
l\-fill'in vi um Clube boni]
eles, em fim encontrei ar

I Ei'
.

•m meIO a festa co

t Ib.,jaí e notei que n·a!mt
a duvida, pois Ana l\II!1J.j

) l'inense, Jl.lracy l�ol's [,

gosto. Heloisa Helenn �
Iy Campos uma mGl1in;�
Helena Bcluer um;l lo

'

gos e tem beleza.
Da parte de senhl

pnrn escolher as dez I,

posso f::d,H n senhora L
da em nossa socieda de.
srntou-se com grande ei

governadores de São Pai,
Ag-ronômica. A !'lenhara j
g·osto. A senhora César P,
mente que a próxima visi
dez mais elegantes e teilh�

ria ser de mu ito ma is, porl:

No Lux: ,

"'1·::i3üa do e Domingo,. no LI'
g,t:l1 te, Hmbiente bom e an ima.
cllio f: aplaudido "Trio Brúgeir
i'oso " t-"

�

- ,qllen ao assim foru.11 a

11ote1.. •

.

'
x x

Nobva-se'o sr. e sra. Desel
x x ;

t:r. e sra. Prof. Silvio de
I"úusto. Senhorinha Olga

8

. x x

r. e sra. dr. Fulvio Vieir
reto.

fim

S 11
x x

en loritas: 1nezia lVIach ii

\�az eu cronista EmiJy, .dan
I

eldos.

L.
x

, lze,t.e Olinguer, Joaquin
1 ereza SIlva estavam nas f

A.'
x

rlInda Machado Lia
rezinJla estavam ani�adas
amplas.

.

Senhorít
tónio l\fello.

_2

s

'VIDA
IIlU1an.ça .da (C1 lodela�I) 8. SURI cue ela subiu a custa lIO sol-

A nossa- população. aguarda, como é, 'natural, com

do. Era. há pouco tempo, 9.

o maior interesse e ansiedade a amplamente" noticiada'
Conforme ja noticianos, etapa de alímentaçâo de ... ,

iquidação. para mudança da �'A Modelar":
destas colunas, no dia 27 do Cr!Jl 15,00 diários, portanto,

.. iHi Consoante já tivemos oportunidade de. publicar, tra-
mês findo, em Lebon Regls, Cr$ 450,00, enquanto o sôldo

ta-se' de uma; venda gigantesca e cuja finalidade é a li-
Curitibanos, 0ds . desorl�e.ir?S

era de Cr$ 550,00' mensais.

'1'
-

tot 1 d t J t d it 'd' di
massacraram OlS po iciars. "O rancho", forçou o aumen-

qUH açuo bv a . o a UI1 es oque o concei ua o pre 10, a

,'E ld d' d dê ·to da etapa que e' hoje de ...

T. 7
. ,'.

.
'ln seguI a, no la ez es- " -

.Jorn. Hermes Carneiro.
rua raJano,. '

.
, t C " N .. t o C OI! 1800 54000

'

.

'D d ,"A rvlodela
" . d

e, em ampos ovos, ou [O r;p ,
-

, por mes

Soares
. . even o a mlet: t

r. ide: 1�!�gUra
a com! policial foi vitimado. Mais lu- -, diminuindo o soldado que

Aniversariou-se ontem o u.ndl destodque com? ed amtetn lel�o�od' e:'l enClu,'1��;;e aI neces-, to, mais a tragédia dos que baixou para Cr$ 560,00 men

nosso distinto patrícío snr, s� a �, a anuncia � o a

t
iqm �çao, qUI;!"I_pe

as su�s
•

tombam perdendo a vida, so- sais. São esses minguados

Hermes Carneiro Soares, gran�lO�a.s proporç.oe1s
se ornarE:l mdemorave

nos anais
mada a tragédia elos que fi- Cr$ 560,00, que ficam para as

gerente da Empreza Grafica da história comercia em nosso sta o. f d
. ,.

E VIUV"S (; orfe; ,.< rln' soldados

C
." d h' t 1 t d t d f

cam so ren o na mlsena.' • , u ... U\J�

o Grajaú Ltda. e pessoa muito .

omo ja e o con eC.lmen.o (e o os, es a ven a ar-
qundo, alguém que sabe que mortos em objeto de serviço,

benquista nos nossos meios, se-a por grupos de mercadorias. Procurando correspon- .
"

. íst hec as quais tiveram .com esse

• I 1 .' . f'
. .

t' f
.

d ti
.

d
a rruserra exI", e e con led.� a

-

desportivosrHermes Soares, ,(eI.a p�e.eIencUl, e simpa la q�e sempre ?l. e� mg.Ul a, sua extensão, aponta e mos- aumento de etapa que não

natural de Recife Pernam-, a direção do popular estabelecimento deCIdIU incluir no tra a chuva virulenta, corno foi aumento de vencimento,

buco, radícou-se 11e'sta CaPl·_'prim.eirogrupo a ser totalm_ente ven.dI.·d.o, os prtncípais e f h' t os se p t d'
.

'1

.

o ez a pouco quem �es e I
us roven .os iminuic os

de tal há 4 anos, fazendo já
mais uteis artigos da estação O1"a lr:lclada, ou sejam : jornal tem escrito sob o pseu- pois recebem apenas o soldo

parte da familia e da terra M:'tnteaux de �ele - �an!e�ux de La -:
Casacos �/4 de donimo de "Saratoga", não e não a etapa.

catarmerise, Em seu Estado
La - Casaquinhos e "\ est ídinhos de La para menmas e faltam os que procurem ne- Neste sul do Brasil é a Mllí

natal, Hermes Soares, dedi-
mais de 2000. ternos. de casimira para homens... gar a verdade evidente 011 cia Catarinense à mais des-.

cou-se por largos anos á
Tudo fOI drasticamente remarcado, conatituíndo-se denegrir a intenção de quem protegida quer quanto ao nú

nda prática do esporte, tendo uma régia oportunidade que "A Modelar" oferece agora, a prega a inútil tentativa de mero dos efetivos, quanto 3-

conquistado um campeonato
nas vesperas de sua mudança. querer "tapar o sol com uma dotação de aparelhamento e

ima dessa modalidade. Vindo pa-
peneira".

meios, como também, conror-

viu ra Florianópolis, colaborou

me se vê, quanto a vencímen-

. ti

O soldado de polícia tem, t
.

tê
.

