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:rio de 511 Catarina i GOVt:RNO? '

I Ano �.LII ! i Uma dêierm;nação da Inspetoria de
i Na 12.229 j I Veículos proíbe liberdade de oenss

____t._..._i!:��_*�.--..Q,••••••iI; - menta aos motoristas de praça
Cr'. 108

Aproximam-se as eleições
. I N ó t u I a sE ainda não encentrada c} fórmula; A PLATAFORMA elo candidato coligado, reque·

da f in fa iode Iéve I I elji� :r:��e�n 1. �;1:�n��t:�o�ê���:.�:i:m��1�el��:C2���� �i�lo��:�a l�S l;
RIO, 21 IV. A.) ..:..- "O In s- TC'\;!IOlOg,!).� - conclu.u o ::>1' I a-amos. 0rit,,0 :10 presidente' everest ele promessas, cntl'ccharam-na até nos tais excer

t.tuto de 'l'écnología con�i-I :;iivw Fróes - acredito en-

'I
Jo STE, a quem caberão ns l [[1S, está de marcha-ré na sun sinfonia inacabada! Sentiu

nÚ:1 rnzendc experiências e i éoaLe� R. Sl)lllç�.� :10 de�Ol::·.�,r ...�·G�i(lé'l1('ii1S para a Iabrica- I 1\)'0 ca�)itulo das_ estra,das. bem �o comôco, meteram
rh'O'laS no sentido de encon- I .ia- proxrma semana. En' ia- .ao'.

. I LIma ressarva que nao esta na traducào orul.
trur iI.. rormu.a idael de �8.-1 r .

Ei-Io.: "Las,ti�ável é flue (JS nossos _recursos n�o permi-i):·;(.:;1Ç�IO da tinta índeíevel, .-••---.-...,.-.------.---.-.-.-�.....-.-.---••----.....-------.·.-.....-.-.·_-a....-......·_-_'"JW

'I tam pavimentá-Ias, em amplas extensões, como e do dese-
1 ,,�'Llm:t(.I.1 \.)C!O Superior 'I'ri- jo de todos nós".

INVASORES DA GUIANA INGLESA. I E assim, com una mírn d«, o programa vira mingau, na
sua Interpretação excert.uta e enxertada.

p 'STALARA�;l UM AERODROMO NO I Onele se e�cut:ll'a um farei, agora se hi um aplicareiIi\! .

IV

PAR A-
.

.. , I :'olenldISiCeisOf[Olarlç.os. Onde 11avia unia arlrrnatíva, agora está uma
-

c RIO, 21 (V. AJ - Estão que naufragou nas costas :1.:

I dando às praías de Aracaiú i Alagoas. Entre os destroc.. o.sA prometida llgação fcrrovlàría Flol'ianópolis-Imbitu-
, lha, a estrada de feno que o sr. Lacerda prometeu trazer até destroços- do vapOl'.'Itapevi" foram encontrados despojo,RIO, 21 '(V. AJ - Na re- I í.ruirarn ali UT!1 campo

dê!!1 o Estreito, virou debate, í)Ois, no lugar da promessa ralana humanos em adiantado esta-
�j�O do municí�io" �e .Ere_-I )OU.Si), �:�íC íoi cer::,al�� d.�ra- J.::;o�a puseram esta coisa escrita: '_'Trarei ao, debate a nc-

ENERGIA A'rO�MICA
do de decomposição. A-;iêê'

chim - anuncia Província '
. ame L•• pado e eiet.. Iicado, cessrdade do prolongamento da estrada de ferro Laguna- da FAB e embarcações d l

do Pará", jornal que se ed i- D:tÍ a dificuldade de se ielen-I ImJ:úiuba-Florianópolis c a sua ligação {'.OUI as demais Ier- . NO LAR I Marinha de Guerra e.sti vc-ta, em Belén�, est� se veri l í 'ificar os estr�nhos ineliV�-lro,'i:lS do Estado". WEST HILTON, 21 cu. P.) Iram patrulhan�o.o literal.
cando urna invasao de e!,�· d uos. As .�utor.l�ades ela .)1-1 Icso de trazer ao debate nós podemos realizar, sem ser- _ O primeiro reator atômíco i p�·ocuranelo poss'Jvels &obre _

mentos que procedem da �,ava Reglao Mlhtar e da la.
i :1103 canclidaLo! Nós e quem quiser fazê-lo! transmitindo energia elétl'i-. vlventes.Zona Aérea, bem como o go-
;

_
,', CO:WO sc vê, o candidato, com excertos e enxer- ca para U30S domésticos, fOI O -"Itapevi" é um iate :;�vernador paraense, recebe- tos, está de marcha-ré nã sua sinfonia inacabada! Sentiu- posto em ação a tarde de on _ cento e quarenta tone:ucL,:,;1111 comunic:1ção a respeito. (I dcsencanto !)üpuJar com (FIe as suas lJromessas forarr1 tem, pelo contra-almirante movido a óleo, com prol111:'IrecebidllS. E comprcendeu �ue de govêrno pron1etedeir'J : Lawis Strauss, presidente ,lã,

I
são a motor e a vela. Per'," � :-"w�_��_Ã_�.Y_a_�_�_�_-_���_..�_._"-�"".._._..-"'.".""•.·"..,....•.._ M._ a.'"' _ _-", .-_-."_-""

; Lasta êsse que êle pl'Oll1ete continuar! Con1issão Feeleral de' Energia tence ao arn1àdor Segis1)2r:.oO··
. -

a U'men to de, g azo II-na. JJ ,: II "e ser 1:ec:s�d����0�1�:�lad�r�;doeti��S\�i��1��e��:�I;�il�1:� ����!�� oOsu�n���;�od�t����� ����a�l�T:it�����g�[t�ll��·zi[�l�'
"

essa colaboração deu acerto ao final de unl� }luxada do sr. co "Nautilus", ,engendra va- Fortaleza. Esteve fora .:!��

H i}mO I" g a ção, t�p'e la COFAP, dos Frai,:�'1'·1}��S,e�)t:�3i�0:��00 a;�:�::1a:��'editar no g'ovêl'llo do sr. ��\.��� :l�:�O��t��� d�Se;�,i�:�� �:�eegO, 1;z:r�11��veli'����m�j�
__

b
.101'&;; Lacerda?" indo eletricidade nas cidades corrente ano. Fazia o trans-

no.v iS preços ..
'

dos com ustíveis A pergunta merece resposta: Não! e aldeias, fazendas e fábricas porte de carga e p�lss�geiroi.
do norte elo Estado de NOVol Afundou com todos os tl'ipd-< 1 (V A) - Na sua 11"l'cl'j'acão do Conselho Nacio- ,.uerozene, óleo diesel e óleo a•••�Ró••�@i1$.aihh'.wfj.au$�'iI"�4f���{í�lih!ôli��DJõi�ü

lantes·.
lUa, 2 .. •

Iorque .

.1'c\.l.-:1,lo cle hoje, o _plenário �al de ::etróleo, a fixaçao .dos ombustível. Esses novo, pre
-------.

(!., Co�ap homologara por so-1 novos preços da gasolma, .'os �o os seguintes: cidúd� O SR. FRANCISCO GALLOTTI ·.EM VJo Rio Grande: gasolinn,
,36; queroz.ene, 2,57; óleo SITA A'S OBRAS MUNICIPAIS.esei, 1,54� óleo combustível,
,onel.ldu3 833,00); Pôrto VIVAMENTE IMPRES��I t'acão estreita entre os gov'êr-.

\

egre, ga::olina, 5,02; quero·· 3IONADO O CANDIDATO nos da comuna e do Estado,

R·'
,

d
.'

t t'
· �ne, 2,7'>; óleo diesel 1,71; .JA ALIANÇA SOCIAL TRA- o que, sem dúvida alg\lm::l, é

....emlC!a
.

OS OS- ln erroga onos em leo combustlvel .tonelada, BALHIS'TA COM A· ADMI- -'ul'l1a' necessidade ';nf;i:1i�"
.052,00; 11istrito Federal. \fISTR.A.C-ÃO OSI\<'IAH,-CUNrI!\ vel.

.

'" _;__

Roma .

" aso1lna, 4,86;. q�roz.er�; .�<ÉM TQ�4 }P'Í_R:.('.E��·: �. Pélú ql1e vimos é ouvim��s,
, � , ���__"'·'·,55; úleo"'c1iúsêl,- r,53'; ó1eJ \TAS DE IN1'EIRA SO-:eÍDA- O sr: Ft":1ncisco Benjamin da-

EOlVIA, 21 (U.·P.) � 0-fi-' :J.ila:;-rõl a-a mesma forma onlbusÚvel, 783,00; Sa0 RÍEDADE AO' VITOr�IOSQ l.otti, - sentiu de perto 0'llj�l de unl ex-míni;stl'o _.
do 1cusado ele· "ajudar e ·insti- 'aulo: gasolina, 4,98; quero- :JANDIDATO. problemas ele Florianópolis e

E�:terior da Itália,
-

homem' ar". Em setembro passado, �ene, 2,66; óleo diesel; 1065: -x-:- está disposto, entusiasmaelall'l.lltD conhecido nas altas Piccioni e Montagna foram 11eo combustível ·tonelàda Francisco Benjamin Galót- é!ue ürou com os esforços doHõclélS de,sta capital, e um ex- ücarcerHclos, acusados do ;35,00. .

'
.

ti, candidato ela Alianc,n" So- Prefeito OE'mar Cunha, a c!f;)chefe ele Policia de Roma, fo - l'Íme. DepoiS de presos até Belem: gasolina, 4.90; que· cial Trabalhista ao govêrno dicar parte consieleravel elo
r ,1�1 dnmados hoje a juízo ,neados de novembro, foram 'ozene, 2,56; óleo diesel, 1,5:{; do Estado, reservou a tard2 seu progama de govêrno à
p';."(l deporem no caso escan- [1St03 em liberelade enquan- '1leo combustível, 7'19,00; de ontem ·para visitar ?os Capital de Santa Catarina.
(;::;lo�:') da morte de Wilma to se realizavam as investi- :<'ortaleza:. gasolina, 4,84; obras da administrac'Ção mu- ------------
Mi)j")t.esi. Também foram cha- ;ações. Polito também foi

querozene, 2,54.; óleo elie3f'1, nicipal. Cêrca elas 13,30 ho
m.:J.c1as outras 11 pessoas, sob .1cusado, na ocasião, maS não 1,50; 61eo combustível, tone- ras, acompanhado do Prefei- DENUNCIADOS POR:)(·.usações eliferentes, -desde :oi preso em virtude da ida- ,ada, 783,00; Natal: gasoli- to Osmar Cunha, visitou os DELITOS ELEI�",';mu:aç:\o" de crime até e avançada, 75 anos.

na, 4,84; querozene, 2,89, trabalhos que se operam no
Luso testemunho. Piero Pic- O cadáver da vítima foi óieo diesel, 1,51; Recife: ga-: môrro defronte à Ponte Her- TORAIS
(';Ol1i, filho do ex-ministro encontrado a 10 de abril de solina, 4,84; querozene, 2,56: I cHio Luz, elonde está sendo . RIO, 21 (V. A.) - O pro·Atti1io Piccioni, foi acusado 1953, numa praia perto de óleo diesel, 1,52; óleo com- ;xtraido todo o material pa- motor Geraldo Queiro'Z Fer·
de homicídio ao ter abando- �oma. A principio, a Polich lYLlstível, tonelada, 760,00. ra as den'1ais empreitadas da reira elenunciou à Justiça E
l'ado uma ati'aente jovem. �onsiderou o caso simples a- Salvador: gasolina, 5,00: Prefeitur';1,. Em seguida este- leitoral de São Paulo quaV!ilma Montesi, numa praia, :idente. Mas, em seguida, i) querozene, 2,60; óleo dies�l, ve no sub- distrito do Estl'ei- renta e três cidadão.:: que co
ar.J'i'ditando ter-se afogado e ovem jornalista, SilvanCl 1,56; óleo combustível, tone- to observando o calçamento meteram infrações durante
por isto contribuindo par;;, :V1uto declarou numa r�vista, Ibda, 848,00; Belo Horizonte: das ruas Santos Saraiva e J pleito eleitoral do ano pas
f. \1" monesse mesmo. á fechada, que na realidaele gasolina, 5,98: querOZel1e. Pedro Demoro, o qual, dia a saelo. Entre eles estão incluí-
Ugo lV1ontagna, suposto Nilma tinha sido morta, d'J- 3,47; óleo diesel, 2.32; ólec dia, prossegue em ritmo ma- dos funcionários que fornr.- CASABLANCA, 21 (U. P.)· Os edificios púb:icos -est:'t;)

1 t - Casablanca viveu ontem, guardados, forças impo:'bail-m:J.rquês e muito dado a fes- 'ante uma bacana en l'� ·�ombustível tonelada 833 O) is acelerado, para gaudio dos ceram e usaram documentos, "

f I pela primeira vez desde o a- tes continuam a cercar ,B
tOl.S sociais, foi acusado de :ente da alta sociedade e que Santos: ga.3olina, 4,!)0; que- moraelores daquele populoso 'a sos para fins eleitorais..

t
.

1 d
.

E t- I ., tentado de 14 do corrente, quarteirões marroquin03 fo,
cumplicidade do cnme, en- ora aban( ona a na praia rozene, 2,53; óleo diesel, 1,57' e próspero bairro ele nossa s ao envo vwos no caso um

1 t d 1 um dia de relativa calma: O na cidade francesa, poliCiaL;,
bncl0 oeultá-Io. Saverio Po- ar seus amigos aterroriza- :,leo comb\lstívcl, tonelada, CapitaL .sup en e e vereac 01', do PTD-.. , f d 'p l' i .,. I

.

,.

'7 .. I � , e'poo, j 1 cle)1.lta lo e' J.specto geral da cidade era, de metralhadora nas nÜ�)3,
liW, ex-cl1e e fi o lC a 1'0- ,lOS OCp013 c a oconencHl. ., ,00. No centro citadino o venL- "'._ �.', ..; .,:, L tlli 1 . e· ::;-

_ 1 entretanto, o de uma agla- estacionam nos crUZam.,:1--

�g�o�S�o�r�e-f�o-rim�a�C�m;bal�a-l�i�I·����_e_Si_�_O'_�_S_·-�-��-d-e... I a .

'.
.

U
vimentacão asfáltica da es- I[:10, '21 ev. A.) - Segun- ,- extinçio dos leilões;· 3° :._.�, umá parcela para pagamento trada d� Saco dos Limões, VA OLINDA

noticia um vespertino, ha- 'stema de licença preVIa, dos compromissos no exte- demanda ao aeroporto de RIO, 21 (V. A.) - Infor
f . -

.• en1
t

\'erá a esperada re .orma mbora em moldes dlfel�entes 1'101' e para a compra de a1'- Florianópolis _ velha aspi- mam os vesper inos de 110ic,{fllbial entre 15 e 20 de a- 'os (;a antiga CEXIM; 1° r.:gos essenciais, como gaso- racão do nosso povo _ me- que devido a séria ocorrê:1Rusto próximo, promovida

I
- ele pos3e ela ticença pa:"1 : lina. trig'C), papel de impren -. re�eu referências especiais cia no trabalho de c0111p:epelo ministro José Maria 'll:porta!> a m?�cla estr;ln-l 0:1. etc.,. toda a .::ncla �bti.c1r, elo sr. Francisco Galctti,' "nL�lG;io elo poço ele petr:'lV/ittalcer.

.
en'a seriU adr;lllnda no m.::'·- ! com as rmpol'taçües sena]o qual a3segurou que, si eleito 'ôO de ){ova Olinda, foi malOs pontos principais dessa '::telo liv�'e; 5° - retira:l;l! gada no câmbio livre. uma vez adiada a ·realizac3_Governador, prestigiará todo .

?fio G.fI••• IiP••••�u•••••••a••• · 0..... do teste definitivo ·�ra l11P.êsse gl'ande movimento da pa -

C'reJ'eitura, no sentido de dir a sua capacidade de pro
dução. Registrou-se um en

tupimento de água e sal2,Õ"

DIRETOR
Rubens dfi
Arruda Ramos

GERENTE
Domingos F.
de Aquino

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

bi!n�d EleltOL'ai".
B'';.3as exp:lc::t\;ões toram

prestadas i, reportagern de O

JOE:�AL, pelo sr. Silvio Fró

''':, d.retor dó referido Insti·
tu ti), {i ue 1 ez ligeiras l'etifi - I
;:·cv.'.ões à nota dístrfbuid.i
Ij81'o BTE. Esclareceu, aínd.r
rue soubera esLarem as Em

presas íncorooradas na Uni

'.0 aptas a fabricar a solu

[�:\O indeleve!, tão logo seja
�,h:OllCLlcl!'l a formula, se

?c,:!llo com�micac,ão feita pe
lu ,�l'. OJLo Costa ao presi-

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

Florianópolis, Sexta-feira, 22 de julho de 1955,

de:,te Café Filho, Guiana Ir:glêsa. O mais gr�-
__ "Qll:l,nto :lO IU,::tituto d2 ve é que os invasores com-

-----,_._-�------�--_.----------�---

AiNDA O ESCANDAlO MONTESI

r:.�i'onna seriam:
10 - Adoção de sobreta-

x;;.s alfandegárias de acôl'do
('o:n categorias de essencb
Jidade da.:; importações; 2;'

O SOLDADO
ALEMÃO

EO�N, 21 (U. P.) - O uni
fo,'me de saiela do novo sol
(\;:;.c!o alemào será cinza-ferro
e o boné trará uma roseta
c·om as côres federais - ne
gro, vermelho e amarelo. As
i t:signias oficiais de Estado
l'.L-,:ol' não terão mais a linh:t
"erme�h:t nas calCaS.
Aíncl:t eó·ta sem'ana, O Pre

.�'ciel1t[.,"({fi. República assina
r:'t o decreto que detcl'lniru

-. dc.t,�..lhE·S de lr:1je d.1 .!lD.!:'.

PR01ESTO INGLES CONTRA LEI AR
GENTINA SOBRE AS MALVINAS

transformar nossa cidaUf;)
HlIl1:1 verdadeira Capital de
",sbdo. ma, enqUl'mto se proceclialr
Em toda parte, na ilha e

aos trabalhos técnicos dt
10 continente, o Sf. F'ranci:>- complementação.
·::0 Benjamin GJ.:otti, foi alvo

LONDRES,21 CU. PJ - A l�alklal1d 1(.' � 111 clesienad '

.Tlglaterra protestou em Bu'� 'urno llova pro';il�l�j::. d:t Ar
,os Aires contr" uma lei ::1.- ',elltil1:t, na �ei que P;lSSCtI
'irn;ando a 20be-rania da Ar :10 Senado, a 13 de junho
·;entina sôbre as ilhas c1:? :·a:;.�J.do. Lord Reading, m1-
:'alkland, segundo se a!'JUn I nistl'o (lê E3taclo, responuEU
:iou, hoje, na Câmara dos ([ue as ill1a3 Fa1ld:md não es
ares. A Ing:ater!'s tem uma �ã.o especificadas na nova

:Uve1'g�ncia com a Al'genti-
:.t e o Chile quanto à sobe
unia do arquipe]ago das
J·�tlklancl (IvIalvinas), situada
10 Ant:lrtko. O prot!;sto bn-

e �neq\liVOtas mallisfesta ..

MANIFESTA�SE O
ETNA

CATANIA, Sicilia, 21 (�J
PJ - Em meio de um silen�

,:ões de arJl'e.;o e solidaried:1
de, o que faz crer n LlI',1a etll

polgante vitôria cU i! Ll.;Lc·,.'·
candidato do P.S.D. e Ô.O P.'
T.B. no l11unicipio ele F:ürh:.- cio inquietante a cr;üera �l:l
nàpolis, cuja populnridadr., lacleira noroeste cio vulcão
em nosso meio, é uma l1e::;s8s ETNA despediu uma' COfren
realidades palpit�ntes c inve te de. lava que se deslizou pe
jáveis. las áridas faldas ela monta-

A presença do sr. Fran-- nha. Os cientistas acreditam,
cisco B. Galottí, à frcnte ela contnelo, que se trata apeu3..';

:l�ministração �staelual, EC-, de um:t. el'l1pç�o �ulcânica ,ie
r3, a cel'tez::t de umg, colobo-

. palies, unpOl'taí1eiSL.

�i, I11:1S implicitamente in
cluidas numa das provinci"s
sob o titulo de "As iihas :10
,'\tlântico sul e do setor an-

}l,�ür() foi t1i'lul�·J.do, depoi" tá.rUco cL1. Argentina "�o OI pr(),.·
":ue loi'd Ya".,ittart pel'gul1 �estci foi entregue no dia 1�
:Oll ;.0 tS'T.'3rno ,:;e ".õ: l�h:u dê lo con·el1te.

Ante-ontem, quem passasse pela Praça "15 ele Hover;1 ..

))10" (.",ue nos recorda a implantacâo da Repúblicn ein BeL,·
sa Pátria, com as prerucgatlvas de ltberdade de p0113:1111C11'
to), deparava com um espetáculo digno de mencáo.

