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Nos meios níponicos se diz.
,

A que Malik que recém esteV']
VOLTARA �m conversaeões com o mi-

ÉXISTIR? nistro doExterior vvacneslav
SANTIAGO DO CHILE, 27. Molotov; talvez tenha novas

CU. P.) � O govêrno preten- 'prppostas para romper com CI
_

, . de revogar a Lei. ele Defes:�. :i�passe nas negoclações rua-

Sane·lonada. �n8t �r·l·gos. Regula �s pr/o'xímas eleições h Democracia, -permitindo a. s·o-japonesas. Malík .e MR1:-
, UI u I lU U • volta 'a' leaaüdadedo. Partido sumo to 'discüt!i'atil pela últh

RIO 27 (V. A.) - Como duais, institutos de prevídên- O presidente e o více-pre-

!
ráo fazê-lo em g,ualquer sec- mover no dia da eleição,.�on"" oomunist�, proscrito. desde {na vez: a, 15 do correntepou-

-tid�moS, o presidente Ca- ; cia ou qualquer estabelecí-.' sidente da República pode- cão da circunscrição eleito- o fim de impedir, embargar setembro de' 1948, -quando foi' co' antes elo ériviaâo sovi:,t;

�: Filho sancionau a nova lei' menta de crédito mantido, rão votar para presidente e' ral em' que estiverem Inseri- ou, I:'audar � exercíci�o do su- promulgada' dita legislação. co embarcar �al'a Genebra.

,�·t' "'1 cujos dispositivos II pelo govêrno; participar de: vice-presidente ela Repúbli· I tos. Irágío, a concentração de e- Um porta-voz oficial disse Em fontes' japonesas, d�'·
Cid ÜJ... '-! _
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• f ilarào (j próximo pleito a qualquer ato para o qual se ,ca em qualquer seccao elei leitores sob qualquer' rorma hoje que o Partido ComUliis- pois da reunião, se Informou

�e:ie outubro, dia que será II exija quitação .do serviço mi- � toral elo país. Contudo, se ] Depois de assegurar apre, e o fornecimento gratuito �e ta ,poderá Inscrever-se no re- que não houve qualquer pro

c,ons,iderado fer�ado nac�o�al Iitar ou h�pôsto de -rendt.. I quiserem v�tar para g?ver-jl sen?,�
ele fôrça fe?eral à dís- alimento.e transporte coletí- gístro eleitoral e todos os ci- gresso substancial para SOIU

nara a realizaçao de eleíções Um dos artígos da nova lei nadores, vice-governacore s, posiçao das autoridades com - vo, commada a nepa de 6 dadàos ao mesmo filiados re- cão das questões reiatlvas ,:,.

�� todo o país. diz,que deverão ser organi-I senador, deputado fe,deral ". pet:ntes, para .gaJ''1ntir o '1' == a. d�:S a�os de deten cuperarâo o díreíto de. v�to. !;epatriação C!OS prisio�lei:'os
r O novo diploma legal, que zadàs .mesas receptoras nas

I
deputado estadual, so pode- I pleito, -a nova lei veda pro- cao �os mrratores, . Espera-se que o presidente de guerra e as reclamações

contêm 81 artigos �nume�o- vilas e povoa�os, assim co�u �������-�����'��� .Ibanei solicUe esta se�analterrUoria� s�bre o.a�uiP�-
S03 parágrafos e all��.as, �n- 1103, es�abelecl�'l,e!lto,: de ,ln. Z7 s�earw'TP'i'P5't';*1t33:i'5F'5=_.I!f1R' r' r ao Congresso a revogaçao da i �ago das Kunlas e Ilhas ad

troduz diversas ·modlÍlcaçoes ternaçao coletiva, mClu.'l't.·1 lei. I Jacentes.
no Código Eleitol;al, altera a para cegos e nos Ieprosárto:

I'M,0',.8AL,-1,0A'D')' .,.,E,
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'ec1acão de alguns artigos '; onde haja pelo menos cm i I
reno'�a outros. Entre as íno- -1Ueritaeleitores.

� I PEDIDA A SUBSTIT'U'ICA-'O
vacóes ela lei, destaca-se o Todavia, não poderào ha .

.

.

'-', ,,'
arÚgo 3ô, "que determina a ver secções sleítoraís em ta-

. JACAR�A, 27 (U. P.) - Os' Na ausência elo presidente
existencia,ele recipientes com zenda, sitio ou qualquer ,Oll" dirigentes' ele cinco partídoa da República, Achmet Bou-

tinta inelelevel nas secções' e- tra propriedade rural prrva I políticos da Indonésia enca - karno, que efetua uma vísíta
'"

1
. _.

tíndo 11'
I Yalerá a ):tml," a denunciar as imoralidades .admin;strati�às do atual eovêrno? "d t f" 1 E·t íce presleílorais :1 fim de que o e el- da, mesmo nao exrs H ',' f .. receram, ao vlce-presI en e o icra -ao gl o, o V c - ,-' ,�l'

,

it 1 'd' 'blbo I Valerá a pena provar ouso ('''�:�., {1!,'ll1i�1'1'':'<1 núbltcos na eampanhados eandt- 1 d H tt d t Hatta recebeu e acet
cor logo após deposí ar o vo- loca pre !O pu ,(.; .

,
"1_ .. , , ,,�- <' / Mo 1amme e a a que as- en e '"

'

.. '"

to 'n:1 uma, marque o dedo I datQs da. Frente Democrá tlea?
'.

suma o govêrno e su�stittla' c tou a renúncia de Sastroa-

mínimo da mão esquerda Somente poderã.o votar Cli: i
-- ..

Se essas denúncia,., e 111'0vaS fôss-e;11 feit!'s 110 sentido _cllf o sr. Go�ernac1ol' - primeiro ministro Ali Sastro- midjojo. Opinou o porta-voo
com esta tinta, �ql.1e sOf!lente secções eleitorais diversa'c aquele que jura'va só alllic�Lr 'os dinheiros do }10\'0 em obras' iíteis à coletividade - aJ;11idjojo, que renunciou on- que Hatta é 0- homem qu:::

ües::tp::trecérá doze horas de- daquelas em que tiveram seu'
.

coibir os abusos é tesponsabill7.al' ós co,ncU:;3[01lários, não \'alerl::, a pena! E não tem. pode unir os partidos politi-

pois, no _mínimo. ., nomes incl.uídos as seguint�<, va:leria porque o lll'imeiro rCSI}Onsáve� puf' êsse avanço nos cofres 11(�blicos, ciente Os ch�fes dos partidos Mu- cos em luta, e assegurar :l

ES�:lbel�ce um dos arts. �� pe!,soas.: o presidente �� o. �i -�l
e consciente das imoralidades, é, com todas as letras, o sr. Irineu Bornhau�el1. cullnano, Socialista, Demo- realização de eleições gerah

nov3, lei eieitoral que o eleI-1 ce-presIdente da Republica
i

Mas valeriio nossas denúncias e nossas- provas }JfUll que o Povo, a 3 de (lU- �rático: Católico e Cristão, se a 29 de setembro, c.onform,�

tOl' que eleixar ele vot'ar sem governadores e vice-governa, I tubro, l'irofira o' seu' julgamento, Ilas urnas. 0i1trevistaram com Hatta e o fixado.

caU.3a Justiücada perante, o dores; prefeitos, vice-prefei· " Vejamos, pois, algumas (las falc-ahuas que l}Or aí, andam: :he expressaram que, em sua

juiz até�trinta d�a� d�pois .da. tos e vereadOl:es; o juiz de. 10 - EIHÍuanto aqui na Capital viy(mw:; üe quando eln quando sem luz, eu- . :Jpinião, é êle quem eleve di- ------- ... ----.,_

realizaca3 ela. ele Iça0 111C01're- paz, os membros do Senado, quanto ning'üém pode lig:n um fogão ou qua-lquer apar�lh� ele maiur consumo de cigíl' a Indonésia, na crise a� REGRESSO'U
"i em 'multas de cem a mil Câmara e Assembléias Esb. 1 enel'g'ia, o Dit'etor da PenHl'ilciária, usando veículos oficiais e em}Jregal1rlo reclusos �ual.

'

RIO, 27 (V. A.) - A bor-

i!l'uze;l'os eobraveis 'mediante duais, os candidatos a pre3L i pagos pelos (Til!heÍl'os d,o l}()VO, consLróe, lá no alto do MOl'ro. da Cruz, um grande . Os c�nco partidos são con- do do "Augustus" que deixa"·

executivo fiscal. depte, vice-pr'esidente, go .. I letreiro luminoso, tIe lll'Opaganda das candidaturas 'Lacerda é Heriberto IHilse; tl'ários ao govêrno de Sas-tro- rá a porto do Rio amanlú,
Sem prova ele que votou, vernadol', vice-governador I·

2° - Embont seja ]u'oibido por lei, )lal'a o noticiário político referente às

I'
i\'midjojo, que renunciou por viajará o legado' pontifici,j

.1Jfi.gou a multa ou se justifi· senadores, deputados fedel'�i'" candidaturas da tal Frente Demúctiltica €EÜ sendn usada a estação de i'ádiô da haver perdido o controle do Dom Bento Aloisi Masella.

cou devidamente, não poderá e- estaduais, prefeito, vere;);, I Polícia Militar; exétcito, por motivo de sua! Juntamente com o carcleJ.l

Ó eleitor insc}-'evel'-se em con- ,dores; os compone�tes. d" I ..i 3° - Só os que não toem olhos de ve-l', ig'uol'am de lmde e:stá saindo a jiropu- divergência com os coman- I legado seguirá- sua grand\:l
C\.11'SO ou prova para cargo mesa receptora, os flscalS c g�tndf. •. em :cartazes, dus Sl'S, Lacerda e Hi,ilse; ;[:::.n tes militares acêrca d), comitiva, constituida de bis-

lY(';b1ico, investir-se ou em"'l delegados elos partidos, 0,< I
" '1° - O cano do Palácio, PG-3, ChCV1'old, de côr cinz!l, disfal'ç,Lllo dl! p;lrti- nOÍl�eação de novo chefe do pos e arcebispos, além de OU"

po,sür-se nele; irecebeJ' ven--I quais votarão peE�nte as n:e· i tieulnl', com a chapa Gil, andou até há dias em Call11ianha política; cslrcdo-maior. tros cardeais.

cimentos, remuneraçao ou: sas em que esteJam serv111-1 50 _. O Cal'ro oficial,' da Secretaria da Fazenda - S. F,-� - Chevrolet, de &$•••GIi..,"S••••••••••••;4t••••••••••••••••••••
'salário ele. �mpr�go pú�l�c��J;l�j. Ó jui� efeitor,al em ,qua��. I cór preta, COI'�l a cllapa particular 11, 462, arlll.Gil, e r,in(la deve amla.r, no Sul, a

