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OPINIÃO INGLÊSA
LONDRES, 22 (U; P) - o

sr. Anthony Nutting, minis

tro de Estado, reiterou n'

Camara dos Comuns, em re3-

{íosta a uma perguntíL, a re

cusa do govêrno ·britânico elc'

reconhecer os direitos ele 1;0-

berania do Chile, do Peru e

elo Eéluaclor sôbl'e as águas
territoriais se estedenclo a

200 milhas· fllarttimas pe10
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belo, sol) a etêl'n�vigll:Lu;ia. él!? Si:'. Se}nstüio Neve&, lU1 e:i

pe í.aculnr anúncidi�lurrrln&o-: propaganda dos candtttatos da

Fren'te Democl'átf�a� qu�,soetó, Jin.cadú '-no"" pÓ:';io
.

mais alto

cio morro da Ct'U:�.· Ttã[R-�sê de maís uma modesta contri

buição cio Govêrno do E;;;tac1o. ::',03 representautcs elos pes-
,

sepo-perrepo-uderic-pedecísta-criptíco in tcgralístns, Mais

um ajutoúozinho, além de dezenas de outros. Mais um au

.tcmóvel, menos um automóvel, maís um giganteseo .anúo
.1 cio luminoso, que rep-resenta tudo isso? Com os elini1eif03
I

públicos, sem dúvida uma bagatela o r»

I .: O sr. Governadõr do Estado vem ele completar as ne
I

cessídades inadiáveis do míriríco Palácio e1:1 Agronômica,

! adquirindo um luxuoso automóvel. Corno S. Exa. não tíves

'se gostado da côr, mandou que raspassem a pintura 110"j ..

I nha-em-rôlha, e então, 111.1m passe ele mágica, o possante e

I
agronômíco sedan estava à, maravilhas; como era o dese!o --

� do Gran Senhor. Uns dizem que a luxuosa limomin€

: custou 750 mil, outros que está na casa elos 600 mil cruzei-
.

ros! De uma forma ou de outra, como tudo é barato com o

: dinheiro suado elo povo. E para o gôzo exclusivo ele aí-

•
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Florianópolis, Sábado, 23 de julho de 1955, I _ C;:-$ IOf
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I. TAMBÉM na Oo.ôuia Sünlafia estão ocorrendo

coisas. Como as que já denunciamos nesta CO!lt:1U, Politica

gem desenfreada compeltndo funcionários, trabalhadores

e seus Iamllfa.res a um pronuncíamento favorável ao ude

nísmo. Como êmulo do sr. Sebastífio Neves o psiquiatra Mi

guel Nunes Ferreira não está. nada máu. Em plena couso-

I nâncía com as altas diretrizes Bornhausennas ...

.
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I '- O MAR ENFURECIDO
Ameara Olinda, em Pernambuco

,

RIO, 22 (V. A.) - Telegra- centro ele. Olinda, foi o local

: mas ele Recife informam que que sofreu maior Impacto.

I violenta .borrascn causou des- Não se tem notícias, porém,

truíções na cidade de Olín- das vítimas pesscs is.

I da, local conhecido como
�

t Praia,dos Quatro CoqUeiro',
-

'ue foi completamente to·

mado pelo mar, cau:>anelo

sérios estragoos.
A:-; águas avançal':l11l sôbro:

° istmo ele Olinda, nllm� ex-

"A difusão das idéias deve ser críentada I
homens

O'

concienles". I
Assim se expressa o Papa Pio XII'

CIDADE DO VATICANO', opinião pública a uma cega dos por individuos conscíen- I

22 (U. P.) - O Papa Pio XII
I conformidade, com pouco .es para ajudar "a saudá

m:1J1ifestou que a imprensa"
-

pensamento e juizo". DisS9 vel formação da personali

o rádio, o cinema e a telev�- que os meios �� difusão do .Iade dos leitores, espectado- !

sâo, o rádio, o ciduzir a opi- pensamento devem ser usa- res e ouvintes".

níão pública a' uma cega •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

�l�n��::��d;��ti�C:d::�ê�oC�� DESENHOS EM LONDRES
tida numa carta enviada à RIO, 22 (V. A.) - As cri- ras, a exemplo elas mnstras I
Semana Social Francesa, 01'- ancas brasileiras vão expor infantis realiza das em Paris

�::ll1ização católica que aga- seus desenhos em Londres, � Lisboa, sob auspicioso e

;':1 se ..cha em conferência em O "Instituto of Coriteporary significativo interesse.

l\'nncy, estudando os proble- Arts", prestigiosa associação ,A exposição deverá reali

mas sociais. de arte presidida pelo tamo- zar-se em agôsto, na capital

l\Ianifestou o Papa, em sua so crítico de arte inglês sír nglesa com uma colecão de'

comunicaçr:.o, que a ação �e�'be1't R�abu, acaba de di- rabalhos dos pequenos alu--I'('ombinacl:l ela imprensa, rá- rrgir convite a Augusto Ro- !lOS da escolínha de Arte

dia, cinema e televisão "con- drigues, fundador da Escola Brasil, cuja�diretora, senho

segue modelar a consctêncía de �elãs Artes do Brasil, no I ra Lúcia Alencastrn, está j:\

do individuo sem que êste o sentido de promover nos seus

I
tomando medidas no sentid �

s�dba. Pouco a pouco, invade
salões uma exposição de de- (1"e- a-lcançar a mostra de um

seu universo mental e deter- senhas de crianças brasilei- 5xito completo.
-,

mtna atitudes) consideradas
.,..- .-.-.-•••-.-.••••••••- - �

e;;jJol1tâneas. Pesa sôbre a Ju- O Riso da Cidade
ventuc1e, aue pOQe ser fácil-

-

mente influida, penetra em

r2Ií.1üLas zonas rurais e não
e"cupam a seus ataques os

mais int.eligentes, por mais

bem armndos que estejam".

O Santú Padre declarou

c;ue tais meios ele comünica

çio tendem a favorecer "1'e3

['(,es elas '.11:Esas -e )'(:duzil'· :1

,"-.._._"'-�.-_•..-...-_,._-.....- .......-.-J J
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A data de hole
o Estado ele �anta Catarina, na data de 23 de

Julhõ de 1947, rerornou a ser regido por uma Oons

Litu;\:âo democrá.tlea, emanada do Povo c pelos
seus representan tés prnrnutgada.

"O evento aus}>ic;oso e solene" mereceu regis
tro em relêvo, "lleli sua histórica significação na

.... vida. pública, jurídica, econômica e social de nosso

Estado", '( _

Invocada a proteção Divina, em .seu Preâmbu

lo, a: grande e generosa família catarfnense se viu

amparuda 1)01' uma Constituição que, sõmente na

prática, responderta pela sua fidelidade aos an

seios e às necessídades da terra e da gente cata

rinense.

Naquele dia a coletividade catarinense teve

moti-vos para l'eceb,fr, em festas, ·serena e confian

te, o seu Estatuto básico, firmado no espírito do

Povo que esperava viesse êle a "espargir por todos

os recantos do Estado, em largas e luminosas pers

pectívas, f:ntas messes de incalculáveis benefícios".

Como as .anterlcres, assegurando os preceitos
cnnstítucíonaís de autonomia e liberdade, a atual

Ccnstítuíçâo é um "monumento magestoso e ele

vado que enobrece os constituintes que a elabora

ram",
O Povo, hoje, no comemorar o oiatvo aniversá

rto da lH'omulgàção da sua Carta, se rejubila e con

fia nos seus re)u-esenüu1tes, certo ele que não a re

lllldiarão, custe o que 'custal', llol'que ele sua exe

ctH�ão integral dCl>fonde a gal'alltia da Família ·Ca- .

tal'inense,

..... ii;!• .,.'.1:•••••••••• ;11\•••••••••••••••••••••

REGRESSARÁ CHIPRE
\.TE�oJAS, 22 (U. P.) - A

}recb decidiu apresentar às
,j",1eiJes Unidas a questão ele

_;tlipl'e. O chamado chance

er Stcphanon Stephanopou
los anunciou ter dado ins-

trucfics á delegação helenica

na ONU pata Ciue I;IGa a

(tueixQ.

GENEBRA, 22 (D. P.)

.) presidente Ei3enhowcl' in-
3iste ern que eleve e"tur de

'egresso aos Estados Unielos

Jomingo próximo. COlll isso

['estarão apenas eloi.s dias )).1-
ra que os governantes elas

luatro potencias discutnm ii

)arte restante do prog'l"flit\:1
destinado a aliviar )t ·L:n,6u

internaciol1ul.

i,Crise .de papel.
s. ��!���;�v� lU --

_

I
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O minisÚ:o acrecentou que
nesta capital, no nt6s pass,[-�, rnl.), 22 (V. A.) - Regis-, 133.0 .Paulo' oU susp:ender sua i coisas,

o Sindicato dos JOl'-

o govêrno britfmico não r(!-

i-
I elo -(junho), foi de cento;: I .:':1 se:, ,em _S.50 P�ulo, uma' 2ircülaçao JÕl: fa�ta �le pap?l. \ nalistas, Pl�ofissionai3 de :��

conhece senão o limite de 3
� vinte e oito o que -repl'esenL� :::1.;; mais senas enses de j)él.- O pl'Oblema esta h�ado as

I
Paulo leahzou ontem U.1�:'

milhas, salvo em casos onde .\
s':;

'l. média diária de quatro )e1 de; imprensa. A sit,llação :i1cdidas governamentais que
I
mesa redor:da para �Xali1l-

historicamente um limite .1J1l� � AfLtl •

Dêsse total, qll::trent:1 e. tC'eiS Sele t:ll ordem que subsiste clificultam a importação de nar- a questao, tendo, Sido, to-

rnais extenso foi tradicional .. I - Você têm anelado tão comportadinho que bem me- foram litigiosos e oitenta (> , ameaca de serem obriga- 9apel de imprensa. madas as seguintes deliberJ.-

mente admitido. nõce uina Coca-Cola! :inco amigávei3_. I �los os p'l'incipais jorn:üs . ele Em vista desse estado ele çôes:
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Prestar integ'ral arjoio e

•

As Constituições estaduais, é claro, exprimem-se. em I esvoaçar de avião o restante '(\0 quinquenio, seja la por on- .solidariedaele às medidas �

linguagem difícil ao despl'eparo dos leigos, com se valerem

Emendas 'e Remendo'S
�le fôr. serem tomadas no Rio de Ja-

(la terminolog-ia típica do direito. A nossa, verbi gratia, l'S-
Antes de me arredar elo presente e presunçoso comen-

neiro pelo sr. Cal'los Rizzini,

tá na regra e na l)auta quando, nas, peg'adas do Estatuto. Lírio, donde tiro desenfado às rabllgoens de 64 translações presidente do Sindicato elo:>

Federal, prescreve digamos no al't. 2° -- "Os poderes cons- tttráqueas, pc>:adas como chumbo e estanho de ti)og,rafia" Proprietários de Jornais e

titllciol1ais elo Estado são o Legoislativo, o. ExecuÜvo e o Ju -I
proponho sc assinale lun malldamento que os meus queri� Revistas' no tocante :1 SO:ll-:

c1iciál'io, indcpendente�, e harmônicos entre si".
BARREIROS FILHO !los colegas de funcionalismo l)úblico já leram de sobl'a na

ção do problema; enviar te-

O Governador Irincu Bornhausen não é muit� versado ConsLHuiçã.o, a fim (le não restar, por aí, sombrâ de dúvida
legrama ao presidente da Rê-

em leÜ'as, mormente em se tratando das ditas jurídicás. As-
dos g'o\"crnantes, de todo el�l todo alheios à JJCrC{�li(.';:.;) rlw [ju:-.nio ii, cOln])etência elo Poder, ora nas mãos liberais do

pública sôbre o a-ssunto; e ii-
textos leg'ais vazados cm tCl'1'ninolog-ia inac('ssívcl '10-� eQ I I' }' h

-

d t'
.. .

t· d
sim, êle não atina ('om o que seja harmônico. Êste têrmo

' � .

I
'ep }';1' l'HteU ...o1'n ansen, maos quc e em a llUCla lva 0'<>

cal' em reunião pennanente

lembra goaita-ele-bôca, banda-,!le-música e cOÍ3as correla- píritos de cultura berl1anla, proje [Os de lei, referentes aos vencimcntos ela burocracia
para, a qualquer momento,

, As emendas const::ri:uil dos seguinl".:; d;zel'e�: 03 p., - o' r. d I
tas. Daí, })orventura, os amores oficiais as festinhas, ba,n-

� {-:;:,l mi. tomar medidas a respeito.

(!uetes e tocatas acompanhantes. Ao entendimento g'over-
deres constitucionais são o Legis1ativo, o Executivo c o J"u- I Se me expl'imo assim, com ares, ele quem descobl'iu a

r;amental o Leg'islativo é suburdinado ao Executivo; é po- rliciário, que governarão como eu ele ,;c't e tu de láo cad� má- i .",méí'jca, não o f::I.ço por toleima ou vaidade (le sabidão. Fui

der compadre e subaIte1'llO; não g'overna; obedece ao Go- saco no 3eu galho; .amigos, an:igos, negócios�à par.te. Não i Hill daqueles que em 1947, os representantes do })o\'o cata-

vêrno, E o Govêl'úO é Irineu em p8ssoa. Mais. ning'u�m,
meta nenhum os pes

. no, teneu'o d� outro. Executivo n,1.o rillellse escolheram para o esmêro redacional da Carta, em rMPOSTO
Quase lhe dou razão. POl'qlle, cá entre mim, cuido que , �ome . �o. prato ele LeglslatlVO nem poe dedo na balança Je

;
vigol' até hoje, e cujos l>rillC�llios fil�marall1 o decálogo bá-

poderes harmônicos entre si são intel'dependentes e ilWU'il
I u udlclar�o: .

_'. ...
.

s,(O tia legislação atual.
.

indellelldentes. Mais ou mcnos vice-versa,' Quero dizer: I Hedlg'Hlas nesse .11ortU.!;'u<,s.�lmphilcador 111U.S eX!"ireS,SI-1 .

Só ao Governador, a êle exclusivamente, cabe a imlle- (A) _ sub- ro

h:u'monia e indcl)el1l1ência não se dão bem uma com a Ou_IVO' .. a.
s e�nen�:a.s a.cas_o ���'J�m. oJspa�l:1.s lje!o e:mll�e1\tc �'I�"ll'ati�a facu1clad� de subm�t�l' � Assemblé!a lll'ojetos .�e fi: ���d��' :�ral da

o RepÚI�i('(l,
tl'a IJI'a't'l'r'uulellte

vel naclOl', e },,;SO sob con.l,ç,ao peilagoglCu de se criar o ClU -

xacao e aItel'aeao clGS estJpendlOs cOl1ce(hdos ·ao funcIOna-' d
-

h _

" ...." •
. , ._'_.' ," ·o.n '-' '. - ",� , .'.

.

I exarando um espac o, ace,,--

F"lel' cl�r"o Resta �aber se'
go de Secl etallO Repetlaol vl/tHlmno, Juntu a Sua EXCdel1- ""mo.

." ,"'" "" " . .

I .
'.. , '"

tuou que nos lugares em qu',

O fato é que o Legislativo catul'inem;e não se hal'mo- ma.
_,

.

I Re7.:t o art. 27, l)aragraIo tel'ceu'o, a maIs cl'1stahna e I h ' coletoria federal é �ll'

nizou com o Executivo contel'l'âl1eo, e elêste se (lefende i >' _A�&nto Ja o
.. 1.1om.�m..

cal'l:1Z !l�_ exer�el', �om l�l:('\ c: to,. e IllÚCid� lll'CSci'ição, il1{l!sllu�à�elmellte. Iíq�ida e cel'ta a tal s�:v:�clusiva competência .::.

com todos os recursos·e unhas que tem.' I efJCac�a, as re�,pcctlva� funçoe" secIetal'l:lnte". o �r. respeito. Com essa dlspoSlçao constitucIonal, encaro, sem, d
-

d' __
'

',.., _

-
, I',' . "0 1\1'''' 1 Ih' b,··· .1··f..·.. 1. c _

'. I
arreca açao o unpo"to SL.

Afinal precaucão e caldo de g'alinha no caso sao pro ,'lallClsco asc..len las_, o me 01' S,1, 1,1, raulO OIHeu c a" re r,Ulcor "'en1 agr:lVO c senl queIxume a autorHlade do ho-. d
.

t
'

..