��i�,��:e�:�i::;�,I�IV�I:��
I

CONSELHOS DE BELEZA como os demais soldados, os s��v��r:s�SlS
encia aos seus

Itajaí" e por ultimo na Fo-

seus proventos íntegralísados i No visinho Estado elo P;1-

Luz lha Popular onde dirigiu a
Como, fazer em casa cremes mogenea. Tudo vai da pra- �or soldado e etapa. N�m1 faná, a Milícia, além de ven-

pagina esportiva. I para. o rosto tica. tempo em que as leis soclaía cimentos maiores, abono e

Ao nosso amigo Hermes

I
Com um pouco de persís- evoluem e nas escolas se C.l'i- adicionais também maiores,

Soares, os cumprimentos de
Dr. Pires tencia e boa vontade a per- am sopas escolares e nas m- tem ainda o TÊRCO DE RIS-

d
feição será alcançada, dú�tI'ias se e�tabelecem mI'

"

O Estado com votos e u.m I Rec.ebemos inumeras car-

"', IS _" CO DE VID1\, providencia

Nota: Os nossos leitores rendas ou almocos })ar3o

11'eSente futuro sempre progressls- bs de leitoras pedindo for-
, .

.',.
" os que é um ato de justiça pàra

poderão solicitar qualquer operarlOS na l\tllllcla do
.

'ta.
:nulas para que possam 'pre-

'

"

.

. nos- aqueles cuja missão os e:'xpô·

d
.

conselho sobre o tratamento so Estado da-se fenômeno em em todos os dia.:; e toda,

r� Celso I
)urar na propria resi enela da pele e cabelos ao medico, d i

FIZERAM ANOS, ONTEM: tlgumas variedades de cre-

em 01' em nvel'sa: a etapa as horas á perda da saúde da

mes de beleza. Pouco .iremos
especialista Dr. Pires, a rua que é a parte referente a ali- vida ou da liberdade.

.

R
Mexico, 31 - Rio de Janei- mentacão subiu como deve

- jovem AntonlO omeu ['espondendo e hoje ensina- b t d'

..,'

- RISCO DE VIDA, é coLn

,'e a sra. Moreira Filho, filho do dr. l'emos duas. receitas, uma
1'0, as an o envu1.r ° pre- ria subir em consequênCia rIo que faz paTte da proliss&J

\.ntonio Romeu Moreira, )ara creme de limpez.a e ou-
'lente artigo deste jornal e aumento do gêneros alim'1<1' do policial militar. Reconhe-.

I .gio Pa- '")rocUl'ador Fiscal do Esta- tra para nutritivo.
o endereço completo para a tícios, mas o que não deveria ceI' essa condição que é de

ta desta lo, e de sua exma. esposa d. CREME 'DE LIMPEZA: _

resposta. ter acontecielo e aconteceu, é sacrificio deve fazer parte d"

GHda Cunha Moreira; Uma boa formula pode ser

governantes e legisladores üe

_:, menino Fábio, filhinho preprarada do seguinte mo-
-_._--,_.

_.

.
,__

(mentalidades sadias, ,equâ-

:lo nosso Diretor dr. Ru- lo: ponha numa caçarola AUJOMOVEl"rCHEVROlET" 1950
t1imes e de visio larga par::"

Jens de Arruda Ramos e de vinte gramas de vaselina. e

\-'er e reconhecer, em beniiÍ-

na exma. esposa d. Gessen .1Ove gramas de cera de abe-
.�iQ cio povo, ela socieclade e

Ia Costa Ramos, e aplicado lha e leve .ao fogo brando a- Perfeito estado - Pintura a Duco, preta _ Pneus .do regime, que para a segu-

.luDo, do Curso "Antonieta rim de ir derretendo. Ao f;;lÍXa. Branca - Rádio.
rança ele tudo isto deve se�'

le Barros" mesmo 'tempo, mas num ou- Tratar à rua Arac.í Vaz Calado, 698, Estreito, das melhor 3inparàda a clas39

- sta. Hilda Rocha Eit-_ ;1'0 recipiente, 'faça amorn�r 14 hora,s em diante.
daquele� que tem a missão

e.ncourt, filha do sr. Manoel �m banho de m:uia uma mis-
de defende-los.

Jmbelin,o Bittencóurt e sua
. ura de trinta !grama de fi-

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

------------

\xma. esposa d. Elvira Ro- {tia distilada 011., mesmo co- VENDE-SE AS SEGUINTES PROPRr"'DADES
"-�...��..-_• ..-.........,......�--���

ha Bittcncourt, residentes num da tomeiru'e uma gra-

..,. Ex,perilnente hO,'le:
,

·m Laguna; .. :,11:1 de bOl'fltn de ·sodio. Mis-

_ -=;.:;j;j{�MfH:i� Oilva)dina, 'ure titto" .de�.jutt\o vn.ga-
A -Casa 11. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga Visconde PtCEGO CRESPINHO

;chmidt, -filha do S1". Oséar i'osllmente o bmte\�aO desse
Ouro Preto).

A receita de' hoje�é tim

',chmidt, residente em São .,egllndo recipiente na massa
A Casa n. 13 na. Rua Silveira de Souza pr.1to mí.iito· gO"tORO que vo-

fosé; �xistente na caçarola e me-
As Casas nOs, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro cê poderá expel'imellbu' Co-

_ sta. Salvatina Espindo- -:a constantemente com lima
UmJ. casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro) mo sobremesa da pl"óxim:,

a; filha do sr. Vitor Espin- .:olhH até es-friar por com-
eom o terreno 6 x 14, �reço Cr$ 18.000,00

. ..

refeição. Veja como é fácil.

t d lola I t
I Uma easa de materIal com o terreno 10 x 30 no llllCIO Inrredientes:

s garo .as E'
_ SI'a. Maria Tessete Dal

[) �
o.

t d t rmi
da estrada do,Pantanal (lado da Trindade), preco Cr$.. . 1 lat média de pêcegos

bonitas. Não .

J do sr. Abel
m POi�CO an es e e, A

-

40.00000
"f t'

ds bela cata- �o .•r, esposa natO pode limtar duas ou tres I A' t t S Dl" S

em a '1 ...8. \

rom muito )al Soler, residente em Si- ':ütas de �Ima essencia qual- I," .•

ru ar com o r. ora eclO oares ou o Sr. Sílvio 3/4 de xícara ele açueftr

boneca. Sue- lerópolis luel', cravo, jasmim, ou
mes-

....onsml
mascavo.

e simputica.
no ele um bom perfume.