'Irr. rémi'lS :G"'--S(,),'Cl'êITudes l'·"tte' I (lueJ;/seccao da zona SOD sn" I • $tl';viç9 dlil- .llpL".aK;.i�l4�".l'-j.;.f�P'.t�ilA'1! *.�X 4I�'''�e�HL nrlfsa,.{..:eQl!.!-",motJl1'.í}.''("11. ti'O��{lílf.. \J. ...� ••"'"
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•• �_:_ .-�. �-:..: I �_I""",,'f<:.{ ,��. "4.t-.'��������lt!�Al.��.tJ��l����c::ti�?�
economia mista ou proveiatos ,-jurisdi.ção. Essa' permIssao I, ll-ata des,lu;;tar� '. ' ,�' ",.', � .
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'd'a inatividade; participar de! está condicionada ao âmbi- 60 - Em Ilivers:is lfqí�rtiçÕO:5' púhlimti'l,' l.h�itü,nmte' cjjlclilll:t;�, e:_x1ste1l1 funcio-

(;oi1corrêl�ci" públiC�� ou ad: I to �e atu�çã?, de c.ada un,.�' nários encarregados elo aU6Ülmento eleitoral !l,a U. fi, N., � nos respeétivos lll:édios
mimstratlva da Umuo, d,)::; i Ass1m o governador pode." estão afixanos, cOlltl'a expresso ll,isllO!,itivo legal, Cft�taze;,;1!d()s sl's. Lacenla e,11:iilse,
Est:ldos, Territórios, Municí-l votar no seu Esta��, .0 pre Bastarão esses' fatfJs pam €\'itlenciar qlle na.s iiiloÍ'ulidaíles colaboram as

jjlOS c i>L.trito Federa.l; obter I �e�to no seu mUlllCHJlO e.,c mais altas autoridades do Estado, {lesde o Governac1r.r ao Inspetor da I. V. '.r, p"
. empt'egtimos nas Cmxas E- J UlZ de paz em qualquer di->' (lo Secretário da Faze'nda _e candic1àto a diretores de repartição. Bastará. essa pre-
conómicas Pederais esta- trito. . . .

.

sença de responsabilidades no uso indevido do dinheiro do Povo, }>al'a a cel'tez;.l,
de que nossas del1:úncias apenas despertarão Il'al'galhada;;;, nos grupos a.[l'onÔmieo3
das Íliscadas e. champal1hotas,

'

Mas o Povo, ju;z se,'cl'o e iIlexorávêl, dará a 8Un. sentclIl;:1 a 3 de outubro,
li: os :lllfoveitadol'es' do erário terão, nesse dia, justas suas conbs,

....
I

RIO, 72 (V. A.) - O minis-

-
-
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:.� .��.��i�;�;�?�tlfla;QE�'JN1.-J�..� ... l.�,�"�,� _��. 'L: 'j:' ,

r JERUSA1.EM,27 lU. P.) - 'gem; Ma,{.os resul.tados cün:-c'
I Os primeiros resultados es- da não permitem revebr a

I panos ela eleição parlamen- ten'Clência do eleitorado. Es-

tar de' Israel deram 'hoje ao ses resultados correspondem
Partido' Trabalhista Soci�ll a;' ,14.700 eleitores em 132 n1-

o TE�PO

s. T.· F.

I
D
...
.emocrata uma certa vanta- deias. Os trabalhistas COriS2'

guirám 36.200 votos e 'o grn·

NELSON HJJNGRIA po socialista da eftl'ema es

RIO, 27 (V. A.) - Tendo querda obteve 3.000. Os de-

;ido eleito pelo Supremo Tri- mais sufrágios são distribui

')unal Federal para substituir dos entre os canelida tos ele

) ministro Rocha Lagoa, que outros partidos, que em nú-

:o111pletou seu mandato no mero de 19 figuram nas elei

fr.ibunal Superior Eleitoral. ções. Calcula- se que compa

(:01110 juiz substituto, tomou receram às urnas de 75 a 80

vntem posse naquele alto ca1'- por cento dos eleitores. Du

go o ministro Nelson Hun- l'al)te as eleições foram efe

.:iria, A posse .realizou.-se na tuadas umas seis ou mais de

pre3ença do ministro Edgard tenções. Reforços da polich
Costa, presidente, e demais impediram que a alteração
j'uizes daquela côrte de jUsti-1 da ordem _assumisse gravida-
ça eleitoral. de.

,.._'

..................., .
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CORDElL HULl
Tiveram lugar os funerais, em

simples cerimonias
WASHINGTON, 27 (D. P.) ,Trujillo, da República' de S.

_ Realizaram-se ontel}1, em I Domingos, e outra de cravos

simp:es cerimonias, os fune,- bra�cos, azuis e .verme�ho;;,
rais ele Cordell HuH, ex "se- enViada --pelo preSIdente da:

,

cretário de Estado. Diploma.. refe-rida República, Hector'· RIO, 27 (V. A.) - O Siw

tas e altas autoridaeles no'.:'- Trujillo. dicato dos Bancários acaba

te-americanas do presente e • ......_......................,.._._;..._................... de impetrar n).andado de se-

do passado assistiram ao en- gurança ao Tribunal Feder8.1

terro de Hull, que faleceu no DEF'ICITARIA de Recursos a fim de compe-

sábado, aos 83 anos de idade. RIO, "'7 (V. A.) - Segun- til' a União Federal ao paga;
Em -toda a exten.são da ave- do o boletim de "Inf01'111'3.- menta dos funcionários dos

nida em Que se encontram as ! côes Semanais da Argenti bancos em liquidação extra·

cmbaixa�;'s viam-se bandei- t ;a", e�lita,�lo pelo es?ritóric :u�icial, banc.os es�es co�oca
ras a melo-pau, em homena- de expansao comereml do do, em tal sltu.açao paI de

gem ao homem que. dirigiu, Brasil no país vizinho, nos creto governamental, ,deven ..

durante mais tempo que Otl- quatro primeiros meses dest·," do, pois, o poder público,re8-
ko Qualquer, as relações ex- ano as compras brasileira, ponder pela indenização in-

crnas dos Estados Unidos. na Argentina, ascenderam:{ tegral, segundo interpreta"
. .Era conhecido com'o o "pai mais ele cem milhões de do, qDO da Consultoria Jurídica'

elas Nações Unidas" e como lares, enquanto as comprn.s· ào órgão da classe bancária.
. o propulsor da política de, platinas em nossa terra fo'

boa vizinhal)ça do Hemisfé� mm inferiores a \trinta mi·

rio. lhões.
Na Catedral Naciona� de Somente na parte relativ8

Washingtop, os embaixado- a frutas as nossas importa
res e mini.stros ali congrega- çóes atingiram à cifra de no

dos não úuviram extensas o... ve milhõ�s e meio de dól'ares.

rações funebres, limitando -se ao passó que as da Argentin:.l
a c-erimonia a uma curta em- foram da ordetn' 'ele q1.\:itrc
bora impressior:ante liturgia milhões e meio.

episcopal. O bispo Angu3" - -

Dun fez o elogiO, escrito' es- ·H.das frescas. AGITACA-O NO EOU'ADORpecialmente para dar g-raças COOPERAÇÃO -

Temperat\ll'aS �� :mxtrema� I
'..

.

,., .' ....
a Deus por te'r' permiticlõ ao RIO, 27 (V. AJ - Sob a "1e ontem: Máxil11:1 14,3. MI- QUITO, 27 CU. P.) O 'policiais da cidade. De outm
,<extinto prest'ar "mUlitos' a- )residência do ministro Ca- lima 12,1 . minist\'o de Defesa, Pecl�'.o' parte, ontem à noite, foi pre·
nos ele sei-vic� à Pátria tl'a- milo Oliveira, secretário ge· lV!enenclez Gilbert, declarol.:! so nesta capital o ten. Cf!.
tando com �abedoria a�sun- mi do Ministério das Rela- que reina tr.lnquil\dade �rn I José Suarez Arcos, que há
tos úe Estado, por ter tr�ba- ;ões Exteriores I�euniJ;am-�c . CARL JUNG todo o país, mas ao mesmo duas semanas fôrfL posto em
lhado com ener�ia e paciên· ontem no Itamaratí as auto- ZURICH, Stf.ça, 27 (U. P.) tempo anunciou, CJue se dará: disponibilidade. Em fontes
eia abrindo os caminhos en- I rielaqes bl'a.sileiras

e

norte-I-
O celebre psiquiatra carl, a conhecer, um comunicado. informadas se diz ,que a pri·

tre as nações em busca d�' americanas incumbidas' ele Gustav ·Jung, comemorou seu das' forças armadas. O esta· são do militar foi devida a
uma paz. justa e duradoura I exa-nlinar os problemas da I 80° aniversário natalício. Em' do m�ior geral do Exércit0 motivos políticos. Esta inusl
e por ter tido coragem na

I cooperação entre o Brasil e sua residência de campo, per- i trabalhou sem interrupcãiJ bda atividade nas esferas 0-

aclversicl:l.de". i os Estados Unidos no qúe se ,to daqui, passou o seu nata-l até ele madrugada. Em G{�a- ficiais tem feito crescer os

.
Entl'e as coro�s; havia �11li1 : rel'cie à .vtili:2'�aç�o industl�ia! .líciO �ranqüilamente na cO�-I' y��:ü�, se conGentra.r�m ho rumores de que existe agita

enorme de orqmdeas env1ad't qa energia atomlCu para fIUS p::lllhla. elo_' parentes e aml" eCllflclO da zona m1lltar a·; ção política nas provincia,:; I
pelo generalissimo �Rafael industriais '80S íntimos.

,

.1 Rutoridrrdf:5 clvie, lYtilibl'e3 f .ie AZl.lay e EI Oro. -I

Mondado de S�,
gurança contra

.
' a União

Alteraçôe's' no regimento inferno
RIO, 27 (V. A.) - O cor;-I único - no julgamento dos

;;elho Federal da Orelem dos
I agravos a que se refere o pa

Advogados. solicitou o reexa -

II r·ágrafo terceiro do artig0
me de d01S pontos do regI, cento e noventa, terá o agra
mento interno' do Suprem') I vante o prazo improrrogáv01
Tribunal Federai, aprovado I de dez minutos para, a S,us
em sessão ele 3 de junho ú}'1 tentação oral ele suas alega-
timo. Pronunciando-se a 1'e8- cões"."

peito da solicitação,-- a com\';,
são do Regimento, integl'ad:J
pelos ministros Orozimbo No- AOS CANCEROSOS
nato, Edgar Costa e Antôniç
Carlos Lafayete Andrade, in- tro da Saúde firmou conve-

3° ANIVERSÁRIO DE PÔRTO RICO

formou, quanto aQ' primeiro nia com a Fundação da As"

ponto, que alguns mi:nistros :::ociação Brasileira de Com

já (leram execuçio ao el'ls- bate ao Câncer, nesta capi
positivo regimental, que fa- tal, representada no ato pe·
culta ao relator negar p1'os- lo seu pre3idente, dr. Albert.o
seguimento a recurso extra-- 1\1orais Coutinho, em que a·

ordinário parecendo, pór issll, quele Ministério, através do
que a sugestão do Consélho Serviço Nacional de Câncec·.
da Ordem está prejudicada. éoncede o auxil�o de cinco
Quanto ao segundo ponto, milhões de cruzeiros para as

propôs que ao artigo sessen-' sistência médico-cirurgica
ta e quatro do Reg'imento se- dos doentes pobres tratado:
ja acrescentado o seguinte pela aludida instituicão dE
parágrafo único:' "parágrafo j combate ao terrivel m�l.
••••• tt•••••

� .