EsLwam os nossos abnegados profissionais do volantf
retirando dos vidros doe seus carros fotografias de seus can

didatos às próximas eleições. Indagamos elos motivos e 1'08-

ponderam-nos: - "E' ordem do Inspetor de 'I'rânsíto. Diz
que nos multará em Cr$ 500,00 e proíbirá o estacionamento
ele nossos carros no ponto".

Pasmem. senhores!

Determinações governamentais coagtndo nossos elet
tores, numa berrante proíblcão l

Até quando, senhores do Govêrno, procurarão tolher a
liberdade de pensamento de nossos concidadãos?

NAUFRAGOU NA COSTA DE AlAGOA.S
O NAVIO·MOTOR "ITAPEVí"

o PLANO DE BULGANIN RECONHECE
O REARMAMENTO GERMANICO

Pacto de não-agressão: 4)

Eventua)_ dissolu(:ão ()�':;, lüi
-ipças de·"Varsovia e du A

tlântico Norte.

GENEBRA, 21 ·(U. PJ -

Os- dcl�.ga-clos 0.c1den�ais . ti

confru:ênci'!l- dos "4 grandes"
déclaráram esta'noite que o

projeto de tratado par[j, a se-

PROJETO DECLA
RANDO A NEUTRA

LIDADEDA
AUSTRIA

gurança europeia, aprpsen
tado pelo primeiro ministro

Bulganin, reconhece tácita
mente o rearmamento de.

Alelnanha Ocidental.· Um in ..

fonnante da delegação fran-

ces::! disse que "os russos,

segundo parece, estão admi
tindo as realidades". O do
cumento prQPõc: 1) - As

duas partes ela Alemanha
figurarão como membr'Js
dum pactó de 'segurança eu

ropeu de cinquenta anos,

perdurando a situação ate
obtida a unificação germâni
ca; 2) - Limitação dos ar

mamentos na Europa; 3) -

VIENA, 21 (U. P.) - O �Cl-
vêrno da Austria aprovou hD
je um projeto de lei, procla
mando a neutralidade :10
,país, nos termos do pacto
firmado com as pGtencbs 1'e-

•

centemente. O projeto ser�t
encaminhado, agora, para o

Parlamento, onde deverá se:'

referendado logo que fi:> fm'··
ças da ocupação deixem o

território nacional.
-------------

CALMA EM CASABLANCA

Inl:
não era disso?!

1.alwn:H§ - E' a guerra! A guerra

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



li Florianó])oli�, Sexta-feira, 22 de julho de 1955. f'i - t'� i • I " '

VF�NDE

lYll!':I§TERIO DA AGtlICULTURA. ESTADO fARMACIA DE PlANTj\OA IMOBILlARI,A "tv'iIGUEl DAUX"
l\'IÉS DE JULHO

Um- casa de madeira .recem-construida, pintada a

óleo, localizada em um terreno de 20x25. Negócio urgen

te. Prel;o c-s 95.000,00. Estreito.

-.-.
ADMINISTRA.ÇÃO

litedaçio e Oficlríal, à rui COIl·
sethetro Mafra, n, Hill 1',,1. �U;l:t
-- L.lL. t'UI,Lal' lU, 2 S' b d (t I

0\ V I S O I Di�etor: fWBli:N � ,.. ItAiIIIOS.
a a o 'are e) - Farmácia Noturna. - Rua 'I'ra-

.\ Ik1e\: ..era f·lnl'el>tal. ft'!lfÜIIló>.I. .ian03
uo sentido. .Je coibir, ao máximo po:o;- l;"au ..s : IJOMINGO:-; J'. ti. domingo � Farmácia Noturna - Rua 'I'rajano.

de sível, as queirnanas e derrubadas de mato, afim de ímpe-
l �U1Nl) 9 sábado (tarde) - Fnrrnácia Esperan ça - Rua

fi- pedir os desastrosos ereítos econômicos e ccotógtcos que
Conselheiro Mafra.

, I
it�"r,,;; ..,nL,..Jt ... : 10 domingo F

,.

E
acarretam tais práticas, torna público e chama a atençâc ] 1{;'l'f�"�lJla,;Ó'i!' " . S. l. r.

- armacla < sperança - Rua Conse-

de todos os proprtetárius de terras e lavradores em !reial. [Lula.
Iheiro Mafra.

. ,.' _ .

d
. .

I<UlI _;'Hllldor IJ...ntu .0 - li" 16 sábado - Farrnácí N I
para a exigencra o cumpruneuro do Codigo Flo,1"5Ial: andar '. ';

era e son

·(Ded. 23.793 de 23-1-19:t4) em todo o Estado. I '1';,1.': i2-6\Jl!4 -- ,ho d. ,anlliro'jSChmldt. .

qUEIMADAS E DERRUBADAS DE .1\1,11'0
I-{ua (f,� e No�"_mrr" t:lM 6' I! domingo - Farmácia Nelson Rua- Feline

Nenhum proprietário de terras ou lavrador podem .,Ilndar .ale 6.0.:1 - .!Iaú Piilll.�

I'Schmldt.,
.

proceder queimada ou derl'ubada de mato sem solicitar, \S,-:'N ••\TUl-tll..,.
23 sabado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João

com antecedência, a necessarsa lleença da autortdade r:.ó,- 'h Cil .. If�J Pinto.

resta! competente, conrurrne drspêe o Código i"lufl:stal ':1Il
I 24 domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pín-

seus artigos 2? 2" t' do us )
,

Ano .. "';1" 170.00 to,

• •

.., � .>, resptc rvameute, estan O us )ufrat"r�:. ::;"w".tr.. . . ,. . Cr$ IW,OO i '.' •
,.' A'

sujeitos a penatídades. I No IOleril,t ., 30 s.abado (t�lCle) -- Farmácia Santo Antonio -'

REFLORES'l' '\.r ,NTO ,Ano .. C"J �"O,OO Rua Felipe Schmidt, 43.

E
-

t �.... Semest re - Cr$JlO 00 . 31 domi g
,

Fa
,.

S A
A •

=.Reparttçâo, pela rêde de viveiros rlorestats. em I Anúr,eiv. �ediante "ontráto: '. .

n O - rmacia anta ntõnio - Rua Fe-

cooperaçao, que mantem no Estadn, dispõe de.mudas e se- .Os onarlD<tl&, �eiimo ni� pa- lipe Schmidt, 43.

d
" > '.

•
bll cadcs , [1010 se rao de ,IVldo, I O serviço otur .' f t d I

mCl.ltes e especle� í'lorestaís e de ornameutação, para toro I A ui re çào não ee r"bll"n ... l iii... A •

n urno Sela .e e ua � pe as Farmácias

necímento aos agricultores em geral, interessados no rerlo .. ,,_elv8 'Un{,elto. emit:do. '10•• -, S�nto AntonIo. e Noturna, situadas as ruas Felipe Se h-

rest�mellto de s�as terras, além de prestar toda orteuvaçâo I t��o_:_�.��_�ll�� .__

midt, 43,e T'rajano.
_ ,

técníea necessarra. Lembra, ainda, a possibilidade da ou- I
A presente Tabela nao podera ser alterada sem pré-

-0- tenção de ernpr éstímos para rerlorestamento no Ranco :10 I fN.ii'ORMAÇOES
via autorização dêste Departamento.

Uma casa de madeira recem-constru ida ainda não Brasil, r:om juros de 7% e prazo ete 15 anos. I UTElS

h.:}bitad:l, localizada e:n um terreno de 10x30, sito em Os íntcressadus em assuntos florestais, para :\ tlbtl'n- -0-

Coqueiros .. Preço Cr$ 180.000,00,. çâo �]e maioreso

SClareCin,ie;ltos
e

req,uererem �.l1."riz3r:a., I' 0, l�itor en�o_ntr."6. "-J.tll co

-0- de hcençapara queimada e derrubada" de mat-o d� ,
luna, ln/orruaço ... '-I"" n.. " ut.

,

I
.. . . �.

�., ,.\enl d18rt1HlltIlle � d .. llBo&/iultO.

Uma casa a Rua Conselheiro Mafrll, dlrlgn*se lI..� Ag-er.H;�as ��orestajs MUllidpais ou dirt'lamen· ;,Ii){{NAIS ,

'file!.. ...

-0--
te a esta Repal'tl�aO, situaria à rua Santos OllT.l!Oill nU lil� �8t do '.02�

Umil casa a RIJa t'-'el'nando Machado. I o<1ll t'13fi�'n{;IJ"hii \ ...�et"... .•... Vliit

l'
.

. Disrio Üb C!lrt1t: :; õ7�1

-(1- I
'('elefône' 2.41ü --- Laixa "o:,;t. .. J. 3!15 : ..., "er.:J ...dH ....

""'"

:U110

S
' . '?n"�t ti' f" • A

.

'I'
IWJh "n.a ,.ltidl" " 118�

Uma grana,!;!. easa �om terreno, em anlo AntonIO. '" .... eço e egra leO. g-rlSi va - Floril)-llópoUs, S. C. HO::;PIO!'AIS

l.Jrel,'o Cr$ 150.000,00.
_..__...- • •• ��--, •••• ,,-----.�---- Cand"d,,;

( P'rovedur) .. .

, Portarit. I .

Neri\u Ramo•.... " .

Militar .

São :�Ebo�' iiio (Cau d_
Saudei .... __ ......... ..U�

MI<ternidaile l:Júut,.r C,I1"
los Co t" l'àa ..

DO CHA!I1AlIOS OR·
G�;NTES

INICIANDO AS -SUAS VENDAS OFERECE
ItEG1.)NAL

"'\CO��!J" COM O ESTADO
.. A..�'l'.\ CA l'ARlNA

Uma casa ampla, construída em um terreno

20xl�,5ü, Iocal izada no centro da cidade, sendo parte
nane ia da, entregando-se a casa desocupada. Preço
CI';S gOO.OOO,uo. Negócio urgen te, Rua Felipe

-0-

Duas casas, localizadas em um

no Estreito, sendo uma de aI venaria

Preço (:1'$ 300.000,00.

terreno de 9x53, sito
e outra de madeira.

-0-

Du: • s casas situadas em um terreuc de 10x65, sito

110 Estreito, seu do uma de madeira e outra de material.

Preço Cr$ 220.�(JO,oo.
-0-

-0-

Uma casa de mater-ial, localizada num terr-eno de

LI!:>:5.DO sito a rua U- de Julho, Estrer;o. Negócio Ul'gen te.

h�I;() Cr$' 1,H).OOO,oo.

-0-

com segurança
rapidez

.

80 NOS CONFORrrAVEIS �ICRO-ONIBUS

RAPIDO ,{<SUL-BRASILEIRO)

e
'.lZl

Raios X

DuaR casas de material. situadas no Morro do Ct'

raleio, tendo cada casa seis neças. Preço das duas ..... '.
Irr!R 1 i1o.ono.oo. FilCil ita�se pagament:o.-

'"

T .

'---,-,-----.. _ __j", •• - _ .._-_._ ..• -

; '(Il'PO de B(imhenOá
o.,uviço l.u.. I R.clama·

c:ues, .

f'ólíd�. I S .. I .. COllliuÁtlo
Poli"la ,(ilib. Deleil'lIdu I.
I i)�!I'AN!-IlAS Di

.

TRANSPOR'J'liiS
'Ii.HEO

'rAl'
{�ruz�it·�· 'd�,' '��'!;i .:::: �:: :

,t��:t ::::::::::::::::::II d •. .

• 01 e ..,.el'bd ...•••.••.••

IRt'al .

1\ S\'a)1dinaVlu .. , .

IROTEIS
'Lu1' .......•.....• , •.•••.

pI'lltgestic .

Metropoi .

La Porta .

f"'lciq'ue .

C�tlt:tlll .

Iê_tl'�lli .

I ����kEiTO""""""'"
niSqh� I

, •• '."" .'.•• '.r. ••••

I.IH

,'lplllfeUlIolt{em l'l:wrleru.lIo (' (·tlHlulii't. "para ;jUlll .... u�r �lI·.ll!lO ..

r.djill<)C'1�.
ttaihogrl\rUl� � radiosf:(lpi",..
t"tllrni,,,,,,, �' ('ol'aeào I I,OflU: I.

I<�stomag{l - il1test.inol' e fie;a.tto II!ú-h,dst:"�J'.'fta).
Rms e bexiga (PieJlll,l'uafi:l1.
[Itero e aOi!]ws; Uist�i·ü .. "a.lpingolfraf!a ,'011} IIl!lUna

ção dati .rom P;&1j para (!lal{n".�tl<·" da .... !.erH.i •.1 �de

Kadio_grafias de osso!> em teral.
.\I�diàas e!a.4S dos diamett.)!ol da hacla ".trll nrJenl .. -

"iio ao parto (Rádio-- pelvtmétr1a),
Dlàf1amente na Matel'm(l:-�(l{: Dr Cil.fioc:! Corrt:r._

-'0-

Quatro lotes na cidade de Londrina, Estado dI) Pa

raná. Preço Cr$ 180.000,00.

Agência: nua Deodo-ro esquina d8
Rus Tenbllte Silvein

8.'H
�.O:1t:
..8:&1
'.li':

-0-

ViagemDuas casas de madei.ra, localizadas em um terre:-:o

de 20x28, de tamanhos diferentes, situada:! junto a Es

..:ola de Escrita e Fa:;enda da Marinha, no Estl·eito. Acei·

ta o:ff'rta. Negócio urgente.

VI_'rês magnificos-loies na praia do Bom Abrigo, Pre

\0 Cr$ 170.000,00 ..

_.<)-

Quatro lotes no centro da c!,jade. Preço'
Cr$ 550.000,00.

Florianópolis � !tujal - JoinvHle -- Curitibb
r.to,
2.u8'
II.'"(

___f)__

\
-----

--0-

1.70C
2.1I()(,
lI.liU
&.121 A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga Visconde
I,.(OZ Ouro Preto) .

z.:ati8
a.ilOD

A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza
As Casas nOs, 1 e' 3, na Rua Sete de Setembro

2.021 /

U
2.276

ma casa de estuque na rua Servidão lVIoritz, (1\101'1'0)
I.l�? com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00

'

3�21 U d
'.(d

ma easa e material com o terreno 10 x 30 no inicio
�.6114

.da estrada do Pantanal (lado da Trindade) preço Cr$
&.In .40.000,00 .

, ...

un I A tratar com o Sr. Doralécio Soares ou oS, Silvío
M Son8ini

1.

VENDE·SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES

�--�-'
-

-

INDICADOR PRO,FISS.IONAL\
DR.

RO�!i�2ASTOS MARIO DE LARMO Dr. Vida:1 Dulra Filho
DR. WALMOR zo' ......n

\um !>ráti.:. no BOlilplt�1 Slo! C!�J!��O I . , E�PECIALI8TA EM DOENÇAS DE _,'CRIANÇAS
LOBATO .IIIUli.ü i'ranl'l8I:o de AssiM é lia "uita CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RI() D.I JAN1I<'IRO

FI! ao I GARCIA ClUIa du Rio d' JAn�lr" CI ÍNIC '\ DE CRIANCA<> I PEDI T
•

� CLINICA MiülCÃ
;" .!' ..:> A RJA �mO-NATAL, - DISTúRBIOS' DO .R.C:lM'

• U""IiÇiU do aparelho r"�}llt&tórbl Dlplomad" "lIia racnldati. N.. CARDIOLOGlA
ADULTOS NA�CIll? - ASSIS�€NCIA Tr�CNICA l!�SPECIALIZ,;-DA AOS

N'fONIO
- , TUBERCULOSa i clol1.1 'lIe MedicIna dto V.h·...:. C I I)oer:.l;as Internas . 7:EMA1 UROS - 1 RATAMENTO:- lNAf'ETtNCIA INFANTIL

DR. A DIB

,.RADIOGRAFIA,
Jl RADIOSCOPiA!

,

IIlda!!e do Br..n l'ele��t��t;:!r 2:7�� \oit,,, jhi·
CORAC,AO _ FIGADO _

o\LTA nF. APF.T.TTE) - TRA1'4,i\ot.;N'l'O DA �NURES. NO-

MUSSJ DOS PULMlH!S ,'F.X-Interno por concauo til. Ha- H
TURNA. EM CRIA,�ÇAS il ADOLESCENTES - DISTÚ"BIO!';

___ 1ililDICOS _ CirUfjria do 'rOraI ternldade-Eacol. � orátos: Sel:unda�, �(l·ürt.. , RiNS -._. INTESTINOS PSICOLoGICOS DA INFANCIA
.

.iNFilRMIDADIiIS T)A INI<'lll�
Cl'&URGJA. JUNte"- r·'tlrlna,!o pela f'.culdadO' N.d,,-, (ServIço do. Prof. OCtá-:-L1...·· e�ta leüir�s: ·1'ratan'j-.ll'O luo.ic'rll,' d'"

CIA DE MANEIRA GERAL
• • a '.

GIRAL-I'ARTOS ,,,.. I d� Medicina, Tlalloloclllta fi' driJ(ne. Um.)
as u 18 hora.. ' , '- CONSULTóRIO - FELIPE SCHMIDT 18

3 .. r�'i"t) compl�'- • .'.plIChi!i. 'l·h,!odl'utu''.o do Ho.",a.o1l1 li)'.- E.x=lnterno ilo ,Serviço de Clrar- �esidênr:ili: RUa l".:lipe SeM- SIFILJS CO,NSULTAS - DAS 2 ÃS li HORA'S'
'

.�... _ .. "'I .. H It L � P :I T C
Illiat. 23 --- 20 Ilud ..,, __ tÍpt. I "ONSULT'

.,,;io <la. DOIINÇAS D.I SJlNBO- ,

reu ...mOIl I'
.. A "o Ollp �J ... • ,

,
• T 1 3

-

CnnsuJtól'lo - Rua Vict(.r �', :, '" �S Cf HORA MARCAL'l: FON:I 116.

R,'8, COnl tl'lodnnol m6t4>doil ,. Curso de oõllpedaUll4çlo IIlIl& do Rio de JaDelro
e. .O(j�

Meil'cJles. 22. I !',�,�l�EI�LlA -- TENENTE SILVJEIR-A. 110 (rONII 1111)

�i,,-gnól.tl(:o, , trataw.nto.
S. N. T. EE-Illterlllo _ :lx-drll.· I Médico do HOOUa} •• DIt HE�iRIQ'-'lJE" ·J'}J-;t--f',�;-(�'('.)

A I F.N DE CHAMADOS A DOMICILIO' .

';:ULJ>OSCOPIA _ HISTlI.O __ o te.. te de CtnrlCl. l1li0 Prof. Vir- ,

Caridade ,., HORA}aO' 1--·------·SALP[NGOGJLI..li'lA _ ••'tJ.' ;)_). Gulmarliu (&ICI�, ,DOl!lNÇAS DI SBNHOJtAS PARAt80 VIL ANTONIO BATIS-iA --D--R-.-C--LA-R-N-O--G-.--
LIS)(O BASAL 1 Cona: Felipe Scllmld&, 18 __

I PARTOS -:: OPJlRACOJlS I llH:Jirco
nas 13 às 16 horas.

JUNIOR
-

Ibdlllt«-•• jI'A "til' .ii••• CUUoS- Fone ,gOl -. Con.: Rua Joao Pinto D. HI" Op.. r,,�õe8 - Dmmt;&I d" ,'1.. __ i
Telefone: Consultório -

CLiNICA IJSPECIALJl:ÀJ)A Da
GALLETTI

f:l .. tl'13rn.lClIl.çlo _ R&ltMI Vhra
j

Atend••m ,bora merenda. I daa 16,00 ãl 18,00 ho"u. i rt!turu - Clínica d. ",h.!t(,. 3.415 'Iit
- AnV()(H.DO -

V!,,'�l•• luha ·Ver'a"u.... I, U('s,: -- :ina ...te"•• JauioT, �ela manhi ateDcI. dll· i r.ursl;' df' EMll<,�j"hz:;,l'i,,' Dr. �,' _ •

(; lANÇA! I'I"� Vi1.M V�il'.. l", 1'0

l''',niGltórío: Ru. Trajano; D. 1, 1'�O
-- 1<'ol1e: 2S9ri _ r�a�ent. no HOlpltal d. i qospital do .. SarvidoN@d"I._(·:Sldencla:RuaJosédoConaulta. da.. � ta 11 hora. iONíI: t ...lll' - Flori"nÓ;>o:l ..

l0 a"i!�r Edifjcio do 1l"nt.p11>.
----------',- __ • '. C_an?ad,. 'I tl'ldo. Vale Pereira 158 _ Pral'a 12Re •. , C"nI. Padr. "il'u.Jin •.o

Hor,áio, Du II ...._ 12 IH.r.U! -- DR. YLMAR CORRBA ReSldenCIa: 'IS"t"iço do Prol. W .. ri*,,(; d.
.

.