1/2 xícara de farinha de

cabelos 1011' FAZEM ANOS, HO.JE: CREME NUTRITIVO:

trigo.•

Prof. Arnaldo Sa,ntia- - Para preparar úma recei- PINTURA DA CAPELA DE SANTA FILOMENA
1/2 colherinha de canela.

ta de (/reme nutritivo proce-

1/4 ele xícara de mantei-

.1a ela seguinte ma?eira: eo-I A.JUDE, mesmo com modesta e-smola, a efetuar a pÍn- ga.

!oqlie numa panehnha, em tllra da Capela de Santa Filomena e receba da grande

(orno ,hrando, vinte gramal'l 'Santa muitas graças e bênçãos.

de, lanolina, cinco gramas! Santa Filomena, martirizada em Roma, aos 13 anos

de cera de abelha, quarenta jde idade, é padroeira dos enfermos. Invoque-a e receba

gramas de oleo de oliva e 1:1!'l suas graças.

duas gramas de lecitina de Contribuições publicadas - pintura: Cr$ 2.440,00

'oja. Espere que toda es,�a Maria Martins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,00

- sra. Adelina Fada .,11istul".a vá derretendo e de- E. Freyesleben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00

- Prof. Henedina O li- poi� derrame pouco a pouco Alda Valente . .. . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,00

,'eira trinta e treis gramas de a- Uma anônima .. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 20,00

- sta. Rita Nunes Pires '5ua distilada de hamamelis Selmires Aducci ...........•................ 20,00

- menina Lenildtt-Maria, JU de iosas, já previamente H. P. (uma graça alcançada) 20,00

'ilha do sr. Aquino Lima ,momadas em banho maria, Lista com as seguintes contribuintes: Maria G.

- menina Sonia-Regina, 'Ium outro recipiente. Gonçalves, Maria Valente, Maria Martins,

'ilha do sr. João Amaral Com o auxilio de uma co- Valmira, Carmen, Maria, Paula, Nilzà, Ale-

!her, preferivel que seja de xandra, Alceste Leitão e Cecy Póvoas .

PRUtEIRA COMUNHÃ(l 'lladeh'a, ou mesmo com um Zéda: Gazaniga
.

bastão de vidro, vá mexendo Izabel F. Hübbe (Araranguá) .

',t prepal;ação até que ela se Carlito
'

.

�sfrie por completo. Ieda Petry
.

Caso Be queira é possivel Nilda Santos ,

.

ol"n:\1' o creme mais perfu- Tereza Mattos
.

mado e, nesse caso, basta a- João Santos da Silva .

rlicionar na massã., antes ou,

ainda, de um pe'dume qual

quer.
Embora- faceis de serel\l; Mande sua esmola para:

Res·idencia recém cons-

feitos ,é passiveI que surjam Em Florianópolis, Prof. lVI. Glória Mattos - Grupo "cuida com garagem, insta-

pequenos senões na hora da "Lauro Müller".
laç-ão Sanitária completa e

pr,eparação ou mesmo que
.

-

Em São ,José - .Sra. Zenir Gerlach
- Praia Compri- demais dependências. Tra·

nas primeiras vezes a massa da.
I tal' no Largo Benjamim

dos cremes não saia bem ho-
A Comissão

.

Constant, 24.

ANIVERSMUOS

,.ãs, o

e sra.

bonita

'I Arlete

rersário do

emissora

d!lde�.

1
algumn
Itajf\ i e

"adora' Ana

'uÜ'as belda-

ue será facil ';\'0

medo e erro

l1uito admil'n-

'idt, que apre.
oferecido aOF

xuoso Palácio

jovem Evandro Cor-

:leiro .

- sr. Al'y Wagner, comer-

'iante
- sr. Ney Carvalho

- sr. Plinio Corsini

- sra. Julin Farias

- sra. Celia Laus

lVíaneira de fazer:

1. Seque prinlCh'o as fa

(-jas de pêcego e arrume-as

num prato grande ou em 4

pratinhos de aSSill', indivi

duais.
2. Ponha o açucar, fari

'lha, can.ela e manteiga num

l'ecipiente adequado, mistu

'''ando-os muito bem em se

g�ida. Espalhe então sôbre

os pêcegos a farinha obtidil.

3. Leve à fôrno moderado

durante vinte e cinco minu-

óes tem muitü

simn. Natural

_a escolha dfl�

1ha lista pode·

ativos para o

uando a socie

sário do simpá.·
32,00
40,00
50,00
50,00

a Junina, pouca flenino .João Carlo3 Car-

ação do conhe- neiro Soares

ípicas, um gos- .
Recebeu hoje, na Catedral

ina� do Lux .1etropolitana os sacramen-

,os da Comunhão, o menino
.

oao Carlos Carneiro Soa

lávio Tavares. 'es; dileto filhinho do ca-'

.;al Jornalista Hermes Car

'. e sra. Sera- leiro Soares e dona Lili de

>o'u;a Leão Soares. Depois
lo ato de sua primeira co

r. J. J. Bar- nunhão, o inteligente meni-

'10 João Carlos oferecerá

:lOS seus amiguinhos, como

'deIli, Vanda t'egosijo, uma mesa de do

s desconhe-. ces ..

Ao .João Carlos os nossos

50,00
50,00
100,00
200,00

--_ ..

_---------.� ..

Cr$ 3.127,00
TOTAL ALUGA-SE

adi Carôni,

cumprimentos.
\

Cesar Luiz ,Paso1d

Na Catedral Metropolita

'la, receberá amanhã a sua

primeira Comunhão, o meni�

no Cesar Pasold, dileto fi

lhinho do snr. Ralf Pasold

j'el)1'esentante comercial e

� exa esposa dona. Erna

Pasold. ApQs o ato,. o Cesar

oferecerá uma lembrança
"os seus coleguinhas, em

ma residencia. Nossos cum-

AVEN·�'URAS�) DO Z:E-MUTRET·A
Jt.UBWUUJr·

.