SAN JUAN DE PORTO RI, merical!0' em ideais demo-,

CO, 27 (D. P.)· - Pôrto Rico cráticos de paz e jU3tiC;ã.
celebrot�! seu terceiro aniver- Pôrto Rico está empenhacl J
sário, como Estado Livre A8- em melhorar o estilo de vic1:',
sociado, a 25 do corrente,' em que a enérgia criador:l.
com um ato a' que a3sistiram do povo seja agente gerador
7'.000 pessoas. de melhores níveis, de vich

e desfrute pleno da libercla-
O �overnadq!-, interino, Ro- .

de e a Democracia".
berto .Sanchez Vilella, falan-I O embaixador d� Costa Ri,
do à mt1ltidão, qualificou o ca, em Washipgton, Fernan
nacionalismo de "conceito do Fournier, que também, fez
romântico superfiCial e em U$O da palavra, 'disse que
desuso". E acrescentou: "Pôrto Rico é símbolo de pro-
".Nossa nação está unida li- gresso democrático pura o

vremente ao povo norte-a- povo de Costa Rica".Previsão do tempo até às
14 horas do dia 28.

Tempo _:__ Ainda instável,
suj eito à chuvas.

Temperatura - Em decli-
o Riso -da Cidade,

, ,1ÍO.

Ventos - 60 Sul, com m-

Estraguei seu carro! Qual será o prejuizo?
O meu cano é oficial, com chapa }lal't.ictllar. Não
])1'eeisa pa.gar nuda! E o seu prejuízo?
Nenhum! O meu também é ofi,!ial, com .chaila par

, ikülal'!í!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



A J)cleg ...cia Florestal Regional,
nu sentido .te coibir, ao' máxime pOS

de sÍvel, as queimau9,s e tienubadas de mato, 'afim de trupe- Ifi- pedir os desastrasus ereítos econômicos e eceíogtcos que I
. , lit';jlf;c;,;ellWl.Il... ,

acarretam tais práticas, torna público e cnama a atençâe I l:tepr<l�efl;;aI)Ô.� A.. S. L· r.,
(te todos os pruprtetarlos de terras e lavradores em gelai,: Ltda.
para a exíg êneta do cumprtmento do Códigu Flíll'e!ltal :u� 3en"dol' '-'..nt.....U - 1;"

,
, ,1l,luliJ.

Duas casas, localizadas em um terreno de 9x53, sito í Deer, 23,79:1 de 23-1-19:{4) em, todo o Estado. I Tel.: 22�õ1724 -' ltiu d. �an., iro.no Estreito, sendo uma de alvênar ia e outra de madetru. Q:tJEIMADAS E IJERRUBADAS DE l\:lA'l'O \{ua Ir, J� Noveznr ro ��tI li"

N . b
. .'. '!&udar .... I .. �U -- Sio f'IIQ!',.

Preço <::1'$ 300.000,00. en um proprtetarío de terras ou lavrador podera: I
proceder queimada ou devrubarla de mato sem .sofj()it,U',!
com antecedência, II neeessarsa ltcença da autoridade eo" I
resta] competente, cunturme dispõe: o Códig'o Florestal em !

. ,", ' '. I "u 00 to
,eus artigos 22 e 2:�, respecttvamen te, estando os j ul'J'atorcs �n() ........• ' .. , .. �r.. ", "

,

. . I'
ueme;jtra ., .... , .... (.r$ 110,00 I '30 sábado (tarde) F' '1' S t A tõ

.

"uJeItos a penaíiôades. No Intertur
'

.'
c

�'
- arrns era an o n .orno

REFLORESTAMENTO [Ano : Cr' !!'lO,OO jRua Felipe Schmidt, 43.

Esta Repa tiçâ I -'I d ., - fi t' .

Semestre..•...• : Cr$�lO,OO, 31 domingo - Farmácia San to Antônio - Rua F
_

' r I ,ao, pe a rer e e vrverros ores .ats, em

I
AnunCIO mediante -ontrâtc. II' .

' e-

cuoperaçao, que mantem no K<:tado. dispõe de mudas e se- .0. or ig in-u s , I'�e&nlll não pn-I'
ipe Schml�t, 43.

,

mentes de espécies florestats e de orna mentaçã <. I _I'
bllcado�, .nau .serao de )IVld�.:, O serviço noturno sera efetuado pelas Farmácias

.

.. o, para or ti. ui reçao nau oe rnponall! Illla S t A tôni J . ,

necimento aos agricultores em geral, interessados no refio .. jlelos ronceitoa emlt. do. Qua. -; �n o n 01110. e Noturna, situadas as r.uas Felipe Sch-
restamento de suas terras, além de prestar-toda orien�àçâo .

t1ir01 uainadol ' ,mldt, 43 e Trajano.
.

iécl1�(!a necessár,ia .. Lembra, ainda, 'a posstbíüuade da Qb-'
--,

-----.---'--.
---- .

.A p��sen.!e T�bela não ,poderá ser alterada sem pré-

1;UÇ.::o de e�pr?stlmos pa�a r.flflorestamento no. Banco li"

I INF'OR.MAÇOES
'ia autorízação deste Departamento.

brasll, com jurus de 7% e prazo de' 15 anos. . UTEIS
OS interessados em assuntos florestais, "ara a ubten· !

-0.-

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

.:lio de matures setarecímentos e requererem a:alOl�i·la.cã.l I O '.',itor enco,ntrãri, nllata .co·
de heençapara quermada e dernubadas de mato, devem 114!llt! lilf,)rruaço.a

.

qQ;,
.

ne:- •• '"'

""
'.' .. '. ", .. "

. . '. '. ,]IlIrJamente e <le lm�.jll.lto:

hltlglr�lIe as Ag�e�all Flores�alS l\IulilClpals ou óuetamell- l.lORNAIS '1',l.I .. -".
te a �§tà Itt;part,çao, sltuada ii rua Santos Onmont u". Ii I ú Esiadu . _ . . . . . . . . . .. .. &,U2�

I em FI{}ríllL[H�.,<ili!i. 1;\ ,�'}�2et...e,· :
' ..• , . , , • _. , .. 1.666

IOUUIO da Jju·d� "" .. '" S.57�

I
'l'elefôl1tl' 2.-470 -_' Caixa Po"tai. 395 '.1\ Verdade., ... " .... ,... 2,0111

Antônio.

\
EWlt;rE-ço t.-Iegrafieo: ,Agrisih-a -. f'lo-rlaóõ"ülis, S" (). �,!úop.�'P"r.l'..�T'" r�tj�iiij l:.lí8� �patejhà"'elil 11..

" ii • A. :s • l11tl t:l'Uli ti l',uupJ"ta parll .ualquer e_""I.lU

-,_._- I Caridlld,,: rlldlo!ut"IC•
-0- I Provedor) '. 1!.ll-l ftadttJgfl\lla,!I e n.diú!wop::a.:o-

Duas casas de madeira, localizadas em um terre,;o I' V')"ag,.e,m c'om' segur ç
(Po�taria) ..•.. , �.Olf, t>ulmiles e ('orai.,àu (tora ,

, dn a Nt'r�u Ramo. .. ..811

.:Ie 20x28, de tamau hos difel'entes, situadas junto a Es, "
" 'l\-Hlitac �.. . í.ll� Est.omagé) ,- iutesthlU!! t! ligado .leolel·j8togra.líà).

tola de Escrita e Fazenda da Marinha, {lO Estreito. Arei· 'd ;Sã� ,Sebosliiio (C,ua d. Rins e bexija (PieloguaflaJ.
,ta ofpl'ta. Negócio urgente.

. e rapl' ez ·M:t�����ad� ..

b��t��
..

C��:
'.UJ

Utel'(I e &0.,,108: Üisieru·"alpingografta l�rUD In:sutla·
-

-l'- 80 NOS CONld'IORTAVEIS 'l.ICRO ONIBU
los Currêa '. à.lll ção da.s trolllf.as para íhagnt,...tko da este:rtl'd'1\de..

do BOln Abrl·go. Pra,
.l' • � S' DO CHAMADOS DR·

Três magnificos lotes napraia,' . , Radiografias de (ISSO!! em ..era!.

�o Cr$ 170.000,00.
-0-

BAPIDO «SUL..BR·ASILEIRO) ���:';�:�!!:mb�I�::!&m.. uu �l�d��:S ae: �:�$tud��::�:��:'�:;md�r::;�l� para adenta,·

Q�latro lotes no centro da cldade. Preço Florianópolis - ltaja' - JoiÍlville � C�ri�ba Pú\t:i� .(�i�l�"é��;i��i·ri� ::��: Dlatlamente na !t.laterr.uilaull DI Carl("" l..'orrt!!to,

Cr$ 550.000,00. Policia ,Gab. D�I.eít"do).. IUV4

A,._· 12ua D""odo"o e"quiDa d COMPANHIAS Di

'g'enCta.'"'
u. ., ... a· 'l'RAN8POR'r:i!lí
UUa �enbnte SilveiI'8 AI!:REO

'l'AC , .•.......

..-.-_� .

�_ .......
Cl'U:lprro do 8'-3.1 .••...•.

_. - -.-. - _.-.-�--� .._.-�_.._.. , .._-�._----_..._. I t:;;� r

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

_ " ., I LÔlde AereOl ••.•.•.... ,.

_______

!teal .. , _ .

--:-= !sCandinaval .• _ .

'1', BANCOJeGR".f�ITO,POPU_LARI'·
,r��r�:�, _,._ .

.

I e AGRICOLA 1- I �:�::��� :::::::::::::'::
La Porta , .. '.,.

"J: .' � �to.ÁflMr!, 16
,.

'. Cadque...•. " ,
,.

6-'
-- Central .. , , , .

.

FLOmANOPOLIS - 51ô'.e�ro.rtnó,
,

�;"trt:ll!i ....•.. , , ,

,I,d,e,al
.... , ... , , .

I�S'l' ltEI'l'O
. ,;;.·�ê!l;( Utl _ I"
�

VENDE

IvifNIS'rf:RIO DA AGRICULTURA
St:RVIÇO FLORESTAL

DEI.EGACIA j'LOREST,U·
tt,f�GlüNAj,

�.' <\COiWU" COM' O ESTADO ul!.