----.--

n�., MUSSI. I GLrl'\ICA MÉDJCA ,Rua: General Bitlencoarl n'IAlldradeJ
da Saud'ade - CoqueIros, ADVOGADOS ,.Ht. ANTONIo. GU�U;:-; 'Itl

H.1i 1.' �. li! toOY,," .-- Dr". CONSm,.1,·A!lI da. 10 - a lw, I JO�I; I
CIJn�l:lta•.-- f'bla .."al\li.& 0"'1-·----------'

_._-

I
DR. JO,S� MEDEIROS

KUS!!l
,

.

"ai.
� afone: 2.6112. \ Hospitlll de I.'liT'ttllldt. DR. MARIO WEL"1. ALM.EID�\

P'Uidfll<'J,u A·...n14.s 'l'r<>IlI- Ru .. 'J'ir!<dent(, :; _. TOD" Z':Hi ---DR 1Io.-m:.�ff-"O----'-
A t .. :rd6 da. 16'1) h. em dlu. DHAUSEN

VIEIRA ADVOGAlJO

1J(,;o�lt.:r, Sf.. _._. �._.
' �� • n�yy r N

II"
"" COTliultór!o ,!to ... NDn ...

'

,...,

'

,
'

- ADVOGADO - I!:s(óritório a RniL�nr.ill:

__ ._�__ . .. _�_�._ DR. JOSE TAVAf!JIlS b'AVILA MllChado 17 'Q I' � j'
(.1._,,1' ,>./MEIIICA UI Al)UL'J',JS Cllllla' 1-'0at.. 1 UO -- IbJat A,v. Ifercilio LUiI:, 11

oJ�ntes. Tel. �7f.�
U." .. Ir.-! I!: CRIANÇAi'i Santa Clitilrina. 1'eleinna, lU li,

DR Jtn..lO DOIS IRACEMA CIRURGIA G.RAL ,lt·j' '"
' ConsultórIO - Rua J"... Pia·

RA MOLE'STIAS Nll!RVOSAS iii Doenç41 de Senhora. - Procto- ,

eSIl �ilC::Ia - TIl. r ........<i ..ut. to. 10 - Tel M 76� .i D
.

L
.

VlEI I
MJilNTAJ3 _ C'LINTC."- G.ilRA.L logü - Eletricidade Hé4lca

Coutli'�" 4'\;UNW4 I Consultas: Da'. , ... f !lor' <.' r'. auro, Daura
,
K'tDICf\. D' Servi�o Naeional d. Oo"n-

•

Consultório: Rua Vitor ••1· 1 .

! Residência. Rua •• t..... Já-

t:;;;PIi;Cl..t,LISTA 1)1 OLHOS. � eles r l!8 T I f n07
de

OUV1DOS, NA.RIZ • GA1tG.ol1'A çae Meutaia. C
1.

•

- e e one: . ;OLfIOS - OUVIDO:.'! NAIlIZ ��. Te�1':_________ Clinic-a Geral

TíiA'I'A}{WNTO • OPII:&AQ,\v.' � Cbet.e do ÁlllbllLat G:--

BjItL., d' °tnsulta.. Dali 11 il.ot'•••m I' II GARGAN1 J. I�
ue Mental

11111 H.,_. "

• DR NEY PERRONE ' Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná-

llitr.·V .. r.u�l�o _ .. N.b�I1..!i4. _.
_ l'�iquíatu do lli:>.!;ljl:.al\ --- RResl�e�lel!l: l' one. 17.4%1 I Dtl.. IWER�u:ri:g ". "O�''''J'C' ",lrtr'N"m" rias.

lJItr.·M..� Coloul. SI4'Ot·."'-n. I
ua. '" tlmenau n. , 1. I Ch I d S

.

u.... r '� "'. .... 111

I"
('fr."" ..... t., 4•• I•••ft.

-

c.. CO!l\''lhottin::pia V.lo �l"t..o- ,D�OENÇAS DO A�ARKUJO 1)1· NO ;/ao� it��VI�O d., O rOll.T, �o1r""'.d" pê!a.. !t'.t.culd"d. NII)I Cura r':Hllcal rja,.'1 infeêç0l'S agud118 e c.l'on icas. d.o

"...r.ç.lifil) choquL � cardllu,<11. Inn:.:ln ,:-._
GE.,\rIVO - ULCERAS DO .S- P � T ..d� Flol',.nôpoli•."",1 <18 M'!<lICIna Onlv"n"J"d. aparelho ienito-Ul'Íl á

.

b
-

.

A ....' t.tllloiico.ia _ .lt.ceit8 4. pia. �àlarlot.n.Jiia. P_icü�...n; >.. 't:OM.\GO l!l DUODENO, ALllll- .' oss�e 8
_ 1:]\i le ... o,. A PAR... : do Bras!l I

1 no em '!.fi os os sexos.

Ó""I _ Múllu•• ( 'alua&. cONSULTAS: "nçu • Qll-r� (,IA.DERM:�TOLOGIA •. CLI- ����A���T�1ODJC,RNM
PAp,", R!O 03 L1UI�O I Doe�ç?S do aparelho DigesT.iv() f' (lo tljiltlillJllõ ""1""0&".

�* Ottlo·flla...IJ<,,'ajf.... c....c. tu dai U à. a .OTAI !'li'_)' i NTCA (,.lRAL
d ESPECl LI

da. OOl&NNCAS. A ��rre�\08menEe n� C... d. Horano! 10th- ás 12 e ?l;í lÍs I)
•• Icttacl.í I l'IIOn.b' I t DR JULIO PAUPI17J I
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Um h,te de 10x34, a rua Tupinlunbá, E�tl'eito. Aceita

of,:;rta.
-0-

Uma c�sa sittlada na Praia do Bom Abrigo,_ e um lo

te anexo, Com onibug· na porta. Preço Cr$ 150.000,ou.
\'encle-se a casa ou o terreno em separado.

I

DRA. WLADYSLAYA
W. !lUSSI

DR

E.m Lagl'!lI, 00 $uJ do BtuU, (j meUlorl
Dr.:IIC(·Ollto ",SPN:Ia.) Pt!,nt (� aenj:wrN 'I".Il.ll!!.Ilt.!!lI.

(Chác&n

Restaurante Napoli
RUA a.t1l!'f!,CbAl DEodoJ'o 10,

Lavando com Sabão

\?irgem Especialidade
da Via. IIIZIL INDUSTRIIL-JoluII1I8. (marca registrada)

ecoDomiz·a-se fempo ...
e dinbeiro

,
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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nODAS DE OURO

Corn,:m,',ra hoje o 5°_ nníversárío de seu feliz censor

cio e cn .al sr, Nelson Aníbal Camisão, alto funcionaria ao.

posentado do Mintstérto da Fazenda, e 8tH exma. espo�a_ d.
Olga Tolentino Camisão, ambos descendentes de tradícío

nn ís íarnilias. e residentes em Sant03 .....
Para comemorar tão significativa data entre seus fa

ml.iares encontra-se o distinto casal em nossa Capital,
ho.?uedados na residência do sr. Renato Pinto de Oliveira,

á RUft Frei Caneca 158, acompanhada ele seus filhos sta.

Nílsa Tolentino Camisão; sr. Nilton- Tolentino Camisão,
ft';'lclonúrio público federal em Santos, casado com a ex

rn s. snra. d. Maria Augusta Santini Camisão, com dois fi

Jhos, Regina'Maria e Paulo Cesar; e exma, snra. Nacy Ca

mísào de Sá, casada com o sr, José de Sá, alto funcionário

do Banco do Drasil em São Paulo, com duas filhas, Ana

Elizabeth e Ana Lúcia,
Por tão auspíclosa data os filhos do casal mandam ce

lebrnr missa de ftção de graças, hoje, ás ,',',' horas,
O ESTADO, prazerosamente, visitando o distinto casal

fi demais componentes ela exma. família, formula os me

Ihores votos ele Jelicll,jade3.

2 - Arranje uns espetos
te matéria plástica ou ele

.nadeíra mesmo e vá enfian

Io alternadamente os peda
cos de presunto e abacaxi

. também cortado em qua
dradós).

AN IYEItSARIOS

3 - Quando completar -.

.iedaçcs de presuntos e 3 d

.nacaxí, ponha para termi

nar, duas cabecinhas de co

gumelo ou duas rodelas eh

palmito.
4 - Passe cada um desses

f.'!\ZEM ANOS, HOJE:

-- a galante menina Neusa

jjc"rão Bonassis, filhinha do

sr. Zenon Vítor Bonnassis,
fllllcionÉtl'io público estadual,
c ele sua exma, esposa d.

Lourdes Beirão Bonnassis;
- sta. Maria Estefano Ko

tZl�\g, filha do sr. Estefano
I':Gtzias, elo alto comércio

cle2ta praça;
_ (11', Francisco Gottardi, espetos na manteiga elereti,

ilustre advogado em Rio do :la e ponha numa frigidek
Sul' nem rasa, Leve ao fogo par�
� :::ta, Tereza Maria da Sil- ! to�tar, virando depois pa!'E

va, filh:1 do sr, Manoel Freire o outro lado_
da Silva, S:lrgento Reformado 5 - Sirva quente, com cre,

elo Exército, e de sua exma. me de cebolas e pedaços �h

,.sj)osa d. Doralice Silva; pão com manteiga_ (APLA)
--, Jovem Leon Grams,

i't.ho (lo sr, João Gram;; e

5,1.1:1, eXTlU_ esposa d, Maria

Gr:l.lTI3;
,-- :;ta, 1úl'ia Célia, filha

elo :il', Cé,io Veiga, funci'J

nário aposentado dos Cor-

1'e:os e Telegrafas;

Vão rever

a Pa',ria

---- :;1'. João

Este é o ano turístico cli.

.íbano, valendo o ensejo pa,
ra que_o lendário país do ME
.lio Oriente faça por atrai.
:isitantes de toelo .0 mundo

;ntre
-

os quai3 seus próprio
.ilhas, espalhados

- em 'terra�
je além-mar. E é justamen
te, para rever a pátria dis

tante, na oportunidade de

que se chamou "ano turís

tico", que um grupo de liba
neses residentes no Rio e S8.(

Paulo, viajou, ontem, pa�'!l

3eirute, a bordo de um Ban,
�eirante da Panair do Brasil

_ntegrando a comitiva, ho,
mens de negócios, industri·

�is, comerciantes, etc. Pan

que, a bordo, os libaneses F"

sintam como em sua própri�
casa., a Panair providencial
um menu especial, com co'

midas típicas, entre as quai'
Kibe, Kras, labané, beleui I

grabi.

-. Exper;menh� hoie
FImSUNTO COM ABACAXi

DJGREDIENTES:
lata de presuntada

1 la ta de abacaxi em pe -
.

daços
lata de cogumelos ou

.
palmitos,

3 - colheres de sopa de

'wnnteiga ou margarina
derretida

\

MANEIRA DE FAZER:
1 -- Corte a pre3untada

em futia5 mais ou meno."

glossas e elepois divida essas

ú.tms em diversos quadrados.

BODAS de OURlI
CONVITE PARA MISSA

.os filhos, genro e 'nóra do cas:!] Nelson A_ Camisã,'
c Olga Tolelltino Camisáo convidam seus parentes e

amigos para a missa em aÇr,o de graças pela passagem
(]as_ Bod:1S de Ouro de seus polis e sogros, que farão reali,

!I/-:H' p:, C:ltecll'aJ., às 8 horas do dia 22 de julho, no alta]'
d'l Si\gl'ac)o Coração de Jesus.
, ""'-

O••@.O$",�Cj.••••"."•••�ç1••••"••••*
'

ParticiptlÇão
Snr. e SUl'a_ Nül'hel'10 Rihl Snr. e Sm·:1. J. A. Gome'

tf.m o prazer de participar a seus parentes e pe:'sôas d
suas. relações o contrato de casamento de seus filhos

Lia e Cid

Florianópolis, 16 de julho de 1955
\

,

�����4�a··••�••_.�.�..a••••••••••••••••••••

CLUBf DOlf Df- AGOSTO
AVISO

J,; se acham aberbs as inscrições para as debutan
tes que f<não SU,IS apresentações il0 c-intilante Baile clt
Cala de aúivel";;{\J'io, na noite de 13 de agosto. Inscricãc
lD, Seeretill'ia das 8 às 11 horas ela manhã, diàriament�.,

M::l.lltt"nh:l as mãos sempre Tem despertada os mais vivos e símpatícos comentá-
. rios, além de arande e -justa admiração, as artistlcas vítrí-

jovens e Iímaps � -

nes que "A Modelar", o estabelecimento das grandes rea-

lizações está apresentando.
Realizando, como é do conhecimento público, a maior

líqutdação de todos os tempo>, não quis deixar "A Mede
lar" de brindar o público com uma apresentaçáo que se

I

.nestetíco. Começam a apa- impõe pela originalidade e bom' gosto.

d 1 dUma das citadas vitrines exibe um boneco de neve, re-
-ecer na parte orsa as

.iãos elos individuas que a- presentando o classico varredor de neve das cidades euro-

.ínge os quarenta anos de péas, ladeado por um valioso sortimento de casacos ele pa-

Ie, que está sendo vendido a partir ele 1.840 cruzeiros,
dade.

blA 'segunda vitrine apresenta, elíssíma alegoria às ma-
Surg,em tanto nos aomens

'amo nas mulheres, não pou- lhas, incontestavelmente o mais util e lindo complemento

I,'lando raça, religião ou na- ela indumentária feminina, Nessa vitrine estão expostas

.íonalídade. Pela grande se- alguns exemplares do soberbo estoque de malhas que "A

h 'Modelar" este ano apresentou com seus preços extraordí- i
:nelhança que essas mane as

Ioossuem com outras que se nàriamente remarcados,

. -iêm no rosto, muitos as cha- Por estas vitrines temõs uma ante-visão do que serão

mam de "sardas das mâos .is elo novo e luxuoso estabelecimento e que em breve sera
!

ínauzurado. Serão sem dúvida alguma, um motivo ele 01'-- I,;:los velhos". De inicio nascem �

gulho para a nossa Cidaele e um cartão de apresentação aos
apenas meia duzía delas mas,

a- atrarecen turístac que nos visitarem, visto que a nova "A Modelar"
)OUCO :l pouco V o c 1-"

-

,.' "" _'c> '" ,_

'

1 trai d do que em
. se rtvalisará com os maiores estabelecímentos comerciais

(O ou ras, e mo "

,

t a-os " I do PaIS pela beleza e bom gosto.
pouco empo, as m ...

-

Ieham-se inteiramente reple-.
tas. Casos na, bem excepcio-II_
,��i: én�=;�����r��\�U�O��f��� 'PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
em resultando uma superf i-
cie' coberta por completo d� Sub-Diretório do Estreito
um colorido maron,

Antígnrnente as pessôs: A DATA DE HGJE NOS RECO-RDA QUE:
que tinham esse defeito cl':- Pelo presente ficam convocados os srs, membros em 1621, C:lt't::t-régia ínstr.urando crieíos elo 'I'ríbu-

liam se conformar com [', deste SUE-DIRETÓRIO para a reunião que será reatí- rUI dn Inqnl:ür50 no 'T:.rç" iI.

�orte ma" hoje em dia é ])0,;- zacla no próximo dia 22 ele julho, às 20 horas, em nossa
- em 1635, E::ecli,:lo cio consíderado, ]101' muitos, como

ivel livrarem-se de.e e um . séele, à rua General Liberato Bittencourt, quando será L,úlor, Domingos Fel'lnnctes Calabar, (que deser-tara em 2rJ

.as técnicas existentes con ..

, traçado o programa de atividades, preparatório do pró- de Abrll ele 1633;, em Pôrto onlvo, onde nasceu, O sígnatá-
síste no método conheceídc ximo pleito, rio desta coluna assím o nâu considera e em época opor-
amo "skin-planning" ou se - A DIRETORIA ,tuna publicará um trabalho a respeito.
.a um "peeling" Imutado á, i· - em 1711, Desembarque dos sitiados ele Recife repeli-
porcões da pele atingidas. Is

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

elo em Barreta pelos oltndenses, r0111 o capttão-mór Pedro

o é nada mais, nada menos,. . _

'

Correia Barreto_

o que se obtem empl'eg[j.n- LIRA TENIS CLUBE em 1729-ExpediçãoparaLisboadealgnnsdiamants.>
lo-se agentes quimicos COiYW " brutos, por elom Lourenço de Almeida, govern:;t;:]or (h Ca-

.8 pomadas salicilacb,,_ Tum· ; MJl:S DE JULHO
. ! pitanift ele Minas Ger!:lis..

Jem pode-se recorrer u a:! SABADO _ 23 _ SOLRÉE AS 21 HORAS
I - em 1839, Conbate da Laguna, ouele a pecjUe:1!1 10'.']-

requfm �ia para a elin:lin�ç�H DOMINGO _ 31 _ SOIRÉE INFANTO-JUVE�IL I quadrilha ,revoluci�nária (farrapos) ele. Jo�.é O:u'i'lJ:tldi, a-

ltal dessas mancl1'ls e'num,
nas 16 às 21 horas

'

presa no no Tubarao alguns barcos le,g:lls. ,

,I duas aplicaçõe;> tOdilS [" - em 1840, Pronunciamento da oposição parlamenLll'
lS desapare.-:erão, encabeçado pelo deputado, Antônio Carlos e· acle3ão do

Cert03 tratamentos para Senado, principitando a m:tiorldade elo imper::tdor Pedro

emo<;amento geral elo org', Cl b 12 d A t
II, então com 15 anos,

;ismo como o tão ra,;ajo � : U e,
.

e' gos O! - em 1851; Falecimento� em Recife, do coronel reIOl'-

o de Bogomolets, t�m a;;2 mado José de Barros Falda de LRcerlla, falar clecL;ivo ,!:l

.uado exito sôbre (::;:;:1::; líl:t >� AVISO .

vitóha de Pirájá, travada en,l g de NOvelll))ro ele 18:!2, clu-

·'haR, A coloração escu;:a fie
E f- . b ",t S n' .' I CI b '.' -

� I
rante a guerra da Indepencleucla elo Bri1:;ll_

s ao, a e1 as na . ec.letalla c o li e, as Il1SCIlcoe,.
851 F l' t R- 1

' .

d t dnuito menos acentuaci::t, � ,_, ',�

- ,.

_ em - 1 a eC1men o no via (,O ,mtl'O u ar -a.OTa-'
,ara Debutantes, no LI?t'arlo das 8 as 11 horas da mnn�·a. "� 1, r l' ,

. '. "
,

'-_-.- ",.
_

'?
_-

�undo as experiencias real: -

"1 .• TI'1 � -.

G I ' I' ] 3 I' A
A

.. -

l
\lain C.I:: l11.c,la.has no BI as!! plOfessor Zedhlrmo F eu ez, tIl,l

..H·a ° Cll1tl a!1.oC :tl C'tl a a' (la c lei (e ,gos -o.' --
,_ ,

mdF',s. O sôro ortobiotico, i'n '

E t
-

b /- t ' �,�.�-
. � -

d
dos artIstas ftanceses func\aclol'es da Acadeulla de Bela.,

dicado para o mesl11� fim '1 '
'

�s ':1 a er�a !L,mu·m a COnC01'l'eneJa para alTel1 a-
Arte,:; ,

1.ento do B"l" e Restaurante para o pel'iodo de 31-8-1955
.

18'7 1\1 1 1"1 1 T' t Trevigorar o corpo lnt'.11f1Yl·
't 31-8-1057, llQ l�esmo horário e mesmo local. _

-

ell_n d
ti , .lI'

arc 'la ehe llcanc.o e e um f!, IPara uyo-

JrO(�UZ identicos resultados, cue, rea lza a pe o marec a aXlas, para envo ver o gros-

Ainda éomo um dos defe; 50 do exército do ditador Lopez,
os mais comurns e que po - em 1879, Falecimento elo gencrn.l fIerculano S�1i1-

:e�:;��' :�si��:n�O�l�e �:sl';:�:� DECLARACÃO DA LOJA RENNER ��:�_ da Silva (General Peelra), heroi ela guerra do Para-

mlgal'es e planas, As prim:,,:
., I - em 1905', realizava-se o enlace matrimonial elo S[·_

ras são duras, salientes A LOJA RENNER COMUNICA AOS SEUS D1S- Nelson Anibal Camisão, de�cendente do bravD C�ron'3�
mrgem de preferellcia n. l'INTOS FREGUEZES QUE' O SR. NILTO� ANDRADE Carlos de. �or��s Camisão, heróico COI?lanc\ante �a Colu-

�riança;" Basta uma uniea d, �ÃO É MAIS SEU EMPREGADO, PELO QUE NAO Ina EXP�dlClOnarla que escreveu � epopeIa �a "Retll'ad�"cla
,)licação de eletrocoagula<:.ã PODER!\ NEM ESTÁ AUTORIZADO A RECEBER Laguna: .com a .sta. Olga Tolentmo, tambem ele tracllClO-

(poucos �l;gundcs) para Cill IUAISQUER PAGAMENTOS
nal famIha barriga-verde;

:!esapareçam sem dor e ser!
.