•••

uleika Te

las saias

o sr. An-

s amigos

)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Enlace VieÍl'8 da ROiO ..UIJ'sea
'- ",.e .. i.renC!·.�j, �c':,LOl';�J Ceci 'I'olentino 'Vieira da

Il os . r,
.

ditou t ílha do sr. General Paulo Gonçalves
Webbcl' Vieira da ROS3 e de sua exma. ,esposa, S1'3. Ati

lin 'I'olen tino ele Souza Vieira da Rosa, consorcia-se hoje,
..nesta Capital, o nosso preza elo conterrâneo I sr. Isa.ias
Ulyssea, alto funcionário do Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Comerciários e elemento de destaque em

1JOJ30;; meios esportivos.
O enlace, na residência. elos pais da noiva, realizar

se-á na maior intimidade, servindo de padrinhos, por

pavte da noiva, os pais do noivo, sr. Thales Ulyssea e

eXn13. 81':1. Josefina. da Silva Ulyssea e sra,' Herondina

Martins' da Silva e sr, An ibnl Martins � 'ela. Por parte
do noivo, pnraninf'arão o ato, os pais da noiva, General
Vieira da Rosa e exma. esposa e o sr. 'Tito 'I'olentino de,
Souza e sia. Leocadia Steffen 'I'olentíno de Souza. No ca-

. Si}mente reltgioso, serão pa drfnhos da noiva o sr. José

Ausgusto i:'>"1effen e sra. Paulina dos Anjos Steffen e Ge

neral José Vieira. da Rosa e sra. Carolina Webber, repre
sentados pelo sr. Pedro Batista dos Santos, e exma. sra,

Marta 'I'. dos Santos, e do noivo, a senhorita Branca

Ulyssea e Da lmor Ulyssea e Jorge Barbato e sra. Benta

Cherem Bar-bato.
Ao novel casal, extensivos às exmas famílias, os

nossos votos de felicidades.

ACONTECEU .. �.

Aconteceu a dívulgacâo de

.im bole Lím esta tístíco elo

3erviço de Previclê�cia do

\1inistério do Trabalho, sô

rre a alta vertiginosa sofri

ta pelo calçado e pelo teci

.lo, no periodo que vai de

.. 9'18 a 1955.'
Diante de tais estatística,

jualquer crítica, ainda que
.nais acerba, é sempre páli
Ia e insignificante.
Em janeiro de 1943, um par

Ie sapatos para homens CUB

ava em média a quantia de

�27 cruzeiros e 50 centavos.

Jm calçado de senhora C1l3-

ava 185 ,cruzeiros e um de

�rianrn também a média era

le 6'1 cruzeiros.

Agora, em janeiro de 1955,
)s preços em média são os se

míntes:
Calçado para homem

l73,50 - Calçado para se-

1I'I01'a - 305,00 - Calçado
rara criança - 135,00.
Estamos tratando aqui, elo

calcado d� crômo, preto e so ..

la dupla, isto é, do calçado I

utilizado pelo trabalhador e

,.pela classe média. .

No calçado para homem

houve um aumento ele mais

ele 50%. I
No de senhora quase atín- i

gíu: a 100%. I
No de criança chegou mes-l,mo a 100% - o aumento.

Relativamente aos tecidos

a alta foi mais ver tiginosa
ainda, ultrapassando às Vê,

zes, à percentagem de 100%

Os preços dos tecidos, e111

1948, eram os seguintes:

IVoU estampado 8,20 - A

gora custa 25,00. Aumento c1:,
I

mais de 200%. �
Voi! liso 10,40 Agora

custa 24,90. Aumento ele mais

de 100%.
Linon estampado - 7,DO

- Agora custa 28,50. Aumen
to de mais de 200%.

CALOROSA �ECEPCAO
Billy Graham recebido �m PIYITlouth
(SNA) Ceí1tenas de: "slogans" tais como "Deus

pessoas cantando e choran-
I
te abençoe, Billy Graham", e

do apinharam-se no pôrto de "Estamos orando por ti, Bil

Plym,out"h, Inglaterra, pa ra 1y".
dar urna calorosa saudação Antes de visitar a histó

:1,0 €vangeli::lt:l batista Billy rica "Pedra do Mayf'lower",
GrElham que -chegara àquela o ponto de partida dos Pais

cidade em' trânsito 'para Peregrinos que demandara»

Glasgow, local em que have- à Nova Inglaterra, o Ttev

ria de rea lizar uma grande Craham teve a oportun ida de

c;-l1npanha de evangelização. de retribuir, pessoalmente.
Ql1::nirlo o jovem pregador os cumprimentos de diver

p isou em terra, a multidão sas pessoas.

começou a cantar o hino

"Esta é a minha História". Outrossim, soube-se que' (>

Muitas mães suspender3m 0valig'elista real izar á, neste

seus f il hos nos braços para mês, a sua la, campanha em

ver o famoso pregador que terras suiças. Convidado pe.

a Icancou um fenomenal su- lo Comitê Central da Al ian

cesso "em Londres. durante \a Evaugél ica da Suíça, o

sua e nmpanha de reaviva-Ieloquente "lwegador deverá

,/ monto no último verão. I falar no dia 18 em Zurique,
)

. Pediam-se ver faixas com I e no dia 19 em Genebra.

HOJE ·NO PASSADO
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de automóvel rende mais e serve melhor. O
Atlantíc Motor OU limpa e lubrifica,.protege a

vida de seu motor contra os ácidos e a oxida
ção, um sério perigo em nosso clima. E se

você deseja uma proteção ainda maior, use o

Atlsntíc Aviation Motor Oil. Custa mais um

pouquinho, mas tri]Jl1Ca a vida de seu motor.

QUAL í O SEU TIPO?

Para muitos, automóvel é dormitório, sala de
estar, "casa da sogra" ... Para outros, o ideal
em automóvel está na rapidez de transpor
te e comodidade que êle representa.

SEJA QUAL FÔR O SEU TiPO, ..

OU DO SEU CARRO ...

TRATE BEM DO SEU CARRO 1
..

A questão é escolher bem ... e escolher os óleos
Atlantíe. Há dois tipos. Com êles, qualquer tipo

o melhor iGgufO jHii"d e nu eerre eitü 110
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No entanto, esta reporta
gem extremamente animada,
em que não falta. a admira

ção das belezas naturais do

Erich Huhenta 1

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de

)r�encher o coupon abaixo e rêmetê-Io à nossa Redação,.
"fIm de completarmos quanto antes, o nosso Cadastro

1

"'E·C.I

o ESTADO 7

JUIZO DE DIREITO DA das e que comparecerão em JUIZO DE DIREITO DA jam, para, após o prazo le
COMARCA DE BIGUAÇU. Juizo independente de ínti- COMARCA DE BIGUAÇU gal .ser a presente, data

EDITAL DE CITAÇÃO praticados pelas sociedades' onde poderão ser encontra- mação, sendo feita a [usti- ven ia, julgada procedente
COM O PRAZO DE ! os atas dessa natureza pro- 'dos os seus representantes. Edital de citação com o pra- ficação "ab-initio" e, julga- Edital de citação com o pra- por V. Exía., adquirido o

30 (TRINTA) DIAS Ivenientes de seus iliretores, B) - Secunda o pre ente ZOi de trinta (30) dias. da esta se proceda de acôr- zo de trinta (30) dias Registro. Protesta-se por to-
gerentes ou liquidantes". pedido de falência, fazendo- O Doutor Abelardo da do com os artigos do Código O Doutor Abelardo da das as provas em Direito.