S4..NTA CA'l'AIÚNÁ
, V I S O

tSl'AD.t)

.'------------------------------------------------------------------� ------------------------------------------------.----------�--------- �------
2 FilU'i:mópo}is, Qu'nta.-felra, 2S dê julho de 1955.

A IMOBllIARIA "MIGUEl. DAUX"

INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

.() fARMACIA'DE PLANTA0
i-tt

ADMINIS1'lUÇAO
kedaçio e' urrcn••• , ii rua Cou-
6eU,,,,ro )bfu, u. Hill 'l'ol'l. 'u�"

.

- c... l'o.tal' l�;.
Diretor : R'UBEN � lo RAKOS:

;,..:-

DO,MINGOb r. 1.1.
.t..(,!UINO

üforeute:

:2 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Tra.
jano.

3 domingo - Farmácía Noturna - Rua Trajano.
9 sábado (tarde) - Farmácia Esperança Rua

Conselheiro Mafra. '

.

10 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conss.
lheiro

.

Mafra.
16 sábado

Schmidt.
Farmácia Nelson Rua Felipe

Uma casa IImp13, construida em um terreno

�O.x19,50, Iocal izada Ui) centro da cid a::! e" sendo parte
nane ia da, entregando-se a casa desocupada. Preço
Cr� 800.000,00. Negócio urgente.

-0-

-0- ,,';:::i' NAl Ut!._�!I
.';i. C",,".i

17 domingo - Farmácia Nelson
Schmidt.

23 sábado (tarde) - Parmácia Moderna - Rua João
Pinto.

.

' .

24 domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pin-

Rua Felipe

Duas casas situadas em um ter reuc dé 10x65, sito

no Estreito, sen do uma de madeira e outra de material.

Preço Cr$ �20.l)OO,00.
-0-

Um:' casa de madeira zecem-construida, pintada a

óleo, Iocal iaada em um terreno de 20x25. Negócio urgen

te. Preço Cr$ 95.000,00. Estreito.
-0-'-

Uma casa de macerial, localizada num terreno de

1Ox:fíOO sito a' rua 14 de Julho. Estrei;o. Negócio urgente.

Preço ,Cr$ 140.000,00.
--0-

Uma casa de madeira recem-construlda ainda não

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

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00.
-0- Raios .XUrna casa a Rua Conselheiro Mafrll-.
-0-

Uma casa a Rua Fernando Machado.
-0-

Uma granae casa I:.üm terreno, em Santo
Preco Cr$ 150.000,00..:>

•

l.

--()--

._-----------,------,�--------_ -----....;-0-

Quatro loies na cidade de Londrina, Estado do Pa
raná. Pre�o Cr$ 180.000,00.

A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga Visconde
O lira Preto).

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

::��! ,Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)
1.1,'1 com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00
;i,321 Uma easa de material com o terreno 10 x 30 no inicio'
* .••� ,

-

",6\14
da estrada' do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$...

U71 40.000,00 .

..... I A tratar com o
Q .•

�on"ml

i,70�
lUSOO
U;!il
U21
11.401
:&.:ítif
liL'Oll

VENDE-SE AS SEGUIN'I'ES PROPRIEDADES

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

--0-

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

te a.nexo, com ,onibus lla poria. Pl'e�o Cr$ 150,000,00.
Vende-se a CRsa ou 'o terren (] em separado.

___':o-

Duas' casa.s' de :matehal. �,itlladas ilO Morro do Ge�
r'aldo, telld.o cada casa seis peças. Preço das d uail
Cr$ 150.000,00. Fácflita-de ',wgamellto.

Sr. Doralécio Soares ou o Sr. Sílvio

un. AN'fONIO (}Ol\·Ul;S nii
ALMJtlDA
ADVOG,4..1I0

I

Em l.afle!', ao' �uJ. do BruU, o melhor I ;r'

Detllconto �!lpeel&J D"rJ� oa aenborell T1Alw.te.,

_<------:----------.......__ -

I

I· -La;vandoi com Sabão

(IA :rt. ,y>irg'em E:sf>ecialid:a�e
....�#II�

"

da Cla. 'UtlIL III!DSTBllL-'olnJlIlll. (�.rCl !etlstl'8du)
- . 'l... economizo-se fempo_ e dinheiro

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

i
I
!,
",i

• .. 4
_

(Sf.":::C!AI.IC"if i
��.:�'\�.•��.: �oP: �,,�, "�.,,,."..(.). -

I
I
,

I
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í;';;;-�__::;:··------á"'"l s���p�eC���! "'IAlistameD'to eleitoral
; ACONT�CIMfN:ros . SOCIAIS i f"m� !,t���i:�ed:nl���: ::!�o��;aá, e.:.:;�t:;:;!:�,�t;�: .

.

, _
_

.'. I em uma dns. vitr-ine da "A. Modelar" e que .mUlto vem As pessoas que desejam e devem
! .

. sendo apreciada pelo publico, -

._
.,....... A est.i Üas� podertamos acresc�ntar ainda: "qU(,I��? alistar -se. requer.er 2a. via do título

outono ou no JI1VCl'IlO; quer na prrmavera ou no -verno '1
A noite de sábado, no Lux Hotel, relmiram-se p�ll:a ANIVERSÁRIOS �a verdade, em qualquer estação do ano, em qualquer

I eleitoral OU íransíen-lc. 'podem pro-
um jantar os associados do "LaionsDClubMe:". OSF ca�als, unbiente ou clima, o uso das malhas se ip'lpõe pela sua \oi

dançaram ünimadamente. Sr. e sra. r.• ano
A :rr;Ira, FAZEM ANOS, HOJE: carater istica de aleganc ia e beleza. Pela usa perfeita ,

d d P tid S
I

I D
sru, Ferreira muito ele�ante·C�\ e"sra. �r �nt?l1lf. an.-

/

rdatabi lida de ao corpo, as malhas 'cooperam para a gra- curar ã se e o ar', o. oela emo�
taela presidente do "La.íons

_

II e em
. ?r��nopo �s, SI.

- sta, Natalia Santiago :.iliLlade de quem as veste. I R A'. P'
',' t:

e sra. Dr. José Moellmann, sr. e sra·CEsPI.rldlaO Arnin,�r. Amaral, filha do sr. Polido- "A Modelar", o estabelecimento das grandes rea li- crático, à .

ua rcipreste alva, n, .J,
e sra. Dahil Amin, sr, e sru. Nereu orreia, sr. e sra, _r. 1'0 Amaral; zucões, este ano teve oportunidade de apresentar um so-

V .lér!o de Assis, recém chegados da Europa. Dr. Roldão - sra, Edite Vieira de be;'bo sortimento de malhas. Em sua Venda Total, óra s'obrado - das 9 �oS 17 horas,C:J;�oni, sr. e sra. Dr. Feerres Fleming'. Sr. e sra. Osval- Souza Gondin, viúva do sau- em curso, com absoluto sucesso, para mudança, as ma- . U

do do Machado. doso. conterrâneo sr. Vasco lhas de todas as procedencias, mesmo as dos mais consa-

XXX Gondin; rrados fabricantes do País, como: Fambra -- Tricot -

Nà mesma' noite encontrava-se no Lux o casal sr. e
_ sta, Juraci Jacques, Lã _ Netuno - Fozzati etc. estão sendo oferecidas com:

.

sra. Dr. Anizio Dutra e sua encantadora filha Terezinha. destacada funcionária da ,) extraordinário desconte de 25%. Releva destacar que;
XXX

.

Companhia Telefonica Ca- ;asaquinhos de n:al?a de lã, de fil1_o acab_amento, em lit:-I
Em companhia do Dr. Castelo Branco, pesso.a de d�s- tarinense las cores e belíssima apresentação estão sendo vendi- i

taque na sociedade Carioca. estavam �s �enho.ntas NlC.e - sta. Dalva Anita, filha dos pelo. preço verdadeiramente tentador de o-s 155,00,
Faria Tereza Fialho, sr. Enio, Dr. Cláudio Valente FeI- elo sr. Rolando Perico e ele rreco esse sómente comparavel aos ele 5 3110S atrás,

reirn e Zury Machado. sua exma. esposa d, Mafalda
\ XXX Perico, residente em Lauro ·••tt•••••••••jfji � e.�·••••

À mesa do sr. Peres Velasco e sua noiva, estavam as Muller
srta Marlene Souto Vieira a senhorita Regina Augusta - sta, Terezinha, filha

Simone da sociedade de São Paulo, Ligia Moellma�lll do sr. Francisco Bitten

muito bonita e elegante. Ligia voltará ao Rio para aSSIS- court Silveira
til' o Sweepstake. -: , .. - sta. Cora Nunes, fun-

XXX cionária do. Departamento
O Jantar dançante de domingo no Lux Hotel foi u- de Estatistica

ma noite alegre e bem movimentada. - sta. Jerusa Boiteux, fi-

Em mesa redonda os casais Fernando B. Viegas, . Ar- lha do Cmte, Lucas Boiteux

mando Faria, Fernando Faria senhorita Tereza Fialho, - sra. Carlota Prates

Dr. Castelo Branco e Zury Machado homenageavam a a- Bruggrnann, esposa do ar.

níversárjante da noite senhorita Nice Faria. O sr. Osval- I'eodoro Bruggrnann, cos

do Machado em nome do Lux Hotel ofereceu à srta, Nice ':rlltor civil
iUlut champanha e as doses de uísque se repetiram até al-

- sra, Maria de Lourdes

tas horas. Nesta noite a sra. Fernando Faria usou um Haberbeck, esposa do dr.

custoso fio. de perolas. Antonio Modesto Primo;
XXX - menino Paulo Roberto,

Jantava no Lux o Dr. Victor Konder Reis e a senho-
.

filho do sr. Vital ino Pereira

ríta Terezinha Pedrosa. .� de sua exma. esposa d.
XXX Inei de C. Pereira;

O SI'. e sra. Julio Gonçalves numa mesa acompanha, -:- jovem João Afonso, fi-
dos do sr. e sra. Fellipe Jorge, o Indústrial e a sra. Ar· .ho do SI'. Antonio Zanini e

lindo Seneg;dia que.. se fazia acompanhar de sua encanfa- de sua exma. esposa d. He
clora filha. A mesa do sr, .Julio Go.nçalves era regada (I lia Pacheco dos Reis Zani-

ni
- jovem Sebastião Car

do. los Toners
- sra. Vitalin·a Botelho, Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de

esposa do sr. Gercino Rot.e- preencher o. coupon abaixo e remetê-lo. à' n03'311 I!-eíhlção.
lho afim de c:ompletarmos q llll-n to antes, o nosso Cadastro
- sr. José Joaquim Bra- Social. I

iii, InRpetor da Fazenda Es- 'Jome - I
l.adual {{ua , IMãe

- �_._---�---��---
_.........-----

uísque "Presidente".