A GERENCIA I - em 1936, Falecimento ele Apeles Mestres, escritor e·

�icatriz_ Quando ás verru:p desenhista espanhoL
planas são tambelll facil �_____ I - em 1940, Assinatura, em Compiégne, ela renc1içào do

nente exti':padas mediant, governo francês à Alemanha, pelo Mar:_echal' Pétain, ".

1Conselhos
de· Beleza

As mcís a ·Ilsticas
I

vitrines da tapi'al

Dr.. Pires.

As manchas senis ou da

elhice constituem um in

on veniente particularmente

) emprego ela elet�'ocless:c:J.

;ão.
Gaso exist::.m numa mesrn��

:essoa, diver,<;as verrugas, se

'a,m plana3 ,ou vuigares, f

_)ossivel retira-las n:1 mesm

)casião, sem prej l11zo LIas o

upaçõc .., di� rias_
No'"a: Os nossos leitore

,:odel-ão solicitar qua.lquer
onselho sobre o trr,hmen!;,]
;:1 pele e cabdos ao medic,)

'!.specialirta Dr_ Pires, à 1'11'·

Vlexico, 31 -- Rio ele J:ln21

"0, bastando e :1Viar -o )}J'eSCil
,e artigo deste jornal e ° en,

en·cu compkto p:u::t a 1'c.,

osta,

COM A CHEGADA DE GRANDIOSO E MARAVILHOSO

ESTOQUE DE MERCADORIAS

A Exposição
uFERECE VARIADíSSIMO SORTIMENTO EM

Taylleurs_ Mal1teaux. Malhas., Casacos de Nylon e Ve

.lIdo_ Sobretudos de lã e Capas de gabardine para homens,
:ien hor:ls e -crianças. Cairhas , Acolchoados e Cobertores.
COItes e ternos de casemiras para homens e crianças. Ca- i

I'as ponche para colegiais. Algodão, Cretones e lVIorins. !
.variado esto<Jue de Tapetes, Passadeiras e Congoleuns
Aproveite seu crédito para um fim útil

A EXPOSIÇÃO

'SCAWOLF" IRMÃO
no "NANTILUS"
ür.<0TON (Cnnecticutl. 20

TI_P) -- A frot:l amel'ican:l

AVENTURAS 'DO ZE�MUTRETA

eceberá amanhil seu segun-, r:ontinun mantendo sua tradicional vend:ct pelo sistema
:10 sllbmadno atômico, o

rUEDIARIO
í Seawolf), irmão mais no\'o

do (Nautilns l.
Como este, o (Seawolf)

deslocara um pouco mais de

3,0'00 toneladas, e poderá
passar de 20 nôs mel'gulhaelo,

O (Nautilus) dispõe de um

reator do tipo (temico" o

qual produz o vapor que faz

'novel' um sistema de tw'hi-
tas, Em teoda, o reatar LI'i

'ipo intermediário, consLnli--

10 para o (Seawolf), deverh
'er melhor r:;:-;(Lmento, A

lernais, o re>;,:o;- do (Seawll)

Faça também sua visita à rua ,Felipe Schmidt, 54
A EXPOSIÇÃO

Estú tambem nberb' a concurrência para o al'renda- será resfriado por meio sôclio
mento do Bar e Restf\U1'�lnte do Clube, para o periodo de tiquido, enqanto o do INauti-

��1-g-1955 à 31-8-1957. lus) deve empregar um sis-

Informes na SeueLtri::; do Clube, das 8 às 11 horas, tema de resfriamento pOl' i-
A DIRETORIA jua a alta pres:::ão_

I Você sabia que
I�'-----

•••

H OJ E NO PASSADO
2'! DE JUI.no

ANDRÉ NILO TADASCO
--------....,...------------------

o Passa te'mpo
POR ORILDO

CHAUADAS NO'i'íSSIl\'IAS

:1) "Entre nós" passou U!11 'p'apagaio" comprado pelo
estudante novato, - 1 - 2 -

b) "Neste lugar" pêr-to do "mineiral"
uma máscara.

encontrou-se
-1-2-

CHARADAS AUXIUARES
NA, Raiva'
ItE. Preguiçoso
TA, Flexa.

CONCEITO: Fermento wlúvel

ANAGRAMAS

A) RIO GALEUS - Ci,daele ele Pernamburo

13) GIRA A AüVIJA - Cidade do Paraná

Hesposta destes passatempos no próximo número
Soluções do número anterior:
CHARADAS NOVÍSSIMAS: a,.) Camal'i,O; b) Facote
CHAHADA AUXILIAR: Conceito - Comicha
ANAGRAMAS: a) Itacoatiara; b) Casa BranCa,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Sexta-feira, 22 de julho de lDií5.
-----_ ._--- ---------------

Enêerrará ° Avaí na tar
de de hoje os seus prepara
[)\-OS para o jogo de domingo
pióximo em Blumenau con

I ira o Ps lrnoi ras. O ensaio
_ _ _.

'

. .' . terá a dura.cão nOl'mal-e se-

_

�
,

V'-
. --

O 1."I_""a' '!11', exercitar-se-á o

_ ..• - sob a direção de
:\f;WtOl1 Ga rcez .

'FIGUEIRE'NSE X FE'RROVIARTàl
-

\
. ..

..
.

Contra o Ferroviário, vice-campeão catarinense, fará o Figueirense seu penúlfimo jogo no Torneio dos Clássicos;
domingo, no estádio da F, C, F" onde se espera um público numeroso

EnsaiatTI
>

Avaí a,
Guarani

Nos locais, Irineu Augus
to e Chico, foram os que se

,ob,."ai,àm. 0, oot.-o, te, Confm-me' haviamos

di,]
".' .

guIares.. vulgado, reapareceu' domjn- ,*NI"XP :? :'[". I'�!J'As duas eqUlpes forma- jgO o Caravana F. C. que r 'J41!l!:?.: ra. ...

ram aSSIm:,
'

1Í1'entou 'em jYar-tida amis
-

•

SAO PAULO, 20 (V. A.) I namburo, com 62 pontos e HURUCAN;__!:: Vitor, Ce·
I

sa o conjunto do Maj�r CO:>- _

As 8' horas;
- Disputançlo o Torneio de I

em 3.0 o Distrito l�ede['al ceu, e Orlando; Ferreira, ta, send� batido P01: 3 a 2, Compartilhando dos Fes-
lance-Livre do Campeonato

I

com 59 l)Ontos. Individual- Hamilton e David; Juran- após ardua e sensacional tejos do Cine São J0sé
:rasileiro de Basquete Ju- mente classificou-se em pri· dir, Pedro Ernani Jacaré e porfia. 2a Apresentação:
enij) a representação da meiro. o carioca Severino, Vitgilio. '

Apesar de vencido, o time Fernando LAMAS - Eli-
.Llhia logrou o primeiro lu- com 17 pontos e em segundo! AIl\�ORÉ - Irineu I, Chi- de Thiago Silva exibiu-se' ?abeth TAYLOR em:

:81' com iH pontos. Em se- lugar o pernambucano Ruf- co,.e�Destri; �itor, lrineu lI, notadamente pois foi adver-l A JOVEM QUE TINHA
':und�o lugar colocou-se Per- fo, com 15 pontos. i

e Zlzmho� ZelIo Augus�o 01'- ,sário leal e decidido. TUDO
----------.- 'lando, Joao e Machadll1ho. I No próximo domingo, no No Programa:

Comp-Ieta, domingo, seu 170 aniver M

o J_uiz da -partid.a foi o Campo do Largo General AtuaL Atlantida. Nac.
R,r. JO�'0 Carlos Mal't1l1s com I Osório, o quadro caravanei- Preços: 9,0? - 4,50.

S,a'rl'o de-, fU'-tla'�Cj' ·a-vo· O 1"pl�r'atlg';;], ('!:'�� atuaçao regular. 1'0 enJrentará o "onze" do Censura ate 14 anos.

u U � Preliminar: Registrou um ! Florianópolis, ha vendo aI-

S;.. I ,

I
empate de 1xL' ! gum interésse em torno do

ao Jose Escreveu: W. LOHMEYER
.

encontro.

Com um bem e�a?ol'ado I'be,
jogadores � conVitbdoS,! C�RTEIRA PERDIDA

1'0grama de fesbvldades, uma suculenta churrascaeb, !

omemorará o valoroso IPI- regada à vinho e cerveja. i Perdeu-se, ante�ontem, á noite, pelo centro da cida-
RANGA F. C., da vizinha Ness:l ocasião, tambem será de. uma carteira contendo apreciável quantia em dinhei
:idade de São José, domingo �rnpossad�l a nova diretoria, ro, além de documentos de valor para o proprietário.
H'óximo, a passagem do seu l'ecentemente eleita, que te- Gl';<tifica-se bem àquele que a devolver, na Prefeitura ou
t7° aniversário de fundacão. t'á corro Presidente o sr. Jo- ?i rua Deodoro n. 13, ao 8n1'. Manuel Ferreira de Melo.
jonstar:á dos festejos, l;rila ,é Manoel da Silva. Tod�lS
ntel'essante partida de fu- \s festividades organizadas

i

,�ho1. que terá c-omo dispu· pelo incansável ,batalhador'
:mtes as equipés dos CA- ipil'anguista, d�sportistaAr·

.

ADOS e SOLTEIROS. Ao noldo Souza, serão abrilhan
neio-dia será oferecida aos tadus pela Banda Musical
cssociados do referido clu-. "União Josefense".

....... � a••••••••••ti•• õiI••••••••••••••••$•••8.�,..�••••• ,

Programa das comemorações do 14° Huracan 2 x

üuebreda a invencibilidade do Tir� aniversário do 'Ipiranga, de Saco dos Aimoré 2 i
U

L'
- Defrontaram-se domingo

I

dentes - Brl'l·hante VI'to' rie dO L·
...

lube Imoes em São Pedro de Alcantara I EDITAL DE CONVO-

.

)erante uma grande assis-I CAÇÃO

A I C
Dia 23/7· Dia. 31/7 tên?ia as ca tegorizadas De ordem do SL Presid�n-t ético

.

afarinense Às 15.QO horas - Corr-ida A' s 6,00 horas - Alvorada . e�Ulpe� do Hurucan e do

I'
te convoco os S.l�S. <lS.'soc.la-.

d t! ('1" bicicletas de passeio pa 8''',1\'_'' de 21 tl·I'OS. I Aimoré, este local. dos para a reun iao de As-
O Tiradentes depois . e - feito antrozarnen -o com a I c U ce ,

. <
-
,. "

I d t t di 1-" menores de 18 al10S em As 8,00 horas - lV'[l'ssa I As. 15 horas fo.i in.iciada a sembléia Geral Extraordi-
realizar 6 partidas e ven- varrguar a, e es es en o o i

'" �.'.'. --

.

I azern a Relojoar-ia oferecida aOQ SOCl'OS dOO Cl u- partida. Nos prrmerros mo- nana, à realizar-se às nove
cido todas elas de maneira seu ponto alto no meia di- I' 'r1,�men '" -,.

-

� - _. �

. . iiamante AZl!1 be e "S f'amil ias daqueles mantos notava-se que a par- horas do dia vinte e quatro
insofismável, perdeu do- ,eita Geovani que couduz ia L_ a '., ' . .",.,-

,
, I d

i DI'a 24/7 que faleceram, n a Capela tida ia ser bonita e bem do corrente (domingo), em
mingo último para o Atléti- I balão ate a retaguarc a o i

- <>.

co Catarinense que se impôs .Tradentes, numa troca de
i As 8,30· horas - Torneio 1\1'. S. da Boa Viagem.. disputada. sua sede social, af im de ti-a-

1 t ti I
.

d f' de Clubes Varzeanos, em ho- Às 9,30 horas - Partida Aos 5 minutos da fase in i- tal' de ass�1l1tos· constantes
bri hantemen e ao ime

0-'1 '�ss[:s com gran e per. el' S H lí 11.'[ ele futebol entro os SOC1'OS c ial Jurandir abre o pla- da serruinte
cal. Jogando numa tarde ao. Executaram os dian- menagem ao ,r. e 10 "' ar- lJ -

tins veteranos do Clube em ho- card com urna bonita joga-
negra e faltando inspiração eíros do Atlético jogadas i u s.

I isit t ORDEM DO DIA
aos- rapazes "tlradentinos, xcepciouais, com precisos Às 13,'30 horas - Partida menagem ao Sr. Germano ��' l���'�s O�ã;l�lle:�n��a��
não puderam eles, conter a lasses de primeira. ; futebol entre Ipiranga

I
José da Luz.

'C I' F C d À I" 30 h P tid e aos 22 minutos João conse-
arrancada dos visitantes que A contagem foi aberta . . x plranga . . e _"s c', oras - ar _l a

;0 Jose' pr el in ínar m 1 f t bIt I' g_ue empatar. 1.02:0 após aos
exibiram um bom futebol. elo Tiradentes por intermé-�' " 1 ,e I ue • li e o en re prranga �

Falhou a intermediária do tio do centro-avante Osmar, ornena.gem ao Sr. João Gon- F. C. x J'OG F. C. em home- 24 minutos Jacaré escapa Observação - Não ha-

Tiradentes sobretudo o cen- u e com um forte pelotaço uves. n a gem ao Snr. Vereador pelo cen tro do campo, dribla: vendo número legal na hora

ter-half Lilico que praticou enceu o guarda-valas Ciro. As 15,30 horas - Parto Waldernar Vieira" toda defesa dos loca is e as- i prevista a sessão será rea-

jogadas infantis além de OU co depois, empatava o '; fut. entre Ipi ranga F. C. .As 15,30 horas - Partida I sinal a o 2° goal. dos vi.si. lizada V2 h?ra após, ,C?lT!
consignar um tento contra., \jlético Com a cobrança de Ipiranga F. C. de São, de futebol entre Ipi ran ga I

tan tes. Aos .4� �11lnutos all:- qualquer numero de 80ClOS

Os dianteiros locais não se Lima falta, que Lilico numa osé, em homenagem
-

ao F. C. x Tiradentes E. C. de i
da na fase imcia I Machadi-

I
presentes.

. .,

1 infeliz marcava o �xmo. '81'. Deputado Alfre- "I'ijucas, em homenauem ao nho empata novamente a Florianópolis, 21 de julho
infiltraram com impetuosí- :I)ga( a c • '-" �

dade nas linhas da reta- goal para os visitantes. Ter- o Cher-em. Sr. Patrccinio Vieira. I partida. Termina o 1° tem- de 1955

guarda adversária e, joga- minou a primeira fase com Dia 28/7 Às 20,00 horas -s-:: Sessão' po com 2 x 2.

rarn com muita morosidade o empate de IX:1. No segun-
1s 19,00 horas - Corrida solene comemorativa do 14° I A fase complementar foi

o que facilitou à defensiva do tempo o Atlético cons- te reststencia, em homen a- aniversário de fundação do" cheia de lances emocional1'
". 'erll a C·'�o CUPl1el'I'o Clllbe tes mas os dois ataques não

contrária conduzir superior- h'uiu o placard de 3 x 1,; • ,,"',. �r . • .

DI'a 30/'" D· 1 2 3 4 5 6 7/8 conseguiram vazar as

cida-I·
. .

,
.

mente o jogo de meio cam- com um goal do meia direi-
.

<
.

I la , , , , , e
Ã 1500 1.

.

C
.

I
_

1900 h B delas de Vitor e Irineu.
pO. Contudo, salientaram-se t::l Geovani e um goai olím- _...s , l10ras -

. 01'1'l(a - AS '" oras - ar-

i' bl'Cl'clntas eln pass l'O
.

h'
.

d' d V· Nos visitantes O'ostamos Derrotadono Tiradentes os zagueiros llico de Lauro. Terminou as-
; \:;

.

-
co ç e, em raqUll1 ",s no .lar Im a 1-· ó

Apoli ário e -João Rebêlo ,;im a peleja com a vitória 10l11enagem a Relojoaria la Operaria, em beneficio de Vitor, Ceceu e Ernani. Os
.

.

'n< <,
"/("11 do Cll!be. outros com a.ltos e baixos.

que não pouparam esforços Jos rapazes do Atlético aos .\LU. el'.

defendendo o ú-ltimo red-uto : ua is damos os nossos para�
cio time local. Devemos sa- \lens, pois fizeram jus a éla.

lientar, no entretanto, a bôa Aos. tiradentinos as nossas

eonduta técnica do onze 10- felicitações pela exemplal'
cal nos 15 minutos iniciais 'conduta' disciplinar apesar
do match. <10 revéz que sofreram.

.

O quadro visitante cuja JUIZ: Gercy dos Anjos,
defensiva não encontrou, com bôa atuacão.
agressividade do at�que 10-1 �

-
.

cal, soube efetuar um per- Escreveu: RAUL LAUS

FUIEBOL EM TIJUCAS Fluminense Fute
bol Clube

1 - Expediente;
2 :- Discussão e aprova

ção .dos Estatu tos.

Djalma Vieira
Secretário

o Cara
F. C.vana

Os baianos vitoriosos no Jance�Jivre.

.
,
,

Basquetebol e Vo�eibol em revista
Ensaiou na noite de on- I 19,30, jogam'o os tituhuef.

tem com suas equipes titu- :ls 20,30.
lares e suplentes o Clube -Y.- ,):- ,'(-

Doze de Ag'osto, preparando- A Confederação Brasilei-

se para enfrentar o lider do �'a de Basquetebol enviou na

eertame de basquetebol da manhã de hoje para a FAC,

cidade, ou seja o Caravana I. transferencia do atléta

do Ar. Os dozistas na ausen- Tosé Carlos Rubim Cesar.
cia do técnico Rubens Lang, ! -li- :!(- '1,-

terão a dirigi-los no ensaio: Pl'eparü·se o Caravana do
I .

da noite de hoje o atleta: A r para intervir no cam-

Helinho. A prática tem seu I \eon:1to cibldino de volei
inicio previsto para as 20

1

bo1. Os caravaneil'os este

horas no estadio da' Federa-! :.no iráo contar com a força
ção Atlética Catarinense. I,;t.ximado voleibol da cida-

* * 'lf 'e ,uma vez· que todos o�

Em prosseguimento ao'\ "ementos do Lira Tenis

campeonato citadino de bola in be se transferiram para
ao cesto, deverão jogar sá-I" Clube dá Base Ael'à. Alem
h:,c]·o a noite-, iniciando o re- ,los elementos em apreço, (;

ttirno, as equipes do Clube

I
:,il'�1VaH� do Ar irá contar

Doze de Agosto e do Carava- ;eil11hem com o concurso clt

na do AI'. A partida entre I_;
osé Carlos e Hamilton dois'

os f�v�s. de aspirantes tem .'xc,elentes valores já vine
seu lnlClO marcado psra as ',ulados ao seu plantel.

Eleila rainha do Serge F. C: a srta.
Marlene Corrêá

----,-,_---
Em sessão realiz!lda .dia 20 IUg'm-' - Carolina Oli-

ê) último, efetuou-se com veira
Tande entusiasmo a última, 30 lru):a'r - Teresa Olivei·

I

� co; --�

I._ - i..""'-:;;' _e�_

pUl'aç,ão/ do sensacional 'ra ,",' ...",." �

o�curso para a escolha da I Anuncia-se, que grandes - - .�.:;
,cllnha_ do Serge F. C. festejos serão levãdos a - ....-

I --II ---"__"_.::
O resultado final foi ês- " efeito, marcando a coroacão ... !!.=��-iliiiiiõ__ _l__-aN '110 � ..

. r
..-11 ._. �'��.J.. _.- -_ --

"e: I da candidata vitorio�a,
-

à � ".-c -- _lo 00---'
.......

•
" .1_ bu\lóO 011

- _1.._. COI" Iqual enviamos as nossas fe·
. \i \ong« 0'0' .1_ _.L....a-'

lo I lV,r I I 'yr&, I ._-- oe� I � -7"'.

ugar - har ene Cor- i 1icitações
e

pela brilhante vi- i . ur.-CI ,_.-

Seguiu para o Rio o presidente·
da F. A, S. C.

Para a_ Capital da Repú- corrente, com a p:1l'ticipação
S E A • H O R

blica, via aérea, seg'üiu há i de vários Esta'dos, inclusive 1) � �
.

22 P.
dias o engenhei,ro Heitor Santa Catal'ina que correrá /J

'-

........_"'..........,. __
e ...

, __�__� __ H••

Ferrari, digno presidente da I nos páreos representada pe

Federaçã.o Aquática de San- las guarnições do Aldo Luz,
ta Catal'jna. NéI Cflpital Fe- Rinchuelo e lVIartinelli.
deral, o dr.