' '. ., "". -, •., ••.• , 1 ,,-" t 1_ '." '.' dlCa.l e emáls axas, cotas é

vitlencias l'azoáveis,; pois o Govel'nador, num dos escl'ito!:
I don�C'.las, en�lI�Ola�? .ela plopn:l �oz e q.le ",orJCI:l :l ua filem pllbhco �UC, em laneao vmdouro, descera, degrau por multas devidas às entic1aclf>2

repentes de Matói'ja, público e raso g'ill'ganieou que havia. mentc na RadIO Dl:ll'lO. da Manha.
_

dei;Tau, o Palacio lIa Praça Quinze..

i!e goovel'nar com a Assembléia, sem a Assembléia ou apesar! Adivinhem li com que ga�bo, con� qlla�ias i�flt:xi)l)S Ponho em cvidência 0_ elito artigo 27 :

ela /\.ssembléia.
. ; verbais, com quanta cleclamaçao sugestiva nau dana", ,,1'. "Compete exciusivam�nte ao Govcl'na(lor a iniciativa

Simrilesraente étliCO, êSSé rasgo de I'avalaria meclieval. Mascal'cnhas conta do seu rccado! dos projetos de lei sôbre:

{�ostei. Degastei. Guardei a frase comigo, como se decoras- Há mais, muito mais que remendar ou emend:ll' 'n�l, I - O orçamento da receita e despesa;

se Ilel'c;ulanll, Alexandre Herculano de Carvalho Al'aújo, Carta Mag'na dos barrig'as-verdes, II - a fixação do efetivo da Polícia Militar;

mesÍl'e do "el'n;ieu!o c l)a:ll'ão de dignidade 'lloIítica, se não Se me (Ião licença, o artigo 48 é atentatói'io do llil'eito IH - a criação e extinção de carg'os e funções estaduais

me piscam a memória e a Oiiúrtunida(le rh3 )"lumes Iwr in- elc locomoção do Chefe Executivo, E quase lhe concede })Ol' e nxa.çio e alteração dos' l'eS1Jectiv9s estipêndios".

feiro. O forte Executivo elo meu Estado, ali, valeu por uma menag'em esta ciclade de Florianópolis, Fá-lo dependente Se Sua' Excelência. quiser, o abono virá. Não querendo, CAIU EM NÁPOLES
11:JginH heróica <las Lendas e Narrativa:;, de autoria (10 so- do Poder legiferante. Errado no fundo, na sub3tância, no não lhe quadrando ou não lhe convindo, ficarão os funCio-

ln'edito historiado!'. Para ser completa, faitr., poré';1, outra I teor anti-democrático. Tal como e.,tá, eu o transcrevo sem nários sem o abono e à beira da miséria. NAPOLES, 22 (U. P.) _

b.·ayula que, noutro r.·alhardo al'l'anque, o Go"el'n:H101� 1'5- I firar nem pôr: "O Governador residirá na Capital elo EstaLL, E, já agora, abençoemos a eleição que consagrou ° sr. Um avião da Marinha am;;

iadeasse: Hei ele g�vernar com o Jucliciij'io, sem o Judiciá- ! e dêste não poderá ausentar-se por mais de 20 c1':lS, sem li- BGrnhausen naquela data outubrina de I950! c,. ricana caiu ontem matano0

rio ou apesar do Jud ciário.. I cença ela Assembléia Legislativa ou da COllyS.ÚO Penl1.U- Bendigamos as liberalidades ao po'vt, os palácios de so- togos os seus três ocupante;;,

Até o senhor JOl'!i'e Laeel'da, ]}eguutlo fogo, secundaria: nente, ,sob pena de pe.rda do c::trgo.
'

11110, as invisíveis centrais elétricas, as cabl'itáveis estradas ao tentar descer no aeroj)or-

Continuarei a marcha triUHfal de Irini"u, () Gi'ande, dê 1)01' I Um llisllai'at.é, o raio doo artig'o 4g. Utge, pois. :1Hel'i-:u. do inler�or, as infinitas promessas jamais perjuradas, (le to de Capodichino, sob' \\111

Imde der. Brigadas integra.lista.s, a lJOstúS! ! :uejando_ e alarg'ando o cíl'cnlo de ferro onde �e entala e bem govel'nar. denso nevoeiro. 'No 'momento

-

! engaiola o Executivo, con1.a,miJ.ailo, dizem, ,lê lIi:lnia a,,-;- E bendigamQs, 'enfim, a expel'iência que temos, nesta.- de tocar o solo, o aparellD
� ., * - Il.ulatÓl'ia ou errática. hom li:lelancólica, para o supol'tarmos aiuda alguns meses, bateu com ,a asa num tànque

Ola, tudo isso aconteCê e aconteeei'á elu,uanto hOuver

I
- Falo comovido corno recompeÍlsa' justa aos que votaram nele sem temer de gasolina de uma I::tbric"1

q,beças sota-jurídicas; com o lJêso e a responsabilidade dos Na ltl.inha fraca opinião, o preceito, ai tr:1IlSC1';to, ter.1 i )·esulta.do, sem lhe medil' as corag'ens, ácidas e amargas, de de vidro, o qual, no entant<J,

��1'gos. supel'iores, ll:lra o desempenho dps, Quais elas _n5.o conteúdo penitenciário para o Magistl'ado nO l, desb i.lí11- I 'cajá com fel, (le losna com vinag-re.
'

não explodiu.

t.em �1l010S ne�. j�Ho ue,m respei!.o" A 'Co�stituic:ão, llor SU:j.1 dade federativa. QlIeh�e-se-Ihc o rig·�l',. ao gl'ilhfioO ll.S. tLt i 1_\; linh�s tant�s, futurei que o Governador desceria, pe- Seis operarios italianos so

vez, fal�l1do dÜ1CII como f�11::t, mto' lhes flca ao alcance da ,Mag'na Carta, sem m:us tl.lrdançà crulIlllosa:. . ,110 rtl:l.rm01·e palaclano, cleg-rau })01; c1eg·l'au. Talvez os desça freram graves queimadurus

llercellçao intel'pretatha. I '

A título de C'oiaboração, ofereço emenda radicai ê libá- . �I-e·d{jis em dois" cle quatro em quatro, A sua })el'na ainda num esfôrço inútil para sal
. 1101' �3sas 1)�nl1el:(.;�as l'�lZÕê�,' e�1 SUl\'il'o

_

se faç:;ul'l emml - I 1":1 tÓl'ia.. Lá vai: istal'á á�il. para �lejandas. _I)l'oezas .. Pouco !mporta ,ma.is var
-

os três pilotos americu

«.as UO�_�lta(lo d,��I}03It!V(} l'Unstlt�lCl�11al, nao }13,::1 lh� a�t�- I
-- O Governador residirá na Capital do E.'t. elo apen:?s lima, a ultllua. �ntl'e as mlUtas da sua caIlacldaele aCloblt- nos dos desÚoços em chal11:1S

f<lI' n Ciêll§G, � �lm para o i'i�dil,.i1· " ciHLl11reSlls.J,il prün:ti'i;i I por 20 dias, podendo, a BBU gôsto, rolar de automóvel Oll tica, lTiêio 110htwól, meio circense, de seu bimotor.

o BlsP.D quebrou
o braço

tensão de quase um quilomA- RIO, 22 (V. A.) - O bispo

tro, arrastando tudo. Para 3e italiano D. Emilio Declair, dt,

';er idéia exata do que ocm'- 68 anos, foi vítitna de unn

re, basta dizer que o l�io Be--I queda ontem, na Igl'ej::J. rl I

',e1'ibe, até domingo, en.tt'e 0 Candelál'i.a, fraturando o bl'a

istmo e ó atêno ela base na .. ,ço direito. Medicado no Pôc�"

1<11, desá13areceu comPlet:-:-1 t? Central de Assist�ncia r�
nente. . tirou-se para o apaltamentu

Diante do perigo, 03 h8.b:- 'em Que se hospeda, na RU:1

tantes ela ilha doMaroim fi.. I'Gonçalves Crespo, 74, apa-�'

�aram sob pânico. Carmo, no ,tamento 101.

SINDICAL

autárquicas e organizu(;õe.'>
semelhantes, desde que as

mesmas não tenham agên··
cias arrecadadoras n!l juris

dição.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Flori.anópolis, Sábado, 23 de

A H\I)OBllIARI.A "tvi1GUEl DAUX"
MINISTItRIO o

DA A61UCULTURA

I
ESTADO fARMACIA .DE PLANTA0SERV1ÇO FLORESTAL

DEJ..}�GACIA .LORES'LU -e-
ADMINIST)lAÇAO

Iled.çio e Oficio.. , à rua COD·
selheíre .Mafr., o. 1611 1'.,1. &1i�2

1- elL. PulltaJ' U••
Diretor: RU B:li:N � J. .l:l.A iii OS.

2 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua 'I'ra
jano.

REGI.)NAl.
.. !\COJlCO"· COM O ES'l'A1)O uI".

S.<t:'"T.o\ CATARINAINICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE
l\IltS DE .JULHO

"VISO
V.END.E }\ I}eleg�cl� Florestal Regiona,l,

nu senttd« .le coibir, ao máximo po:.. Ge reut .. : DOMINGO:' ... Ú.
3 domingo - 'Farmácia Noturna - Rua Trajano.

sivel, as queímauas e derrubarias de mato, afim' de impe-
I,-!UiNO n sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

pedir os desastroses eteítos econÔmicos e eeelõgteos que
Conselheiro Mafra.

'

litepre"entautea; 10 doming F
,.

E
acarretam tais práticas, to.rna público e chama a atenção lieptA"entonóAo • S. I

o - 'al'macw sperança - Rua Conse-
r

� �� -... .' r»: lheiro Mafra.
de todôs' os propeíetártes de terras e Iaxrudores em gt'fal, .tda.

, ..'
.

., .

d
.

. .' Rua .,e nador I)"nta •. 40 . t 16 sabado - Farmácia N I
-0- para a exrgencra o cumprrmentc do Codigo f'loõestal

!andar.
.

.

.' e son

DUà� casas, local,izadas em u� terreno de 9x53, �ito (Deer, 23.793 de 23-1-19�4) em todo o Estado. Te).: �ll-ôll�4 -- Rio d. Janeiro.
[Schmidt.

no Estreito, sendo urna de alvenaria e outra de madeira. QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'l'O
�ua Ui '�� NG�':.mtr" l?28 6° 17 domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe

P c: QI: 30 , jandar 11.1141 6.% '-', .::1110 Pliuh Schmidt.
reço �l'<;j; 0.000,00. . Nenhum proprietário de terras ou lavrador pudera

,

-0- proceder queimada ou derrubada-de mato sem solicitar, r \SS'!';ATVltA:- .

23 sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João

,DtI:l� casas ,situadas em uin terreuc de 10x65, �ito ícom antecedência, �I necessazia iícença da autertdade n,o-
..... C,...,I,., ,.pmto.

.

no Estreito, senuo uma de madeira e outra de material. restal competente, conforme dispêe o Código i"lorestal cru ,

24 dom,iugo - Farrnác ia Moderna - Rua João Pin-

Prece ('I·lI:! 2200")000 seus artí 22 23 t" t
.

IAno
, \.ir. 170,00 to.

'. 'i". \ , •

..

Igos· � " respt;c Ivamell .e, estando os lufratores Semestre Cr.' 110,03 '
, •

. "
A •

-0- SUJeitos a penatícades. Nu Interior. I 30 sabado (tarde) - Farrnácia Santo An tôn io

Um- caaa de madeira zecem-conatruida, pintada a REFLORESTA!':-�NTO
Ano Cr' ��o,oo Rua Felipe Schmídt, 43,

I I·
.

.' -.

·Semestrll Cr;UO,OO 91 domingo Farmá S to Autôn
í

Ó eo, loca izada em um terreno de 20x25. Negócio urgen- Esta Repartiçâe, pela rede de viveiros florest.ais, em Anúncio mediante -ontrâto. I..... .

- rmacia an O AntOnIO - Rua Fe-

te. Preço Cr$ !.l"5.000,00. Estreito, cooperação, que mantem no E<;tadi), dispõe de mudas e se-
Os ori&'i�'1is, �e5mo oi,! pu·

.l ípe Schmidt, 43.
'., •

b licados. nao aerao de ,IVldoll. O servico notur .' f t d I
-0- mentes de espectes Horestals e de ornamentação, para ror- A di reçáo não se l'UllcHlul Hill:.. A '.

no seta e e ua o pe as Farmácias

Uma casa de mater iu l, localizada num terr-eno de necimento aos agrtcuttores em geral, interessados no rerlo- p e loa �onceito. emit:do. 1101 a -; S�nto AntOnIO e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch-

íOx500 sito a rua 14 de Julho, Estreito. N�gócio urgente. restamento de suas terras, alem de prestar toda orjell�àçâo ����n.d�.. midt, 43 e Trajano,
.

Preço Cr$ 140.000,1)0. técnica necessária. Lembra, ainda, ,a possibilidade da ob-I A pr�sen�e T�bela não poderá ser alterada sem pré-
-0- tenção de empréstlmos para rerlorestamento no Banco 010 I INFORMAÇOES

via autorização deste Departamento.

Uma casa de madeira recem-construlda ainda não Brasil, �om [ures de 7% e prazo de- 15 anos. I UTEIS

habitada, Ioca lizaría e:n um terreno de lOx30, sito em Os Interessados em assuntos florestais, para a 'IlMen- -0-
----- ------.------- .--_,.._-._-

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00, çân de maiores sclarecimextos e requererem. a.atoeízacâ.i O leitvr encontrarÁ, n-.lata co

de Iice
.

d d b d
luna, intormaçõea que nlr lit.

-0-

I
nçapara c;uelma. a e erru a as de mato, develll diàl'iarnente " dOi i n""tiato :

Uma casa a Rua Conselheiro Ma!r,.., dirigir-se à.� Agê�c!as .I<�)orestais l\luuicipais ou diretalllen- ,JORNAIS Telar .u,

-0- te a esta Repal'tll;ao, Situada a rUll Sa utos -Onmout 00. I)
O Estado .. a.02z

U c R F' d!vI h d I �m 1<'10 j
.

r
A Gazeta .. . . . 2.1156

ma asa a ua ente! ti o ac a o. . r anil!»'. IS. Diário d .. 'f'lO.rd" ;;.õ·/\>

-0- 'l'elefône' 2.470 --- Caixa P03tal, 395 ; .
./\ Verdade..... . . . 2.010

U S
' E d tI' I A

hllp) �nsa Jfií'lal 2... 118�
ma granae tasa NHIl terreno, em � anto Antonio. n er.e�o e egraf co: g'risilva - .Flo1'ianópolis, '8. C. HosprTAIS

Preço Cr$ 15'Ü.000,00.
--- I Caridad,,,

.

(Provedor) .. !.IU
(Portaria) i.UllIl
Nerêu RaDIO' .. ...811

: Militar 1.111
I São Sebos' ião (Ca.a d.

. i Saúde) '.ua
Maternidade Doutor Caro
los Conês ..

CHAt.1ADOS UR-
:' (�F;NTES

.

rorjJo de Bombelroa
Serviço Lua I R�d"m.·
çôes) . . . . . . . . . . . . . . .. Z.t(l4

I'olída 18al .. COIY.iuárlo 2.jia�
l'"lkiu ,Gab. Delelladu,. lI.6"1
COMPANHIAS 1)1
·,'RANSPORT.S
A�REO

T:\"
C�U;�i��· 'd�' ·t;·di

.

:.:: �::: �
'--:::::':=-='__7 :-':'=:�7_::::::_-==--=..�=-::=�"·'- i j,,�[jal-r .......•.....•.•..

jVaJ'ig ....••.•......•••.•

j Lóide Aél'e.:J .•••••.••.••

j!.Real
.

Scandinava. . " , .

HOl'É.U�
Lu:r ...........•..••.•••.
Mlliestic .

Metropol , ..

L.. Porta , .. ; .

Cadque , .

Central .

i .,.trels .

!
[delil .

E�TREITO .

. rllSQ_ue .•...•..••...•.

Uma casa ampla, construída em um terreno de

20x1 �),5(), localizada no cen tro da cidade, sendo parte fi

nan ciuda, entregando-se a, casa' desocupada, Preço ....

Cr$ SOO.OOO,oo. Negócio ui-gente, Rua Felipe

-0-

Duas casas de madeiJ'u, localizadas em um terre:10

de 20x28, de tamanhos difel'entes, situadas junto a Es·
tola de Escrita e Fa�enda da Marinha, no Est.reito. Acei
la oJ .. rta. Negótio urgente.