Umas gotinhas de- bauni
lha

. XXX
O Dr. Francisco Galloti, candidato ao Governo

E"tado jantava no Lux Hotel.
XXX

I'

Sr. e sra. Dr. Gel'C:Y Cardoso, sr. e sra. Armando d�1

Silve.ira e a senhora Mario Santos durante o jantar con-

yerS:1vam animadamente.
XXX

NeU7;a Inez de Souza, moça símpática e graciosa d!'

sociedade ,de Tijucas festejou seu aniversário no dia n,

A. senhorita Neuza parabel1s da Coluna Social.
.

XXX
No dia., (17) o sr. Laury Gomes marcou. casamento

com a senhorita Aúria Coelho. Aos noivos cumprimento!'
d!1 Coluna Social.

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

Passa. tempo
POR oan.no

- ( 20 )

CHARADAS SINCOPADAS

P,lemica de loucos a) Na "cidade catarmense"

tano", __ o 3

b) Com o "anel ele ferro' o ,''::,'rchd "clama".

-- 2 --

WALDEMAR DE VASCONCEU.OS
-- 3 __ o 2 _--

/'

ENIGMAS
Meu coracão disse ào meu sangue: "Escuta,
ouve, atende - êsse amor que te incendeia,
rogo que lava em 'ti e em ti se alteia,
é pecado mortal da carne bruta!"

Bsp2cie c!é

Calcôes
pC.l·.2

I
!
I

- I
i

Exprimir
Lugar solítárro
AbrasadoResponde o sangue ao coracão: "A Jllt:1

em mim, ela chama a arder de veia em veia,
ainda é menor do que essa que pompeia
nos teus sonhos fatais como. cicuta!"

Fenda

Povonção rústica

Conceito na primeira coluna: Cidnde míneírn
DECIFRE-SE-PUDER

No ardor dessa polêmica renhida,
exclama o coração que o sonho é o céu,
e grita o sangue que a volúpia é a vida!

_- IM _- -- OM _- A -,-- �NAZ ---/"'\0 _---

Complete os nome, das frutas, e com as letras coloca

das, você terá outra fruta.

Soluções no próximo número.

Soluções do. número ant('rior (l!})
CHARABAS NOVISSIMAS: .a) Par:. de Min:F;; b) Jal'Í
CHARADA AUXILIAR: Gozado .

ANAGRAMAS: a) Sete Lagôas; b) Sào Borj:l

Cada qual mais impávido. e mais rouco,
levantam dia e noite êsse escarcéu
de um louoo a dar conselhos a outro louco!

STOP , , ,
•

'I�al' .

I
............................................... iData nascimento '] _

�gtndo_: cjvil ���..... �� .. "10 >T•• " ��,h. ',:..-;-" '-"")'..:_ ':: .�,._ \..t , • �.

Emprego ou Cargo .

C:ngo do Pai (mãe) ., _ .

Esta sobremesa é muito

pARFAIT DO clm

fina e própria para as gran
Jes ocasiões. Também será
:lm. verdadeiro sucesso nas

[';>'ltas de aniversário, pois é
em realidade, bonita e sa

borosa!

XXX
Festejou mas um aniversário no dia (20) O' sr. Ori

t-aIdo Goulart- e a noite tomava um drink em compa.nhia
I
de sua noiva, sita DuIcemar Pereira no Sabino.s Bar.

.

XXX .

De Po.rto AlegTe, chegou ii nossa cidade 110. dia (21)
o sr. Armando Faria em companhia de slJa exma. fami·
lia. A Coluna Social deseja-lhes feliz estada em nORS3

CapitaL

INGREDIENTES:

E OUÇA A PARTIR no PI�ÓXllVlO DIA lU

CURSO "SANTOS SARAIVA" �'A HORA DO DESPER.TADOR'�
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LiGIA DOS SANCTOS SARAIVA'

Um programa inédito no l"ádlo-caiarinens�!
Uma }ll'odução D. N. P'oli(loro

Na sua emissora
RADIO DIFUSORA DE LAGUNA - ZYH-6

Das 6,30 da manhã às 8,00 horas
DIA 1° DE AGílSTO

XXX

2 fôlhas de gelatina sem átende aos. intel"essado.� diàriamente das 5 às 12 e das·

gôsto 14 às 18 horas

% xícara de leite ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes Pires, 13 -

4 barras 'de chocolate com 'fel. :3113.

�,

"A HORA DO DESPERTADOR'.'Depoifi de pereorrer várias cidades da Enropa voltou
ao nosso convivio o Dr, Armando Valério de Assis e SU�l

exma espílsa. Ao símpático casal votos de boas vindas.
XXX

Procedente da Capital Gancha, chegou à nossa Cida
de ôntem a senhora Helena Garofalles La-Porta ã onde
ass-istirá o. casamento de sens sobrinhos' Nelson La-Por
ta e Ana Maria Couto.

XXX
RODAS DE PRATA: Nà cidade de Tijucas festejou

bodas de pratas no dia (20) o sr. e sra. Sebastião Rebe- MANElRA DE FAZER.:
lo. A Coluna Social-cumprimenta o distinto casal

1 - Dissolva a gelatll1a PIUlUEIRA CONVOCAÇÃO
I

XXX
.

'no. leite e deixe ficar alguns Convoco os snrs. Acionistas desta Sociedade, para a

C(lm pI'azer registro em minha Coluna o aniversário' minuto�, afim de amolecer.' Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no elia

de D. Ivoni Rrüggman.n Le:.tl ocorrido no dia 21 _ D. 1- JU!1te agu� qll�nte e mexa 20 de :.gosto de 1955, às 14 horas, 110 Escritóri() desta

.voni esposa do Deputado ·Dr. Leoberto Leal residente no
1te a gela�ll1a f�car comple- ,Soé:íedade, afim d:e deliberar sôbre a seguinte

'Rio de .J'lneiro.. A Coluna Social em'ia à ilustre dama vo-
l;amente dISsolVida. I ORDEM DO DIA

tos' de felicidades. 2 - Derreta a!) barras de. P.' - Ratificação do aumento do Capital Social,
XXX :hocolate em banho "Maria. I

autorizado pela Assembléia Geral Extraordinária de 14

BAR: Quinta-feira foi homenageada no Sabinos Bar
Misture depois a metade d,( de maio de 1955';

a senhorita Terezinha Dutra, que em companhia de seus
:nistllra de gelatina com o 2a.) - lV1odjfica�ão dos Estatutos Sociais.

pais, sr. e sra. Dr. Amigio Dutra, está passando as férias
�reme e a outra metade, Urussanga, 1:3 de julho de 1955.

em nosga cidade, Era uma mesa alegre e elegante. Tere-
;om o chocolate derretido. Dionísio PiloHo

zinha graciosl_\. e bOl1ita, ·sr. e sra. Dr. Dib Cherem, sr.
Ponha c�madas alternadas DiretOr Presidente

I
.

D
- de chocolate e do crême ba-

�U1Z aux. Foi bastante agradável o bate-papo durante
;ido, em copos altos. Ponha ----------.

dnda no alto dos mesmos,

leite, élessas comuns
1 xícara de creme de lei-

te grosso
2 colheres de sôpa de açu

Cal'

fl reun ino.
XXX

'lma cereja ou uma ameixa
�)ara efeito decorativo. Es
ta receita dá para 4 ou 6

"parfaits" individuais.
(APLA)

CASAMENTO:
Na tardé de sábado casou na Catedral Métropolita

·na a senhorita Né:li Sada Brina, com o Dr. Sidney Damj
ani. Parada .de luxo e :elegancia naquela -linda tarde. Co
menta-se da "implicidade e graça da noiva,. entre os con

vidados a senhora_ Dr. 'Alvaro de Carvalho estava elegan�.
tissima, s.enhorita Norma Mussi, uma das dez mais ele
gantes fez júz ao título, usou um lindo tailleur preto;
com motivos brancó.

Pr.tc.lill dI Dia
EXCESSO DE CLARIDADE

Os olhos das crianças,
por não terem atingida o de
,envolvimentc completo, são
particularmente sensíveis à I

(��aridad�. Faltr. ,ide prote-I\.ao contra o excesso. de luz,
n.essa_ idade, P?cle cansar: Iaos ol'hos, defeItos que so

mais tarde serão percebi- i
do". rI

Proteja os olhos de seu'!
fil)tQ· contra o excesso!
de luz,

.

especialmente I'S:!INS - 'lBloS znI

.6\.a �........ • ...

BtROlA� RISIAURANI[
; -

(Estreito).
Armando H. da Silvá, -�op'l!lJeti.\trio< do Perdia �tIllÜ'

rante, sito no Estreito, comunica aos seus distin"tos clien
tes e amigos, que reassumiu a direção 'daquele estabeleci·
l1"!.ento e que, co.ntinúa a dirigi-lo pesso.almente; esperandO)
merecer a preferência, com 'que sempre foi distinguido pela
nua numerosa clientela.

Estreito, 26·7-55_

I

Florianópolis, 16 de julho de 1955

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

Ceramica Urussa'noa S.I. CLUBE DOlf DE AGOSTO
lfs,embléla Extraord'ioaria CONSELHO DELIBERATIVO

De ordem do Sr. Presidente ficam convocados os se

nh01'es membros deste ConRelho para, em rennião o.rdi
nária a realizar-se quinta-feira próxima, dia 28 do cor

rente, às 21 horas, elegerem o Presidente do Clube, 10 e

20 Vice-presidentes, Conselho Fisc:al e 10 e 20 Oradores

para o biênio 1955-1957, de acôrdo com o art. 65, letra b,
dos Estatutos.

Florianópo.lis. 23 ele julho de 1�55.
M. Gonçalves, Secr. do C. D.

Participação
.----------- ---------_

S�,l'- e Sma. Norbui.o Rihl Snr. li Snra. J. A. Goml;s

têm o ]FaZer de partiCipar a seus par�ntes e pe3sôas de

suas relações o. cOlitrato de casamento de' seus filhos
Hr. CesaI" Batalha (la Silveira

Cirurgião Dentista
Clinica de Adultos e Crianças
Raio X

Atende com Hora Marcada
Felipe Schmidt 39 A Salas 3 e 4

IJa e Cid

luzi-

•

•

(

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



""

Inexplicavelmente adiada', q�\e conseguiram, pois 3xD, vencido o Flamengo que di-
<J d i.i lG, tivemos na tarde ',dIZ bem o que foram os 45 za-se de passagem foi um

C> "ULIO'> o eter f' -d e sábado a abertura Elo minutos iniciais. Com uma adversário igual, apenas.":A ,v ano e e 1-
.•

,
.

clen í.e l1lvot auri-ccleste .; Campeonato de Amadores, defesa onde despontaram as não aproveitou as oportun i

I: om a realização. de dois figuras de. Natalino, Zézi- dades que o 'I'aman daré sou-

��"""""""�._;--_�M,,,,_-U""""·_-�·"'.�_-�-_-_-_'·�-_".-·_"';__-c-c-. I iógos, Na. partida inicial, nho e Botelho, puderam os be aproveitar. No primeiro
Treze de Maio e Alvim Bar- atacantes trezistas respira- tempo o placar-de acusava

B· f f i'. - 1 bosa lutaram bravamente no rem f,plgados e ameaçarem- justamente um empate' de
O a ogo, a memor excursao ao íintuito d� conquistar ós constanteme�te o últi:l1? �'e- um tento, tendo os rubros

I dois preciosos pon tin hos duto elo conjunto dirlg ido negros esperdicado varias

exterior em 55 I uue ;1ssim comera a ter mui .. por Augusto Fonseca, que, oportunidades por intermé-

"RIO 21!' ('V A) C 1 '1 1 '-2' '\'. ',,- '. "3"
t':c qignificaçâ-o 'para os que diga-se de passagem, üão dia, do seq comandante Tico.