-

'Ueitor Ferrari
permanecerá �té a data da' Feliz estada na metrópole
disputa da Reg_ata Noturna, brasileira, são os no,só�os \'0-

:3. realizar-se no dia 31 do tos!

o AVflí e seu próximo jogo, contra o

Palmeiras
O Avaí,' o único sem vi- os avaianos ensaiarão ama

tia'ias no Torneio Nelson I nhã, à noite, no campo da

Maia Machado, jogará, do- rua Bocaiuva. Parece fon

mingo vindouro, mais uma' de dúvidas, que o Avaí di

cartada difícil, sendo' que,
'

fícilmente se livrará da

a falar verdade, seus adep- "Iallterninha", estando even

tos rirlO confiam muito t;!m tualmente no "pôsto", com

suas possibilidades de vitó- 12 pontos perdidos. Em to

ria. É que os azzurras, que do o caso, isto não significa
ainda não tiveram o sabor

de um triunfo ,no- certame, I que os azzurras se desint,,!,
jogarão em Blumenau con- i ressaram por completo de
tra o Palmeiras, que após! sua sorte no Torneio Nelson
seus insucessos iniciais, fir-I rv�aial\'[achado: Uma vitól�ia
mOll·se de tal forma, que se sobre o Palmeltas, nesta al
acha em· terceiro lugar na

I
tura dos acontecimentos, te

tabela' ge pontos perdidos, ria a virtude de levantar a

tendo co-JIlo compa,nheiro o

I
moral dos jogadores; às vés

Olímpico, seu co-irmão. peras de sua estrea no cam-

.., ...,..",.;.S""o"b as ordens de :["eléco, peonató da cidade.

--

(' RAMOS S/A
C,.rl'erein Tr.n;:r'( rt.l
í-f.1I� ,Jdo PÜItl:I. Q }I'OI) li

(INE Si\O JOSE
As 3 - 7,30 - 9,15 horas.
'J'A TÉI,A PANORÂMICA
Continuarido os festejos

em comemoracão ao 10 an i
versái-io .do cúm SAO JOSÉ

2:1 Apresentaçân:
Fernando LA�IAS -= Elí

cabeth TAYLOR em:
A JOVEM QUE TINHA

TUDO
N iJ Programa:
Atual. Atlantida. Nac,
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

[,•••,
As 5 - 8- horas.
CINE1VIASCOPE,

Susan HAYWARD
Cary COOPER - Richard
WIDMARK em:

JARDIM DO PECADO
Technicolor de Luxo em

CinemaScope
No Programa:

.

Torneio das Rosas._ Short.
Preços: 18,000 - 10,00.
Cen�ura até 14 anos.

As 8 horas.
Libertad LAl\1ARQ.UE

Pedro INFANTE en1:
ANSIEDADE

No Programa:
Vida Carioca. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50.
CensurA até 14 anos.

Fes-

No Programa:
Atual. Atlantida. Npc;
Preços: 9,00 __; 4,50.
Censu ra até 1-1 ::1l10S .

As 8 horas.
1°) Cine Noticiário. Nac.

2°) CAPITÃO .FURIA -

Briml AHERNE - Victor
MCLAGLEN
3°) HEVOLVERES FU-

2\JEGAN'fES - Com: Tim
Holt
4°} TAMBORES FEITI

,CEIROS - 9/10. Eps.

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

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO

Ql]A:�DO DA VISITA DA

icXCEIJSA BAIANINHÁ A

l!:STA CAPITAL

Júlio S. ordeiro

Diz Jonathas 'Serrano que

o de.sen'loivimento progres

sivo e incessante da humani

rLde, sempre em busca de

novos e mais vastos horizon

tes, deve ser simbolizado por'

uma hélice, cuja significa
ção, em seu dizer, "é o mo,

vímento progressivo, ao pas

so que sua .dírecão ascencio

nnl lembra a re�\iidade J(�

marcha para frente e para

um plano superior".
DJste conceito claro e pre

ciso, sigo a evolução numa-

1\:1.

Evolução do espírito e do

üsíco.
Desta hélice, representati

va da desenvoltura do único

anim31 filOSÓfico, busco a

base inferior. Procuro o ho

rúem-selvagem nas rústicas

rh ::upanas da era paleolítica
e neolítica. Vejo-o, em sua

e!tética rude e, ainda, não

lUj)idada, os ancestrais da

Cjn�:es qüe habitam o fabu

,0,,0 e fantástico século da

C:ieL'gla elétrica e nuclear.

Diviso, em sua aparência
Lôsca, a base da evolução em

marcha.

Sinto n03 ,seus semblantes

sdvagens, ,a representação
pê!<lcita dr. terra em aprimo
Lllliente e o gérmen da ori

gem de tôdas as raças repre

sentantes do século XX.

Neste ponto faço volver

rneus 01h03 a uma figura sigo,

nificatlva da evolução d0s

tempos.
CO�110 produto, momentâ

neamente, final, dêsse desen··

voivimento i�ar ou talvez
,,,....--�. "�-' �-='--

(le fl.Jguns milhões de an03,

Vf,:O !l síntese viva do desen

voovlmento helicoidal da es

pécie humana.
" Te'l1l:-Jo, frente a mim, a fi

gUl','t ele uma jove'm, cuja

per:'e:çao 'me Unhas e concor,

, c\ftncia de formas estarrece "1

todos.
S;mbolo pei'feito do de

,envolvimento de uma raça.

Olhos, cuja exata descri·

<::-.0 é irrealizável; olhos cujo

fundo verde-azulado, lem

br�un as águãs marinhas

d2:sse Brasil sem fim.' Olhos

perre:cos em pureza, brilho e

esplendor. Verdes olhos "que
simbo�izam, de minha Pátria,

os mare3 infindos que se es

tendem por êsses horizontes

sem mácula.

c"teio:; loiros que cobrem

u}"l1:l cabecinha bela.

Figura aureolada pela ad

mimção de um povo, seu no ..

me é hoje o símbolo de tujo

�l(!uilo tlUe é belo.

,

Figura loira, adornada por

uma pele morena, queimada

pelo sol cl03 trópicos, numa

comb:nação, verdadeiramen

te, mllagrosa.
Figldnha que, pela perfei

ç�i<J de formas, em um ano

apenas, tornou-se um patri
mOnio nfl.c:onal ele imensu

'óvel valor.
Mnlhor-moça, incl'i velme ',1

te, f�lnbstica qlle l1Unlfl. 1'.11

ces,SttO ele 3(i5 dia, tQi'l10U-S,

conh,·eid::1, invejada, ama0:'

t, mi! vezes, aclorada.

Garota vinda da misterio

sa e fabulosa Bahia. Baia

ninha que com sua presenG�J

gl !1ciosa e, ingi�nuamentf

provocante, faz cid,Hles pe

(,u"nas e grande:>, capitais :1Il

não, p"l'arem, c, durante ho

rü<:, eonternplar, estupefatas,
o protótipo da beleza brasi

leira e mesmo universal.

BaianiQha que fez ver à

terra. de Roosev('lt e de Lin

coln, que, aqui, sob o sol tro

pli:al da terra brasileira, não
só existem índios e negros,

m iS, também, figurinhas de-'

llL�-ldas e sensíveis, semelhan
te àquelà Baiana.

Corpo escultural que as

sombrou os meios sociais, e

artísticos do mundo inteiro e

cla.ssific!1do, junto com seu

rosto, exuberanteménte mi

raculoso, como a segun:la
criatura mais bela de toei.)

o mundo. Diante üe,ta figu
ra ímpar sente"se o lJiidel' ::13

IFiõ"fÜ;�i;·�·ã�i�····Ci;il:···Mi·iii�·r' ;��i' !o� !I�D�"
J"",," "0"'''" supor que ",OU Ingenuidade ,,10;"". !I Pessoàl de obras I i;���?���!t��:
.mte d,"la teria todos os pa Duas polegadas a mnls (,liê I':

� EDITAL COM O PRAZO

�,es de beleza"jogados 1)01' a condenaram a um segur. :
DA COMISSÃO rno 1\[;0:,0 i DE DEZ (10) DIAS

,lTU e que ao contelllplá-l�, do pô�to e mostraram-na se: �
Não é justo que ce respomübilizc êste 011 aquele p::u·t;ilo., Todos são u.iâul- • O Doutor Manoel Barbo-

; perto,' lado a. �udo.' veria a �ais . �rasileira da terra I f-'
mes em reconhecer :. r.ecccsidade e estão dispo,ü,:; a vuta r fa vor-ivels à conccssáo .1 s a de Lacerda, Juiz de Di-

',te, realmente, jamais pre-i do Inolvidável Ruy. � lo AHO:�O e também conceder 0:3 meles plciteadcs ],c;(; Gover-nador.
reito da 4a. Vara - Feitos

snclara beleza tão grande e i Quem é, _ não precísar-: :
hio nos provam US decbl':;_ç;:;é:� ,10s (;aral'([ a [�,:; ao Guvêrnn cIG Estado, Dr. I, da Fazenda pública da Co-

.em slquer algum dia pude- dizer. ii; f't::WC;SCH B. L:"lüW, lleL IJSn e I'Til e Dr, Jür;'.e i.aüi"i'd:l, pelos Partidos Ooligu-
• marca de Florianópolis, Es-

.a imaginar ver uma críatu- Seu nome é conhecido C':li t -Jns, ,,'h:tixi) ü:'t!u�l'itas: I ta do de Santa Catarina, na

::t tão infinitamente perfei- todos os rincões do imenso j .', ':Afirr:lIJ ao fun.:;ul:ali:mliJ du r:sladü, que Sê eleitu, darei absoluta }jl'cfel'e:'- • forma da lei, etc.

ta.
território lnasílelro __ PI'O�: 3Ul a sítuaçau do ll1i'�:j!,O, envia uuo :1 AsscmU:',:\, Le:r1s1at1v:t :1 neeess.iría iHefi";:1-

... FAZ SABER aos que o

,,;:;ta é a verdade que os Ia- nuncíado, de boca em boca, ': �êm ��e 1,Nlidú do A!::v",{l, r om i) tndíspeus.ivel :lhinCn"lD de ii'(;;JO"tos tão só para ! presente edital com o prazo

,!S mostraram. Mister foi nas mais rudes cabanas rio:) .'Sle r.rn.
.

.. de dez (10) dias virem Oll

�

.

escer da Bahia esta figura ínterlor da pátria, até O�; �
Exercerei a minha in Iluência de governador, se eleito, junto aos deputa Jus : dele conhecimento tivérem

.uberante para que pudés- mais fulgurantes palacetes � �liI:' SC1\u;r-em u mínha üí'ient:li:ãp para :1 co ncessâo do AlIono".
--

que, por parte de ALBERI-

,)11195 ver o que, realmente, Ias capitais brasileiras =
(As�J l"RAN(;lSCO B. GALLOTTi i co TALARICO, lhe foi di-

�e:'�'�ta cujos gestos, ingê L��e;��ai;V���l:d: ����r��� ! "Sml f1::tm'�r-,(,i';e l;-,,>[J,'ávd "fi ALmn de EmerIl'J:neia. s- clc:ü., tomaret n I �'��i�:e:\f:�g.ã�i�� ���l����

lamente, e.:;pontâneos, pro pelas mulheres _ sinôniuu: ,l':c:�ti\'a de ��il,n;it,;i, em nw"3, redolld;:, lião só os l'é!,l'<:"eni�lnLrs da classe in- I de Direito da 4a. Vara.

':GU a suspensão do ritme do belo, imagem de Vênut __: �ere;,:s:-;t1a, com vs i1 ., l'ti-llG5 !Jul;tieo'i, com a. brevidade necessár-u, a fim de que Sl'- • J�ERICO TALARICO, in-

. urna cidade inteira. Ho- .oí a mais fantástica e ím : 'jro scluclonado, r,-,eüi:lTlte n:11)!l�o e leal e:ntendir;;,emo, oru.re in correntes parti�lá- I fl'Y-assinado, natural da

ens e mulheres diante des- rressíonante beleza que :F: "i::!lS' q1t1Cl'l
ü� Go \ êrno, (("1I':;1' da nposlcâo, l;rc1;:I'i'í:a di; tão ma gna r-elevância }J:'d';( .: ltalia, representante comer-

fígura sentiam mais a ne- alhos já viram e, dificilme:1':
l (CVI) .ar II c.asse dos servldores públicos. •

cial, casado, domiciliado e

.sídade de revê-la. te, volverão a ver. •
l�sb!',;, assim, apto o Govêl'no a c:--.v'ar uma n.er.s:_tgem IIue, refleiindo as • resídente nésta Capital, sen-

?orte angelical adornado Para compará-la e ter uma � jU51::l,> a�ílil aç::�:; ,1:1 cl:\s::;(\ e traduzindo, igualmente, o íJens::mlimto ele tOd1l5 00;; 'I do casado com mulhei' brasi-

em côres, que fez, dmante I idéia pálida e vaga é precis:J � 11Udídos. nãa walli'i fi 51l('1'(;1' qualrjllêT de)o'il;_;'a n,. sua üamHfif;uil l)elo Legislativo",
• leira e possuindo filhos bra-

,ras, e horas multidões fi- multiplicar, centenas de V'�-l �
íAss.) JO'i�GE LACERDA:!

•

sileiros, bem como imóvel

arem a sua espera. zes, aquilo de mais belo n03- ,_

no país em data finteriol' a

li'l[Ul'8. que provocava, na- lOS olhos já viram. ': Fnll!i apl';laS n GüTeI'nador,' lrincn'EGl'iÜl!'1U�en, úaico l'esp(lnsáv�l, envi3i' 16 de Julhb de 1934 (docu-

leles que a viam, as mais Vai garota, volta a tua: rVla':'l�:'elJ1 do AiJOEO de Cd LO!Hl,oo. : meJ;J.tos juntos), vem, mui

ariadas emoções. querida e nossa inolvidán'l =
.Ludn o �ue ��e disSf>',' em c(jlltrlÍl'lú ao (iue afirmamos adma nio passa di' ex- I respeitosamente, requerer a

"Vá amigo, leve o calTO Bahia, para permanecer�s.
,Ú;Llr;�íz; i' �1fj1'la�.n�ia.

• V. Exa. com fundamento no

,em devagar e cuida bem entre as catedrais seculares : ("'>303,) Hellá.i1i() Olsen Veiga 1
•

artigo 1 da Lei nO 818, de

3,e andor" _ era a excla- e as igrejas históricas, pais II
H.oberval Si!\'ã

18 de setembro de 1949, que,

:,,�:'io dita por um homem como dissestes, teu coraçii:J t
Antônio lVIatheu:; Krügel' I <lPÓS ouvido' o' 'dr. Procura-

) povo àquele que tinha a não tem dono _ és e será�,l: '-
Eliani M. Souza:Sal1tciI , dor da Republica, o declare

:umb2mia de dirigir o car- sempre a "namorada do �
Alr:ino '1'. da Sih':1

• cidadão brasileiro, e�pedin-

) oi1Cle- estava a figura deli- Brasil":- 1 :
: do-lhe o compete11te titulo,

,da e esp<'tacu!ar. Viverás, eternamente, n:.,:: NOTA: - A presentll publicação delxa de ser feita nos jornais DI.-iRi:O .= nos termos da lei. Junta ao

Foi a rvlusu inspiradora de lembrança daqueles que t!- I : ,DA TARDE, A GAZETA e VERDADE, em virtude de os mesmos se negUi'êm ::t presente: a) certidão de ca-

Jf!mios poetas que ao con- eram a glória de ver-te, 1)'): : di"ulgi-!a, ainda como matéria' paga.
I sarnento; b) 2 certidões de

2mplá-la tinham a fonte de ) tempo passará inexor:tl':'j !.
A COl\'lISS1iO : nascimento de seus filh.os;

)da3 as inspirações. �m sua evolucão constftnr" i!
: c) prova de que possúi imó-

�a.rot[t-mulher que, num :nas as recordações do tí��l
ij.@e•••! 6•••e••••••••fi•••••••••••••••••••••••••••• vel no país; d) atestado de

?;esto, espontâneo, de susto aorte admirável dos te']

Ed-t I
�. d d T

. residência. Com o valôr de

:ügerllUllade, :;0 por a liy}. ')lhos verde-azul�dos de lU�
,

I a �In. O,S .raba.lhadores em Emp. um mil cruzeiros (Ci;$ ....

l��e �� �o�:o,eS:�����i�I:� :i: :�I�:�adi:!��1�i;í:l������ai3
f'.l Com •. de Mlne,rlos e Co'mbu�tl'vels !����;��ih;;' T;s��e�;ai�Ôb��

a uma multidão. E 00 c t MM\]
alA d C $ 31':0)

.

I
.

mo an ava a usa .JUIZO DE DIREITO DA ,'neral·s de Santa Catarina
v OI' e r ,[) ,mc USlve

Brasileirinha que já per- 11aviosa e deliranté do p(je�a COMARCA DE FPOLIS,

a respectiva taxa de S. P.

JITel! quase tôdas as capi- lo "Navio Negreiro", em ho, 1a. VARA)

Estadual) Florianópolis, 30

a.is d���most_::'tn- menag'em a Eugênia Câm:'t-
Recebemos e agradecemos" L Evangelista.

de setembro de 1954. (Aas-

o sua beleza. HeJii� 0liC'

,.
''li. eu �'.:::.a�Ma,ta a ti �DITAL DE PRIMEIRA

gentil comnni,ação abal' T"ou;e"'o - Ivo de 80u-
,in.do) Albe"'o Tala"'""

�..diferença· de índol�,q fol �ahian�nha
.. .'t,ice_ira:

.

os PRAÇA COM O PRAZO DE
w: �a.

Em a dita petição foi profe-

;;onslderada na terra norte-; mesmos versos que a arlh,� _ �l.:'..J\Jl_'T:::,�:c::{,2(fl DIAS. ,,', '.

SuplenLes --da Diretoria __

rido o �egllinte, d.espac�o:

unericana, sen'suaI e p'
I, C tl'�"

- � , fi � 11n'0 Snl
Rec hOJe A a conclusao

10VO- ae as '1'0 A ves criou' e sua
-

,- " "'�
, .. Helmy Raul Berlinck P 1.

••••
•

i1te mas, que aqui, simbo- ,:na escreveu:

.
-

·"�'rr=$�::-.l:?irdor de "O E.3taclo". osé Matias e Lauro 'Má�·�i� Fpolis, 12 -de julho de 1955.

de� �o.lltor _�d�o Bemar-I NÊ1:;'ftt':;- .

a Costa.

.

(Ass.) Mano�l 1!arbosa d�

"Ainda_uma ve2 tu .orilll,.;s sobre c P:l;('O,
""Jmz dtl�P:�lt,o,.4a>Go-",iS'e .. , ',�, -"."""j'-I'.esente Conselho Fisc 1 H'l'

Lacerda. Submdo,os antos a

A' I
marl:a de' Flõriâl·l0' I;

'- E-�
•. .rVllll'Q-llOzs elo I','

-..
' a - e 10 1

_ b

nme a uma vez eu venho te saudar... po. IS s- )fli·á févifr 'ao co 1
.. '" l?(\t� "razeres, Carlos Adolfo Knol�

I
COl:C usao rece era� o se-

T.ambém o povo vem rolando aplau'sos,
cado de Santa Catarma na "" '

n 1eclme .... -tel'lo]' l' '1
. gumte despacho: VIsta ao

.

'

.

.
'Jesse conceituo do '0' 1 ,,,

-oce 1 SI veira.

AS tu:'.s plantas mil troléus lançar.
cOlma da leI, etc., 'm dat d � dJ ma, CjU� '�ub"W--I\{\!}'vQ- .1)_oJ;. ""O�. ""

dr. Procurador da Republi-
J a e o corrente Suplentes do Conselho ),í:�-" _ ;F�-.:,l�-" _e

lA�7,-1955. (Ass.)

F "Z SABE
mês, em sessão ele Assem-

ca pO'

i.� R aos que o
:al - Aldo Santos, Jaime

.' "", _"" ,

.

.Jresente edital de primeira
oleia Geral, realizada, na se- 3essa da Veiga e Arí Macha-

Mar10el Lacerda. Depois de""

)raça, com o prazo de vinte
�e da Federação dos Empre- .lo Ramos.

ouvido o dr. Procurador da

ll'as VI" 1"1
sados, no Comércio, de3ta CI'- S t Repllbll'ca, fOI' pelo 'M. M.

\ I em, OU (e e conheci-
em ou 1'0 objetivo, apro-

mento tiverem, que, no dia
dade, foi empossada a Dil'e.. veitamos o ensejo para reno.

Dr. Juiz proferido o se'guin-

dez (10) de agosto próximo
toria que deverá reger os var a V. Sa., os nossos pro-

te despacho: PUBLIQUE-SE

iindouro, às 14 horas à
destinos déste Sindicato n0 test03 de elevada estima c

EDITAL com o prazo de 10

frente do edificio do P�l[\- biênio julho de 1955 a Julho dta consideração.
dias, umª, vez no Diário Ofi-

c:io da Justica sito .;
In- <:'

de 1957. Atenciosamente.
cial e por duas vezes em

?ereint e OÚV�'ll',l, o«p�rt'�i� A Diretoria recem empos-
um dos jornais djÍsta Capi-

1'0 dos auditórios do Juizo
sada está assim constituida: Ranulllho Souza _ Presi-

tal. Fpolis, 16-7-1955. (Ags.)

orará à público pregão de
Presidente Ranulpho dente.