VENDE-SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES

Raios X

-0-

com segurança
rapidez

so NOS CONFORTAVEIS lttICRO-ONiJ3US DO

RAPIDO ((SUL-BRASILBIRO)
Florianópoli__ - Hajaf -:- Joinville -- Curitiba

'.all

l.pace1ba.crm moo�rlll. � efmlpl"',a para "U;ill,.uo,;r e'l:i!I."
ra.dlololPf'f1o

Radtdl!!'rtU'!i.� f' radíoSN�plal'
!"ulnu)es r. .'flr:':U;II.O 't •• I'II.X)

i:stO(Jl-!tro - intestinos. e ticado (ct;;If!(�I"'t.olf'r.(illl.
Rins e bexig'a i Pi�jogualilll.
llt.,ro e an"IflS: Rjstero-salpingogr-afia ('om Insutla

�ão d�s ,rornpa� para Iha(III..."Lif:u da· �teri.Í�d�de
Kadlo"ratla� de ossos em ceral.
Medidas e:: a.as dos diametro!i da bi,,!Ia. i'>af. orjent ...�

ção ao pártD 'Radio·peJvlmetr1aJ.
Dlà.:-lamen�e nõà Ma ..et·rudaof.' Dr. Carl.ülI L:orrett..

Viagem
e

Três magnificos lotes na praia do Bom Abrigo. Pre·

';0 Cr$ 170,000,00.
-<)-

Q ua tro lotes nu cen tI'O da cl dade. Preço ., .

Cl'$ 550.000,00.

Agência': Kua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

-0-

Quatro lotes na cidade de Londl'i�a, Estado do 1'a
l'lmá. Preço Cr$ 180.000,üo.

'.701'
2./i0(J
'.661
1.12.
I .•O!
1.:168
1.600

-10- A Casa 11. 12 na Rua dos Ilhé\.ls
-

(antiga Visconde
Ouro Preto).

A Casa n. 13 11a Rua Silveira de Souza
, As Casas nOs, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro

&.021 UT d' t
2.276

ma casa e es' uqlle na rua Servidão Moritz, (Mon'o)
,1.147 com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00

:..::� Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inicio
".694 da estrada do Pantanal (lado da Trindade) preço Cr$
1.171 40.000,00

' , ...

I.CI" , A t.I'ataI' com o Sr. Dl" Sora eclO oares ou o Sr. Sílvio
OI Sonsini

Um 'Iote de 10x:H, a rua Tupinambá, Ectreito. Aceita
oferta.

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

I
B;:\NCOd.;G�fhITO POPUlAR�1� AGRJ�OlA .

. I
.

I

f.(,.M:l: 0'rw..y.JlYl.0, 16
. .

I

fLORlANOPOllS - 5b... C'<l.lo.rln6.,

-()'--

Urna casa situada na Praia do Bom Abrigo, e um lo·
te 'anexo, caril 011 ibus na pOl'ta. Preço Cr$ 150.000,00.
\'ende-;,\ê â casa ou o terreno em separado.

-'u-

Duas casas de material, situadas 110 Morro do Ge-
flddo, tendo cada casa seis peças. Preço das duas .

rr� lf)O.OÓO.oo. Facilita-se pagamento. I,
..

INDICAÓOFt PROFISSIONAL 'DR RqMElj' B't'.Sl'Os MARIO DE LARMO.

PIRES'
.

Dr.,; Vid'ol D,"'r8. f.-Iho
MElJ1CO CANTIÇÃO

DR. WALMOR ZO'U"lltD
<�ODl !ITálica no HUllplu,1 São ME' D I C O I., ESPECIALl�TA El-I DOENÇAS. DE CR]At�ÇAS

ORA. WLADYSLAVA 1. LOBATO .-..D (oranclBco de AlISII e na onu CURSOS DE ESPECIAl IZAÇAO
W. """SSI' tilLH'O I' GARCIA Casa do Rio de Janelr" .,

CLjNICA DE CRIANÇAS I'
. " .,.. NO RIO DJI JANEIRO

.-v I! cu
PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTÚRBIOS DO

.

• Doell"•• do' aparelho reaplralórlo

IDIPIODlad"
pei. r.cul••••

·

N.. ck'lW�q�lgI�A
I

ADULTOS NASCJDO - ASSISTÊNCIA T)<�CNICA IlSPECIALIZAD:·C:�S
Df' ANTONIO DIB

'l'UBERCULOS:I ciosal 4e Medlclna Ihi U......llf· Contultório: RI18 "l'tor' •• 1'_ Ooel:t;as Interna!! .PR1�MATUROS - TRATAMENTO:- íNAPilT:tNGIA INFANTIL
... RADIOGRAFIA II RADIOSCOPIA Illdade do Br••II·

("'ALTA DE APF;TTTEl - TRA"'.' ····NTO DA··.NUR"'S."N'�les, 22 TE:1. 267<. "ORAG'''O FICADO TUR
1 ",.. _ • O

MUSSI I DOS PULMO:!S ,EX.lnterno por conellno." ...� H
U \... " .co --

.
_. NA EM CRIANÇAS il ADOLESCENTES

-

_ Kl!:fJlCOS _

. Clrnrgi. do Toru
' ternldade-Elcol. ..:ex::á!��r�:s:SegUndU, qU,".rta. • RINS - INTESTINOS PSICOLóGICOS DA INFANCIA - J:NFMRllIDAD'iS D��T�:l�S

('IRURGlA- :::LiNlÇA FlIrmado pela f'aeuldade Niel.·. ('Servl<;o do Prof. OetáTt.l." Das 16 às 18 boral. l'ratamenlfl mode,roa dlt
GIA DE MANEIRA GERAL

.

GIRAI.·PA.R1'OP nal de Medicina. Tlllolocldla.! drll'uel Lima) Residênl':ia: Rua l'elip, Sell. I'
CONSULTóRIO - FELIPE SCHM:IDT 18

�. ,viço ",.mpleto _ ••n... iãll· 'rhlrocirllr&l�o do 001»lta1 N ... : Ih·lnterno do ,Serviço de Clror- �"idt, :l3 _ 20 andar, ."t. 1 _

SIFTUS CONSULTA� - DAS 2 AS r; HORAS'
.

,.do dai DOllNQAS D. S'lNHO· rea Il.nlol

I
tIa de BOlplt-;, 1. Á. P•• , T. C. reI. 11.002.

.. Consultório - Rua Vj{'t6t ";ONSULTAS Cf HORA MARCAD&.: j'ONlI 11811

iAS com moderno. m'todol 4. Cur.o de .Ipeelallhelo ••1. do Rio de Janeiro i\,[' II
' R!;Sl!JtNl'lA - TENENTE SILVIlIRA 110 (I'ONlI 111')

.h8.g�óltico•• tr.tau..cio.
'. S. N. 1'. EI-IJlterJlo • aI-uetl· I

'hdlco do Ho.»ltal •• nR�HENRIÃUi:·�PRip.'é-o"-·
i I'lre es. 22.

f
"'-I E;JI;DE CHA}lADOS A DOMICILIO'

Sl'I,PO�COPJA .- BIST••O -Itelote
de anrcl. 110 Pte( U ... ·.. C.rldade "" " � aORAl-aO' --=-=---__.

_

�ÀI:pniGoGR_�nA -- .:;:-•. ;). Gulmarlea (Illo}.· . VOENÇAS D.8 S.NfiORAS - PARAISO Oas 13 à!i 16 horas.
DR. ANTONIO BATISTA DR. CLARNO G.

LISIIO BASAL Cou: Felip. Sdlmidt, U - - " PARTOS - OP_RACO.S )4I!:nICO JUNIOR
.. Itad.lokvapllÕ .0:' ••41",. "lIim••. Fone 1801

. (.onl: :ua João Pinto n. UI,
I

0lleraçõell - Doença. dI! Se. Telefone: Consultório -

CLfNrC.l. IlSPEÇlALIZAUA 011
GALLET1.'I

r.,,,,,.'w...av.,,ta.!l,, - �.t ... l.nu·, Atenda.m 1I0u lDuea,hl, 81 16,00 à. 18.00 b('�u, nhoral - CHnlc. de Adalt.... 3.415
-. AflVOGA.110 -

VI.,loSta • fI.tr. V..,Tllelll.. ReM.: - <tua 1I.tev.. Junior. Pela manhi at.nd. dil- Cur80, .de E,"eeializacio' I ,;IlL\.llJ(:AI!I p.'J� VitoT Meir .. ! .... 110

COllaultorio: Ru. Traj.no. n. 1, 80 - Fone: !S96 damente no fiolpit.1 de C{ospital dOI Servidor.. do
D<) Rsidência: Rua José do' Con5ulta. da. � " II 11M.. 1'1 IN.: 1.468 .. florianó;;loli.

)0 andar ._ Idifl�io 40 .onteplo. Cllridad., tado. \.
I.·

Vale Pereira 158 _ PI'al'a 1 •....
Rea e C.IDI. Padre .i«I,.lillllo .------

_

Horirio: Da. i i.. 11 boto•• - DR. YLMAR COR� llesidência: (S�rvíço do Pl"ot.••riano ti
.

---

Dr. IUSSI. CLt�LCA MÉDJC.-\ lOfua: General BittliDcour1 n. Andrade)
.. da Saudade - Coqueirol:l. ADVOGAnos

Ou i6 h IM liora. - Du CONSOL1 AS d.. 10 - UI 110- I 'I' 1 f 2
ConBultll.8 - Pela m.nlll 110 DR JOSl!:: MEDEIROS

"118MI ra..
e e ODe: .691. HOdpiteJ d .. Cuit.iada, DR. MARIO WEL�.

. ...

I:!.uidiu,·,j.: ........ 1011" T�oli. Ru. TiudeDtc; :; - I"on•• '06 --·-DE. NE�W-"1';-O:-N:-----
A tardE! da. 1610 hs Im dln- DHAUSEN

VlJi�IRA ADVOGAvO

P9WÜ:r. 8(. te no consultório 'RuA !-.III"•• ([ '�'Tr. ,.

- ADVOGADO Es.ritório e R.. i<':§ncial
-- ..-------- ... - .. " ... _.- DR. JOst TAVAP.J:S D'AVILA Machado 17 ::IQQÍ[.. II .. "'h'., ..

,[., ,·A MEDICA O. ADULTOS (, alU P".taJ 160 - lUJ.! .- I. Av. Hereilio Lu�, 11

dantes Tel 2'166
. I i: CRIANÇAS .

Mnr.A Catarin. 'l' .. I..tonil· U46

IRACEMA CIRURGIA OIRAL
, -R "d .'.

" .

I Cünsultório -. RUI J"io .Pio_l =------------------__....L._

MOLE'STIAS NJlRVOSAS' I Doenç.. de Senhora. - Prodo- COU��i!��n�:
- fU PnrHf.ntl>. to, lO -- Tel. M. 7119

. l DMilNTAIS - CLINI.CA G3l4AL 10�1a - �I�trlcldld� M�i1tca <-:LfNIC,l I Consu.lta�: Dal • à. • lI,,·�.! r Lauro Daura
� _ ,., »;IlDICn . I Dr Serviço Naeiond II. Doan.

C",nsultõrlo. Rua Vitor •• 1- \
.

.
neslIlencla. Rua lat..... Jt·· ,

•

IlSprr:eIAl.l:HA I. 01.1108,
�&& Ihntlii.

·eles n. !8 - Telefou: 110'1. O[ llOS ' ri". nior. 46. Tel. 28U. ,

Ol!\rwos, NARIZ I G_4.ilGA.IIlTA, Chefe'do Âmbulat ..
'

Bt .!.
Consultaa: Du 11 lIo1"...m I' � �UVIJ)ÜS .- 1'1."'%' Cliuica Geral

TftA'�A�nNTO ..! O�U.AO '�� 'lIe-. �en�.1
' C •.

,
diante: C' '.

.. hA�gANT" I DR. NEY PERRONE I. Especialista em moléstias de Senhor.as e vias
11..". V"rwlflile N.blilillatlo I PU<:julatra do no. lt.ol __

ReslI.enclll. Fone, '.4!1 DR ('UE' ,
. l\IrU'ND i nas
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ECITAL.. E C, I T A L. E O I T A L. EDITALi

,.

lZO DE DIUEITO DA ((em. 'I'ijucas, 25-3-55. (a) JUiZO DE DIREITO DA. Centro do Moura, desta Co- .JUIZO DE DIREITO DA' requerem para que se digne JUIZO DE DIREITO nA 4a .

.J�O�MARCA DE 'fIJUCAS Clovis Ayres Gama - Juiz COMARCA DE TIJUCAS. marca, ignorando-se a re- COMARCA DE TIJUCAS � V. Excia. designar dia, 10- VARA - FEITOS nA FA-
c r .

de Direito." Feita a justifi- EDITAL DE CITACÃO DE sidência atual de Luiz Bro- I cal e hora para a justifica- ZENDA PUBLICA DA CO-

,VITAL DE CITAÇÃO DE ::ar:iio foi exarado o seguiu- INTERESSADOS AUSEN- te. Deverão também ser ci- l�Di.TAL DE CITAGÃO DE cJw exigida pelo artigo 455,'" MARCA DE FLORIA-

F�r'I'E",,-;,cSADOS AUSEN-. le�rlespacho: - "Cite-se na TES, INCERTOS E DESCO-I tados os interessados incer- INTERESSADOS AUSEN- do Código Processo Civil, - NóPOLlS
Ih �.).1�,., I, 'd'

..

I I "'''{V('IDOS CO
..

,.," I1'lGER'l'OS E DES-' formá requer) a na micra
.. i

l, r 1!. , , M O PRA- tos e desconhecidos por edi- TES, lNCJ;�RTOS E DESCO- na qual deverão ser ouvidas.. EDITAL COM O' PRAZO

lC���,YHEC, IDOS, COM O Tij

uC,as, 12-6-�,5. (a) ClOVIS
I

ZO DE TRINTA DIAS. I tais de trinta dias, b�m C01110 XHEClDOS, COM O PRA- as testemunhas João Clau- DE DEZ (10) DIAS

PRAZO DE TRiNTA DIAS. Ayres Gama. E. para que! o SI': �el.egado .ReglOnal do ZO DE TRINTA DIAS. dino e Eliezer Stein, lavra- O Doutor Manoel Barbo-

.
.;hegue ao conhecimento de, O Doutor Clovis Ayres ] Patr-imônio Nacional e o Sr.

,
dores, residentes, e domici- "a de.Lacerda, Juiz de Di-

O DOlltor Clovis Ayres todos e n in guem possa al�-I Cama, Juiz de' Direito da I representante do Mil1isté-1 O Doutor Clovis Ayres .iados no local do imóvel, reito da 4a. Vara - Feitos

Güma, Juiz (te Direito da Co- 5'n1' ignorância, mandou ex-; Comarca de 'I'ijucas, do Es- do Público nesta- Cidade; o Gama, Juiz de Direito da os quais comparecerão em da Fazenda pública da Co

marc ..l de Tijucas, do Esta- ,)edir o presente ed-ital que I ta do de Sant,i Catarina, na primeiro por precatória em' Comarca de 'I'ijucas, do Es- Juizo independentemente de marca de Florianópolis, Es

do de Santa Catarina, na iel:á afixado na sede dêste
I
forma ela lei, etc... F'lorianópol is : todos pa:-a I t.ado de S:\l1.ta Cata rina, na citação. Requerem mais que, tado de Santa Catarina, na

forma da lei, etc. JUIZO, no lugar do costume, FAZ SABER a todos contestarem a presente a çao . tormn da lei, etc. . . procedida a justificação, se- forma da lei, etc.

FAZ SABER a todos �,por cópia, publicado uma I quantos interessar possa o dentro do prazo legal, de I }'AZ :::;ABER a to'clos ja feita a citaçãç do con- FAZ SABER aos que o

tlUuntos interessar p?SS� o .ês no, DIÁRIO OFICIAL e! presente edital de citacão conformidade com o dispos- quantos interessar possa o Irontante Manoel Gabriel, presente edital Com o prazo

presente edital de citação, lês veses no jornal "O Es-I com o prazo de trinta dias: :0 no art. 455 citado, deven- I presente edital de citação, Ftorêncio, residente no 10- Ie dez (lO) dias virem ou

«orn o prazo de trinta dias, ,'DO", de Florianópolis: Da- virem ou dele conhecimento do ser, afinal, reconhecido o com o prazo de trinta dias, °al do imóvel, bem como a .lêle conhecimento tivérem

virem ou dele conhecimento ia e passado nesta Cidade tiverem, que por parte de .Ioruin io dos suplicantes so- virem ou dele conhecimento -ítaçáo, por editais de trín-
jue, por parte de ALBERI

tiverem, que por parte de de 'rijucas, aos desoi,to dias Mar-inho Marcelino Caeta- 'ire os referidos imóveis, cu- t.ivercm, que por parte ele a dias, dos interessados in- ;0 TALARICO, lhe foi di

José Antonio Serpa e s/mu- do mês de julho do ano de no e s /mulher, lhe foi diri- 'ia sentença lhes servirá de Estevão Pedro de Souza e ;el'tos e desconhecidos, do -lgida a petição do teôr se

lher, lhe foi dirigida à pe- mil nOVecentos e ein quoen- I g ida a petição do teor se- título hábil para a inscrição. ,,/mulheJ', rhe foi dirigida a ;1'. Diretor do Patrímônio -uinte : Exm". Snr. dr. Juiz

tição do teor, seguinte: - ta e cinco. Eu, (a) Gercy

I
gu inte : - Exmo. Sr. Dr. no Registro de Imóveis. Pro- I petição do teor seguinte: - da União em Plortanógolis e :ie Direito da 4a. Vara.