\< ,fJ • •
- Ol11 \ x e x, vaknCl.1, ",x ,,-- . . , ., I" t" p' t b' t.

t d -P t f I ),., 2 4 R I 1\'[
. i :�spll:am. as. pl'll1ClPalS co 0- ef) ava multa seguro e_m sua .ln·o a nu a con agem Da-

o emp:. e ,o vO a ogo, em: :cacl11g, x'; J, ea - urCla, !, ," M -D t' f" :->. b defesa" havendo falhas pe-, ra os periquitos' e Elmo 'em-
C ·,1· '. ',. .',' t " B· 'kl;'

.'). R" '1' L 3 '), lcaçoe�., es a orma, em0-. " " -
"

);'d_)d,\ya,. flen e ao" dUl1l -X�l' �,aIDI�s, ox, ens, :L, i l'a, os dois conjuntos nfl.o ti- lo" setm' .�,'3quey�lp onde::Val ]2àtbu par:a o Flamel'lg�, 'Na(lxl, flcou' enGerl'a a �'.' ';e �(;\ao ll1amarca, 5x2; Se- i vessem proporcionado à pe- nao dava 'co�ltlV da, lplssão, etapa complementar nao se
campanha dos clubes brasl-I' .eu\o Holanda, 6x1; Gntss- I 't-" a que 1·}1e confiarâm. -'Os gre- ','er'l,'fl'COll 11ac'a de ]10VO, o ,J'o-.

"

, 'I' quena assls encJa, que par .1

leJl'os pela Europa. Quatl'o, _lOpCl'S, 6x2; Combl11ado 'Io-.
I' 1 111 t h nás, notando esta bréchc,a', _ L_)'O contiI1l1ava fraco com tlm

d-l
.

.

-'

J t 4 O R I,e se ocomoveu, um a c - '.

e es perc.orreram os mms t'lno- uven us, x; .oma, I' � I 1', t faz'iam o .l·ôgO· por aquele se- homem ape11as .J·og"ndo !)om
,

_

' H Ih'"
e ance3 empo gan es, a-· ..

eh versos pmses do A' e o üx2; Dmamo, 1xO; Slovan, ' -j' 1 t·. d tor, tirando o máximo -pár- futebol dentro da cancha,.

FI' .- o· S ·.k 1\;1,t(0,1 pe o en USJ<lsmo os
Contmente - ummense, 2 x , parta, 1 x I) e +') t .• lt \'" I ",>j''' f'l"- tido. Porém, na segunda trata-se de Murílo ex-defen-

, Vasco da Gama, ]3otafogo e Banik, 1 x 1. Placard total; .'::iP;l. "L �fi l,c,e (�"'� o.,

etal)a o técnico, notando es- wr do' Coleg'iaI que, t'oi ao
'p ,t ,: f" d -1 28 ( ld . 26 ; I)

1 la nZCl'am o que ep.Lavam . � P" t' t01 Ug�lesa � JCan o a .)- x sa o, " goa s.
o seu :'\Ic:ance, Do lado elo te "claro", modificou a de- '10SS0 vcr o melhor jogador

_

:lnl. 1es ,epl' "o, T:lns�uI'-1 1� ho�as � Jogo entre.as
nosso favor um saldo exce- DO VASCO, A MAIS ., t" . , fesa, surtindo em parte o I entre os 22, destacando-se a

':o de 1° al1lversuno de fun-
. eqUlpes do . Juca do LOlde -

.

t t D10CI'ETA
reze no amos que suas JO- d

-

1 C N Elente de vitÓrIas e elt os �,::, ,... � .,

'd efeito dese.l·ado pois várias II '.onga distância dos demais.. açao co ampos laVaS '. F. C. e do Pindorama F. C.
d 61 pa.r·tl·das Dest,n' f'

.....

cotl'oe ao 1 CU:.1.s eram maiS 1':1pl as e

I' C d"
.

conquista os, ," 'elta,
.' 'pl'eclsas sempre com o obie- vezes seus atacantes foram Na fase final do encontro . a sua lretorl,a organIzou Em homenagem ao sr. Se-

foram disputadas ao todo, / �lsc��_da Ga;na , er,etIvar a
i :vo c1; g'ol ac1versúrio: o sel':id.os por Góia" que su-1 Pinto voltou a marcar, de- o programa abaIxo: cretário do Interior e Jus-

vencemos 36 vezes e empa- ,XCUl:;ao maIs dlscleta. Em bstttUlU VaI, tendo oportu- semnatando e dando ao Ta-l
tiça.

tamos 11 e perdemos 14
.. ,itO jogos perderam os �rllz- .•v.....,.._�-"'. ......_-_.. ,.........- ........_,.._,..._. nidade de diminuirem.o I man"e1aré a vitoria num jo- Dia 3:1 - Local: Campo 'Hia 6 - Na.' sede dos Mo-

Quanto a t'entos, marcamos 1ultfnos tres, ganharam
_,. _"'"

marcador só não conseguin- : ;:'0 em que o empate seri� o I
Jo ·�L\,.b1'igo de Menores. tOl'istas

.

1GO, contra 83, l'esultado ês- uatro e empataram um.

I huml11ense. nao, se pode· elo devido a má pontaria de mais justo resultado. Tecni- I
13 horas - jogo entre as Á 22 hOl'as - �'Baile. das

,te. que deixa b�m patente a omente em Portugal e lU\
.• ileixnI' de tecer elogios.,Ape- I"CUS atacantes e algumas éamente nada podemos ana- equipet; do Campos Novos Orquídeas", abrilhantado

superioridade dos conjuntos �:r.�:lnha se e�ibiI'�m os co-l :l<1S, foi.�. campanha que te- vezes trai dos pela falta. de lizal' sobr: o encontro u�a
E. C. ,e do Mangueira .F. C. pelo jazz do Clube 6 de Ja-

brasileiros em confrontos 'dlidados de FlaVIO Costa e i '. e seu bnlho empanado, de- .çhatIce. No aI-negro Walmor vez que nao houve boas .10-
'" Em homenagem ao sr. Se- neiro, do ESTREITO.

internacionais. ,(3 enfr�ntarall1 ':teams" de; �:iAclo aos acont,ecimentos do foi :n:.sua· 'ffgui'a _

exponen-I gad;ls a se comentar. Ata- cl'ctário de Educação Saú- Dia 7 - 18 horas -- 'Pus-
DO BOTA:FOGO, A MAIS :ltegol'la, como �o caso elo r t'orto, onde alea_: de p.erder éial:; é inDa jJromessa, Dó na \Iues mr.l' feitos, jogadores de e Assistência Social.. se da nova diretoria.

BRILHANTE �arce�ona, Sport111g" Valen- por quatro t?ntos o tncolor lirdia médh} constituiu-se Ilndlvielüalmente fracos, sis-
Sem dúvida alguma, foi .;�a e Belen,ens"e�<;,. t1ver:am� 1 ,]:�eaçOL] retirar ,?, tcam do no pO.llto ?lto enqu!,nto no 'I temas defensi�os completa- I

�._-----,__----------------

realizada pelo alvi-negro a .cmbem pela frente, eq,Ul?�" ..,lamelo e teve tres eleme11- ataque GOla e Joao, �ste ,mente desal'tlculad.os sem!
mais' brilhante temporada e menor expresão teCl1lCa, I os expulsos de campo, Pé1- embora abusando do .lôgo i entrosamentos enfim, hfclo NOTICIAS DIVERSASpelas canchas eUl'opeias. [esmo. assim, ainda tiv€Í'am ;'a culminnl', a delegação não individual, apareceram. Ou-I que não se justifica em fu-
Dos 18 matches displitados, m saldo de nove, goals, 'ompal'eceu ao banquete lros detalhes: Campo ela

I
:ebol foi apresentado na

o Botafogo venceu 11 vezes, l<trcando 21 cóntra 12. - jferecido ,pelos dirigentes F. C. F. Quadl;o: Treze de tarde de sabado pelas equi-
- Não hou_ve, .co:no. se - Grêmio e Internacio

empatou 5 e 12erdeu, -ape-l CA,MPÁNHA DO VASCO 'mitanos, culpando-se, por Maio: Ernani, Flávio, e Na-I pes do 'Tamandaré e Fla- pl'opal?u, aqUI, vlOlencla e nal, tradicionais rivais do

nas, duas. O primeiro l'eves . Oito jogos; 4 vitórias, 1 1\1[10 isso, a parcialidade do talino; Zézinho, Botelho e I mengo. Esperamos que para! 17rutahelades de p�rte. dos "association�' gatícho, de,.

foi frente ao Tener'ife, em .!mpate e 3 derrotas - Va- -·uJ.z Abel da CostR. Josué; llvIario, Hélio, ValdÍl"
I
a próxima rodada melhorem lo�'adore� (�O PalmeIras, do- frontaram-se domingo: sa!n

partida revanche, na qual ',encia .

3x3; La
A

COl'una, I CAMPANHA �DA PORTU- . Cabelo e Tito. Alvim Barbo- as dljas· equipes. Afinal te- Hll1g0 ultImo,,, em Bl:l.me- do
•.
com os louros o prnuen'o

os pupilos de Zezé Moreira ,xl; VlgO, 1xO' Porto, 2x4;
., G�E�A ,

I S:I: Orlando, Walmor e Nel- mos que considerar que foi na�. As c,?ntusoe,s sofIl.da,s i pOl
2 x 1: .