Manoel Barbosa de Lacel'da�

d
S0uza (reeleito). I

E h

ven a e anematacão ..

Alexanclre F. I. Evangelista ,para que c egue ao co-

,luep1 mais der e �. m'aiol' Secretário - Alexandre F, - Secretário.
nheeimento de todos, man-

lanço oferecer sôbre a re,,-.

dou expedir o presente edi-

I)ectiva avaliação: _ Um

I
tal que será afixado no 10-

rerreno situado nesta cida-
.�. i- ,'-.

.

�' '.

gar do costume e publicado

�� �tl:nt���n��ll�h��g�l:���:� 'ÁS80ciacão Irm.ãO'Gosl·nhel·ra ::d�Ol:é:t�a ���'a�:d�ee ���:
na, constando de uma. casa J

.

l'ianópo]is, aos dezoito dias

�,onstrllída de ti.J'olos, cobel>� (J�qulm })
.

do mês de Julho do ano de

U reclsa-se de uma, na rua

.<t de telhas, fouada, asso." Recebemos a comunicacão L�,cerda Coutinho, 13.
mil novecentos e cincoenta

!l�ada e envidraçada, com �tbaixo. que agradecemos:
J

(Chácara do Espanha).
A. cinco. Eu, VINICIUS

IIversos compartl'mentos ell0
1=>

GONZAGA, Escrivão, o su-

.

aga-se mlolito bem.

:egular estado de conserva- Exmo. Sr.:
-,- ... _..

bscreví. (Assin � do) Manoel

:ão e suas benfeitorias re,

Barbosa de Lacerda. Juiz de

'istrada no Tabeliáo do l0 Temos a honra de comuni- II
Direito da 4a. Vara.

,ficio desta Comarca no li- :t1' a V. Exa. que, em sessão ti uuam -se Confére com o original.

/1'0 nO. 3/F, fls. 193 Lrans- e Assembléia Geral Ordiná-
O Escrivão

'

i'ição antedoi- nO. 6.894 li- [;1, realizada a 4 do mês ele .

TRÊS (3) SALAS, COM- Vinicius Gonzaga

1'0 :J/B fIs: 261, 1"10 ?-.120' de I' nh
'.

?ARTIMENTOS DE FREN·
,- ,- -

I) de novembro de 1947 no �ita o �ro:����s!���O'af�i �� m. ,. ·ICompra Qe
aI 'Co.'

Ver e trataI' à Rll3 Deoelo·,
-� •

01' oe t'<jt>,' 150.000,00 se- '0lTe'1te a DI'I'et
.

d t

d
-

. 1 ona es a "O nO 14, nesta.
Terreno ou casa velha

�'l1n o a avaliação judicial. \ssociação para o ano socI'al

)'
.

imediações do centro.

ItO Imóvel foi penhorado à !J55-1D56, que ficou assim Allxiliar de escritório I

.lilel'malldo Schml'dt lIa' t.t
'

nformações na A M .•de-

. cons I uida: Competen te I

çfio que, lhe move Clamo Presidente - Osny Ortiga. Precisa A MODELAR
ar.

--_.-,._-

�. Galletti. E, para que che- .Vice-Presidente -:- Sylvio ' LECION.l
ue ao conhecimento de to- .\lachado. Vende

�

'os, mandou expedir o pre- Procurador _ Rodolfo M" .

-se GREGO - LATIM'

.ente ed-ital que será afixado fieira, :vraquma de Cinema Ele-- MATEMÁTICA E FISICA

tO. lugar de costume e pu-
l° Secretário _ Paulo G. t�'ica e Automatica de 16 Il1Í- Dr. OTTO FRIEDMAN

)!Jcado-na forma da lei. Da- Martins da Silva. lm�etros por Cr� 1.650,(1). Ver
.

Rua Cristovão NUl'es Pi-

.io e passado nesta Cidade 20 Secretário Osní O,
e tratar :'t rua João Pinto �1il. res, 21.

de Florianópolis, aos tre- Lisbôa.
'

:e diüs do mês de julho do 1° Tesomeiro

1110 de mil novecei1tos e L).tiz Teixeira.

einc?enta e cinco. Eu, (ass.)
. 2° Tesoui'eiro - José Li

Hyglllo Luiz Gonzaga, Es- vramento Abreu.

crivão, o subscrevi. 'ass.) Ao ensejo apresentamos x

Adão Bernardes, Juiz de V. Exa. nossos protestos de

Direito da la. Vara. elevado aprêço e distinta

consideração.

Lutar! . ,. que importa, se afinal venceste?
Chorar! . ,. que importa, se afinal sorris?

li tempestad.e se não rompe a estátua
Lava-1l12 (Js pés e e tI'iu.mal cerviz.

Ouve" o aplauso dêste povo imenso

�ava que irrompe ao popular vulcã�?
E o bronze rübro, q ue �; o fundir dos
Referve ardente do porvir na mão.

bustos ...

Que queres? Ouve! - são mil palmas férvidas

0:', -, - é o delírio que prorrompe audaz.
'

Pisa! - são mil flores, que tu tens às plantas
Toca na fronte - �oroadà estás.

'

Dê�cança, pois, como o condor nos Andes,
Pau'ando altivo sôbre a terra e mar.

Pousa nas nuvens p'ra arrogante em breve
Distante, , .- long�, .. meis além voar.

-

(C:lstro Alves)

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

, 'illlI.lb'u ."j'ará .u ....

I�I V 1.-, �S COLJCAS' CTEtl ';\t.'
HIJI·t'I(I..'St:: ('mo Vitllj'U;<."fr, 1).;.

ent,alel iÍla' flore. Bnue.. f,:nll.
• I1t�tio!à:t, \lt'n,lru<ot ... t., t! .. fJ

IJlirtu. <t [)ur",. 'U1I ,)fi. r) -.
.

o..,,1l't.lli' ".'roltrllf' � LI:-q'" I,
do' pOf �1:l·t'I.!>(jCl.

,xo ,,1:;U\'1'I!\\ 1-It'1. ;'" 1 ,>!I.

"".1111. �'iClildi ; r�c-enlÕ(b �.. ,

,JjE.lI,·..1 lhutr...
'l,p .;FIHTI'" ,.l1r"l.It,l',." �QI

toda parte,

BOl.SA OFIC(ÂL DE VALORES

Já se acham abertas as inscrições para ias debutan

tes que farão suas apresentat?ões no cintilante Baile de

Ga][\ de ani\'erRário. na noite de 1::1 de agosto. Inscricão

DR Secretaria das 8 às 11 horas da ma1lhã, diàl'iamente.
Está- tambem aberta a concurrência para o arrenda

mento do �ar e Restaurante do Clube, para o periodo de

31-8-1955 a 31-8-1957/.
Informes na Secretaría do CIube,- das 8 às 11 hora:..

A DIRETORIA

Nestor
'(ma! 'E{; �nuzlJ-eG T !lfTllqlU'B3 'ap oeíla.ld op
DoIar sobre a Finlândia

- op'E'l{nsau

�a ,categoria - mínimo e máximo 30,60
3a categoria - mínimo e m�lximo 3890

Do!ar sôbre a América
'

'

la categoria _:_ míl)imo 6930 máximo 693')

�a categoria - mínimo e �áximo 105 50
'" �

3a categoria - mínimo e máximo 181:50
Qouta das disponibilidades cambiais qu'e foram apre-

,':Dadas em leilão, ontem, quarta-feira: C�nf�re co� o original.

Dolar sôbi'e o C,hile- _ Pronta entreo'a __ o Tot"'l 1 000 I E yg.In_O, LdllolZ Gonzaga

DolaI' �o'bre J
_

=> u. I SCrI vao CI'vel do la

r

�

_

O apao - Pronta entrega -- Total 10000' ,r .

" .

Johr sobre a N " �

, :lIa.

•

•

o. uega - Pronta entrega - Total 6.000 I
'

. .

Franco; Franee::t's __ Pronta entrega _ . .:. Tot 1 700000 '

_

I
Pa,ulo G. Martms ila Stlv:t

:t:'ranco.s' Eelg.'l'} __ P:conta entrega _ Tot:l í50'OfJO .

NOTA:. - Reproduzido
- ]0 Secretário.

.

-- - " por ser SIdo alterado. - BjJiJl<l.lTO 'Bp S.,1UarJ',::;

,

CLUBE DOZE DE AGOST.O
A VISO

Atenciosarriente.
Osny Ortiga .:__ Presidente.
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A L. E O I T A L.I
�entro do Moura, desta Co- JUIZO DE DIREITO DA 1 requerem para que se digne!
narca, ignorando-se a re- COMAHCA DE TIJUCAS V. Excia. designar dia, 10-1
.idência atual de Luiz Bro- i ca l e hora para a justifica
,c. Deverão também ser ci- EDITAL DE CITAÇÃO DE ção exigida pelo artigo 455

.ados os interessados in cer- INTERESSADOS AUSEN- do Código Processo Civil, ___,.

:os e desconhecidos por edi- TES, INCERTOS E DESCO- na qual deverão ser ouvidas

.ais de trinta dias, bem como NHECIDOS, COM O PRA-' as testemunhas João Clau-

I Sr. Delegado Regional do ZO DE 'l'RINTA DIAS. dino e Eliezer Stein, lavra-
Patr-imônio Nacional e o Sr. dores, residentes e dornici-

,'epresentante do Ministé- O Doutor Clovis Ayres lia dos no local do imóvel,
.io Público nesta Cidade; o Gama, Juiz de Direito da os quais comparecerão em

.rímeiro por precatór ia em Comarca de Tijucas, do Es- Juizo independentemente de

"lorianópolis; todos para tado de Santa Catarina, na citação, Requerem mais que,

ontestarem a presente ação forma da lei, etc, . . procedida a justificação, se

entro do prazo legal, de FAZ SABER a todos lja feita a citação do con

onf'ormidade com o dispos- quantos interessar possa o frontante Manoel Gabriel

o no art. 455 citado, deveu- presente edital de citação, Florêncio, residente no 10-

.do ser, afinal, reconhecido o com o prazo de trinta dias, cal do imóvel, bem como a

lomínio dos suplicantes so- virem ou dele conhecimento citação, por editais de tr in

ire os ref'er idos imóveis, cu- tiverem, que por parte de ta dias, dos interessados in-

1 sentença lhes servirá, de �stevão Pedro de Souza e certos e desconhecidos. do

itu lo hábil para a inscrição s/mulher, lhe _foi dirigida a Sr. Direter do' Patrímônio

o Registro de Imóveis. Pro- petição do teor seguinte: _ da União em Florianópolis e

esta-se provar o alegado "Estevão Pedro de SOUZ3 e do Sr. representante do

Mi-lnm testemunhas e vistoria, sua mulher Ruth Maria de nistério Público nesta Cida

e necessário. Dá-se á pre- Souza, o primeiro lavrador e de; todos para contestarem I
ente o valor de Cr$ 3.000,00 L segunda de profissão do- a presente ação dentro do

rara os efeitos legais. O

I
néstica, naturais dêste Es- prazo de dez dias, de aeôrdo

sslstente que esta assina tado, residentes e d?micilia- com o disposto no artigo
em sua residência nesta Cí- rios em Santa Luz ia, desta 455, citado, � sendo, afinal,
ls de, onde recebe citação. Comarca, por seu assistente reconhecido o domínio dos

'-.Jesles Termos P. deferí! -juerem mover a presente Il'equerentes sobre o referi

-ientto, 'I'ijuca s, 17 de ju- -cão de usupacião em que I do imóvel, cuja sentença
.ho de 1955. (a) Claudio Ca- .xpõem e requerem a V'llhe servirá de título hábil

amurú de Campos." Em di- �x:cia. o seguinte: I _ Os pnrn a respectiva inscr-ição
1 petição foi exara do o s�- .upllcantes são posseiros, I no Registro ele Imóveis. Dá

-uin te despacho: _' "A., lá' mais de trinta anos, por se á presente o valor de I
(Imo pedem. 'I'ijucas 27-6- ;í e seus antecessores, de Cr$: .'3.000,00 para os efeitos,

5. (a) Clovis Ayres Gama im terreno situado no lugar legais. Protesta-se provar o

- Juiz de Direito." Feita a 'PEREQU1l:", município de alegado com testemunhas e

'lstificaç:io foi exarado o >Ol'to Belo, com 19,80 me- vistoria. O assistente que

.eguin.te despacho: _ "Fa- 1'OS de frente e 2.200 ditos esta àssin a tem sua res idên

;am-se as citações requeri- le fundos, ou sejam 30.800 = ia nesta Cidade, onde rece

.ías na inicial. 'I'ijuca s, 19- netros quadrados : fazendo be e itacão. Nestes Termos

.'-1955. (a) Clovis Ayres frentes em terras da ma ri- P. defe;'ime1üa: 'I'ijucas, 10 I
�ama." E, para que chegue n ha e fundos no .Travessão de julho de 1955. (a) clau-Io conhecimento de todos e im terras de herdeiros de dio Ca ramurú de Campos."
.inguem possa alegar igno- ven ân cio de Souza, desco- Em dita petição foi exarado

-âncía, mandou expedir o rhecidos : extremando ao o seguinte despacho: - "A., I
.rcsen de edital que será �ul em terras de Gabriel como pedem. 'I'íjucas, 4-7- I
.f ixado na sede dêste Juizo Manoel Florêncio e ao Norte ·55. (a) Clovis Ayres Gama

I

10 lugar do costume, e, por em ditas dos suplicantes. _ Juiz de Direito." Feita n I
bÓll�l�ub�c;��I��a :e�l��� foi I!omp�al�:fe1���os i��ó;l�� ��;�/i��:Ç::sp�ocihOe:xara�,��(� I VENDE S<E URGEN�'E jOtima rest-
vezes no jornal "O ESTA- cantes de Florêncio Inácio ça-se as citações requeridas! -. _

.....
.

DO" de Florianópolis. Dado Furtuoso e sua mulher, con- na inicial. Tijucas. 16-7-55. . deneíe _'

� passado nesta cidade de �orme cscritura inclusa, e (a) CLOVIS AYRES GA-' �9
--Aluga-se confortavel resi-

I'ij ucns, aos vinte dias do ":mto a posse dos supl ican- MA." E para que chegue ao 1 sala de jantar finíssima. com lG-1Ye"Ç'a:s, bar todo es- dêncía, propria para fami lia
nês de julho do ano de mil es, como a de seus referi- eonhecimento de todos e pelhado. numerosa na Av. Hercilio
ovecentos e cinquenta e dos antecessores, sempre f'o- n ing uem possa aJ..,e,rill.!::..ig-n!l>....?� j Luz 157.
in co. Eu, (a) Gercy dos ram pacíficas e in interrup- râricia, ;Jl?:..ftd'r::Ü expedir o 1 dormitório de casal novo. completo.
vnjos, Escrivão, o datilogra- tas, e mantidas pelos mes- .i-,}l'esén'1e edita! que será af'i- 1 colchão de mola, de casal.

e i, conferí e subscrevi. (a) -nos com ân.imode ,d.onns;'co- xa do na sede d ês te Juizo, 1 grupo estofado, fin issimo, novo.
'lovis .Ayres G_ama _ Juiz

�"()
é púl;l.Héô e-;:otório. _ 10 lngnr (10 co;;Lume. e, por! 1 grupo de cadeiras de corda.

'e Direito. Está conforme o III,.;-- 'E'�1 vista do exposto, (;ópia, publicado uma vêz no I 5 camas patente, de 'solteiro.

,riginal afixadJ) na 3.2àe dês� querem os suplicantes legi- DL�RIO .OFICIAL e três r Diversos transformadores e estabilizadores de COI'-

, e :Jui'zó, no lugar do cos-I timar a sua posse sobre o vezes no Jornal "O ESTA- rente. .'

ume, sobre o qual me

re-lreferidO
imóvel, de confor- DO", de Florianópolis. Da-I 1 raelio Transoceanico ele luz e pilha, 8 valvulasc, 7

'orto e dou fé. midade com o que elispõem do e passado nesta cidade faixas.
'

,Dada supr�. O Escrivão: os al'.ti�os 550 e 552 d? Có?i- de. Tijucas, aos. dezoito elias 1 radio "Filips" holandês, 10 valvulas, 7 faixas.

.ercy dos AnJOS. ' go CIVIL E para o chto f1m :lo mês ele julho do ano de 1 aparelho eletrico para barbear

_' ,. ,_

mil novecentos e cinquentn 1 aparelho de porcelana inglêsa, de jantar, completo.

F' f P d
e cinco. Eu, (a) Gel'cy dos 1 mesa para exame genicologico.

OS O'ros ropa U'a'o � Anjos, Escrivão, o datilogra- 1 autoclave à querozene.

.

- u :���.:��n!�:�!e: ��l���reví. J��� i ;�:::�::i�:� ����,��s�en�vbo�cas.
Vendemos para revendedores e",t;:;,helt,ddos CH ..-te' ,'., , D' 't E t' f V- t t 1.. ..' te l"1'eI,O. s a con arme o e1' e ra ar em taguaçú, casa da Torre, com Dr.
fósforos para colecionadores.' ..

I' C I'wIgll1a afixado na sede ar os.

PRADO lMPORTADORA S. A. !êstc Juizo, no lugar elo cos-

Largo de São Francisco n, 26 - sala 1.114 'ume, Robl�e o qual me re-

RIO DE JANEIRO. ',or·to e dou fé.
Data supra. O Escrivão:

r:erc'Y dos Anjos.

-x

�EGUNDA
"TJARTA
mXTA
SABADO

���S ,$CO.li_�:��1��*-,A 00DAnTf TODO mA

' CAS A
I "" nos \l4/)�JOS

�,-�t'.�� �

-""_._-'-�--'---�--"---'---- ..

, ...J

II

IE
.JUIZO DE DIREITO DA

COMARCA DE TIJUCAS.
EDITAL DE CITAÇÃO DE

INTERESSADOS AUSEN

TES, INCERTOS E DESCO

NHECIDOS, COM ,O PRA-

ZO DE TRINTA DIAS.
U Doutor Clovis Ayres

Gama, Juiz de Direito da
Comarca ele 'I'íjucas, do Es

tado de Santa Catarina, na
forma da lei, etc ...
FAZ SABER a todos

quantos interessar possa o

presente edital de citação,
com o prazo de trinta' dias,
virem ou dele conhecimento
tiverem, que por parte de
Marinho Marcelino Caéta
no e s /rnulher, lhe fói diri

gida a petição do teor se

guinte: _ Exmo. 81'; Dr.

Juiz de Direito da Comarca.
Marinho Marcelino Caetano
e sua mulher Maria Antô-:
nia de Jesús, o primeiro la
vrador e a segunda de pro
fissão doméstica e ambos
naturais dêste Estado, resi
dentes e domiciliados no

Iugar "Sertâo", dêste Pri

meiro distrito, querem,- por
seu assistente, mover apre·
sente ação de .usucapião em

que spõem e requerem a

V. ExC'Ía. o seguinte I � Os

suplicantes são posseiros.
por RÍ e seus antecessores.

há mais de trinta anos, pa
cif icn e ininterruptamente,
com ânimo de donos, dos se

guin tes lotes de terras: 10

LOTE _ Um terreno situa

do no legar Sertão, com 352

metros de frentes e 1.100

ditos de fundos _ ou sejam
387.200 metros quadrados,
_ fazendo frentes no Tra

vessão da Amesca com ter

ras dos suplicantes e fun
elos tambem com terras dos

suplicantes; extremando ao

"Norte com terras de Máguel
Lopes e ao Sul com terras

de Ildefonso Antônio da
Costa e Luiz Antonio da

Costa e herdeiros desconhe
cidos de Joaquim Rebelo, a

não ser o herdeiro Antonio

Rebelo, residente no ÍDcal
elo imóvel. 2° LOTE � Ou
tro terreno, sito no mesmo

lug:,.l', com 132 metros de

frentes e 1.100 ditos de fun

dos, fazenelo frentes com

proprietários desconhecidos
e fundos no TravessãQ da

_A"íl1e�ra; ex!reníaíldo
-

ao

Norte e ao Sul em terras

dos suplicantes. 30 LOTE
_ Outro terreno, situado

no meRmo lugar, com 266

metros de frentes e 1.100 di·

tos de fundos, _ fazendo
frentes em ten'as de Luiz

Correia e fundos no traves·

Riío elo Amorim; extremando
no Sul em terras de Luü te

Brote e ao Norte em terras

no Suplicantes II � O pri·
meiro lote foi adquirido pe·

los suplicantes, há mais df

vinte anos, por compra fei-
• •

ta a Manoel Coelho que, por IGUllhotlna para
�Ila vez, o �omprou. de To- MARCA KRAUSE (ALEMÃ),
m�,z Franclsc?, cUJa posse METROS DE CORTE.