"l':xIUO. Sr. Dr. Juiz de Di- .los An:!os, Esc�ivão, o dat�- Juiz de Direito da Comarca. testa-se provar o alegado "Estevão Pedro de Souza e do Sr. representante do Mi- ALBERICO TALARICO, in

reito de T'ijucas..José Anto- Iograf'ei, .confCl:l e subscrevi. I f,lal'inho Marcelino Caetano com testemunhas e vistoria, sua mulher Ruth Marta de nistério Público nesta Cida- Ira-assinndo, natural da

n io Serpa e sua mulher, bra- (a�_ Clov!�.�YIes. ?�ma �_ i c ,sua ml1l�er Ma.ria.Antô- .se necessário. DA-se á pre- Souza, o primeiro lavrador e de; todos para contestarem Ita lia, representante comer

sileil'os, êle lavrador, ela de U1Z de Dl reito. �sta confoi In1<1 de Jesus, o prrmerro la- sente o valor' de QrS; 3.000,00 .:l segunda de profissão elo- a presente ação dentro do' cial, casado, domiciliado e

prendas domésticas, resideu- 11e o original afixado na se-jvrador e a segunda de pro- .para os efeitos legais. O mést ica, naturais dêste Es- prazo de dez dias, de acôI:do residente nésta Capital, sen

tes nesta Cidade, querendo le dêste Juizo, no lugar do
I fissão doméstica e ambos I s,:istente, que esta assina cado, residentes e domic ilia- com o disposto no artigo do casado com mulher brns i

intentar a presente ação ostume, sobre o qual me re- I naturais dêste Estado, resi-'; em sua residência nesta Ci- dos em Santa Luzia, desta 455, citado, - sendo, afinal, leira e possuindo filhos bra

de usocapião extraordin�- .orto e dou fé. dentes e domiciliados, no I +s de, onde recebe citação. Comarca, por seu assistente reconhecido o domínio dos Isileiros bem corno imóvel

rio, vêm, por seu assistente Dahl supra. O Escrivão; 'uvar "Sertão" dêste Prí- !Nestes Termos P. deferi- lucrem mover a presente j eequerentes sobre o 1;eferi-l1no paí; em data antorior a

judiciário, abaixo assinado '1erry dO'!3 Anjos, In�iJ'O distrito,' querem, por menttu. 'I'Ijucas, 17 de ju- t<:ão de usupacião
'

em que Ido imóvel, cuja sentença 16 de Julho de 1934 (doeu-

�XPOl' a V. Excia. e afinal seu assistente, mover a pre- I1ho de 1955. (a) Claudio Ca- ::;{p�em e requel'em a V. lhe servirá d� tíb:J!o h!l�il mentos juntos), vem, mui

requerer. o seguinte: - 1)

Edi·'ai'
�ente ação de usucapião �m 'ramurú de Campos." Em di- c<.X(;]a. o seguinte: I - Os par!) a respectiva JI1scnçao respeitosamente, requerer a

Que, mar,sa e pacificamente que spõem e requerem a I ta petição foi exarado o Sé- suplicantes são posseiros,
I
no Registro de Imóveis. Dá- V. Exa. com fundamento no

:;110 legítimos possuidor�s, V. Excia. o seguinte I - Os guil1te despacho: - "A., hú mais de trinta anos, por se á presente o valor de artig� 1 da Lei nO 818, de

há mais de trinta. anos, de 3uplicantes silo poss'eiros, como pedem. Tijucas 27-6- li e seus antecessores, de I Cr� 3.000,00 para os efeitos 18 de setembro de 1949, que,

um terreno rural, sito em uiZO DE DIREITO DA CO- ')01' sí e seus antecessores, 55. (a) Clovis Ayres Gama um teneno situado no lugar Ilegais. Protesta-se provar o :1pÓS ouvido o dr .. Procura-

l'err:l Nova, município de ,JAltCA DE FLORIANÕPO- 'H). mais de trinta anos, pa- - Juiz de Direito." Feita a "PEREQUE", município de a�ega(�o Com te�temunhas € dor da Rçpublica, o declare

Tijuc:tS, medindo dito ter- LIS (la' VAltA) ;ífica e ininterruptamente, ;u�tifica\5io foi exarado o ?orto Belo, com 10,80 me- vIstoria
..

O assIstente. <l._Uf �idadão br'asileiro, expedin-'

reno, que é de forma irregu- :DITAL DE CITAÇÃO COM '0111 ânimo de donos, dos se- seguinte despacho: - "Fa- 1 os de frente e 2.200 ditos esta assma tem ,;ua l'eslden· do-lhe o competente titulo,

lar, 108 ms. de frente a ) l'RAZO DE VINTF. DIAS ':Ilintes lotes de terras: 10 çam-se as citações requeri- le fundos, ou 'sejam 30.800 cia nesta Cidade, onde rece-
nos termos da lei. Junta ao

LeRte em terTas de Odilon O Doutor' Adão 'Bernar- LOTE - Um terreno situa- '{as na inicial. Tijucas, 19- rnetros quadrados; fazendo be citaç�o. Neste.s. Termo� presente: a) certidão de ca-

Rocha e Ulisses Ferreira, des Juiz de Direito da Co- do no logar Sertão, com 352 -1955. (a) Clovis Ayres frentes em terras da mari- P. �leferlmento. TI]ucas, 1 'lamento;.. b) 2 certidões de

distancieI-se para o lado llUí'ca (le f1ol'i:mó110lis, Es- -11_ehos de Íl'entes e 1.100 ;"ma.'>- E, para que chegue '1ha e fund'os no Travessão de Julho de 1955. (a) Clall- aascimento de seus filhos;

Oeste até encontrar o Tra- tlttlo de S.anta Cat.al'ina, na ditos de fundos - ou sejam o conhecimento de todos e em terras de herdeiros de dio C.aramu�'ú_ de �ampos.'· :;) prova de que possúi imó-

\'essão de 'Florentino Casas, forma lJã lei, etc., 387.200 . metros quadrados, dnguem possa alegar igno- Venâncio de Souza, desco- Em dIta petJçao fOI exarado leI no país; d) atestado de

d:ií mede 2.300 ms. até ii, li- Fa� S_,bcr aos que o pre- _ fazendo frentes no Tra- ância, mandou expedir o lhecidos; extremando ao o seguinte despacho: - HA.. residência. Com o 'valôr de

nha de fundos a Oeste, onde .?nte ediLal de citação virem, vessão da Amesca com ter- \resende edital que será :;ul em terras de Gabriel como pedem. Tijucas, 4-7-
·.Im mil cruzeiros (Cr$ ....

confronta com terras de JU dêle conhecimento tivp.- l'as dos suplicantes e fun- fixado na sede dêste Juizo Manoel Florêncio e ao Norte 55. (a) Clovi� �yr�s �amll 1.000,00). N. T. P. D. (Sôbre

Joào 'ramacia; extrema pe- 'erp que, na ação executiva dos tamoem com terras dos I 10 lugar do costume, e, por '111 dibs dos suplicantes. -:- J�JJ.z de_ Dlre�to. FeIta II estampilhas estaduais no

lo lado Sul com terras de ntentada por AparíCiO Vare- suplicantes; extremando ao ópia, publicado uma. vez no - II - O referido imóvel lllstJfICaçao fOI exarado (J valôr de Cr$ 350) inclusive

Ulisses Ferreil'a, antQl;ior- ,ela Silva contra João Va- Norte com terras de Miguel )JÁRIO OFICIAL e três foi comprado pelos supli- seg'uinte despacho: - "J?a, a respectiv� 'tax� de S. P.

mente pretencentes a Do- a cla Silva, foi proferido o Lopes e ao Sul com terras' 'ezes no jornal "O ESTA- :antes de Florêncio Inácio I'ça-s.e �� cita��es requeridaF Estadual) Florianópolis, 30

mingos Teodoro dos Santos_ ;sp"e110 ele têor seguinte: je Ildefonso Antônio da DO" de Florianópolis. Dado D'Ul'tllosO e sua mulher, con- na Jl11CIaI. TI.)ucas. 16-7-55. de setembro de 1954. (Aas-

e pelo lado 'Norte a extrem" �pe(;a-se edital de citação ':'osta e Luiz Antonio da 'passado nesta cidade ele i'orme escI'iÍlJra inclusa, f 'a) CLOVIS AYRES GA- inado) Alberico Talal'ico.

é uma linha quebrada que, .1'a os credores desconhe· -:;o,�ta e herdeiros desconhe- riJucas,. aos vinte dias d.o '11
tanto a posse dos supliCai:' \IrA." E para que Chegue ao Em a di,ta peti�ão fo) profe-

partindo d" frente até o re- �clos, citado, ülmbém pO: 'ielos de Joaquim Rebelo, a les de Julho do ano de nul tes, como a ele seus referJ- onhecimento de todos f> 'do o seguinte despacho:

ferido travessão confronta landád'O, o devedor, caG' \ão ser o herdeiro Antonio 'o\'ec,entos e cinquenta e <1os antecessores, sempre fo- tingnern possa aleg!)r igno- Rec. hoje. A. á conclusão.

com Domingo� Teodoro dos tja apI:esentação de crédj, 1ebelo, residente no local :inco. Eu, (a) Gercy dos l'!1m pilríficas e inintel'rup· 'ância, mandr:.tJ expedir o �polis, 12 de julho de 1955.

Santos; nesta altura, o ter- )s poi· parte de outros cre ,lO imóvel. 20 LOTE - Ou- \. njos, Escl'ivão, o

natilogra-I
[-RS, e mantidas pelos mes- H'esente edita! que será afi- 'Ass.) Manoel B�1l'bosa de

reno alarga para Norte por ,�'es além d03 já habilitados 1'0 terreno, sito no mesmo �ei, ,:onferí e SU�)s.cr.eví. (�) . no,\ ;:on� âl�iJ11ode dO,n��, co._ <ado na sede dêste Juizo �d\'�erda._SLlbinçlo.9s autos' li

mais 138 m;;. contil)uando- a_ �o feito e dispensada a cita-.- rrgal', CO'(J1 132 metros ;de )O\']S AY1'es Gama - JUIZ "10 e pllbhco e notorlo. - 'o rugar do éostüüí'e, é, por" �ónclusão receberam o se·

linha de extrema, quebra oã dêstes ultimos, nos têl'- "rentes e 1.100 ditos de fUl1- 'e Direito. Está conforme o UI -- Em vista do exposto, ópia, publicado uma vêz no guinte despacho: Vista ao

. para Oeste, divisando ter- nos do pedido de fls. 129. 3- 10s, fazendo' frentes com 'riginal afixado na sede dês- 1uerem os suplicantes legi· DI-ARIO OFICIAL é -trê, dr. Procurador da Republi-
1'"s ele Domingos Teodoro I-55. (ass.) .Adão Bernardes. Toprietários desconhecido� 'e Jui7.o. no lugar do cos- till1fLr a sua .posse sobre o "ezês no jornal "O ESTA·

ca. Fpolis, 14-7-1955. (As':,)"

digo Domingos Tamacia até E para que chegue ao conhe- � fundos no Travessão da ':ut11e, sobre o qual me re- I'eferino imóvel, de confor- DO", ele Florianópolis. Da- Manoel Lacerda. Depois de

encontrar a linha de- f�l11dos. !l1e11to ele todos mandou ex- Amesca; extremando ao 'orlo e dou fé. midade com o que dispõem �10 e passado nesta cidade ouvido o dr. Procurador d!'i

O referido terreno que tem 3dir o pre3ente edital, com 'Jol'te e ao Sul em terras Dada supr�. O Escrivão: I ns al'.ti�os 550 e 552 el? Có�li- de Tijucas, aos dezoito elia!> Republica, 'foi pelo M. M.

a forma de um exagono, prazo de vinte dias, que se- dos suplicantes. 30 LOTE Gercy dos AnJOS. .
il.'0 CIVIl. E para o chto fIm 'do mês de julho do ano dE Dr. Juiz proferido o segui'n-

perfaz uma área de 721.877 afixado no lugar de co�- � Outro terren'O, situado lil novecentos e cinquentll �e despacho: PUBLIQUE-SE
m. q.; (2) Que, precisamen- me e publicado de acôl'do no mesmo lug'ar, com 266

' cinco. Eu, (a) Gercy dm' EDITAL com o ]wazo de 11}

t '1' t
.

t t mi' D d I COM A CHEGADA DE GRANDIOSO E l\'[A.R.AVILHOSO \. E
. -

1 t'l
-

e 1a !'ln a e se·e anos, se �om a eI. a o e passae o metros de frentes e 1.100 di- nlO�, '.scnvao, o c a J ogra- dias, uma vez no Diário Ofi-

intclTupç.ão nem oposição dt lesta cidade de Florianópo- tos de fundos, - falzen·do ESTOQUE DE MERCADORIAS 'pi, conferí e subscreví. (a) �ial e por duas vezes em

quem quer que seja, pos- is, aos oito dias cio mês je frentes em teITal' de Luiz �l.ovif; Ayres Gama - Juiz
um dos jornais désta Capi-

f:uem o terreno como selo Julho do ano de mil nove-' Correia e fundos no traves-

A E
. '" 1e Direito. Está conforme o '1. Fpolis, 16-7-1955. (As�)

(atr. 550 do C. C.) e duran- :entos e cincoe'nta e cinco. "ào do Amorim; extremando

.

XPO5 IçaO original afixado na sede \/ranoel B3.l'bosa de LaceTda.

te todo este lapso de tempo Eu, Hygino Luiz Gonza"O'â, ao StJl em teI'I','IS de Ltll'Z lêste Juizo, no lugar do cos- '" h
,

- ';, para que c egue ao co°·

ocupam as terras com la- iscl'ivão, o sub3crevi. (;1:', -'.l·ote e ,no NJol,·te ell1 teI'I··,". s- -h .llme, sobl'.e O qual me re-
-" n, GFEnECE VARIADíSSIMO SORTIMENTO EM Ihecimento de todos, man.-

VOUl'as diversas, criação, ex- \diio Bernardes, Juiz ele Di lo SUl)licalltes II _ O pri- lOrtO e dou fé. ;J'

Taylleurs. lVIanteaux. Mnlhas. Casacos de Nylon e Ve- rlou expedir o presente eul�

tl'ação de madeira e tudo o cito (ia la Vara. 'nCJ'I'o lote fOI' aclqlll'['j'c!o pe-
Data supra. O Escrivão' "J

'

f' 1 I
,udo. Sobrethdos de lã e Capas de gabardine para homens, ,a que sera a jxac o no 0-

mais que é lItil e necessário Confere com o originaL .os sll!)!icantes, há mais de irrcy dos Anjos. d bl' d
;;enhot'as e crianças. Colchas, Acolchoados e Cobertores. !;ar o costume e. pu Ica o

á vida do lavrador; 3) Que, lIyg'ino Luiz Gonzag'a - \'in 'e anos, por compra fei- f di' D I
L COl'tes e ternos de casemiras para homens e crianças. Ca- la orma 'a el. ue o e pas-

parte do citado terreno, co- �scriviio do Cível ela la Vara ·.a a Manoel Coelho que, por' ',", do ne'sta cI'el,nde de Flo-

mo se verifica. do cr00.uís e de To-
ias ponche para colegiais. Algodão, Cretones e lVIorins. " -"

,ua vez, o comprou V'
.

I t d 'r t PI' C I
documentos .l·untos, perten-

�U'lac o es oque e ape 'es, assac en'as e ongo euns

A· C I T E
maz FranciRco, cuja posse 't 'dO f' "1

--

cia a seu pai e o restante
AproveI e seu cre ItO para um Im utJ

datava de mais de quarenb A EXPOSIÇ-O
eram posses de terceiros

A
anos. O segundo lote os su- Continua mantendo sua tradicional venda pelo sistemn

dé trinta e sete anos pas- plicantes .l·á o possuem há CREDIÁRIO
s:,clos data em que o Reque- A geAnc.-a mais de trinta e .cinco anos

t t. Faça também sua visita à rua Felipe Schmidt, 54
ren e começou a ocupar 0- e se achava anteriormente

,

I'
.,

I
.

I
. A EXPOSIÇÃO

c o, o Imove 00111 al1lmo c e abandonado pelo antigo pos-
dono e com a exclusão de de seiro conhecido por Guelfo.