O Doutor Adão Ber- III) - Pelo contrato so- o também seu, a firma Du- Costa Arantes, Juiz de Dl- Processual acima menciona- Costa Arantes, Juiz de Di- Suplicante o necessário tí

nardes, Juiz de Direito da 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 transcrição no

P. Vara da Comarca de lo próprio gerente Bertol- ta cidade (doc. junto) e cre- cu, Estado de Santa Catart- Dr. Promotor Público da çu, Estado de Santa Catafi- permitidas- vistorias, per i

Florianóllolis, EstaJlo de do Michels (fls. 24v), a so- dora de 19 -Ietras de câm- na, na formà da Lei. etc. Comarca e citados os côn- na, na forma da Lei, etc. cías, testemunhas, documen
Santa Catarma, na forma ciedade era administrada bio que vão anexas, no mOI1- FAZ saber aos que o pre- juges dos conf'rontantes, ca- FAZ saber aos que o pre- tos, depoimento pessoal de

da lei, etc., pelos seguintes gerentes, os tante de Cr$ 19,000,00, todas sente edital virem ou dele so casados sejam, para, após sente edital virem ou dele quem esta contestar sob pe-� -,

quais são portanto respon- vencidas, de acôrdo com o conhecimento tiverem que, os trâmites legais, julgar V. conhecimento tiverem que, na de confesso, dá-sea esta,
Faz Saber aos que o pre- sáveis diretos,' sujeitos as- art. 25 da Lei de Falências. por parte de Leopoldina Luí- Exa, a presente ação prece- por parte de João Manoel para efeito de alçada o va

sente edital de citação com sim a todas as obrigações e Vai junta tambem, a procu- za de Amorim, por seu as- dente, data vênia, podendo a Mendes, por seu procurador 101' de Cr$ 2.100,00, e P. de

o prazo de trinta dias virem, penalidades impostas pela ração' dessa firma. Justiça. sistente Judiciado o Dr. suplicante adquirir o nes- o Dr. Acácio Zélnio da Sil- ferimento. Biguacu, 16 de

ou dêle conhecimento tive- Lei de Falências, arts. 37 e Florianópolis, 16 de Junho Acácio Zélnio da Silva, lhe cessário titulo para a trans- va, lhe foi dirigida a peti- abr-il de 1955. (ass.) Acácio

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

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

Pernambuco, Navegação e ';elband, 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 dirigido o mundo Radwanski, sócio 'ge- junho de 1955. (as.) Clamo: Biguaçu. Leopoldina Luiza P. deferimento. Biguaçu, 14 e domiciliado em Três Ria- Nau, Francisco Manoel do

seguinte: - MM. Juiz: 1) rerrte : 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 industrríal ; José Pas- tos à conclusão receberam o
!
teira ,maior, lavradora, re- Acácio Zélnio da Silva. Re- rendo promover neste Juizo, tição foi exaradq o seguin

o representante legal da EX- choal Baggio, sócio-gerente; seguinte despacho: - Cite- ! sidente e domiciliada no lação das testemunhas: 1 - uma. ação de usocapiao, te despacho: A. Designe-se
POR'. ADORA DE PINHO � Hilário Bleyer, sócio ge- se, na forma pedida (edi-

I
Morro da Bôa Vista, neste .Cantidio Quirino da Silva. vem, por seu assistente judi- dia e hora para a justifica

E MADEIRAS DE LEI - rente. IV) A sociedade tinha tal). 26-6-55. (as.) 'Adão I Municipío, vem, por seu as- :2 - Martimiano Francisco ciario infra assinado, expor ção previa, ciente o Dr.

L'I'DA. INDUSTRIA E CO- .ede em Joinvile, mas pos- Bernardes, Exmo. Sr. Dr. 1
sistente Judiciaria infra' Ferreira. 3 - José Trajano e requerer a V. Exa., corno Promotor Público. Big. 18.

MÉRCIO, (Pirnal ) Sr. Be t- suía também estabelecimen- Juiz de Direito da la.' assinado, promover uma da Silva .. DESPACHO ; Como, segue: Possue o Suplicante, 4.55. (ass.) Abelardo da
--"!ft

toldo Michels, agiu frautlu- to nesta capital, de acôrdo Vara: - Diz a Companhia
I acão· de usocapiâo, para o requer. Nomeio assistente mansa, pacifica, in inter- Costa Arantes, Juiz de Di

, lentamente, impedindo, por ,20m a Cl. 12 do contrato de Cabotagem de Pernambu- ! que expõe e requer a V. Judiciaria o Dl< Acácio Zél- rupta e seguidamente, por reito. Procedida a justifica-
adas os meios, que a auto- (fls. 30), onde era repre-: co, Navegação e Comércio, .Exa., como segue: 1 - Poso

jniO
da Silva. Big, 16.5.55. si e seu antecessor Zeferino cão, foi esta 'julgada por

ra cobrasse os alugueis plei- sentada pe�o sócio gerente j com sede na eida�e -de San- sue a Suplic�nte,. sttuado no (ass.) Abe�ardo ?a .Costa Henrique Conradi, ha mais sentença do teôr seguinte:
teados na inicial. Nada se I Bertoldo Michels, com resl-I tos" Estado de S!l0 Paulo, Morro da Boa VIsta, neste Arantes, JUIZ de Direito da de tri-nta anos, um terreno Vistos, etc. Julgo por sen

conseguiu dêle como repre- .Iência à Av. Mauro, Ramos, por seu advogado abaixo a-s- Munícipío, um terreno de Comarca. Procedida a justi- situado em Três Riachos, tença a justificação produ
sentante de sociedade e na- 266, n. cidade. Por outro la-Isinado ·(doc. junto), que 271.040m2, tendo ao norte ficação, foi esta julgada sendo que a posse de A. é zida pai' João Manoel Men

da se conseguiu também co- do, ha muito que em

JOinVi-1
�endo alugado à Exportado- 352m, ao sul 570m, leste por sentença do teôr segum- de 26 anos e de seu anteces- des, para que surta os seus

mo sócio e responsável sub- le nada mais .existe do que ra de Pinho e Madeiras de 660m e oeste 880m, confron-. te; Vistes, etc. Julgo por Sal' acima referido é de 10 devidos e legais efeitos. Ci

sidiário. Basta que se 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

às certidões de fls. 40 e 45, ma, pois até mesmo o escr i- 1e em Jevinv-ile, .nêste Esta- I Antônio Luciano, S. com ,as duzida pela autora Leopoldí- 55111 de frente, por 660m de frontantes do imóvel e o Dr.