�

dat:w:l de mais de quarel1ta
:lnOR. O segundo lote os su

plicantes já o possuem há

mais de trinta e cinco anos

e se achava anteriormente
abandonaelo pelo antigo pos
seiro cop hecido por Guelfll

que era solteiro e ausentára .. :
se para lugar ignorado. O I

terceiro lote os suplicantes Io possuem ha mais de �rinta
r

e cinco anos e o compraram·
de Miguel Banon. III � Em !
vista ,do exposto querem os I
suplicantes regularizar a

sua posse sobre o referido

imóvel, de conformic!ade
com o disposto nos al'tigos
550 e 552, elo Código CiviL
E para o dito fim requeTem
a desigriação do dia-, Juga.r'é'
hora pa,ra a justificação
exigida pelo art. 455 do CÓ-,

digo de Processo Civil, -

na qual deverão ser ouvidas

as testemunhas Luiz Cor
reia da Silva e João Cor
reia ,da Silva, ambos lavra

dores, resedentes e domici

liados no local do imósel, as
'quais comparecerão em Jui- Ef.:PJ�CU.llZAD.A. EM ARTIGÕS DE;\"f,\iU()�

zo independentemente de· ci- Bstoque permanente de todos e quais(Juer al'llbw

tação. Requerem mais que, 'vJleernent:es ao )'amo

procedida a justificação, se- EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES

.ia feita a citação dos con-
I
mos para pronta entrega -

frontantes dos imóveis Luiz I Aceitamos encomendas de PLAC.AS [<',,;1'1 ALTAD'AS
Antonio da Costa, Ildefonso pára diversos fins
Costa e Antonio Rebelo, re- i ATENÇÃO; Atendemos os senhores DelltiRtRs f'

sidentes no local do imóvel, 'Protéticos do Interior pelo Sen'iço de REEMBOLSO

e Mig'l1el Lopes residente no AÉREO e POSTAL

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

tipografia
SESSENTA CENTI-

Trat\lr à Rua Deodoro, 33.
------------� -----,.__ .

Dental· Sanla Apolonia
'\f

ARTHUR ANTONiO MENEGOTTO
Rua: Tiradentes, n.o 20

FL()HIANóPOLI�';' �:,,·l

Prefeitura Munt
�ipal de fpolis.

EDITAL

2° Semestre de 1955

De ordem do Sr. Diretor

'e l1'azéncla, torno púbHco
!ue, durante o corrente rnê,5,
,e procederá nesta Diretoria,
1. cobrnnça elos imp0.stos sô
Ji'e Indústrias e Proti3sces e

:e Licenç:J., Taxa de LilJ\peza
'úb,ica e Taxa ele A';si,;tên
:::t e Seg�\nm�a Soe:).l ,;Ôb1'8

:,:LHbelecimento3 Comerciais,
Industriais e Prol'issionais e

Publicidade, corresi10:iJentes
ao 2° semestre do cOl'rente
ano.

,�

,Findo o prazo acima, ,1<:

aludidos Impostos e taxas ::,'

rão cobrados acrescidos d.i

multa de 20%.

/

..,_ ,-".

•

�-""- ....... .._.... r
------------------ ---------�-

- -
.. ,

-
..
- IJ.

_ "'
'"'

_ _
..
_ _'"'_ _d..........•�""- _ _-�-�..

"'" -
..
M -t _. I!'

"
._'

o ESTA...,t)

Ver e tratar no local.

TERÇA
�UjNTA
SABADO'
DOMINGO

PARA
,CURITIBA

SÃO PAULO
RIO

Proximo ao Lira TeniR,
com duas salas, três quar
tos, copa, cosinha e banhei
ro, com completas e novaR

instalações, .aluga-se com

contrato e fiador.

I;1Íormações nesta reda,
ção.

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

Expresso Florianopolis LIda.
1 ransporte de cargas e� geral entre

FLORIANOPOUS, CURITIBc\ E S�O PAULO

MATRIZ:
-

..n.LvJ: CrR.ITnfPl "'H,IA),: S,.\() PAULO
Escritório·

Rua Padrt> Roma 50 - TerrN,l

Deposito:
Rua ConselheIro Mafra n. l�"i

l"ones: 2534 -- 2.535

Caixa POiltil.l. 435

End, Telegráfico:
Sf\ndrade f' Tl'ar;:-;polb

-O-

V1sr.ondt> 110 Rln Rnl.nco

(9'2113)

I
Diretoria da Fazenda, er,1

"10 ele julho ele 1955.
W. D'Aláscio _ Oficial Al:',

(.Il!:'êncl;a nú Rio de JaneIro f em BeJo H"f1zf)nt� com' tráfego mbtuo at'
8Ão P .. "l.o IltJm II r.mprMa de 'fl'lln.;ptlf.f5!l Mln.ll!l 0"".1" S/,4..)

ministrativo.
, __�_________

_ ,

EY.dereço Telf'lI:rl\:�1('J
Sant1dra e Transpol1.s

-.Jj-

37 .. :30-9)

Hi'w Paulo .- Capt1:al - St",
.Ennereço Telegráfico'
Sandrllde e Transpolli!

-O-
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EOITAL
_ TO' ,-o E DIREITO DA demo Tijucas, 25-3-55. (a )
JÜ.�Z_v, DCA DE TIJUCAS 'I

'Clovis Ayres Gama, - ,Tuiz
LO,\1.AR -

de Direito." Feita a justifi-
,o,

. DE CITAÇÃO DE cação foi exarado � seguiu

E':,I�:�J�SSADOS AUSEN- te despacho : - "Cite-se na

lhTE.,ETC'E--'R'r· OS E DES- forma requerida na inicial. i

T.l:!'" IN '
.

1

.,":::"rHÉCIDOS, COM O Tijucas, 12-6-�,5. (a) ClOVIS i�,�:r. O DE TRINTA DIAS. Ayres Gama. E. para que!1 H ••Z
chegue ao conhecimento de i

O Dodor Clovis Ayres todos e ninguém possa ale-ID· it da Co gar ignorância, mandou ex-
C" 1D:1 Juiz de Irei o·

-

rr;.�;'�; de Tijucas, do Esta- pedir o presente edital que!
do de Santa Catarina, na- será afixado na sede dêste

t Juizo, no lugar do costume,
101'111<1 da lei, e C.

FAZ SABER a todos e, por cópia, publicado uma

vês no DlÃRIO OFICIAL e
qllan,Los interessar p.oss� o

I d t três veses no jornal "O ES-
presente edita � CI a�ao, .

r�om o prazo de trJl1t� dias, TDO", de Florianópolis. Da-

"irem ou dele conhecimento do e passado nesta cidade

tív erem, Que por parte de de 'I'ijucas, aos desoito dias O Centro de. Irradiaçãc
José Antonio Serpa e s /rnu- do mês de julho do ano de Mental "Amor e Luz" realiza
lher lhe foi dil'igida a pe- mil novecentos e cinquoen-' sessões Esotéricas, todas as se-

Licà� do teor seguinte: -: ta e Ci�lCO. Eu,: �a) Gerc_y' gundas feiras, às 20,30 à rua'
"ÉXJ11o. Sr. Dr. Juiz- de DI- dos Anjos, Escrivão, o dati- Conselheiro Mafra 33 _ 20
l'dto de1I'ijucas. José Auto- lografei, �onferí e subscrevi. I

andar.
'

n io Serpa e sua mulher, bra- (a� Clovl� �Yl'es ?ama -I ENTRADA FRANCA
si! ., êle lavrador, -ela de J.UIZ de Direito. Esta confor- - ... ,

.. '
-

::;1 eIIOS, ..

1 f' d
'

['�:�,�::,d G��=�i:,a,�::�,�;� .;: :ê;�g�:�io: �x: l:g�� ':� ,

Bd1'·Ia·"I'intentar a J.;)l·esente, a.ç�o,·1 costume, sobr� o qual me re-
,

de usocapião extraordl11a- porto e dO,u fe.
. _

·,'0 vêm. ')01' seu assistente Data supra. O Escrivão:
11, ,1.

G dA'íUllitiádo, abaixei assinado Tercy O� njos.

'�xpcir :1 V. Excia. e afina.l
requerer o seguinte: - 1) I

----

Que, m�n.sa e pacifiCf���t� -_ .. --- ------.---

são legltlmos possUldo�t:s,
há ma is de trinta anos, de

"

um terreno rural, sito em

;rerra Nova,' município de

'I'ijucas, m�dindo \ dito ter

reno, que é ele forma irregu
lar, 198 ms. de. frente a

Leste em terras' de Odilon

[.Rocha e UlL�se� Ferreira,
distancia-se p:n<:r ,. _o. lado
Oeste fi té enconÍL'ar o T.1'a-

.

. ,.
vessão ele Plorentino ?a-sa7, i
d.i i mede '2.300 ms. ate a'-ll- :

n ha de fundos a Oeste, onde
confronta com terras de

João ').':lm:lcia; extr ema pe

lo lado Sul com terr-as d e

Ulis.�es' Feneir:l, an torior
mente protencentes a Do

mingos Teodoro dos Santos
e pelo lado Norte a extrema
é uma linha quebrada que,

" partindo da frente até o re

ferido travessão confronta
'com Domingos 'I'eodnro dos

Santos; nesta altura, o ter

I'(�i\" abl'gn pHra No_rte lJOI'
r.1ais 138 't11S. con'linuantlo -a

lit'lha de -exÚenla; quebrn'
}1al';1. Oeste, divisando ter

r;lS de Domingos Teodoro

digo Domingo;;; 'riLmada até
encontrar a linha de fundos.
O referido terreno que tem

:l forma
.

de um exagono,

perfaz uma área rle 721.877
m. q.; (2) Que, precisamen
te há trinta. e sete anos, sem

h1tenupção nem oposiçfto de

quem quer que seja, pos
suem o terreno como seu

(atr. 550 do C. C.) e duran
te todo este lapso de tempo
ocupam as terras com la
vouras diversas, criação, ex
tl-acão de madeira e tudo o

ma.is que é util e necessário
á vida do lavrador; 3) Que,
parte do citado terreno, co

mo e verifica do crof!uís e

documentos juntos, perten
cia a seu pai e o l:estante
eram posses de terceiros
até trinta e sete anos pas
sildos data em que p Reque
ren te começou a ocupar to
do o imóvel oom animo de
dono e com a exclusão de

(1ualquel' ou h'o possuidor,'
q llel' sejam estranhos Oll

herdeiros. Nestas condições,
vem requerer a V. Excia.,
com fundamento no arLigu
550 do C. C. e na forma. re

gulada pelos artigos 454 e

456 elo C. P. C., seja -desig
natla data para justifICação
elos requisitos do usocapião
e feita esta, sejam citados
os confront:1ntes elo imóvel,.
o Domínio da União, os in
teresac10s certos e incertos.
para contestarem o pedido
nO prazo legal, sQb pena de
corridos os tramites legtas,
sei' .iu 19ada procedente a

nC:[Lo. Pede-se bmbem a in
ter"enção do órgão do Mi
nistério Público com todo o

processo. Protestando pelo
depoimento das testemu-
nhas, por provas pel'Ícid 1 f
dCCÍlmental se preciso :Für ('

outras ,em direito permiti
das, dá-se á presente ova·

101' de Cr$ 2.100,00 e pede-se
DEFERIMENTO. Tijucas,
25 de março de 1955. Ca)
Marinho Laus." Em dita pe
ti cão foi exarado o seguinte
uesi):lcho: "A., como pe-

J lJIZO DE DIREITO DA CO

i"iAfWA DE f'LORíANói�O-
, LI::; (P VARA)

r:mTAL DE ClTAÇA.O CO;\1:

o PRAZO DE VINTE DIAS,
O Doutor Adão Bernar- i

des Juiz lle Direito da co-,marca de lclol'i::l.nólJolis, ES-J

tado de Santa Catnrfnu, na.,
forma. da lti, etc., j
Faz S3ber a03 que o pre

sente edital de citação virem,
ou dele conhecimento .tíve

_-em que, na ação executiva

intentada por Aparício Vare

.a cl� Silva contra Jvão v«

rc.a da Silva, foi proferido o

Jesoacho de têor seguinte:
,o:;xl;eça-se edital de citação

I parn os credores d�scollhe-
1,:-1clos, citado, tambem por
i .nandado, o devedor, caso
I -

d 'd'Ill�tj a apresentação e cre l-

-----------
'"os por parte de outros cre-

dores além dos já habüitados
I�O feito e dispensada a cita

coã destes ultírnos, nos têr-
1�10S elo pedido de fls. 129, e

7'-55. (ass.) Adão Berriardes.
Fernando Darr.ia nl e Senhora, participam aos pareuE para que chegue ao conhe-

tes e pessôns ele suas relacões, o nascimento de sua [jlh3,
a s, Crôuicas ou Agudas) e cimento de todos mandou ex < ,

+ d't I Kf�TIA, OCOlTlUO em 12 -elo ·(;on-en-Ce, na Maternidade "D!-
pedir o ]Jle2.enLe �,l !l, con� Cal'los Corrên-: .,_:..
o prazo ele vmte dms, Que Se-

! Florianópolis, 13 de JuU10 de 1955
r:i afixado no lugar de co�-

'

.

turüe -e publicado ele acôrdo
'0111 a lei. Dado e passado
.::,t3. cidade ele Plorianópo
is, aos oito dias elo mês :ie

ó r io e uevem ser tratadas
Julho do ano de mil nove-

'om um medicamento ener- centos e cincoenta e cinco.

*(sm�l�n� IAtistamento eleitoraljPronta
As pessoas que desejam e devem

alistar-se. requerer 2a. via do título
eleitoral ou transferí-Io, podem pro
curar a séde do Partido Sociat üemo-

r·', t, t,

I

das Vía �

Eu, Hygino Luiz Gonzaga,
Escrivão, o sub3crevi.. (as.)
i\.elão Bernardes, Juiz de Di

reito ela la Vara.

Confete com o original.
llyg'ÍllO Luiz GOllZft!\';l

Escrivão CIO Civel da P V:1l'a,

i\f;'P ;; ténas
As Bronquites (Asmáti-

J'�4r�(I,S). a.ssim como as

"·s· sua.s manifestações (Tos
.;es, Rouquidões, Resfriados,
,ç:'ipes. são moléstias que
·!tacam (1 aparelho respira-

,iico que combate o mal; evi
';ando complicações graves.
Procure hoje o seu vidro de
"SATOSIN". nas boas fl\1'-

. CENT"O EXCURSIONIS-rt\ '�RNºLt')J2_J'AU!"_I�º"
- �PE.ru_çlQ!�M10 �

Com o já ramc;o teclado Facit em 2 fileiras,
DISTRlBUIDORES PARA 8'1'A. CATARINA

CASA FEERI\fANDO, LTDA
Rua Saldanha iH:::rinho, 2 - ex. postal, 467

J;'one: 3878

'I'elegrarnaa: "Canan"
FLOrlIANOélPOLIS

Emprego
..Para uma. auxiliar de escritório com prática de dati-

lograHa e conttibílidade.
Preferência a quem conhecer inglês
Tratar na Ge ren cia do Cabo Submarino.
Rua João Pinto, 26

TERÇA
QUINTA
SABADO
DOMINGO

PARA
CURITIBA

SÃO PAULO
RIO

-:1:-

SEGUNDA
''''UARTA

3EXTA
SABADO

PARA
PORTO
ALEGRE

RESERVAS:

TITfÉ
Aéência·�

de

,PU bltcidade
............. ü
1'1""'..111
...........

(JASA
Proximo ao Lira. 'renis,

com duas salas, três qual'
tos, copa, cosinha. e banhei- .

1'0, com completas e novag

instalações, aluga-se com

contrato e fiador.
Informações nesta reda

ção.

FUNDADO EM 16-9-54

AGORA, QUE SURGIU A TUA SOCiEDAOf\ fEnÁ$
MAIORES OPORTUNIDADES DE CGt-;HfCn-x A

TERRA CATARINENSE. NÃO j-"[nc:), 1 U,IPG, [f{ - ,

VIP.- NOS HOJE MESMO; l(U NU,.e C DiDD1E -

,

, i

CO A CAIXA POSTAL 489-" FLO<l.l.�i� .. f.'();. !';;-:;.C
,

______ _ • .• -

�._ �.;�;.....� -"Tr' .;:i:i),l?�

Participação

Participação'
Leopoldo Coêlho e Senhora e Vva. Maria Pereira Go

mes Têm o prazer de participarem aos parentes e pesso::ts
de suas relações o contrato ele casamento de seus filho:3
Aurea e Laury em 18 de Junho ele 1955.

Florianópolis, Joi.nvile
Aurea e Laury
confirmam

'Pedi-mos aos nossos distintos leitores, o obséquio ele
"reencher o co upon !ib::lixo e remetê-lo à nossa Redação,
"fim de completarmos quanto antes, o nosso Cadastro
:;0(: i aI.
Nome
nua
:\-lãe
Pài , .

nata nascimento , , .

íi:stnrlo civil
Emprego 01.1 Cargo _ .

Ca rgo do Pai (mãe ) _ .

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

CHEFE DE TURMA NO SUB»SOlO
Os candidatos, devem ter entre 2.5 º 35 anos, -l'ç,sistcno

eia física e experiência em trab::tll1o no sub-solo e chefia
ele pessoal em minas ele carvão ou outros minerais. Devem
ter anteriormente .)cupaclo cargos de re;;ponsabilidade .

Salário: Cr$ 10.000,00 por mês. InstalRções mobiliadas
::;rátis bem como outras facilidades. .

Cftrtas para "MINAS", Caixa P03tal 751, Rio de Juneil''J.

DR. LAUHO CALDElHA DE ANDRADA

Cirurgião Dentista
Consultório: Rua D. Jaime Camara, 9
Horário: Segunda Quarta e Sexta feil'as da� 8 às

11 horas
Terça e Q,linta feira, das 14 às 17 horas
Atende à noite exclusivamente com hora marcada.
Capoeiras: Terça e Quinta feira, das 8 às 11 hol'r.s

Sabado, das 14 às 17 horas.
--------'---------_._--------- . _._- ,_._.- .. _-----,- --,_._-_ .. _-----_._---_... _ .. _-_. -----_._-_.__._--_.._--,-

ECONOMIA absolu.ta
Grande CONFORTO

AQUECEDOR
,

ELÉTRICO

��4
IMERSÃO f) CHUVEIRO, t

..-----_

Capacidade 30 LITROS

• Construido inteiramente de
cobre.

• AQu�cimento ultra rápido.-
• Játo abundante na tempe,

ratura de�jada .

• Construção sólida, sendo ti caixa interna de COBRE •
revestida de material altamente ISOLANTE Clã de vidro),

• Resistê.ncia do tipo tubular, inteiramente blindada.
• Controle automático de femperatura QO.t' liRMOSTATO-

que proPQrtiona grAnde ECONOM.IA. _ - _

1!,AQ -�����.\8��0��·��Uf�S �.J. C;����;:-;;Ci.a�RUI J080 Pinto, 9 Fpohsu -1IO$ta.Catarlna

o MISTURAOOR DÁKO. d. ,e\,",
lagem instantanea, permite a

maio, ••cala eM Qrad",gções de
TEMPERATURÁ.

CONFORTO absoluto
Grande ECONOMIA

i.

AQ'UECEDOR ELI:TRICO CENTRAL "

. Capacidade:
10ID ii 1.000 litros

Fabricado, nos tipoa
horizonta) e vertical.

. �:

:'_.

"

..

-

.. .:....�:�J;,.;

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Falarão hoje na fundação do Departamento Feminino
Francisco Gallotti e Miranda Ramos

I

I'.�I:..�0rsC;O BENJAMIN Gi\LLOTTI, CANDIDATO AO GQVEHNO DO ESTADO PELA ,'\.LIA�1ÇA SOCIAL :rR�BALHISTA, FALARA HOJE NA FUNDAÇÃO DO DEPARTA1.\1ENTO

lviOCA DO PARTIDO SOCBL DEMOCRÁTICO. CONVIDADO TA1VIBEM PAHA ESTA IMPOI!TANTE HEUNIAO POLITICA TEREMOS O PRAZ,ER DE ESCUTAR A VOZ.,.,MOÇACA:�mDATO A VICE-GOVERNADOR MIRANDA RAMOS. PARA ESTE CONCLAVE ESTÃO CONVIDADOS TODOS OS MEMBROS DO PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO .

PEMININO DA XU.

E ENTUSIASTA DO

•

Curiosísslino o raciocínio do.: à derrota, - e não sô-

!a'luêle colaborador da nos- mente 11' derrota, mas ao des

.a coníreíra "A Gazeta" e P:'2W dos correllgionártes
.ue, na edição de domingo mais novos, que não lhes va

Jêsse popular matutino, atrr- leram com o acalorado apôio )odia, perante a Cei1Vençao
.ruiu às íncuüclênclns físicas elas suas fôrças juvenis ! embasbacada, anunciar U!Tl

·.los candidatos da UDN a vi- Agora, sim, é ele compre - mundo novo de realízações,
.óría que sôbre êles obtive- ender por que o sr.' Irmeu do seu hipotético govêrno,

ASSEMBL"E:;IA LEGISLAT'IV'A 'am os candidatos do PSD à Bornhausen e sua roda poli- que muito e muito mais não
.

.'

_.'.
.