VENDE-SE URGENTEqualquer outro possuidor,

Pu bll·cl·dade
que era solteiro e ausentára-

_

quer sejam estranhos ou se para lugar ignorado. O
herdeiros. Nestas condições, t

.

I t I' tercelro o e os sup Ican es
I d'

.. . .

10 b t d
' '01)" y. nc, (1 )., ')'m")o- 't"Oo sc'

vem reqüerer a V. E)Çcia., .... -__I ... h' I t
.

t
1 sa a e ]aIlÍar fll1lSSllna com pecas, ar o o es- • t: i n I�:'-' t;, .!:'; ' ..

com fundamento no artigo .,.._
-

� ���:�e��osaemOa�:�l�l��:�:; Illelh<?do. .,. .

-

".

b1'e Indústrias e Profi ;sõe"

550 do C. C. e na forma re- --- ........ I 1\'" I B III' E
1 dormi tono de cas:.ll novo, completo. le Lirenç::., TaxG ele Limpey. GREGO - LATIM

- -_..- (e ligue anon. - m - )'b' TIA' t'
gulada'pelos artigos 454 e vista ,do exposto querem os;

1 colchao de mola,
..=l� c:I�al. .u dca e axa ce 11.:381Sen

\fATEMÁTTCA E FISICA

41':6 1 C PC· d' C
. l' P esto�ado f n 'S mo novo

·in. e Segurança Social sôhl"
D c o . . ., seJa 'eslg- ompra se suplicantes regularizar a I gIU o ':"<.' I 18 1

.'
• Dr. OTTO FRIEDMAN

nada data para .1ustifieação
-

sua posse sobre o referido I � gl'UpO de cadeIras de co�'da.
'::c-;tabelecimentos Comerciai�

Rua Cristovão Nunes 'Pi-

dos requisitos do usocapião Terreno ou casa velha
imóvel de confo') 'dad I [I camas patente, de solteiro. nelustriais e Profissionais f

e feita esta, sejam citados imediações do centro.
com o'disposto no:

I

�:'tig;s .

Diversos tl'ansforrnaclol'es e esb:Jbilizadores de eol'- ?ubliciclacle, correspondente.'
I'es, 21.

f t t d
.

'I Informações na A MClde- t
ao 2° semestre do corrente

os Con ron an es o Imove , 550 e 552, do Código Civil.
; ren e.

. r
� • •

•

o Domínio da Uniã%s in- lar. E para .0 dito fim requerem I
.

1 radIO rransoceanlco de luz e pIlha, 8 valvulasc, 7 ano.

teresados c�rtos e incertos, a designacão do dia lugar e
fmxas. Findo o praza acima, os

para contestarem o pedido )1ora pa�a a justificação! 1 radio "Filips" :holandês, 10 valvulas, 7 faixas.
- ;aludidos impostos e taxas se-

no prazo legal, sob pena de- 'exigida pelo art. 455 do Có-.' 1 nparelho el€tnco para barbear ,rão cobrados acrescidos da

corridos os tramites lE.gias, digo de Processo Civil, =- 1 aparelho de porcelana inglêsa, de jantar, completo, multa ele 20%.

ser julgada proeedente a na qual devel'ão ser ou\(ida� 1 mesa para exame genicologico. Diretoria ela Fazenda, em

ação. Pede-se tambem a in- as testemunhas Luiz Cor- 1 autoclave à _quel'DZene
1° .ele julho de 1955.

tervenção do órgão do Mi- reia da Silva e João cor-'j
1 fogareiro "Primus" novo.

W. D'Aláscio � Oficial Ad·

nistério Público com todo o
I
reia da Silva, ambos lavra- 1 !ogare,il'o �letrico de 2 bocas. ministrativo.

processo. Protestando pelo I dores, resedentes e 'domici-'
'.

Ver e tratar em Itagllaçú, casa da Torre, com Dr.

depoimento' das testemu- ! liados 110 local do imósel, as Carlos.,
nhas, por provas pericial e I· _.

-

clncumental se preciso for e
I qUí\]S compal'eCel'ao -em .JIll- ,

,. zo independentemente de ci- !
outras em direito pel'mili-

. i tação. Requerem mais que,
d'\O\, clã-se á presente o va- .

rd
.

t'f'
.

101' de Cr$ 2.100,00 e pede-se
I procec 1 a a Jns 1 'Icação, se-

DEFERIIVIlpNTO. TijucRs, I ja feita a citação dos con-

2fí de 111nço de 1955. Ca) I frontantes dos imóve-is Luiz

1\1 h I Antonio da Costa, Ildefonso
-' !ll'in o Laus." Em dita pe

: Costa e Antonio Rebelo, re-
tição foi exarado o seguinte I sidentes no local do imóvel,
d2spacho: - "A., como pe- e Miguel Lopes residente no

,Prefeitura 1091-
Cipa' de FpoIls.

EDITAL

2° Semestre de 1955

De ordem elo Sr. Diretor
I de Fazenda, torno público
que, durante o corrente.mês,
se procederá nesta Diretor!

CASA
EmP re'go Pr.oximo ao Lira Tenis,

,

"

,-

; com duas sa�us, três qual:-
�

. . . , . , . . i tos, copa,
cosmha e banhei'

1 ara uma auxI!Jar de escntorJO com l)rahca de datI- ; 1'0, com completas e novas

lografia e contabilidade.

I'
instalações,

.

aluga-se com

Preferência a quem conhecer inglês , contrato e fIador.
'fI' tal' na Gerencia do Cabo Submarino. I Informações nesta reda
nua João Pinto, 26 ção .

-------�.--------------------------�--

•

l'ianópolis, aos dezoito dias

do mês de Julho do' ano d'e

!llil novecentos e cincoenta

e cinco. En, VINICIUS

GONZAGA, Escrivão, o su

bscreví. CAssil1�do) Manoel
Barbosa de Lacerda, Juiz de

Direito da 4R• Va.ra.
Confére com o original.
O Escrivão

Vinicius Gonzaga

LECIONA

_I
TERÇA
QUINTA
SARADO
DOMINGO

PARA
'tURITI BA

�A() PACLO
RIO

-x-

f'l.EGUNDA
.

'JARTA
3EXTA
SABADO

F'ARA
PORTO
ALEGRE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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SONETO DA AUSENTE.
ULISSES DINIZ

Vinte e seis unos hoje faz d� �ua
Partida, o minha Mãe! E assim tão cedo

Penetraste no cósmico segrêdo
-

utld,' o saber humano o éter situa!

o teu semblante, macilento e quêdo,
Tão pálida e sereno como a lua

Q"Lle em noites ele verão no além flutua

-Parecia sorrir, rormosa e lêdo

Eras como um farol na noite densa

Que o vendaval rugindo, em. tempestade,
Apagou, só deixando a treva ímensn't

..

E é nessa noite escura em que me vejo.
Chorando a tua ausencía, na saudade,
Sem o consôlo augusto do teu beijo ...

ANIVERSÁRIOS - sra Herondina Pereira,
ji'iposa do sr. Egídio Perei

ra;
- sr. Reinaldo Filomeno,

FAZEM ANOS, HOJE:

- Pde. dr. Itamar Luiz da comerciante;
Costa, zeloso e apostólico vi-! - sta. Ma rilia, filha do

gár io de, Irnaruí e Pescaria I sr. Desembargador Alcebia-
Brava muito relacionado dos Silveira de Souza;
nos m'eios' culturais de nos- - menino Luiz Carlos, fi-
sa Terra;:s. lhinho do Sgt, José Malty
- sra, Ana Soares da Sil- Soares, da Base Aérea de

va, esposa do sr. _Mário Can- Florianópolis, e de sua ex

dido da Silva, contador-ge- ma. esposa d. Maria Apoli-
l':t! do Estado; nária', enfermeira prestimo

- sr. Otaviano dos San- sa do Hospital de Caric\ade
tos Botelho, funêionário da desta Capital;
Pr'ocuradoria Geral do Es
tado e pessôa muito relacio

nada nesta Capital;
- sr. José A. Gallotti, SRA. INACIA FURTADO

fiscal do Imposto de Consu- GOULART

mo, em Itajaí; T e I e g r a m a particular
- sta. Herondina Silva, trouxe-nos a infausta notí·

mha do sr. Francisco Rebe- cia do falecimento, em São
lo da Silva, industrial em Joaquim, onde· residia, dI.

Riguaçll; exma. sm. Inácia Furtad
- jovem JOBEL, filho do Goulart, esposa do Sl'. JOS(

sr. João Hamos Furtado; Goulart Sobrinho, 110SO"

- ·sra. Paraguassu' K. prestigioso correligionári(
Bonfim, esposa do sr. Osni e amigo.

. Donfim; O desaparecimento da dis
- sr. CelsQ Call1pêllo, tinta dama causou profuncl:

funcionário do D.C.T.;
t,
consternação ll...a<LlIel�Cida

- sra. Zilda da Costa Pe- de, onde gozava de gerai,
l'ér:1Sflv·e-inl-,.._esposa .do .sr.�,estimas por suas elevada>
Otavio Silveira�"-f.u�<'JQ.n·ál'io qüalidades' de éoração e dI'
da firma Cm'los Hoepck� carater" tendo sido sepulta·
S/A; da cóm grande acompan.h.n·

- sra. Diva P.inho Gomes, m·ento.

e.�posa do sr. João Rodolfo Á exma. família enlutad,

Comes, residente em Lo,gu- as condolencias de "O ES
TADO".

FALECIl\'IENTO

na;
-------------�-----------------------------

(óm a· Biblía na Mão
(,No Lenacul�),)

SABADO, 23 DE' JULHO
,;;

I,utio l'espomlerão os justo:;;, dizendo: SenhOl', quamlo
te vimos co:m fome e te demo, de comer? ou com sêde e te

demos de beber'? <Mat. 25: 37). Ler Mat. 6:1-6.

�r
t
)

A parábola do julgamento, é uma das mais conhecida:

.... das incomparáveis parúbolas de Je�ms. A recompensa do:

i nstos é o resultado dos seus esfôrços em benefício do ·pl'óxi
;'no "Tôc1:1s as vêzes (jllC o fizestes íl um dêstes meus mai:

pequenos irmãos," é a medida do nosso amor e serviço a

Deus.
Niio podemos saber os limites de nossa influência. O

professor da Escola Dominical, o leigo em v1sita por sua:

igreja, o pastor pregando a Palavra, são fôrças que podem
atingir muito maior profundidade e extensão do que qual-
nuel' dêles pode imaginar. i

.

M"uitas vêzes ,.ml.>estimamos os efeitos de nosso trabalho
pura o reino. li'alhamos na avaliação do que o nosso

tra-I"Jilho significa p�ra os. out:·os. Contudo,-.é :un� humilda
de louvável daquele3 que nao contam as bençoes que es-

tão elerramando sôbre o:s outros por amor do Mestre. I
ORAÇÃO ,I

Ó Deus nosso Paí, ·nós Je ag"l'a.decemos por todos a-I
f:uêles que ttl11 tocado a nossa vida através dos anos. Mui··

tos talvez não se _,lembrem do auxilio' que nos presta.ram
ou do poder cura(loi; do toque de sua mão, mas não nos

i"SCi.lleCemOs; somoê;'.-te gratos por êles·. Ajuda-nos a ser,
de igual modo, servos de Cristo e uns dos outrOli. �m no-

me do Senhor, OI'amos. Amém. "'I�;
I

PENSAMENTO PARA O DIA

Vi3tO que minha influência pode ter maior. extenção
,lo que eH imagino, tratarei de falar e agir com cuidado

hoje.

Wílli:ll'il IJ. Steffeni' (Ohio)

Clube 12 de Agosto
AVISO

Estão abertas na Secretaria do Clube, as inscrições
pari, Debutantes, no horario das 8 às 11 horas da manhã,
p,1l'a o cintilante Baile de Gala do dia 13 de Agôsto.

Está aberta tambem a concorrencia para arrenda
mento do Bar e Reataurante para o período de 31-8·1955

à_3J-8�1927, no mesmo horário e mesmo local.

"-�
• '<-'.-

." .. " . .....: ......,"_.�-

e de alta elegancía e marcada distinção. .

Dentro d� elevado pàdrào. de .qUalic1ilClf.; e J1E·rfeito �n'-l "�:.[:'i:LhL'\: rnLl: ?,}C ui Iiza a hnagern Cilflló me

..
lo de expres

-amento, e,;Lt 3. DUCAL conrcccíonanrlo seus. smockln=s �l{).
_

111 üníssnno tecido Perl-Pert, fio estr.uigeíro, todo rorr.i n.,:UYiim1n Lúll::l.> as l�i"[.:_; y,ata a fOl'tnaçao de uma nova

lo em selim.
"

pur isso, dentre todas, a mais complexa".
"A Modelar", que é nesta Capital, a distribuidora ex '!!jjóil;Õ',!h!r�)1!;JlGlIt�''''o§>>iil",,,Q<,,,"·i!lI$*'fléiID�ilt'''.t'jO•• '<lJ.''iI;iII.O••'' ..

f'ftOXIMOS LA�"QAMENTOS - Heiniciando, depoisiusiva <ü, Roupa Ducal receberá encomendas de smockin-
de uma breve interrupção, a apresentação desta coluna

"S até o dia 20 de agosto proxímo e para entregas a partir
de cinema, vamos dizer alguma coisa sobre os filmes que
se afiguram como bons lançamentos, e que fazem parte
ela programação de .aníversárío do Cine São José.

1. DELICIOSAS NOITES DE AMOR (Decameron
.�jghts) - da R. K. O., é uma adaptação livre de George
Oppenheimer, do "II Decameron" de Giovanni Boccaccio,
,! filmado na Espanha, em 'I'eéhn ico lor, com a dupla Joan
Fontaln e - Louis Jordan, vivendo os personagens de 3

histórlas, intercaladas dentre ele uma quarta que serve

.le ponto de partida para a apresen tação das mesmas.

A direcão está a cargo de Hugo Fnegon eae, o argen-.

'1 tino que� Hollywood impol'�ou, e que já fez b?ns, filme�,
como sejam: !<'!echas da Vingança (Apache Drums) pai,

I
a produtor VaI Lewton e,JvIEUS SEIS CRIMINOSOS
U"Iy Six Convicts) para o "boy wonder" Stanley Krarner

A fotografia é do inglês Guy Grenn, um verdadeiro
em 1635, depois de destruídas as rortrücaçôes do

i msetre no uso do 'I'eehrucolor, que acima também lavr:·
-orto Calvo, o General Tv1atias ele Albuquerque prossegu 111 1\1111 ten to. .

na marcha em dírecão ele Santa Luzia; . I Convém também notar, que, de Hugo Eregon ese, ve-
__::.. em 1637, embarcou com destino a Lisbôa o ex-go- remos rnllito breve O ESTRANHO INQUILINO, que é

'ern�,dor e C::tpitiio··gener:J.1 do Maranhão, Gom�s Freire
umn l'efilmagem de ODIO QUE MATA (The Lodger) um -'E-NLACE BRINA�AMf-AN{-

le Andrade; filme famoso de John Brahms, interpretado pelo falecido Co�stituirá:-por certo, s1
.

- em Úlll, o General Manuel Marques ele Souza ,lO Lail'd Gl'eggar, cuja história focaliza a personalidade e gnificádo d� relêvo soc.lal,
Tlmeil'o desse nome) comandando li vanguarda do Exc,'- )S cl"imes de Jack, O Estirpadol'. enlace matrimonial, hOJe, d�
·ito de D. Diogo de Souza, entrou em E:frro Largo: 2. MEU FILHO, MINHA VIDA (So Big) de Robert gentil srta. Nelí Sada Brina

- em 1839, os '[a rropilll;;.<:" comandados por Juaquim \Vise _ Ê uma no\'a versão cinematográfica do "best- filha do sr. Pedro Brina e sr

'ei;xeira Nunes, ocuparam a então Vila de Laguna, neste ;;e11e1''' de Edna Ferber, que conquistou 9 prêmio Pulitzer exma. espôsa d. Hill'
;stado, que fora evacuada n:1 noite anterior;

,

em 1(:)52. Ao lado de Jane Wyma11. Sóbria como sempre Boabaicl Brina, com o nos&{'
- em 1340, o Presidente elu' Assembléia Gel'al no Pa- costuma sel', aparecem Steding Hayden, Nancy Olson, jovem conterrâneo dr. Sidn;\I

o elo Senado, pelas 10,30 hO:'as--proclamou ::t maioridac!e 3te\.'e Foúest (irmão de Dana Andrew), Elisabeth Fra- Damiani, filho do S1". Orlanlf
'o Imperador D. Pedro II que pre:tou o respectivo jUl':J.- .3e1', Mal'tha Hyer, Walter CoY e o garoto Tommy Retting. Sylvio Damiani e sua ex��,�
lento nesse mesmo dia as 15,30 hor:!s. Presidi::t a Assem- Além da lHesenC..a de Jane UTyman, a maior creden- espôsa d. Guilhermiüa", 'i;,\'

','fit'éia o lVlal'que3 de Paranaguá; ,:ial de SO BIG é ter sido dirigido por ROBEHT WISE. Damiani.
- em 1870, na capital da Bahia, faleceu o M�rechil! :te quem vimo�, há poucos dias, UM HOMEM E DEZ O ato civil será paranÍll ;

Campo Alex:).ndl'e Gomes ele Argolo Ferrão, Visconde DEST[NOS. do, por parte ela noiva, pl'e
le Itaporica; 3. H_Ol)-iENS .I.�OOi'y1AVBm (Sl!mu: Locle) de All:l�' dr. Antônio Dib MussiJ'-'t

- em 1870, no Rio de Janeiro; faleceu o SenllclOl O�y:lil _ Um "westem", dirigido por Allall Dwal1, em exma. senh·ora, e sr. �"'e1.
'mncisco J03é F'mtado, nascido em Os iras a 13 ele. A 3Ô:::�[; T'echnicolor, Com John Payne, Lisabeth Scott, Dar; Boabaid e sua exma. senl
'le 1818; .