para verificar que o seu pr�- tório foi fech�do, e o �eren· l�, u�a área' no d�no�ina.do de Antôni� Cardoso, L. com na Luiza de Amorim: para fundos, área de 36.300m2, Promotor Público da Comar

ceder foi imoral e condena- te ela sede se transferiu pa-
. I'rapiche Coqueiros", sito as de Matias Nau e O. com que surta os seus 'deVIdos e confrontando a frente, Oe8- ca. Para ciencia dos in teres-

ve!. Inicialmente impediu o ra o �i� de Janeiro. Ess!;l, f?i 'u: Coqueiros,. no sl\,b dis- as de João Matias Nau. 2) :-!legais efeitos. Cite-se por te, Com terras de Zeferino sados incertos, expeça-se
sr. Berio1do Michels que o H notIC18 que a precatorHl ["lto do EstreIto, desta Co- Tem a requerentee, por SI e mandado o Dr. Promotor Henrique Sonradi, Leste, edital na fórma do art. 455

Oficial de Justiça realizasse de V. Exci�. ao .Tuizo de Di- narca, pelo prêço de Cr$ .. seu antecessor, a posse I Público e os confrontantes com as de herdeiros de Pa- § nO 1 do Cód. de Proc. Ci
a diligência, trancando êle I'eito da la. Vara de Joinvile, LOOO,OO ao mês, vinha rece- mansa pacifica, continua e do imovel. Para ciencia dos tl'icio Corrêa de Melo Sul vil. Custas afinal. Big. 3 de

a sua casa; e depois, com a trouxe �.aquela comarca len?O os .respec�iv_os alu- i�i.�terruptamente, sem _oPo-l· interess�dos incertos, expe- com as ,de Zeferino Henri- maio de 1955. (ass.) AbeIar
expedição do ma.ndado Cbe ar- para o bOJO dos autos (fls, �uelS, por l?termedlO do. s�·. slçao neu: contes�a��o eça-se edltal na forma do ar�. que Conradi e norte com as do ,da Costa Arantes, Juiz

'rombamento, impediu êle a IIv.). Vã seria portanto, 1ertoldo l\hchels, brasJ]eI- com o "al11mus dOmllll , ha '45 § 10 do Cod. do Proc. CI- de Francisco Manoel Ama- de Direito. E para que che

mesma diligência, pela as- qual�uer nova tent.ativa no "?, cas�do, residente nesta mais. �e trinta anos, tend.o I vil. Custas afinal. Big. 17. raI. Não possuindo titulos gue ao conhecimento de

túcia, iludindo o Oficial l:a ,;el:tle�o de se localIzar em '::Idade, a Av
.. M�'o Ramos, a�qu.lndo o t�rreno d� TI-16.55. (ass.) AbeI�rdo d.a sôbre o aludido terreno, quem interessar possa, man

sua bôa fé pois 1 J ol11vlle algum remanes- �66, na qualIdade de repre- burclO .JuvenclO PereIra e· Costa Arantes, JUIZ de DI- quer adquirir o domínio do dou expedir o presente edi-

ue nf,o ar�'ombasse a casa cente do antigo estabeleci- lentante da locatária. Acon- sua mulher Paulina Delfina r,eito. E� para que chegue ao 'mesmo, com fundamento no tal com o prazo de trinta
�orque ihe faria o pagamen- mento da fir.ma. V) �- .Pelo ,e�e po.rém q;l� tendo e�sa Pereir� em 193� sendo que conhecimento de quem inte- art. 550 do 'Código Civil e (30) dias, que será publica
to independentemente dessa .ut. 7° da .lel de FalencIas a ,?catana d�s�elto a locaçao, estes tll1ham feIto em 1935 r:ssar possa, ma�dou expe- na conformidlllde dos arts. elo e afixado na forma da

medida e apezar de ter sido; competencla para declarar. .ICOU em debIto para com a fi. venda elo terreno pal;a o chI' o presente eehtal com o l54 e seguintes do Código lei. Dado e passa,do nesta

fltendido não pagou! Com: falência ii a do .Juízo dI '.oca '(;g. Ql'� suplicante, pe- pai da requerente mas que prazo de trinta (30) dias, lo Processo Civil. Assim, Cidade de Biguaçu, aos três
gsse subterfúgio, ganhou 'principal estabelecimento c ( 0S alugueis corl'espu1l�w.tes foi desfeita, tendo este úl- que será pubiicado e afixa- )ede e requer a V. Exa., se dias do mês de maio do ano

tempo o sr. Michels e poude, fal!do: Mas o senti�lo "de ,Maio de 1952 inclusive, e
fi

.

a,do que a supli- do na forma da lei: Dado e ligne ouvir as testemunhas de milno_vecentos e cinquen
"om vaO"ar, esvaziar a casa, prIncIpal estabeleCI111f!:nto nêses subsequeiltes, até Fe- cante 't;;l1asse }J.,sse do ter- passado nesta CIdade ,de ldiante arroladas e que ta e cinco. Eu, Orlando Ro-

nois nê;sé estado foi muito repousa evidentemente, 11' :ereiro do corrente ano, tam- reno e pagasse o mesm iguaçu, aos dezessete dias :ompal'ecerão em Juizo in- mão de Faria, Escrivão, o

",mpo depois encontrada, u� s!mp�es fato_. PC;ls essa )ém inclusive, tudo, no dOlI0 antigo, passando
'-� in.nho do ano de lependentemente dl3 intÍl}la- dactilografei, e subscrevi.

cal1� a.ssirn -. fn.�s.trada. ?/ �l�rl-l.'.l�m;,._�lldade.l1aO_�e cara c- l1_ol1tante de. Cr$ 4.0?0,O�, competente recibo. 3,-<- Não
"
.. OlT;:)1) ",",,-

-; nhlquenta �ão selIdo feita a justifica- Biguaçu, 3 de maiO' de 1955.
,

........". ,,' mIl �,.._,.__. __ , .. :I. .... \.IS e ""t-:a.Oi"'U.e"-"'!l-Q..r. -

"b' 't' " .