3enatoria Federal,' srs. Ne- tica, levaram a UDN à escó- será a sua plataforma ao ca-

d
'

O't 'éu Ramos e Saulo Ramos, lha de nome estranho ao seu bo dessa corrida moça pelo
Sessão Exfraor inária -, I avo anl· ias últimas eleições em San- partido quando se cogitou território catarinense, a fa·

a Catarina ... Com o fato do candidato a Governador lar e a ouvir, a observar e "

versário da promulgação da Consti- :�SSl�n��V���: d:�;i���'��i� �:� !s;:���;�l:��:o:�e���:= pr�t:=���?! à sua derrota a
.

t
' '"'

d Estado otos em branco, pretende riberto Hülse ; aos velhos, o não será a duma legenda,ulçao.o '.
le explicar a derrota ude- �Ulliatisrno! Parece, mesmo, nem a de varias legendas:

A Presidência da Assem- -itônlo Nunes Varella, An- lista, como se fôsse índubí- que a função de governar, será a de tanta vitalidade
bléia Legislativa, conside- uo de B"l'l'oS Lemos, Arol- ivel que êsses votos em nos dias que correm, implica física, que não falhará se é
rando que dia 23 - sábado - .} Carneiro de Carvalho, Ar- runco partiram do eleitora- certos desembaraços orgâní- que a última decepção se fi
transcorrerá O' oitavo aníver- iando Calil Bulas, Artur :0 da UDN. Assim conclui o cos que não coincidem nos cou devendo às insuficiências
sano da promulgação da rüüer, Bíase Agnesíno Fa- imcntarista Chico Milhão: /elhos.. apegados a precon- orgânicas dos velhos e tradí

Constituição do Estado; 'co, Braz Joaquim Alves, 'Se a UDN lançasse dois ceitas entorpecedores e a sís- cíonaís chefes Aristlliano
Considerando que essa da- 'eliz Odebrecht, Fernando candidatos moços, com ener- terna de vida morigerada. .. : Ramos e Adolfo Konder ...

ta conforme dispõe o art. "erreira de Melo, Heitor Pe- ría para, pelo menos, correr )il'-se-ia que, em face da úl- Não obstante, Nerêu Ra.-

D "J na225 da citada Constituição é eira Liberato, João Esti.val�t ) Estado, teria, e ninguém o tíma derrota, a direção ude- mos não é, já, uma. organl- e agua ru
feriado estadual, o que ím- 'ires, João José de Souza iode negar, arrebatado esses .usta, cm consonância com zação atlética, embora tíves-

FRIA A RECEPÇÃO DO SR. amigo "Nereusista" Luiz Sch
nlíca em atribuir à mesma o :abral, João Ribas Ramos, rinta e dois mil votos sim- as razões elo comentarísta se como parceiro de chapa GOVERNADOR mitz sendo a resídencía invacaráter de grande data, en- ioaquím Pinto de Arruda, -áticos à sua causa".

. Chi.•co Milhão, andou a pras- um Saulo Ramos; que terra

I Dia 9 deste foi inaugurado dida por pessedístas que que
cerrando -um sentido de alta José Maria Cardoso da Vei- As Incongruências se atro- I 'rever. 05 velhos dentre 03 concorrtdo, então, para a v1-

o Pôsto de Saúde nesta ci- riam cumprimentá-lo. _:.... ;\
Significação, resolve, no uso sa, Max João Colin, Orty de oe.am no período e não dis-I .apazes de levar a maior su- o' ri.. dcquêle? cprto" antes e

I dade. Para cá rumaram o Go- noite chegaram os seus arn.>
ele suas atribuições, prevís- /Iagalhães Machado, Oswal- simulam a má vontaele .elo I' .rágío ele1tor:11. nas urnas ,d� : acima de tudo, a lealdade verriador- e sua comitiva que gos de Tubarão que o leva
tas nos artigos 13, n. XXIII, lo Bulcão Viana, Osvaldo escriba para com 03 srs. Arís- ,3 de outubro vindouro, a 1€-_ partldária conjugada à lisu-

tiveram uma recepção da- ramo Quanto mais os jornais
e 43, ambos do' Regimento .odrígues Cabral, otto Al1- tiliano Ramos e Adolfo Kon- genda do "preço da liberda- ra dos seus aliados; a solida- auelas. Sem uma pessoa para da oposição criticam o Dr.
Interno, CONVOCAR UMA -usto Guilherme Urban, Pau- c:e;', que foram os candidatos de". O certo, porém, é que rledade elos seus correligio- recebê-Ios, até foi' uma de- Gallótti, mais terreno ele ga
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA o de Tarso da Luz FoIÍtes, �\0S quais, na opinião do dito :1ftO saiu lias fileiras da UDi� 1ário3; a monolítica simpa- cepção. Como essa gente an- nha. Aqui no sul o povo es
PARA ÀS 20 HORAS DE 'edro Lopes Vieira, Protógc- e:3criba, faltaram apenas mo- o felizardo candidato juv,mil, �ia do pesseclismo e do traba- da de30rganizada! o Snr. tá ancioso que chegue o 3 de
QUARTA FEIRA. DIA 27 DO \83 VieirJ., Rui Cesar Feurs- . I.'iclade e energias fisicas par:1 rel'til:s:'>Ímo no promete!', mi.. :hismo eatarinenses. Nisto Bornhausen foi parar na ca- outubro.
CORRENTE, a fim de cóme� 'hütte, Ramiro Emerencianl), I 'evar à vitória a legenda .ionário ele energias vitais e, l)l'elerimo3 confiar; nisto COil

sa elo Delegado de Polícia sr. O Lacerda chegou hoje aqui
rnorar o transcurso do oitavo 'taul Schaefer, Saulo Ramos, udenista ... TiveS3em êles -l'obll.3to continuador da ale· ;iu..remos sempre e para sem- Fanor ele Freita.s até que o', O Candidato da "derrota
aniversário da Con�tituiç§,o Naldemar Rupp,. Walter saúde e vigor para Cill'l'er o gre polítiça das madrugadas ,)l'e; e a isso, exelusivamen- "PUCHAS" reunissem umas pa'ssou por aqui, dizendo que
elo Estado e prestar as devi- Vlbllcl', Wigand Pel'suhn, Yl- Estado e aquê:es trinta e dois bulhentas: veio doutra fa('- te a isso, o PSD ficará de- vinte e poucas pessoas para o doutor Gallotti dissera fi
das e justas homenagens_aos nar de Alnleida Corri'a; mil eleitores, supostamente ��ão, sob legends, de empl'és- vendo .ainda a estrondosa vi- acompanhá-lo até o Posto ele que não sabia qíle existia
Srs. Constituintes.. 6° - EstJ. dt:ih·!raçãe. a- udenistas, não teriam re- timo e com programa ele es.. "úria do sr. Francisco Benja- que seria inaugurado. no Estado um município cml!A Pt:esielência da Assem- ém ele publicada na impren-

I cusado o seu voto aÜ'3 candi- treante, a sllpe_rar o plano atin Gallotti, que a 3 de ou- Candidato. da Vitória o nome de Palmito, que pG:'bléia Legislativa resolve, por a da Capital e-divulgada pe·- Jatos da leg'enda ... Não ele obras para mais alçar-se �llbro dêste ano,. será el�ito Dia 10 elomingo apareceu isso o dr. GaIlotti tinlu
isso:

.

as est:1ções de rádio..<;erá hes bastaram, a êsses eleito-· à dignidade ele suceSSOf 'do Govem�dor de Santa Gata- aqui o já Vitorioso candida� ,que perder. Êle ganharia pot'�1° -'- Convidar· as Exm.3.s. :nviada, ('m ofício, aos Sr;;. ,'es da UaN, a insistente re- realizador ela3 três centrais rina! to das forças �joritárias. O. que conhecia todos os muni-
}\.utoi·idãdes Federais, esta- )eptitados ;omenelação elo Partido, as elétricas no Estado um municípiO com tli.lstre·Dr. Francisco Benja- cípios até "Palmito" e qUi'
Cl113is e muniCipais, civis, mi- Presidência da Assemblêiri. 'eiteradas expre'3sões de , M Me••• � ••• - -.,._._. _.�•••••• _. _ •• - -

min Gallotti futuro Gover- esta está ganha. Mas gunh:tlitares e eçlesiásticas, a fim ,egislativn, 21 de julho d(� �pôio da sua imprensa e, se .. ·ALÁ MôêA··DO·PARTio·õ··soéiÀ"L' nador do Estado que esteve em! Coitado do Lacel:_da.ele assistirem os trabalhos' )55. ;le1', as tradições honradas .,,' '

, .:ercaelo constantemente por Jaguaruna, 1;>-7':55.dessa sessão; )erl1tac!o Ülire Pedra de .laquêles dois nomes, cuja D.EMOC·.RA'TICO- �odos os seus valorosos corre- Correspondente20 - Convidar os Srs. !t);lS -- 2° Vice-Presidente )osic
..
ão llolítica., dentro da 1"

..

I
.

I_lglOnarlOs, a moçou na resl-

..UMA SO' ENTIDAI.).EConstituintes,que se acharem e):21'c'i<'io da Presiclênch J. D. N:, lhe teriam COl1S-

C lência do sr. Osny Pereira,('111 Florianópolis; ,,ituido esteio sólido à es.. omunicacão andidato a Prefeito por %_ BUENOS AIRES, 21 (D. P i
3° - Convidar os Srs. rutu�·ac.ão e ao �soel'guimen- ,

r.e lVIun',·cl·Pl·O. Dllrante o dia _ O presidente Perón enviouO Diretório Regional da Ala Moça do Partido Soch] vMembros do MagistériO Su- CI,UBE 12 DE o ao 1Joder ... Mas, porque h ) Dl'. Gallotti visitou diver- ao CongTesso projeto ele :cí-
" Democrático tem o prazer de convielar as senhoras, e sen 0-perior; normal e secundário,

AGOSTO
:8.0 fôssem moços, nem lhes

ritas pe2se.clistas para a fundação elo Departamento Femi- sos ponto do município i.
I
destinado a agJ.·up�r. tpdos J:;

nos corpo.:; docentes e discen- :D1'h3sem energias para as
nino hoje, às lD,30 horas, em sua séd�, à Rua Arcipreste 3entiu ele perto a e3tima q1.lC estudantes secundanos e Ufll-te.';; Na nota que fOl publicacl:, ::.-regrinações eleitoreír-a3, es-· ') povo de Jag'uaruna lhp versitários do país numa ,'(.'>

4') - Convidar as entida- Dr este eliário sôbre a nova' ·.lia;ll fatalmeYltc COi1é!üiB-
Paiva n. 5.

O DIRETÓRIO consagra. O resto da Ül'di organização com fins cle A.o-
des militares e paraestatais·; ;de social do Clube Doze J�

- );lSSOU na resícle�1cia do se!t i sL3t�ncia !;ceial e ,seg:ul'o.5" - Convidar fi. imprensa :;ôsto, l'eferentemente a re�.l

e a rúdio difusãõ, bem como .ão havida ele 12-7-55, en-

a povo em geral para, com a e 03 EngenheirQs para jul-
l'é>spectiv;t presença, presti� emento dos ante-projetos
ly\!lrem, em ato público, as lresentados pelo Engenhe.i-
110mcnagen3 que nos cumpre . Rui. Ramos Soares e Deo-

plTSt.ar à Carta Política do .écio Rodrigues, foi omitid·) lhar 'parte no Congresso 111-
., E h' Do ternacional de Municípios,Esltclo, (llle é fruto da tena- nome (to ngen CIro -

cids,de, ela inteligência e do tinga Bezerra da Trindade, recentemente realizado em

devotamento âos seguintes .ue fazia t.ambem parte da VIadrí, regre.ssou à esta C'l-

81'S. Constituintes: José

Boa-,
)omissão composta dos drs. )ltal o nessa prezado CO'.l

..

L R'b AI { Ido PecleI'nel'I'as Hel·tol· ·v···errâneo dr. Armando Va!é-Inicl, ClCl oures 1 as, ,- aro ,

L'edo Campos, Antenal'

Ta-,
..'el'rari e Valmir Bittencourt ia de Assis, eminente Pr'.:)

varrs Antônio Carl03 Kon- Aí fica a retificação com ['". Jic1ente da Câmara de Ve··

eadores e humanitário cUe:2r lbis, Antômo Dtb Musst, lassas excusas.

lico.
O Lustre contenâneo fez-

cínho, de bo.n que e, de nada
se esquecerá; e se, antes

mesmo de C01'1'01' o Estado, já

Flol'ianópolís, Sexta-feira, 22 de julho de. 1955,

ESCRITOR MIGUEL JORGE MALTV.�."
....!\rmando j

de Assís
Em visita à terra natal ( todos cativando com a sn

lOS sem dignos, genitores r agTadabilissima palestra.
)essoas amigas, encontr:l-:;" O ESTADO foi honrado on··

desde ante-ontem em a nos tem, com a visita de tão clL3'
sa Capital, vindo pelo avEn tinto colega, em companh:
t:t Vari�;, o nosso t::llento::;0 do nosso· estinuc10 colab(E'Sl
conterràneo escritor Miguel dor Farmacêutico Il0]efol1:,':
Jorge Mal ty, distinto coleg'( Juvenal.
de imprensa, o qual eX2fCP i Ao digno confraele os_nos

no adiantado município de' sos s.inceros votos (le feli;,

Sar.to André, do E!,LJ.c1o di.', permanênCia nesta C:lpitai.
São- Paulo, grande "tivitLlr1,·

.

m
como cultor elas bc:as leÜ'll:; i VIOLENTO IREMOR
sendo Presielente �o. C1n',: I DE TERRA NO
de Poesia local, ilhaelo a

IUnião ci:ts Sociedades de Cu! PERU
tura e Arte, fundador do p:'i

I
QUITO, 21 (U. P.) - Vio

me ira jornal diário do mUt1l lento �3ma registrou-se esta

cípio, estahelo atualm8nLe a tarde nas cidades e aldeia..;
frente da campanha da C,'j- da Provincia de Imbabura.

ança, com a publicaçiio ir: Segundo informações ori·_ ,

livros de leitura infantil, no· ciais, elistribuielas pelo 111"-.

tadamente a revista "NOSS() nistro Cesa!' Piaza, o tremoJ

AMIGUINHO", cuja últim;;l de terra foi dos mais fortes.

edição atingiu a 30.000 exem - :ifetando principalmente a

pIares. dclade' de Colacachi, Ci.1j a;;
Ao rever a terra elo se',1 C'i1sas foram práticamente 8,

nascimento, de onde se en- fetac1as na sua totalidad:�.
contra ausente há uma elez· Acrescentou aquele infor

zena de anos, e. da qual te,l1 mante oficial que na refer:

sido, pelas colunas ele jornHl�' ela éidacl� resultaram "l)Ll
paulistas, um elos g,·and·=:: -nerosos feridos", havendo S1-

�l.pologistas, o esc1'ito1', jorncl- 'lo transportados a cidade

lista e poeta Miguel Jorge Je IQarra os de maior gray;·
Malty, tem estaelo em con,- jaele. Infol'1110u, ainda, que
tante contato com os nossos :t estrada de Cotacachi está

intelectuai3, bem como visi- ír.t.errompida e que a loca!i

�,ado os órgãos de nossa im- -lade de Auntahuc foi tam
'lrensa e centros culturais. a ""'111 QTR'lc1emente a.fetnda.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Loteria do Estado

Da Europa, onde fôra to-

_ ... �-_._.__ .. -_---_-_

(ONGRESSO EUCARISTICO
INTERNACIONAL

e acompanhar de StU ·exm"L.

�posa, tendo sido recepcio
ado no Aéroporto por cres

.do número de :imigos e ael

.::raclOles .

onfem

Estão prosseguindo com in

vulgar brilhantismo as festi

vidades do XXXVI Congres
so � Eucarístico Internacional.
Houve missa especial para as

delegacões alemã, espanhola
e espe�'antista. Esta tarde 'o
Prefeito A lim Pedro recebeu,
em ai.ldiência especial, o

episcopado participante da
monumeat.al festa religiosa.
Até o dia 24 conforme deci
são tomada .pelo Ministro da

Aeronáutica, B r i g a d e i r o

Ec}uardo Gomes, estão proi
bielo� ,sobrevôos na Praça do

.

Congresso.
O 3tlO' CongrlOsso 'Eucaristl

co Internacional. teve o seu

ponto culn:in:tnte quando foi
homenageado S. excia. o cãr

deal legado cio Sumo Pontí

fice, clon Aloisi Masella, n�-:,

.

'afotes possantes, empresta
ram maior brilho à solenida-

DEB"UTANTES NOle. Centenas de milhares de

lessôas lotaram totalmente a CLUBE 12
lraça que, feericamente ilu- O Clube Doze de AgostJ
;linada, apresentava aspecto ;�F;rminou à sua .secret�ria
erdacleiràmente deslumbran ,l abel'tura ele inscrições da"
2. Dom Aloisi Masella per- debutantes ao baile ele ani
naneceu sentado no trono de ver3ário elo dia 13 ele 'agôs'to,
'onra, ladeado por todos os (;ue, a exemplo das tempora
ardeais presentes em nosso das anteriores, promete re

.aís, pI'Ocedentes do exterior, vestir-se de grande brilhan
dé�n de altos dignatários d� tismo.
greja no Brasil, tendo lan·- As interessadas elevem,
a,do a. bê11ção a todos os pois procurar a secretaria ':lo
>resentes ao grande conela· : clube, diàriamente, no horá
'e religi02ci..

I

rio de 8 às 11 horas da ma-
nhã.

NOVO PROGRAMA
DA RADIO GUA

RUJÁ
Foi inaugurado 'quarta-fei

ta, no horário· de 12,40 hrs.
o programa toA 'Voz ela AUan··

ça SociaI-Tolxllhbta", h··:
zençlo-se ouvir a palavra do
dr. Francisco Benjamin G3,I··

lotti, candidato ao governo
c.o Estado.

,1.287 - Cr$ 200.000,00 -- Lajes
1.870 -- Cr$ 25.000,00 - Florianópolis
'7072 - Cr$ 15.000,00 -- Florianópolis
4.609 Cr$ 10.000,00 --- Florianópolis
10.:377 --- Cr$ 5.000,00 Mafra

REALIZAÇÕES,
MUNICIPAIS

Scg,ll1do informou à repot- !

PI",,<1 elo Congresso. A gran- "1g'E'n1 o dr. Osmar Cunh:",
diosa pl'ocissão marítima' lreleito r;Hniclpal, o prirnei
partida ele Nitúói chegou :'0 trecho elo as1'altament(),
nas proXimidades da praça "onfo: me espera Sua Exee

com seus navios pl'ofusamen. lência, deverá e',tar cunclui

te iluminp.dos, assim como elo aindJ, e"ta semana, scn

várias unidades ela Marinh:l I ela;. d�, im�dü.lto, entregue J.O

de Guen''O( que, com seus ln- �:r:insíto publiCO.

Rp.�ul'a·dns de

_-_ ...

_--_._-----j

JASON CESAR
Hoje, no Doze

Conforme vinha sendo a- TV-Rio e Sílvio do Valle Pe

auncíado o Departamento reira, couhecído rádío-ator

'cultural elo Clube Doze de . da Guarujá.
Agosto apresentará hoje, às I20,30 hs., a famosa peça em Para esta re_ul1luo ar:ist:
um ato, do Luigy Pírandeljo co-cultural estão convídrúlos
"O homem da flôr na boca", os associados elo Ciube Doze

na interpretação de .Jason e as pessoas que apreciam o

César, artista exclusivo ds bom teatro.

PELOS MUNICíPIOS

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

Aquele ônibU3 flamante, hermetli�amente· fechad<l,
encimado. por dois alto-falantes, COl1sUtuia, na 111UC!;.'
de sua pintura um enigma. Que diabo disso era aqui
lo? Toda gente olhava, 'espiava, tocava no bicho e ,ti.
cava intrigada. Suposiçõt's incríveis, pitorêseas, pica
rêscas, gaiatas, pululavam nÜ's entreabertos lábios elo.:;
transeuntes assustados, diante ela estr'anha via tm·i!.
Até o motorista, desconhecido nas nossa3 bandas, me-'
tia mêdo, lembrando uma 'misteriosa figm'a do l\Iu:,e'l
de Cêra, tal a rigidez budista ele' sua expressão fisio
nômica. Ontem, finalmente, a popul3.ção respirou ali
viada. O 1110nstro-motorizado desfilou pela cidade con

duzindo na dianteira, retratos elos candidatos ela Fren··
te Democrática e na trazeir,1 a inscrição 0'm vermelho:
GUARDE DISTÂNCIA!!!

.

xxx

A propósito do cs rrc- fan k1sma, ollvinlOs o se;;ui:\
te diálogo, frente ao ChiQuinho:

- Uái! O carro elos tarados é da Frente Democrá
tica! Vai caneg'a<lo ele retratos do Jorge e elo Heribel"
to ...

- É o carro-forte, a caixinha cio candidato pobre.
t inca ... moela ma3 é segmo

'''iIf.'. ,�""...

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