<'i,.'

!)uryea, Dolores MOJ'an, Harry Carey J1'. e Allan Hale J1'. ra; por parte do noivo, pI.
- em 1901, Q.Q.1-MÕntevidéu, 'faleceu o Consel11eir': Fotografia pelo eficiente John Altol1, o filme narr� sr. Sylvio Orlando Dambni

;a�p-ar -Silveira Martins, nascido em território d!} antig;�, !m�" história, em muitos .pontos, semelhante a elo fabulo- sua exma. senhora, o sr. A

rovineia da Cisplatina a 5 ele Agôsto ele 1835; o Matar ou Morrer (High Noon). tamiro de Moraes Lima
- em 1932 em SUrltos, São Paulo, faleceu o glorio3c A direc:fio de Allan Dwan tem sido merecedora de exma. e,spõsa.

tlberto santos'Dumont', n,1scldo em 20'(le Ju:ho fie 187; 'p!al;SO�, e sem conseguir ntillgir o Iilesmo nível 'fIa 12re- A cerimônia religiosa,
"]11 Joao AYl'es, Palmira, Mina3 Gerais.;"

•
niada pl'oclllGfio ele st::mlcy Kramer, HOiVIENS INDO·. t�stemunhada,' por part

- em 193<1 foi nomeado Ministro ,lh GuelTf\. c'r� 0·0 c ':-,:fÃvELcf ,,'elu se fIrll:'flnCrO com un1" "western" repleto 'V noiva, pelo sr. Pédro Br�

·êruo··CónÜitui'nté, -� General de Divisão· PCilro Aurélic 'flcet+is hém euidarlas, o que é sempre agradável e inte- sua exma. espôsa, e (j à

:e Gois �.1onteiro, nascido em 12 de Dezembro ele 1r;:;J, Cll 'c'lsnnte (,l1COnlrfLr-se dentro de um gênero supel' explo- sé Boabaicl e sua exmu.

l.lagôas (a terra dos Marechais).. 'ado, porém inesg'otável, já q11e constitue um el03 temél< sa; por parte do noive
- �m 1947, foi promulgada mais urna C<onstituiç'-\G Inais genuinos do cillema norte americano, e do qual fa- Orlando Sylvio Damh..

este É�tado, merecenelo r eg:istro em I elevo "o evel1L :em parte, classicos como NO TEMPO DAS DILIGEN- sua exma. espõsa, e sr.

llspicioso e solene", "pela sua histórica significfli),5.o 11: �IAS, PAIXÃO DOS FORTES, RIO VERMELHO, Co.N- lia Costa e sua exma. es

da pública, Jmídica, econmica e soeial ele no·�so E..,b -::mNCIAS MORTAS, CEU AMARELO, MATAR OU Ao novel casal, e e

o"; VIORRER e dois grandes que ainda não conhecemos: famílias, as felicitaçõe�
I D" ·t

.

S ESTADO.
-

'- JI
- em 1953, no Salão Nobre da Facuiclacle (e Irel :0, lOS BRUTOS TAMBEM AMAN (Shane) de George te-

:lstalou-.:e nest:l CarJital o 1° Congresso ela A,;sociac:.:w :vens e A FERA DE FORTE BRAVO (Escape Frol! Port
Auxiliar de escritóatal'inse de Medicina, tendQ saudado aos congrei':sisbs Bravo) de John Sturges.

i , talentoso e brilhante dr. Antonio MO!1iz de Al'nS>}lo, v:-I 4. O SALARIO DO MEDO. (Le Salaire de La Peun
,,-Presidente daqueb As:;ociação; i ele Henri Georges CloLlzot - ganhou o Grand Prix do

i Festival de Cannes de 1953.
.

I É uma obra trágica e chocante, sobre quatro homens,
que conduzem, Gom perigo de vida, em dois caminhões,

I umr. cDrga de nitro-glicerina, que pode explodir a qual·I
1 t'

.

'd' 1I qu"l' momento, e que se ces ma a apagar um mcen lO.C e

um poço de petróleo.
Do elenco, além de Charles Vanel, que também ga

nhou um prêmio com Rua interpretação, fazem p!1rte: o

cantor francês Yves Montancl, Peter Van Eyclc, Folco
Lulli, William Tubbs, e Vera Amado Clouzot, eSJlO�.fI do
dil'étor e filha de Gilberto Amado.

Com tais filmes e outros ainda que estão pl'og-rama
dos a temporada se antecipa promissora e, naturalmente
pontilhada de bons espetáculos cinematográficos.

Darci Costa

POR,TO
ALEGR

RESERVf:,s.,

Gosinheira --\.-AVENTURAS .. DO ZE-MUTRETf:;
Precisa-se �e uma, na rua

\Lacerda Coutmho, 13.
(Chácara do Espan.ha). I
Pag;Hle muito bem.

!1
FloriulIópollc:, Ei,<y)udO, 2:1 {.\� juiho de.

.

�-�-�..�-�����������������������

Um Smocking á SUaidisposição na A Modelar
o smockíng, incontestavelmente é o traje de rigor que

�1O J.!()ÜÜ ruus.r no guarda-roupa -mascultuo. Qll;:l" na"

randes Iestlvídades, quer em altas solenidades ou recep-
,j03 ele [',:11a, o smockíng é insubstituível. São, ainda, os 'I' .

'l'eveillons" eh, fim de ano, as numerosas restas ele lOl'nhl;;.
"

ura as que exigem (I uso elo ,';�b:·j� tra.je (�e rigor mOlsc�llin(). •
A DUCAL, que usa com mterra Justiça o galardâo .le

·0 primeiro nome em roupa", veio este uno preencher urun t.
'rande lacuna com a feliz decí são de confeccionar este tra-

te novembro.
Não obstante o preço desse traje regular n03 prtncipais

entros elo País o preço entre õ a 7 mil cruzeiros, o popuar
nagazín está oferecendo por' Cr$ 4.900,00 .

E' pois, mais uma mngnírtca oportunidade que sómen
e "A Modelar" porte oferece)'.

H OJ f NO PASSADO
23 DE JULHO

A DATA DE 1I0JE RECORDA-NOS QUE:

'A.'mRf: NILO TAIHSCO

o Passa
-

tempo «Estado)�
POR ,ORILDO

Áurea e Laury
conJirman1

._- ( 17 )

CHARADAS NOVíSSIMAS

[J "Agora" que foi fE-ito o "apontamento" ele anda

elegante. - 1 � 2 -

b) Que "nota musical" o homem "luxento" executou
ao figurào? - 1 - 2 --

Participação
Leopoldo CoeLho e Senhora e Vva. Ma1'ia Pereira Go

mes Tém o prazer de participarem aos parentes e pessoft.'
de sllas relações o contrato de casamento ele seus

.

filh o.'

Aurea e Laury em 16 de Junho ele 1955.

CO. Vapori::mçno
FA. EEnco.�la
SE. Porção

CONCEITO: Adornado
Florianópolis, Joinvile'.

ANAGRAMA

oas 16 às- 21 horas.

•

A) PEGAI O GRAMA - Cidade da Bahia
B) OLHA.EU CAIR - Cidade de 8.::rgipe LIR-Á�TENIS CLUBE I

l\'I�S DE JULHO·
-

,ISABADO - 23 - SOIRÊE ÁS 21 HORAS
DOMINGO - 31 - SOIRÉE INFANTO-JUVENIL·

Soluções no próximo número.
Respostas elo número anterior:
CHARADA' NOVISSIMA. a) Calouro;
CHARADA AUXILIA'R: ,Zimose

b) C:trocln,

ANAGRAMAS: a) Salgueiro; b) Jaguarialva

.Alugam �se
TRtS (3) SALAS, COM

PARTIMENTOS DE FREN-
TE. rVer e tratar à Rua Deodo- I
"0 nO 14, nesta. I

�.. �-_._-,-.

CaSftMEi
! E::';LACE lWaU:3::IR_<\-GHANcl

-II '

í
'
-·-·He�lizJ -se, hoje, civil � re

I ligios:llTIi'nte, o enlace ,nu
! nrmon.n; (1:1 gracíosa e pren
\ dada dra. Neusa Nogueir3.,
dileta filha do sr. Vicente

Noglleira e sua exma. espo
sa el. Eroticles Nogueira, com
o nosso prezado conterrâneo

.r. Valéria G1'ans, telegratts-
a filho do sr. João oran.

� �le sua exma. espósa el. Ma

ria Grans.

A cerimônia civil realizar

se-á às 16 horas, na residên

cía do noivo, à Avenida Mau

vo Ramos, servindo como pa

prmhos, por parte ela noiva,
o sr. Eng. Norberto Rihl e

sua exma. espôsa d. Luíza

Cunha Ríhl ; por parte elo

n'oivo, o sr. Euclide3 Carreí

rão e srta. Sofia Grans.

O ato religioso terá Iugar
na Capela do SS. na Catedral

Metropolitana, tsstemunha
do, por parte da noiva, pelo
dr. Angelo Aladíno Oroí ino e

dra. Yeda Maganeli Orofino:
e por parte do noivo, o '>1':

Vicente Nogueira e srta. (;�ll'

mem de Oliveira.
O ESTADO formula ao jo

vem casalas melhores votos

de felicidades' e' eumprtment.i
às exmas. tarnilías.

Competente

GREGO - LA'l
MATEMÁTICA E
Dr. OTTO FRIE

res, 21.

TERÇA
QUINTA
SABAD
DOM'

PARA
GURI'

SÃO p.PJ
RIO

�EGUND�
'TJART.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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no e: I Sensaciónal Noitada BasQuetebolística
Caravana do Ar "versus" Cluze Doze, pelo returno do Cam·peonato Citadino - O Caravana é o líder absoluto, enquanto que o Doze,

último colocado, se perder, ficará em definitivo com a "lanterninha" -- Entrada gratis
,
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4�O 'Estado Esportivo"
FIGUEIRENSE X FERROVIARtO

núltimo jogo no Torneio'dos Clássicos,Contra o Ferroviário, vire-campeão catarinense. fará o Figueirense seu pe
domingo, no estádio dfl F. C. F., onde se espera um público numeroso

----....,..--�. -----_.

·Yitó�la 40

icil�se, hoje" o cerla,·
me amadorisla

Campeão
De início o Figueirense encontrou fone resistência da parte do Iamandaré.mas acabou yoleando�o, por 4 a 0, go
I deírico e Alernãcr..- Os esplrentesslvi-necros também venceras por goleada.

) prélio disp;:;tãdQ na vura, tanto que o marcador
. por intermédio de. E'rtco, rem 'l'étirados do gramado

1
Iulinho, Alemão, Toinho, Fernando, Oládio, Antoni-

te .de ante-ôritem, eútl',e i"CUSOU .0 ·escore m��i:n0, II' Alemão e novam.ente êste, Vermelho e Adão: atingidos E'rico e Pacheco. ,nho, Adão e 'Darcy.
f�çlrense e 'I'amandaré, gol consignado por.i!; rrco, aos 2, 18, e 22 minutos, res- por Pacheco e 'I'rilha aos 10. I No jogo entre Aspirantes
'eando as estréias das :tOS 5 minutos num lance de I pectivamen te. O F'igueiren- últimos minutos das duas TAlVIANDARlt - Amau- o resultado final acusou

� agremiações no certa-, rara felicidade. se teve ainda duas bolas fases, sendo que Adão não ry, Cláudio e Itamar; Ge- 16 X' 2, pró Figueirense.

citadi.no de futebol pro-.! Ressalte-se aqui a bravu- nas traves .dO adversário. ! voltou para disputar os

res-I·
raldo, Ziltcn e Vermelho; I Renda: Cr$ 3,100,00.

ssíonal, te-rminou f'avorâ- ra demonstrada pelos com- ,Estranharam to dos a: tarites 10 minutos reve-· -

!I ao camp�ão da cidade, I p:nheir?s . d� Geraldo. que íransformaçâo ver,if,icada �o: l:ndo-se .ser grave a contu- 'I·' líder também dos arfilheiros oanco favor-ito, pela conta- ,1130 se intimidarum ante a· nano rama do prélio, pOIS, sao sofrida. ..'

.m de quatro tentos con-' classe e o prestigio do cam- :lao passou pela cabeca de I No Figueirense todos A
"

�enhum do alvi-rubro' f1eão, obrigando o.s alví-ne- n�ngLlem :íesse o Tam�nda-I atllal'an; ?em, principalmen- .

menca
-eítense. I Q:l'OS a suar a camisa, 1'12 decepcionar tanto na cta- te o mecho Laudares que O América, além de con- I meiras, com 10 e em último
Nâ'primeira etapa vimos I Isso sucedeu no primeiro pa derradeira.' O cansaço." desta vez figurou como o servar a liderança, conse-Io Ferroviário, com' apenas 6
almente um jogo onde foi. tempo. talvez. Individualmente no. melhor em campo. Julinho ! miiu passar á frente do Fi- I gols. _

�en_:e o e�llibíb�oioo d� f?l'-! '_ Na fase final o p�2":,n�ama 'ql1�dro ve�Ci-do a.l�t�ns 11�0 ,'recupera-se l'aPi,�an.lel1:e.. I {u�iren�e no �10vimento das I Too.avia, o Ferroviário'
" isto �raças a res istên- l,nudou completam�nte e o '�lesent:ua� eondlçoe� tec-I· N?_ 'I'acnandaré aplec:a- rt.ilhar ias, pOIS com os qua- i pOSSUI

a defesa menos vezes
oferecida pelos rubros jogo tornou-se f'acil para o rucas para f ignra r em jogos mo!'; os trabalhos, de _Adao, 1'0 entes obtidos domingo vasada: 6 bolas, vindo em

! demonstraram espírito ",Decano" que conseguiu ele- de responsabilidade. Talvez: Geraldo, Vermelho, -Amaury, 'rentel:l;(}_Gaxias somou 20 20 lugar o Carlos Renaux e

luta, compreensão e bra- var a contagem para quatro, melhol:e�n, .e.sP2ramos. I �ern�1nd� e' Itamar. Os res- -ols, contra 18
-

dC�-Fig.uei: ,_<2_�ímpico com 10 �eguin-O FIgue]lens� �tuou cO�-lt"ntes fracos. 'en se e 16 do Caxias. Em do-se"'t!m. .__3.0'ZCaxJas _e o
...............•�•..�·.•••......•... Iê)..... forme sua!'; aptJd.oes, embo- Excelente <) trabalho do 'o lugar está o Olímpico,' Palmeiras, com �11.;� 40 o

1'3, voltn.sse a atuar desfal- flrbitro João Sebastião, da 0111 13 e nos 'demais_postos Ipaysandú, América e Ffer--
";'do de Carlito. e Betinho. Silva. \ l-Ierc:.ílio Luz e o Paysan- cílio Luz, com 14; 50 o Fi·
Wil.son con tinua riu .arco, [ú, com 12; o Ava í e b Car- i gl.leirense com 15 e em últi-
pois Mafra atravessa fase Os qlW.a/OS: os Renaux, com 11:. o Pa.l- mo o' Avaí, com 24.
desúlVOl'{tvel. 'FTGUEIRENSE - Wil-

O pl'elio esteve paraliza- son, Trilha e Helcio; Wal-

1
elo duas vezes, afim de se- �:Ol�, __ ..

Anibal e Lauda1'es;

pJicavelmente trans-, comparecendo aos encon- I �I"
,

t:'
-

d tdté� sáBado último, 'tros, ,todos as sabatinas, à i ecmco.) nao . evem romen ar
-se, na tarde de hoje,

'

t.arde, no estádio da rua Bo- !