I d d) Ab I d ddeter inaçãQ .liidlcla!. Por terlza �o p.lo ql _
do contra- \:10 tendo SIdo passIveI a tendo a requerente titulos. e cinco En Ol'Íando Ro� �:ao _a 1111 10. e, ,lU ga _a (assina. o : -� e ar o ,11

outro ftado burlou o sr. Mi- to social.,coristai·,- uma -vez :uplicànte, cobrar-se ami- sôbre as terras,'""quel:'-adqui- d F
: E'- . -

1 TI (t�"�"o�edente por V. Exa., Costa Arantes, Juiz de Di-
"heIs hos' �reelores, porque, que pode mesmo suceder ravelmente, apezar dos mui- rir o Cloml'llI'O das mesm"s,

e ana, serlvao, o (a '10- es f�' �d< -JI;_J)d"" ".. II1{LiIl.- reito.v ... grafei e subscrevi. .'le aça e aeor oconn:�,�.�.:�� �
�.'__'. __ �. _ _; ,

qUanto à casa, embora de que ao lado da sede princi- :os esforços nesse sentido de acôrdo com o disposto Biguacu, 17 ,de J'unho de t t· 4
-� -'t.P..__..ã.. -

I
- pos o nos ar Igos 45 e se- Confére com o' orlgTIlarsua IJropriedade, foi regis- paI e real exista uma outra 'eea izados. E ressa cobran- nos arts. 550 e 552 do Códi- 195" .

t d C'• 01. gUIl1 es o odigo Proces- afixado no lugar de costu-trada em nome de terceiro. sede ficticia no contrato, ;a seriam levdilos em conta, go Civil e na conformidade (ass.) Abelardo da Costa ;mal, sendo de tudo ciente o
É verelade qne p�ra o êxito simplesmente pró forma (V.. :;omo ora se .leva, os alu"" dos arts. 454 e seguintes do Arantes - Juiz de Direito. Dl': Promotor Público e ci-

me.

do sr. Michels, na 1l1.anobrà Dr. Milton Evaristo dos �ueis de três mêses, no mOl1- Código de Processo Civil. Confére com o original afi- tados os conjuges dos con- g:::n��P��ritão de Faria
que empreendeu, nouve tam� Santos. in Rev. For., Vol. tante de Cr$ 12.000,00, depo- Assim, pede e requer a V. xado no logar de costume. frontantes caso casados st'- _ Escrivãobém grave culpado Oficial� CXXVI pg. 591 - Sede real ,itados em mãos da locado- Exa., se digne ouvir a.s -teso O Escrivão: Orlando Ro- ., ,�� ....

-

.

I
�

t
.

d
.

e 1 f"ct'cia C
"

d I'a, como caução, e ("_ue dedu. :�i.!,or,.",....pOIS evou es e maIs e seIs sec e ·1 I . oncelto e temunhas adiante arrola,-. mão de Faria. -...___
�._-_�_,.--__

meses com o mandado de ar- Estabelecimento Principal. lem assim a dívida para
rombamento em suas mãos, - Apud Indice da Rev. For., Cr$ 28.000,00, sem embar
sem' lhe ter dado cumpri- vaI. I, pago ,396 "Caracteri- NS dos juros, que a supli
menta. Datado de 3-7-54 di- zação do Principal Estabe- 'ante poderá pagar, a razão
to mandado, só foi devolvi- lecimento"). VI) - Embora le 6% a/a., se exigidos fo-.
do em :2-1-55, como se vê () contra.to da PIM�L faça ;!em. Face o exposto, não ha
la jur Lada, ás fls. 42v. E referência à sede em JOill- mtr,a· alternativa senão ó
não lc diga que a autora não vile, tinha a firma nesta ca- 'ISO da medidas judiciais, e

diligencioll a respeito, pois pital, grandes atividades, é (} que ora faz a suplicante,
quasi diariamente o advoga- tanto que possuia aqlfi avan- )ara que a suplicada deve
lia infra assinado. pedia ao tajaclos depósitos de madei- -1ora pague, nesta comarca,
sr. Oficial que desse execu- ra púa exportação, instala- lue é ° lugar do pagamento
ção ao mandado, a ponto de dos no imóvel da autora e a 'l � fôl'o da situação da cou-

ter surgido mesmo, certa ela locado, conforme ,refere sa objeto da locação, a im
ocasião, um pequeno· inci- a inicial; e tais e lm··os seus oortância que deve, no mon-

,

del1t� dentro do cartório: �a-I inte.ress�s .nesta c' '��tal, que rante de Cr$ 28.000,00, a

tos esses que·o sr. OfICIal aqUI reslc!la um 1l0S seus 'Tescic\a dos juros, custas e
I Operário: VALDF.�\1AR POSSAS - Rua "3 de Maio"não negará, se tiver que in- ,mais ativor, gerente's, sr. hónorários de advogado na '(Beco), no ES'l'REFl'O.

forJ11ar no processo. II) ::._
I
BertoJdo Mi<lels. Por COI1- '1ase ele 20%, dentro do pra- _

Como se vê também pelo que I seguinte, a. questão,da sede �o de 24 horas, sob pena de Vara: Diz a Companhia de edição). Pede 'Por isso mui
do sautos consta, a PIMAL da firma perde a importân- períhora, na form{t do art. Cabotagem _de- Pernambuco, respeitosa.mente a V. Excia.,
incidiu em falência, pois: a) da no caso, uma vez que pa- ·�98, n. IX do Cód. de Pr. Ci- Navelil"ação e Comércio, por i'!eja servido expedir novo
- Executada, não pagou, rece mesmo ter sido aqui 'o vil. Nestes têrmos, pede mui seu advogado. abaixo assi· mandado para que seja in
_�o1o depositou a importância principal estabelecimento da respeitosamente ar V. Excia., nado, TIo's autos da ação que timado o só\tio sr. Bertoldo
que se exigia nem nomeou' firma. De qualquer forma �eja servido determinar a mov.e contra a PIMAL, que Michels a pagar o pedido
bens i, penhora; b) - Fe- porém, tendo sião a ação ?xpedição, para ,a Comarca havendo V. Excia: lhe mim· inicial, sob pena de penho
chou o seu estabelecimento, ,Hlui proposta, sem que a ré ele .Toinvile, neste Estado, da dado fazeI: os ihtos cam, vis· I'a, no ·prazo. da lei. P. defe
tanto nesta capital como em tivesse oferecido exceção, �ompetente ca.rta precl\tória, ta, vem alel'ar e' provar, �om eimento. Sôbre estampilhasJoinvile (fls. lIv. e 20v); c) nem tão pouco o sr. Bertol- lfim ele que lá se proceda à as certidões inclusas, que-a legais: Florianópolis, 30 de
- Desapareceram os geren- do Michels, teria ocorrido dtação e subsequente pe- citação. na pessôa do sr. janeiro de 1954. (as.) Clar
tf''l ostensivos da sociedade, já quando mais não fósse, a 'lhora, se o pagamento não Bel'toldo Michels foi perfei· no G. Galletti. Em a dita pe-