Rub�stimaram o adversfÍl'io Barcelona, Ox1; Sporting, Vmte e dOIS .Jogos: 13 VI- J san; lldebl'àndo Dó e VaI; a primeira rodada, não ha- por AmoIlm, Per es e NlltJ- - HO.le, ,em R�c,lfe, o

que, horas antes, haviam :x12x1; Academica de. Co- ;',l'ias, 5 empa.tes e 4 der- Né!inho, João, Valkirio, �'endo tempo suficiente para
nho foram sem nenhuma Vasco, do RIO medn:a. for

deáotado por 4 X 1. A se- mbra, 6xO; Belenese, lx2 _. atas -- Fernebache, 1x�; I Góia e Lindalvo.. 10 tempo: 1. preparação das equipes. gravidade, tanto que esta- �as com. o E. C. RecIfe, em

gunda foi diante do Racing, ?lacal'd total; 21x12 (sal- ':;alatassaray, Ox1; Beziktas, Treze de Maio 3xO; final: )s quadros jogaram da se-
dio em ação hoje contra o Jogo amIstoso

..
de Paris. Em verdade, se- lO: 9 goals). �x1; Madab, 3 xO; Happoel, 1xl. Golearam pela orelem :ruinte maneira: Tamanela- Socaiuva.- I -=--- Ray �oblllson, ex-ca�l
gundo testemunho de Vini- ?LUMINENSE E PORTU- ·h:O; Combinado (Tel Aviv), Cabelo, Valdir, Mario e Ré- i'é com Pedrinho, eonceição

- No clássico criciumen- pe,aD. mundial, d.e pesos melO-

cius, o quadro atuou !'Uuito
"

GUESA - "lxO; Bursa, 5x2; Reims, liQ enquanto Dó' para os .� M�rio; Déeio Murilo e
':e, elisputado domingo, pe- medlO e mecho,_ . derro�ou

mal, merecendo o Joesultado J\lel'lto não se podem ne- 1 xl; Valenciennes, 3x3; se-I vencidos encerrou o movi- Benjamin' Vinicius Alber- 'o Campeonato' da. L. ·A. R. Rocky Castellan, sexta-feIra
adverso. Além do mais, o ;[1,1' á teml:iorada da Por- lan, 2xO; Angers, OxO; Be- menta do marcador. O juiz: to, 'Paul�, Pintõ � Galego NI., Comerciário e Opei_:ãrio

I úl�ima, conquistando ? di

"Glorioso" ellfl'entou esquá- uguesa. Quadro penultimo 1:1nçou, 2x1; 'foulouse, 1x-l; Conduziu-se regularmente 10 Flamengo com: ValmoJ', empataram sem abertura; relto �e. lutar pelo �Jtulo
ch'ões considerados como :olocado no ultimo campeo- :YIoulhouse, 4xl; Bale, 1x3; na direção da pugna o Sr. Pintado e Dida; DOI"\;al, Er- 10 escore. : dos �,edlOs "contra o tItul�r
dos melhores da Europa, in- 1ato da cidade, o "benja- Waker; Havre, 5xO; Ra- Eúclides Pereira (Qúidi- .uni e Biüca; Elmo, Cnanes,

- A nadadora hO!ande-,Carl Bo.bo Ol�Qn.
elusive seleções, como foi o nin" venceu 13 vezes, nos r:ing, 2x1;' Stade Reims, nho). 'fico, Wilton e Galego, qa Lenil de :Ni,ia acaba de, - MaIS um. tItulo acaba-
caso da Dinamarca, da Ho- �2 - encontros disputados, �x2; Rouen,' 1x1; Pôrto, 'DAMANDARÉ X O apito esteve a car:go do estabelecer n.ovo recorde

I ra� de conqUIstar" os ban- �

landa e do combinaçlo Ju- ;mpatou cinco e perdeu Pla2x4 e SetubaJ, 4xl. Pla- FLAMENGO �l'. Tabalipa;' com atbaçao mundial para os 1.500 me- d�!l:antes.: C�mpeoes bra-

ventus�Torino. Não: fosse 'Juatro, Sem roteiro certo, ":1rd ·total: 53x29. (Saldo: Como segundo jôgo da razoavel. tros, estilo 'livre, com I s11elros ,luve11lS de b91a ao

tudo isso suficiete para jus- h11pre$sionou favoravelmen- 'J.4 gm:ds). primeira rodada do cam- UMA NOTA 'W'46'; 5/10, iilforma um, certo, ao vencerem os ca-

tificar, plenamente, a tem- te nas primeiras exibições, GAMPANHA . DO FLUMI- . peonato. ele :lmadores de Voltamos apoz a efetua- despacho· teiegra.fico da! riocas, .

sábado último em

poradà, poderiam os diri- (',ons'eguiu novos contratos e .' . NENSE 1955, .iogaram as equipes do ção do último campeonato 'de United Press. Gl1aratinguetá.
g-entes de General Severia� �el.'�lin.ou �nfrentando o ter-I Treze jog'os: 8, vitorias, 3 Flamengo e Tamàndaré ven- Amadores, quando a equi
no citar a venda de Di.no e .,eu o colocado no campeona- empates e 2 Clerrotas --: ce11do

.
o segtmdo pela con- pe do Bangú sagrou-se bri-

Vinicius, por 10 mil-hões, a lO au�triaco, o Waker, o ;Adalet, 4x1; Beziktas, 1x2; tagem de dois tentos a um, lhantemente Campeão Ln
maior transação até hoje campeao da França e o fa-

i FeJ':"teb:·e.he ]:,0; GaIatas- A p:ntida teve um desenro- victo, a organizar a selecão
realizacla no fóot-ball bra-. moso Racing, de �aris, ven-

.

q' I V, 2.'{(): f.elec}lo Turca, lar pobre de técnica, .io- da semana, bem com� o Isileil'o. �.�1�?0 to�.os de,fo:ma,�a�e�/:,:l; _Fi��el:tii1a',_3xl, Lau-!g:ando' mal as eluas equipes, I
"crack" da rodada, �andoCAMPANHA DO gOllca, Em Portuoal loual "l1e, .).,2. (;, "<:shoper5, ; dcr,n:' Qtr:1.ndo completa fal- portanto uma oportunIdade

nOTA:FOGO mente deixou boa recol'da- 1.d; Valencia, 3xB; Radng,' '" de preparo, conforme para aqueles que se distin-
18' .iogos: 11 viforias 5 ção e ambiente para novas 2xO; B:lsileia, 4x2; Lille, 1 e1eixaram transparecer os' gii_irem dos <;lemais, apare

empates e 2 derrota�.- temporadas por todo o Ve� �x3: Porto, 1x3 - Flacard 122 jogadores na confecção' cerem nesta secção, que 01'-
Rea1 Madi'id, 2x2; .f-tle��c? Ilh?,:l\I�;UI�,�.?·.. ;,.

.

toL.l: 33 x 19 (saldo � "l��J dHS, joª,�das. _Venc�ll ? Ta:: ganizam0s C0l!-10 prêmio aos
de 'Tvhel'rid, "3x3; lenelJfe TJlubem com h�bc.fl,à 80 JS), f mandJre como podena ter seus esforços.

_."_ • . __ 1.._._. ._._.

Torneio
) .

elson Maia Machado""

Em continuação ao Torneio- dos üéssíccs. domingo serão di?puladas as seguintes partidas:- Ava� x Caxias, nesta:
Capital; Figueirense x Cartos Pensux. em Brusque; América x Palmeiras! em Joinvile. Olímpico x

- Hercílio Luz;
em Blumenau e lérroviério x Pavsendú, em Tubarão.

"

......................................e.I9•••e��eflll.";.iO.lIJ"II'CIl<$'iJI�· ··.,. ·-,;.v u-_ o••••••e•••••••••& e•••••••••••••••

"O Estado Esportivo"
•••••••••••••••••••••it� G••••••••••••••••O.Q (1)••' 0••••

UM COTEJO SENSACIONAL NA NOITE. DE HOJE
CONTRA O BOCAIUVA A ESTREIA DO AVAl. NO CERTAME DE 55. - OS QUADROS PROVAVEIS PARA O MATCH
Hoje, á luz dos reflete

res, será realizada a roda
da número cinco do Cam

peqnato Citadino de Prof'is

siQl}Jiis e' Aspirantes de 55,

qUQ."'n'1_arca a est,i'éia do es: Iquadrão do Aval que terá

por adversário o "onze" do IBocaiuva. .

,

O encontro está p01ari-1zando as atenções do públi
co amante do' esporte da pe-I
lota, porquanto promete ser

movimentado e sensacional'
do princípio ao fim. I

O esquadrão boquense fez'
uma -bela estréia no Cam

peonato, ao empatar' com o

Imbit.uba, .no .reduto deste,
na vila de Henríque Lage,
onde por duas vezes fez das

., . ri��h.a. O vet,er�l1o e se�l1�.re ,<:�o da sua fase de recupera- ,r�t�s. campeão do torneio ra}: Bolão, Alípio CNilti-
. , "�= f'iciente Bráulío estará tir- I cao sob as ordens do "en- , "irrítium". nho), Jair, Amorim e Jacó.'

ue no centro da Intermediá- ; lraineur" Carlos de Campos! Jogarão duas forças per- BOCAIUVA - Luiz, Bon-
-ía contra o seu antigo clu- ',11amos (Leléco). E' o Avaí feitament.e iguais e assim. ga e Chinês; Romeu, Bráu
ie. E' êle uma garantia em o "lanterna" definitivo do a luta assumirá proporções! lio e Nenem; Carriço, Ma

.ualquer "onze", devendo' Torneio dos Clássicos "Nel- descomunais, esperando-se: dano, Jair, Biscoito e Ro
,sta noite constituir-se nu-

i
son Maia Machado", porém que vença o que melhor con- I dr igues.

'

ma barreira .às preterições ! contra os clubes da Capí- duta tiver na liça. I O jogo principal terá co

los atacantes avníanos. I tal tem sido bem sucedido, Salvo modificações, os meço às 21 horas e o de as-

Por seu turno, o Avaí, não' pois empatou com o Eiguei- quadros formarão assim: pirantes ás 19 horas.
vem atravessando bôa fase, t

icense por 1x1 e goleou o Ta- AVAÍ - Alcides (Adol- Preços � Arquibancada:
embóra tenha alcançado mandaré »01' _5 x O, além de f'inho) Waldir e Danda; Pe- Cr$ 20,00; 12 arquibancada:
-rogressos, pois está no iní- sagrar-se com grandes mé-! res, Vico e Fausto (Mana- Cr$ 15,00 e geral: Cr$ 10,00.

.'

Na Rodada de Abertura do Camp. de Amadores
o T reze.de M'aio goleou o Alvim Barbosa por 4 a 1, enquanto o Tamandaré,

'. 'venceu' o Fiamengo por 2 x 1suas.