,eira rod�a do Cam-! caiuva. I arbitragem..(;itaaino- de Ama-,I As 13,30 horas prelial'ão'
155. . as esquadras da A. D. AI- RIO, 22 (V. A.) - Vela- atenção no sentido de fazer �clxias, domingo último, o

d"mente o Conselho Nacio- sentir às associações, por ,'ecórde de renda do Torneio
0, como nos an-

I
vim Barbosa e. do Esporte nal de Desportos censurou o in termética coloca os atle- lOS Clássicos "Nelson Maia

peta-se um êxito Clube Treze de Maio. e logo
ltando os clubes' após o seu encerramento en-

técnico Flávio Costa, pelos bs, subordinados aos téc- �'Iachado e talvez em jogos Arquibancadüf- 198

e nunca dispos-: trarão no gl'àmado os qua-
cumentários e c.zíticas· que nicos opinarem sôbre as ar- .'l1tre cl;lbes de Santa Cata- 1.1z arquibancada - 319

1 1 teria emitido sõbl'e a arbi- bitragens. Tal prática colo- ·ina. Geral - 2.833
iar o certame. cIros do F amengo e Tamau- C <11"'
r d' tragem do jôgo Flamengo x ca os atletas (subordinados r'lr G9.140,00, a renda % geral - 592.

lúb Jj!o eve co-
I
dare. Dois jogos que pOi' Vasco, sábado último. À aos téc-ni�os, em condições ---�_._--------- _

I yeal sucess'o certo agradarão.
CD'

. .

'1'
- .

I'
. . .

O.'
.

lo can;eonat:o, I

Preço único -'Cr$ 5,00..
-'o B.

: {lll'lgl�l �que e Ol'gao PSIC� 0pcas :de hostJhd�de -
.

'--- - �- ,0 segUInte ofICIO:

l"oS
.lUlzes e·em consequen- ,ln e In a s· .

N -t -". > -" •• � t ",' � I "O Conselho Nacional de cia a ,um passo da insubor-
� O UI na, a granae a rdCao Desportos, interessado em dinnc:ão pal'a com a arbitra-

d
.

.

zelar pela disciplina nas

I gem,
tumultuando as parti-

C S
-

O as-O 6 no
.

-

competições desportivas, re-,
das, d que deve ser evitado. JN E A. J E

, - comenda à Confederação' a) Fábio Carneiro de lVIen-

d·
p

,... f"" 1)'1'
.

d D t d 'd t"
As 3 - 7,30 - 9,30 horas.

a o mvenc!Ve ."(1fOUr com ,rasI eIra ,e espor os a' onça, presl en e .

NA TÉLA PANORÂMICA

(. ��m:!n�g;OLU�q
. ..

PrD-ntã-�E\ntrega ;�;���:��É����;ti��
. � ... ,

.

.- Louis JORDAN - Joan
\0 "Di.ário Cario- dllà;' '13. Santo, Estado do

'
FONTAINE em: I1,0: Rio;:l�'lCO e Flamengo. 2.0 ;� DELICIOSAS NOITES DE

lenoS de 126 l'ema- Pálrét,ú,,�rSkiff" -- Sta. Cata- AMOR
.

timoneiros e 30 dila, Espírito Smlto, vás10
-
".:b''Tn "r1lscJ'Í- 'A", Vasco "B", Botafogo,

10tuJ'- Flamengo. 3.0 Páreo "lote
�" - Militares: Não apre-
ientaram inscl'Ícões ainda.

o en- L o "Dois Com":
.

Sta� Cata
dna, E. Santo, Est. do Rio,
Vasco, Botafogo, Flamengo.
5.° "lolê 8 Principiantes":
Gragoàtá, Guanabara., Vas-'
co,' Flamengo, 'Ical'Í. .6.°

"Quatro com-Novíssimos":
Quanabal'a, Vasco, Botafo
go, Flamengo. 7.0 "O�l-

.oneiros; trig'ger 8": Sta. Catarina,
remado- E.' Santo, Vas-co e Flamen-

'; Espi
, 15 re-

1'OS; Es
•.s; 6 re-

CASA F'EZRNANDO, LTDA.

" uanaba-
INVENCIVEL

. Podemos adiantar que o

"quatro com" de ;:lanta Ca
tarina-'é considerado inven

oneü'os; civ�I;.O,-�ooljunto com a for
coS';'-27 re- mação de'Hamilton COl'dei
imoneh�os;' 1'0, Francisco Schmidt, Ed
remadores ilon Westphal e Sady Caires
I! Berber tem nada mais nada J
S ' menos que·dozG.vitól'Ías con-I!:�t.at�ticoa, I sec�Itiv?s. .Portan to nada

\Ui'.eos: �. ) j maIs ha a dIzer, mesmo por-ISta, Cata- ,que o espaço é pequeno".

. Cmn (} já f�ímo�o teclado Facit em 2 fileiras.
DISTRIBUIDORES PARA STA. CATARINA

Rua Sa: •.b.nha Marillho, � - ex. l)OstaJ, 467
Fone: 3378

Teleg-ramas: "Canan"
FLORIANoõPOLIS

;;.
I

..

As 4 - 8 horas.
10) Vida Carioca. 'Nac.
2°) CAPITAO FURIA _

Com: Bl'ian Aherne - Vic
tor MClaglefJ

3�) REVOLVERES FU-
i MEGANTES -Com: Tim
Holt,
� -4,0) ·TA,J.1fBORES FEITI( "'WIliliii4àl�IaIiIIt;4Ii1iij�
CEIROS 0/10 Eps.

PreçoS,,: 7,0.0 - 3,50 .

Censlfta até 10 ànos. CiÍTe Noticiario;-Nac .

Preços: 9,00 - 4,50.

tRUQ.tiaW
,

.

As 5 � 8
..
30 horas,

. I �

Compartilhando dos Fes-. As 8 hOi'as.

m'=_'
-

.

rOi"
do Cin, s.� Jo,, I 10) .1'.;,,,,,", do B,.,il.

,

.�.I(mi. �:l�:re;�����: _ Joan N��) ANSIEDADE _ Com:
FONTAINE em· Libertad LAMARQUEAs' 8 horas.

'

I DELICIOSAS NOITES DE 3°) CAPITA'O FURIA

I
Compartilhando dos Fes- AMOR Gom: Brian Ahel'ne

tejos do Cine São José I Technicolor I Preços: 7,00 - 3,50.3a Apre§entação: No Programa:
. Censura até 14 anos .

-Renda recorde no prélio'América
x Caxias

Representou o clássico
oinvilense, entre América e

apurada. Uma ,sbma apre
ciável, como se vê .

Pagaran1 ingresso 3.942
pessôas, a .saber:

Louis JORDAN - Joan
FONTAI.NE em:

DELICIOSAS NOITES DE
AMOR

Technicolor
No Programa:
Cine Noticiario. Nac. '

Pl'eços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos,

Technicolor
No Pl'ograma: .

Cine Noticiario. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 10 anos.

As 4,3Q - '8 horas.
./ 'CINEMASCOPE
Susan HAYWARD

Gnry COOPER - Richard
WIDMARK e�:

.JARDIM DO PECADO
Technicolol' de 'Luxo

No Progl'ama:
Torneio :J::ts Rosas. Short,
Preços: 18,00 - 10;00.
Censura a.té 14 3110S,

Hoje à noite no Estádio
'Santa: Catarina" da Fede
.nção Atlética Catar inense,
Jeverão jogar os quintetos
de Aspirantes e Titulares
lo Clube Doze e do Carava
'Ui do Ar.

O Caravana é o líder ab
soluto, pois ganhou do Clu
')e Doze e do Atlético, por .

con tagens bastante convin-j __
J

cen tes. Já o Doze, perdeu-='
:10 turno tanto para o Ca-
ravana como para o Atléti-
co, estando na última colo-
�ação da tabela. Sendo o

campeonato disputado por
:30111ente três clubes, o .Do-
ze se perder na noite de ho-
je, ficará definitivamente
na última colocação da ta
bela, quaisquer que sejam
os resultados das rodadas
posteriores. Já o Caravana,
estando invicto e o Atlético
com um ponto perdido, tu-
do fara para não ser SUl'

preen dido, dando assim um

grande passo para a con

quista do título. A coloca-
ção nos aspirantes, tambem
é idêntica à dos titulares. O
Caravana jogará desfalcado
de Zé Carlos, o excelente
basketba ller paulista que
seguiu para a cidade de
Santo André, onde residem
.eu s pais. Porém estarão em

reão Aldo Nunes, Sa�l, Os
rnan, Serafim, Platt, Edinho
e Tomé, Pelo Clube Doze, ao
que' parece, não jogarão Ma-
do que não se encontra n es-
'u Capital e Odilon que tam-
'iern se ausentou, Jogarão,
Helinho, Tica" Borba, Kalil,
;onceição e J'u.lin ho.
A entrada é gratis, acre

litando-se que o público a

nan ts do basquetebol, a

-orr-a ao estádio da FAC,
'1a�'a assistir ao desenrolar
1e m3is uma se�_____
.i"'(j·;rW,luc]" ! ------
.,'

.......'� .

------. - ----tc:c-'..�...... _

: Anistia geral pro·
põe a F. M. f�

RIO, 22 (V. A.) ....:..._ A As
,embléia Geral .

da Federa-
ção Metropolitana de Fu�-
boI, reunida ontem à tarde,
,'esol\'eu, por maioria de vo-

';os solicitar ao Conselho N��
.:ional de Desportos anistia
geral para os desportista�
que se encontn1m cumprin-
do qualquer penalidade ou

'.inda os que se encontra-
:'em "sub-judice". A pro-
posta foi apresentada, na

Assembléia, pelo sr. José
Alves de Moraes, represen-
là_nte do Flamengo, em ho
menagem ao C011gl'eSSO Eu
carístico Internacional.'

J

CASA
Proximo ao Lira Tenis,

.

c.om duas salas, três quar
tos, copa, cosinha e banhei
ro, com completas e novas

instalações, aluga-se COD1,.
contrato e fiador.
Informações nesta rcda-

ç3.o.
I

1---

I·

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



S. PAULO, 22 (V. A.) -

Finalmepte, decidiu o gover-
Por cabogramà particular, PSD, mais uma vez, reatír- nador Jânio Quadros escla-
.vemos c iência da ehegadc.t I :na a su.a pUjança_ e a sua A MAIOR" COt�UNHAO DA AM'ÉRICA recer sua posição em face do
da nossa Miss em Paraíba do I Impe�'meavel coesao, reco- problema sucessório.
,T·t onde lhe foi' prestada I -nendando o nome do dr. LATINA Após uma reunião do se-.01 e"

F
.

B'
.

G 11 I '

significativa homenagem pe- .ranclsco enJaml.n _

a 0;- '

cretariado que durou cêrca
Mac Donald �a sociedade local. tí para a futura direção g�- RIO, 22 (V. �,) - Uma das I bi�po� e 600 sace.l'dote� dís- de duas horas, o chefe da

Da Paraíba a senhorinha vernamental do Estado. Mals mais ímpressíonantes de- tríbulram a Hostía a imen- Casa Civil do Governador
Alvína Moellmann irá a São uma vez, também, o PSD irá monstracões de fé f')i dn dn 'la multidâo de fiéis, após distribuiu o comunicado a
Salvador, como convidada:1e às urnas em-perfeita e ínte- ontem p01" dezenas de milha· lima missa celebrada pelo imprensa:
Marta Rocha, onde passará gral comunhão de vontades res de senhoras e moças qU2, O comunicado

quatro dias na bôa terra e_
com o P.TB, organização cujos atendendo ao apêlo dos orga- I cardeal Arriba y Castro, ar- . "O Governador reuniu ho

sob o acolhimento da segun- princípios se identificam com nízadores do Congresso Eu- cebíspo de Terragana, Espa- je, 21 de julho de 1955 em

da mais bela do mundo. os do PSD, na mais estreita .carístíco Internacional, aflu�-· 'lha. Dessa cerimonia reli- seu gabinete, o Secretário doRubens Nazareno Neves -
solídaríedade ern face da,' h- tPDC. Voltaremos a informar. os . � ram à Praça do Congresso gíosa - a maior comun ao f!.:stado, o magnifico Rei 01',

I 1 lt ôbre a via justas reivindicações dos tru-
para receber a Sagrada Co- roletiva já realizada nas A-. o chefe da C.a�a Civil e seuVicente João Schneider _. nossos e1 ores s,' .

-

balhadores brasileiros.
PRP. "gem de nossa quenda CO.H. lUnnhão. Nada menos {le 7íJ méricas. secretário particular, e, após

I B I O dr. Francisco Bel1J'amin .

-o dos acontecl'luenLecian SloviMki - PSD. I teniinea, atravez (O raSl. exposlça '
-

Gallotti é, lncontestàvelmen- ---- .. "_'" � - ..,...._ • .....,..., - -�..........-,;�- ..........,.._,-_·w.-......-..-................. �os que conduzem S. Exa. to-
ce, o homem em cuja fornh-

mar atitude deliberada e
tão cívica, política e moral e

5, T
-

O p
franca em face ao problema

ll1 cújos ideais as aspira-

, " da sücessão presidencial, lá
<ões popurares encontrarr,

com a ,presença do Vice-Go-
i'il'!l ressonância. Homem de

• •• vernador que fez declaração
bem, mantendo inquebrantá- positiva de que não alterarianmw NO CENTRO DO "DIAL"'veis convicções politicas, que os princípios adotados pela
no entanto não implicam in- 9'70 klcs. alta administração, sentindo-
transigências irremovíveis t , •__....;;.. _

intolerâncias desproposita
das, o il�lstre candidato do
PSD e do PTB se lança d.::
alma e coração na sua cam

panha' falando sobretudo ·i,.

wnsciê:Qci;a,s, sondando espe
cia lme�te:_'()s anseios ela sU<J.

gente, - sem se preocupai>
com o que digam os Que n8.:
;em 'a mesma vocação pan!
uma vida pública dedicada,
ante., e - acima de tudo, 1'10

;)cm-cstar social e econômico
do povo. Não lhe importl;ll1!
as ealúni�s; despreza oS in·

:���'�::,�f;,:��'�:a':� a:;,�
I -�-REAlIZÃCÕES MUNICIPAIS

\�:��'e��t�ur:o eC����'1:C�c��, !>�s Estivemos admirand� as 10 metros no momento sendo

; ao ladrar as:mstado dos obras que estão sendo feitas que posteriormente, irá a 1&

:iies.
.

oara a Ponte que atravessa- metros.

�'á o Canal da Avénida Hel'- Sua feitura tem a direç'-ioA já g;orio::;a Aliança So- . .

hCI'!iO Luz, quase no final, jun- do sr. Emanuel Rocha Lm a-
üd-1'rahalhista tem, por- tto a Capitania dos Portos'. res, que já nos deu a de I a-
anta, em Francisco Benja- _

E' pensamento do sr. Pre·· coroby e a do Abrao.
ilin Gallotti o legitimo in·

dfeito Municipal, dr. Osmar Outro ponto que nos e3

Cunha, alargar a rua q'le peitou fi atenção foi o com

margina o cáes, dando-lhe r)leto reh1odelamento elo Jar·

15 metros que avançarão ,:lim "Prefeito Olívio Amo

para' o�'mar, quando será rim" à Avenida Hercilio. Luz
construidn um novo paredào que apresenta um aspecto a·

desde"o Mira-Mar. I dra�ável nos trabalhos i:i

A ponte que está em an ..

I reallzad03.
damento, teri a ltLl'gura dp;

t Missa de r. Dia I
Antônio co,ta do, p.,,,,a. Llno Gonçalv,"' "mma.1

Hélio' Souza Silva e família, João Capistrano -Cardoso e fa

nííli[J.,( Artur Silva Filho e família, Nair, Sílvia e Antônio

cios Passo.> ainda abatidos pelo rude golpe que acabam de

"DEIXA DISSO" sofrer com' a perda de sua inesquecível esposa, mãe, sogra
O popular Clube Recreati- e avó JULIETA FERREIRA DOS PASSOS, agra:decem pc ..

'o "DEIXA DISSO", deverá nhoraclos a todos os que acompanharam na sua enfermi

'einiciar, no próximo domin- dade e convidam seus parentes e amigos pal�a a_:;sistirem
0'0 suas atividadés com um�\ ',a Missa de Sétimo Dia que será celebrada no (lia 20 do COl"

�r�nde reunião a' ter' luga:> :
rentt, segunda-feira, na Igreja de São Luiz, às 7 horas.