..... doIdo Michels e Cra- prevenção da jurisdição. fôr efetuado no prazo da lei, tamente valida, sel1,do. des- tição foi proferido o seguin-
sz Gelband, os quais Nêstes têrmos, A) - A intimada em seguida a su- tituída de fundamento a a· te despac-ho: J. à conclusão .

. naram os seus domi.- Companhia de Cabotagem de ·!)licada para a c.ontestação. legação dêsse senhor, ao O· Fpolis., 30-1.54. (ass.) Ma
.1esta, capital (fls. 26) Pernambuco, Navegação e Protestando por todos os ficial de .Justiça, referidfLs noel Barbosa de Lacerda. E
,rile (fls. 20v.), respec- Comércio pede niui respei- meios de prova_ em direito na certidão de fls. 20v. Pelo para que chegue:ao conheci-'
nte, sem deixar 1'e- tosamente a V. Excia., seja admitidos, especialmente que provam os autos, essa menta de todos mandou ex
tante, constando que servido converter a ação 'exames periciais, depoimen- firma est.á é- tentando pré- pedir o presente edital que
!1sferiram para Itajai executiva em processo fali- to pessoal, sob pena de Con- .iudicar seus credores, agin- será publicadó�,pela impl;en
eira e o segundo para mental', d e c r e t a n d o V. fesso, inquirição de teste- do mesmo com má fé e inci- sa e afixado nô lugar de
de Janeiro embora Excia. a falência da Expor- munhas, juntada de novos dindo até em falência fmu- C"Oji\ume de acôrdo com I;l lei.

saiba ao certo os seus tarlora de Pinho e Madeirai documentos, arbitramentos, dulenta. Nêstes têrmos, Dado e passado nesta cida-
'ç,os nem se tenha con- de Lei Ltda. Indústria e Co- etc., tudo 110 caso de ser a uma vez que o citad ão de de Florianópolis, aos vin-
'Uto exato sôbre se mércio (Pimal), na forma ação contestada, e dando" a deu bens à penh' . m in- .te e três dias do mês de ju-
se encontram ou não dos nos. I e VII do art. 2° esta o valor de Cr$ 28.000,00, clicou .q.lj.al-(ílrél' d�i-JS, uno do ano de mil novecen
eridas cidades. A fa- do Decreto-lei nO 7.661, de P. deferimento. .Sôbre es· telfcentes à �çi.êdade e que tos e cin-Coentl.:L.� cinco..Eu,
está caracterizada" 21/6/945, depois de regular- tampilhas leg'a_is;: Flqrianó- pO.S5I:lffi., garailtir a obl'igl;l- (Ass.) Hygino Luiz Gonza
do disposto nos nú-

I
mente citada essa, firma por polis, 18 de agasto de 1953: ção, é caso de se proceder ga, Escrivão, o _�ubl?crevi.

e VII do art. 20 do
I
edital, nos têrmos' do art. (ass.) Clamo G. Galletti. Em então contra 08 sócios, na

-lei nO 7.661, de 12, § 1° combinado com o a dita petição foi' proferido forma' do art. 350 do Cód. (Ass.) Adão Bernardes, .Tuiz
5 (Lei de Falências).

í
art. 11, § 1°, alínea primeira, o seguinte despacho: A., à Com. Bras., independente. de Direito da la. Vara. Con

ados com o parágra- in-fine, todos do mesmo de- conclusão. 20-8-53. (ass.) mente de nova ação. (Bento fere com o original. Hygillo
o do mesmo artigo,· creto-Iei, uma vez que não Adão Bernardes. Exmo. Sr. de Faria, Cód. Com. Bras.;': Luiz Gonzaga, Escrivão do
lis: "Consideram-se � reconhece ao certo o local Dr. Juiz de Direito da la. voI. I, pág. 485 in fine, 4a. I Cível da .1a. Vara.

/ .

t Missa' de -Sétimo Ola
ALDO TEIXEIRA, GüTUNEZ (Gutienez)

Convida-se todos os parentes e pessoas amigas para
assistirem a Sanf� Missa de 70 Dia que seus pais e ir
mãos mandam celebrar por alma de seu extremecido fi
lho e irmão ALDO TEIXEIRA GUTUNEZ, na Catedral
Metropolitana dia 30 do corrente, no Altar de São José.

Antecipa.m, os agradecimentos.

30cial.

NO.me .............................................
Rua
Mãe

..............................................
Pai

.

)ata nascimento
.

·�sta elo civil
.

:<jmprego ou Cargo :
.

Cargo do Pai (mãe)
.

...............................................

OPERÁRIO À VOSSA DISPOSICÃO'
,

CONSERTA-SE FOGõES ECONôMICOS. SERVIÇO
RAPIDO E GARAN'rIOO. . Arl'ENDE-SE CHAMADO A
DOMICILIO.

Dental Santa Apolonia
"'"I1{

ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO
Rua: Tiradentes, n.o 20

FLORIANóPOLIS

ESPECIAlIZADA EM ARTIGOS DENTARiOS
Estoque permanente de. todos e quaisquer al'tigús

concernentes ao ramo

EQ�IPOS, CADEIRAS E MOTORES
.

'EV,ONI te-

J

mos para pronta entrega
Aceitamos encomendas de PLACAS E,.:di1ALTAlJAB

para diversos fins

ATENÇÃO; Atel1derno� os senhores Dentbtas e

Prot€,tic�V::!'�J"Interior pelo Serviço de REE.l\lBOLSO
AÉREO e) POSTAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