'la localidade de Saco Gran- I Desde já agradecem a todos os qu� compa,recerem a

le, na residência do sr. Joã:)'1 êstc [,to de nOS53, l'êligião.
CARTEIHA DE CO;\lERCIÓ EXTERIOR "ia Pereira. A festa como

Comunicado n. 411 :1âo poderia deixar de se�',
A CARTEIRA DE COMERCIO EXTERIOR comunica :·stá atraindo desde já a a

aos interessados que o Com,elho da Superintendência da ;enção elos associados d::t
Moeda e do Cl'édito, em ,sessão de 12, de julho de 1955, deli- lueric1a agremiaçã.o. Fala -se

beJ'ot� cancelar a autorização concedida por decisões de 10 [ue a coordenação da domin: NACõES UNIDAS, 22 CU. i:wo'sões p,u-ticulares, em

LO)' _ 'O E,tudo ,Econôm:co eGl1sonancia com o aumentoe 22 de março de 1955, para licenciamellto ele importações ,,\'ada do "Deixa Disso", esta-
d a' a cal>�"O do vel'eac'!ol' Bal- A·.··.'ll',ll· da ONU clemonstl'a na procluçiio total n�cional,ele el1xofl'e em bnJto, e eobre, para pagamento em moe a

> s

c1� país que não o de origem ou procedênGia do produto. jicero Filomeno, seu ex-pre- fiue o comércio l11u:1dial S\l- de qU;1se cem por cel1to.
-

f 't d
.

d t· ta" 'I'clente e fl·!l.'ll·" I-nul·to estl' _ b··'·"I, em 1954, U um novo alto Na Bélgica, Noruega eFica-m ext.intos, assim, os €.€1 os os comunIca os nn ,"" �L _ L

1, L S'I')€r;O" F 'anca diz o relatório,;,.�eis e tl'iJ1ta e sete, de vinLe e seis de março de 1955, ela mada nas rodas do clube, nive, sere por cen o ., • - 1 :,

Carteira, permanecendo, todavia, em' vigor as disposições l)rincipalmente peb sua ha· ao alto nível ele Hl53. i poreetagem de expans&o su-

l 30 d 5 10 1954 1 q lal', bl'll'dade n·o P1'(1)"}'0 do" "co- O estudo desta vez Íi1tiLu-
I
lJiu ainda mais em 1954, teltl,-objeto elo comunici1( o , e

-
- - ,segunc o as l " _ �

será, l)ern.l1tida a impOl'Lação de eobre originário' do Chile mes-e-bebes". lado Relatório Econômico: do sido o n1:J.ior ::nunen u

n"se1.e J'a' af':l>adecelno,s o 1953-54", !Jublicaclo no dO-" l'ê'gistr-ado na França.e procedente dos Estados·Unido.> da América, amparada por _/� • __

pl'om�ssa de vênda ele câmbio em elólares chilenos - US$ convite que nos foi forll1uh� �JÍ�go,. diz que a, pro��u:�.:�: SIL
-

NCIO IChile - desde que julgadOS convenientes os preços e com- do para comnarecermos a lll(lustnal nas de,110Ct'l-CI"", E
.

.

,. .

d B C t 1 r"esta de ctO·,t1'••·:ll'_'.o, do Cl·l',·O"
'

PlH'o',)élas subiu em 8 pOi" II, \
JOAO p.E,S,SOA, :...)2 rv. A,.) Iprovadn; ern ciWa \ easo, a eonco!'oancla o anco en I'a .

"_. \
,

do Chile. I Recreativo DeixJ: Disso, lU eénLo em 1954. A Europa 0-·1-- Ter" llllCiO hOJe a (�l'l- !

Rio de J_aneil"O, 16 de julho de 1955. apl'azivel pl'oprieclade do SI'. 'c:lc1entill demonstrou um �t'l·· mcira Seman:l (:0 Sllel:CIO), I
F"] D' t ! João Pio Pereil'a. Estaremu-s' m:,nLo no consumo p,"osoül e I promovida l1ei:t Deleg:lcia ele(a.) Ign:lllio Tosta 'ii l() - Ire ar. I

': lJrnp,n,ntC:R. un1U exp5.:ns[.lo continua n";L:i I 'Transita. -- l(aJ Adeltí10 DebsncdHo - Gerente. __ wd. C_

�--'ii�rianóJlolis, Sábado, 23 de julho de 1955;
-----_._----'---------=- ._._-------------_

....._-

Na Assembléia
NOMEAÇÃO DE COMISSÃU Consoante telegrama. do
A Presidência, na forma dor Ilustre Padre Afonso Uerpívk,

disposto no artigo 13, n. XIII de _Tubarão, as' �olenidade�
do Regimento Interno, tendo terão lugar nos dias 14 e 1.)

em vista o requerimento rír- ele agôsto próximo ..

mado em 7 de iunho findo" Presidência, 18 ele julho de
"

pelo Senhor Deputado Paulo

Preis, em que solicita seja
designada uma Comissão E&

pecial, para representar esta exercício.
Assembléia na posse de Dom
Anselmo Petrulla, prímeíro
bispo da nova diocese de Tu�'
barão, resolve instituir a COO'

missão Especial e convídan

e designar para integrá-la
os Senhores Deputados:

Paulo Preis - PSD.

Epitácio Bittencourt
PSD.

STA. ALVINA
MOELLMANN

1955.
Olice Caldas -' 2° Vice

Presidente da Assembléia em

João Caruso
- UDN.
.

Ruy Hülse - UDN.

Olice Pedra de Caldas
PTB.

Volney Collaço 'ele Oliveira
- PSP.

CLUBE DOZE DE AGÔSlO
Brilhante programa comemorativo

'1 3a. vez no�sa Capital.
A famosa orquestra ani,

lará as danças, durante to

lo o encontro brilhante d

lOssa alta sociedade, até a.

naelrugada, o que certamen

e será uma grande atração
mra o nosso mundo social.

Haverá ainda para est!1

Chamámos a atencã,1 dê

nossos leitores para o bri

lhante programa das festas

com que se comemora o 830}

aniversário da tradicionr.!
wciedade que se desenrolará
durante toda uma semana,
culminando com o cintilan

te BAILE DE GALA no dL<

11 do mês entrante, quand.o �'adicional reuniâo, orna-

11:\vera o maravilhoso desfi - 'nelltilç'üo especia1 da sedIO

le das Debu tantes, com:) ochl! do Clube como nos a

também a apresentação da nos anteriores, organizada
r:;mosa orquestra de renome

I
pelo sr. Eduardo R?Sa, COI1I

inlel'1ucional OASSINO DE I \(1uele gosto que nos conh�

f::;[;iVILHA que irá visitar pe- cemos.
----------------------

Julieta
Faleceu domingo último, após prolongadOS sofrimentos,

cm sua residêtwia, a exma. sra. d. Julieta Ferreira dos Pas

sos, esposa do sr. Antônio Costa dos Passos.
.

A extinta erã filha de d. Herminia Ferreira, uma das

maL antigas moradoras elo distrito de Samba,quí.
Deixou (1. Julieta a seguinte descendência: Yolanda,

I':lsada com o sr. Lino Gonçalves; Áurea, casada �om o .sr.
n':;lio Souza Silva; Donatilia, casada com o sr. Joao ca�ls
tmno Cardoso; Antonieta, c::lsada com o sr. Artur �ll�a
1":1110; as sehhoritas Nair e Sílvia e ainda o menor �ntonw.

O seu enterramento foi realizado seg'unda-felra, no

Cemitério cio Itacorobi, com grande acompanhamento.

-"--------·-·--"CINE SÃO JOSÉ"
As comemorações do 1 o aniversário

que tem desenvolvido no se

tor de diversões, com suas

núrnel'as casas de espetá
�ulos, espalhadas por todo c

:�staclo.
Do S1'. Jorge Daux, tivem:)�

) bl'BZer de receber agrade
'imenta:; pela nota dada sô

re o aniversário, ,como tam·

lém pe:o papel de incenti

'/�mento que a Imprensn, te.] .

cl�do ;1.0 seu 1':11110 de negó

Quinta-feira,- às 22 hOras,
os diretores da Empreza
Daux, por motivo da data

l'estiva, oferecemm um sa

boroso coqu.etel aos seus a

migos funcionários do Ci�·

cuito, estando presente à re

união, aproveitámos a opor

tunidade, em nome dêste

�liário, para levantar U)11

brinde a prosperidade da:s
Estnbelecimentos "José Daux

S. A. Comercial", pela açào ('ios.

Banco do 8rasil S. D.

'''Comentário
Lido no Prourame

11

A Voz da Aliança Social-Trabalhista RIO 22 (V. li.) - Coube

I
arcas e Núncios Apoc,tóiíco;

a d. J�ime de Barros Câma- da Santa Sé na América Lê'

ra, cardeal-arcebispo do Rio tina e �ue se er:c?ntram ne3:de Janeiro, fazer ontem a ta capital particípando ela"

apresentação, ao presidente solenidades elo XXXVI Con

Café Filho, no Palácio elo gresso Eucarístico Ú1tEl'l1:1-

Catete, dos Cardeais, Pa.tri- .ríonal.

VISITA' DOS 'CAJ<DEJ\IS .AO SENHOR
CAFE FILHOdo Dia"

exercia.

o dr. Francisco Benjamin
Gallotti é um candidato já
vitorioso na ccncíêncía elei
toral de Santa oatarína. E:::·,

colhido em memorável Con

venção do PSD; apoiado pe
la unanimidade do PTB; fir
mado nas mais legitimas as·

pírações do' povo, - o dr.
Francisco Benjamin Gallotti
irá às urnas de 3 de outubro

Recebemos, desvanecidos, o . do de apresentar a V. Sa. os

seguinte ofício da Federação seus mais 'cordiais agradeci
do Comércio do Estado .íe mentes pelas puulícacões Iei

Santa Catarina: tas nêsse periódico alusivos
à data do "DIA DO COMER�

- "Senhor Diretor: CIANTE".

A Federacão do Comércio Reitero a V. Sa. os protes-
do Estado de Santa catan-.' tos de meu apreço e dístmta

I _

na, térn a grata satisfação de
.

consideraçao. c-

se dirigir a êsse prestigioso João Jorge Mussi, pres.
órgão da imprensa, no senti-'; dente em exercício".
............., G.U6.»>;if...

>Janio licencia-se
se bem S. Exa. em manter :'I,

mesma atitude que a que le
va o Governador a .hcenctar
se, ficou assentado, com :;.

provação unânime, que o sr,

Jânio Quadros solicitará !l-,

cença à Assembléia Legisla
tiva, por dois meses, para [18·

sim, afastado da chefia do'

Poder Executivo e como sim

ples cidadão, entregar-se a.

campanha que reputa- índí s

pensável ao bem do regime
democrático".
Demitiu-se o Chefe da Casa

Civil
S. PAULO, 22 (V. AJ

Urgente - (Asapress) - Em

represália a decisão do go
vernador Jânio Quadros em

licenciar-se do Governo por
60 dias em pról da candida·

tura. do general Juarez Tá

vora, o sr. Antônio Quintani
:ha, chefe da Casa Civil clo.�

Campos Eliseos, vem de soli
citar demissão do cargo qlle

Vice-Governador, eís a ; pienrlor: r.uer um govêrn»
garantía duma verdadeira I realista, hOl'nem-do seu dia,
restitníçãa 'de sam« Catad· objetivo e' alertado, desin-
11:t à nobre trilha dos SO",:; compatlbllízn do com doutrt
destmos htstórtcos, restau- nas que não consultam as

rada nas suas rínancas, 1'0- imediata" .1ecessidades ela

empossada na primasia elo terra e do povo. E êsse ho
seu sistema educacional, re-I mern,

êsse restaurador duma

cuperada nas suas aquisicóo., -politrca de justiça social e de
culturais, restabelecída no. solidariedade humana - é
seu sistema rodoviário, redi-I o dr. Francisco Benjamin
viva no civismo tradlcional I G?Jlotti, ilibado candidato da
ele sua altiva gente! I Alíanca Social-Trabalhista,
O e Ieítorado

'

catarinense, I que o' levará às urn�s acon�
exausto ele desencantos, con- ) panhado do dr. Jose de MI

ríante na capacidade ele sem' randa Ramos, ilustre candi
rílhos para conduzirem ,� dato à Vice-Governadoria do
maiores triunfos a gleba que- Estado.
rida , repudia as promessas Para a vitória, pois, pesse
'fãs e não quer a continua- distas e trabalhistas, com o

çâo do que aí está, no achín- dr. Francisco Benjamin Gal
calhe a tôclas as elevadas tottí, o futuro Governador de

Santa Catarina!

.�.� � ,. ,._..._- _ ,..- _
..
_ lIII _-_.. ÕOÕ .

HONROSO AGRADECIMENTO

vindouro com a certeza de

que delas sairá consagrado
para exercer o cargo de Go
vernador do seu Estado. E:l

ganavam-se os que se prepa
.avarn para festejar uma

dispersão nas fileiras pesse

distas, no falso pressuposto
de que as fôrças do glorioso
partido que detém a maio
fia dos surrágtos no pais dei
xaria de oferecer frente coe

sa em Sarrta Catarina. O
rórmas elo nosso passado es-

.c OUÇA A PARTIU DO PRóXIMO DIA l° NADA DE ALCOOL
HORA DO DESPERTADOR""A EVANSTON, Illinois, 21 (U.! damas da Sociedade de Tem-

PJ - As senhoras da Soci�- perança lembraram-se de

I elaele Cristã de Temperança que em Yalta e POtSd�1l11 os

dirigiram um telegrama :10 "Três" ,haviam leva�tado um

I presidente Eisenhower ln sem numero ele brmdes.
I qual lhe pedem com -imenso

,

empenho que nenhúma be- "Esperamos, escrevem ?to.

bida alcoólica seja servid�.1! presidente as senhol'a.s da
aos Quatro Grandes durante' Sociedade, que nenhuma be
a conferência de Genebra. ! bida alcoólica será servida

Como os jornais aludissem, l durante a conferência, pal'
,10S últimos dias, a umrr I ticularmente quando foreal

"carga de vodka" recebida tomadas áS decisões mais im··

em Genebra pelos ).'ussos, as
I portantes.

Um prog-rama inédito no rádio-catarinense!
Uma lll'odução D. N. Polidol"o

Na sua emissora

RADIO DIFUSORA DE LAGUNA - ZYH-6

Das 6,30 (la manhã às 8,00 hm'as
J DIA l0 DE AGôSTO

----------------------�----------�---------�-----

',fA HORA DO DESPERTADOR"

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

D� TAVORA AINDA NA TENDA 'DE
OXIGENJO

RIO, 22 (V. AJ -,- D. José verdadeiro estado de saúde.

Távorà, Bispo-auxiliar dr) Ao sair da cama, porém, d.

Rio de Janeiro, está em fran· Távora entrou em fase de re

ca recuperação na Benefici- cuperação.
ência Portugu�sa para onde A irmã Marina, da Bens

fôra conduzido às primeiras ficiência Portuguesa, infor
,horas de auarta-feira acome- mau-nos (ontem) que d. José

ti<:lo de e�farto do miocárdio

I
Távora, apesar de bem me

Um ataque sofrido na ma- lhor, por medida de precau
nhã de ontem, ori�inou no -I ção c.o�ti�uará sob a tenda

ticias alarmantes sobre o seu! ele oXlgel1lo.

.�rprete elo seu pensamento
unto do povo; e, fazenelo-o
',ompanhej·ro de chapa de
osé de Miranda Ramos, o

.:andidato das duasíagremia
;ões partidárias ao cargo d�

'li.ce-Governador, e.'>tá certa
Je expressar, na insuspeita
� digna �mpanhia, o mesmú

.'érreo pro,W)sito de exaltar a

1istórica terra de Santa Ca.-

Petel'

tarina pela elevação moral
ias que vão dirigí-la, dando--
11e' o melhor de sua intel:-

gência e de suas energias.
Francisco Benjamin Go.l

otti, para Governador, e Jo
é de Miranda Ramos, par:t

Quando recebia um abraco do Tolcntino, seil

leal adversário, o deputado Jorge Lacerela confessou

lhe: "Se eu tivesse o teu físico, Tolentino, já estaria

eleito". Das duas uma: .ou o Jorg'e não se cOl13idem e

leito ou queria o voto elo amigo. Em ambos os casos

uma parada dura, quiçá impossível..
-

- Quem desce a Catedral é atraído por uma 'pro
paganda dos Candidatos da Frente Democ.rática, pin
tada no muro elo jardim da Praça ]5, com os segujn�
tes dizeres: JOl"g'e e Heriberto. Nada mais. Ontem UlT'.a

senhora lendo li in!,>crição, voltou-se para a filha e cUs

se: "Parece até participação. Jorge e Heriberto noi

vos ... "E um riso alegre tomou conta elas duas cria-'
.

turas na manhã enSOlal'lHla e fria.

------.._-'----

COMÉRCIO RECORD

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