Atravessa explêndida for
ma o conjunto or-ientado pe
lo tenente Tourinho. Aliás
o time é dos melhores que Ijá formou Q grêmio da Ma

Dito isto, apresentamos a

seleção e o crack da 10 ro

dada.
Pedrinho (T) Walmor

(A. A.) e Biuca (Fla); Zé
zinho (Treze) Ml1rilo (T) e

Ernan
í

(FIa) Mário (Tre
ze), Alberto (T), Wilton
(Fia), Góia (Á. B. e Pinto
(T).

dada coube ao centro médio
do Tamandaré: MURILO.

lVIaul'Y Borges

As honras de craclc da 1'0-

U ESTADU C<
. _cP" . ,

f" �-Volante Jx
luziense "1-

Jogando domingo em San
tn Luzia contra'a equipe 10-
'.?al .do Luziense, o Volante
desta Capital venceu por
3 x. L, após um jogo sensa
cional.'
A saida coube aos visi

tantes e logo no l° minuto
Andorinha abre a contagem
para os motoristas resulta
do que perdurou durante o

1°. tempo. No segundo tem
po, aos 10 minutos, Maria
no aumenta a diferença pa
ra 2xO, Aos 25 minutos, Jair
elevou o escore para 3. O
tento de honra dos locais
f'oi feito aos 27 minutos por
intermédio de Salvio.
'O quadro vencedor teve a

-

seguinte constituição: Ter
cio, Jango e Paulista; Lili,
Filhote e Mello; Jair, Con
de, Mariano, Flores e An
dorinha •

O quadro vencido foi o

seguinte : José; Arécio e

Otto; Adernar, Cici e Max;
Salvio, Isias, Moisés, Gen
::il e Luma,

OSCAR MARTINS

.,
.q

'Florianópolis X

Caravana
Em partida amistosa de

frontaram-se domingo últi

,

mo pela manhã às equipes do

Florianópolis F, C. x Caravs -

na F, C.

Depois de 90 minutos dís

P4t�llíssimCi3 saiu vencedo
ra a equipe do Florianópo
lis pelo escore de 2 tentos �

O, Marcaram para a equipe
vencedora Clemente e Tito.
As equipes estívernrn assíru

formadas:

Fforíanõpolls Ré li),
Roberto e Pretinha; Bagé,
Beto e Olávio; Almir, otto,
Clemente, Tito e Carriça.
Cara.vana Eoni, Fle
xa e Campos; Moreno, Ca

beça e Waldir; Pacheco, Se

relepe, Almerinclo, Ourídes
e Sousa.
A arbitragem esteve a ca'··

go do popular Alcides, qG;,!
: teve Ul11_, bom desempenho.

Programa das comemoracões do 10
- ,

aniversário do Canlpos Novos F. C.

Emprego
Para uma auxiliar de escritório com prática de

lografia e cont�.bilidade.
'Pl!eferência a quem conhecer inglês
Tratar na Gerencia do Cabo Submarino,
H6i Jóãô 'Pir�to, 26·'"

. ,

dati-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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A NOVA CAPI,TAL Há ainda quem suponha o

E O RIO Rio de Janeü'o se ressentir

O nome da futura capital do movimento das reparti
,lo Brasil já foi escolhido: ções públicas, ministérios
-, Vel'a Cruz. O velho plano ett, que serão mudados pa
rle levar o centro principal l':t Vera Cruz. E por isso

PORTARIA ·dministl'ativo do país p�,ra condena a mudança. Não

O Prefeito 1'funicipal ele FlorLnópolis, no uso de ) pkúlalto de Goiás, onde se c,l'emos que o progresso do

suas :ül'ibuiçêes, resolve "nst::dal'á a nova capital, es- n;�o esteja dependen te do

CONCEDER LICENÇA: á caminhando para a con- funcionalismo público. Po- As -: 8,30 horas.

ele aCôl'do com o art, 130, da Lei nO 214, de 22/1'1/1954," �['etização. del'á ressentir-se no começo, �ompartJ.lhal1�o. dos f,es-
á Adelina Gonçalves Pereira. professora não titulada do O local é dos mais indica- depois -irá se re�,daptando I �e_?os de,al1lVerSal'lO do Cme

Quadro único do Municipio, de cento e vinte (120) dias ,los e tem sido estudadas tô- ao novo "modus vivendi": �ao Jose.
�

com vencimentos integral e a contar de 12 do cor�'ente das as minúcias e as maio-: No porvir da geografia do sa Apr�selltaçao:
,. 'Im0s. c'es necessidades tem sido 0- Brasil encontl'ar-se-á: Glenn FORD - PatncIa

Registl'e-se, d'e-se ciênci:1, publique-se e cumpra-se. ·.hadas criteriosamente. Capital Vera Cruz, primeira MEDINA - Diana LYNN

Prefeitura Municipal de Florianópolis, .22 de Julho Constituí-se o centro do pa- cidade São Paulo, segunda em:

de 195.5 :�, aprazível sítio de· água Rio de Janeiro que sempre
PERGAMINHO

Osmar Cunha 1mbundante clima saudável. : dnha à frente, passará pa-
FATIDICO

, •
I

I No Pro;:!,I'ama·._Prefeito Municipal A pratlca que nossos en-. I'a terceiro p ano. �

Manuel Ferreira'de Melo {enheiros vêm tendo, indica_! Apenas, porem, em impor- Fatos em Revista. Nac.

Secretário Geral. que ,a futura capital deverá tftp.cia política e de popula- Preços: 9,00 - 4,50.
ser construida com perfeição: C;ão na beleza, natureza, na

Censurà até 14 ·anos.

() que se pode supor depois Jormosura de linhas, no céu,
daR experiências de Belo: no mar, ;'tlas montanhas, no

Horizonte e de Goiânia, a- i conjunto enfim, ela será
:.ém de haver recursos majo- �enlpl'e a primeil'a, não só
,'es que aquelas não conta-

I
no Brasil, mas 110 universo

:';�m, sobretudo recursos de
I
porque não há outra cidade

-'

engenharia modérna que e- : no mtoneio inteiro igual ao

\'olui extraordináriamente. nossO Rio de Janeiro!

Você sabia que e •• Tom a Bíblia na Mão
1
I

i
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t �
.:.. Dasta qu e o cupom abaixo remel.en do para: Real Aero- .i..i v in -- R ua Cl'nselheil'o Mafra, ['; Florianópolis, e candi- .. �

.... date-se a uma passagem de ida e volta. às famosas Cata- ..�.

.;�. ratas de Foz do Iguaçu. ..�.
�

�

� 6

.!..
Nome: , , .. , , , , ,.... .!.En dereço : , " " , .. ,.,.,."., ".... �

.. ��
t .

A nova agência da Real Aerovias em Ftoríunénolis. fica- �
...

l' .....
•:+ rá localizada a:

.

..�•
.i.

TI u a : , . , , , , , , , , , .. , .. - . , , , ,:. , nO. ..�.
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.. , .
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PRE' -YESIIBULARESCINE SAO JOSE

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

I
' .

'�A FI2ANÇA, HA'
UM oAE PIJIZA CApA _,

90 Pt:'SSOAS. ESTE.-
PAIS 8EBE CINCO

.

ve266 MA/G Que /I

lTAUA, Gl/E OCUPA
O 2RLUGAR. É" A

/ilAÇÃO PA, E(/120PA
COM II1AiG POENTES
to FIGADO.

!vos EE. Ou. t IItf' I

? UM AUrOMÓVEL
• PAEA CAVA TR€S

HABITANTES; NA
RôsSIA 7

UM PAjgA

CADA 15.000.

-,.:....
, • I

�. �.t!§6-.APL!t: �

QUlN'l'A-I?EIRA, 28 DE JULHO

As 3 - 7,30 -- 9,30 horas.
"Continuando os festejos

de aniversário do Cine São JD ARA AS FACULD�\:bES DE DiREITO, FILOSOFIA
José". 1·

.- ,

MEDICINA, FARMÁCIA E OJ)ONTOLOGIA. .

sa Apresentação:
Glenn FORD - Patricia

MEDINA - Diana LYNN CURSO BOSCOem:

PERGAMINHO
FATIDICO

Na Téla Panoramica
No Programa:
Fatos em Revista. Na c.

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

Matrícula : Livrn ria Líder, até 31 de agôsto.
Iuf'orrnações : Local acima ou pelos telefones 2316 e

)661.
In ícín da" aulas : 1 de setembro.

·V E N D E-S E
Vende-se uma Propriedade em Capoeiras, medindo

As 5 _ 8 horas.
de frente, 34 mts e de fundo 558 mts. Sfilbre a mesma

A MELHOR HISTORIA DE
acha-se construída uma casa de material (nova) em per

AMOR JAMAIS FILMADA
feito estado de conservação, medindo a referida 100

Libertad LAMARQUE _

mts2, sendo as dependências seguintes: - três (3)
Tito JUNCO Miquell quartos grandes, uma (1) sala de Visitas, uma (1) sala

T-ORRUCO em: jde jantar, uma (1). copa, uma (1) cozinha e parte Saní-

LEMImA-TE DE VIVER
. tária completa com água encanada.

_Além' da casa possui a referida propriedade, uma
Fábrica para Beneficiamento de Madeiras e Constru

,ção de Móveis, tendo a mesma em seu interior os sequin
: tes Maquinários: - 1 Serra de Fita, 2 Tupias, 2 Fura
deiras, 1 Serra Circular, 1 Pleina Galopa, 1. Torno de

:m'�'Mt[j�i-[!!]'
Madeira de Lei, 1 Torno de Ferro, uma Serra Tico-Tico

.',. L!íJ..Lb e um esmeril. T�dos os m�quinários são motorisados.
'.
__��.. Tratar na F'i rma RUSSI, Leite & Cia. Ltda, sita ao

. ':/{g' _ 8 horas. i
Cais oI�'eclerico _Rolli1, esquina P-edro Ivo ou pelo Telefo-

c, f
ne n 0694. Nesta.

ompartilhando dos .es-
I

teejos de an iversár!o do 1 __

Chi e São José.
.

I
...

-----.,�---.----.--'�----'
��e��r';�;t�çãO: Patricia iTral,e das V.ias II IIu09m -seMEDINA - Diana LYNN .... R u
em:

-

Re5plralõrl8S TR1!:S (3) SALAS, COM-
PERGAMINHO ',. .

PARTIlVIENTOS DE FREN-
FATIDICO

,-\, bronlllJlteil (Asruati- .TE.

No ProQ:rJma: "". Ll'O!ilcaS ou A�llda�) e Ver e tratal' à Rua Deodo-
Fatos em Revista. Na.c. iitarros). assim como ,as

i 1'0 nO 14, nesta.

Preços: 9,00 - 4,50. IS suas manifestações (Tos-
Censura: Até lfl anos.

,es, Rouquidões, Resfriados,
'·�':peR. são mO,léstias �l1e iCompra-se1tacam n apal'elno respIra-I

, .

� Terreno ou casa velha
O!'ll) e, (levem ser tratadas I imedl'a 0-' d' t

, I
G ç es o cen 1'0.

(T�)m ,nTt! med:,cHmenta ené:-, :nformações na A M.lde
·olCO t, ue combate o mal, eVI- , lal.
tando complicações graves. Auxiliar de escritório
Procure hoje o seu vidro de Competente
"SATOSIN" nas boas ffl.f- Precisa A MODELAR

DECRETO N° 27

O Prefeito Municipal de Florianópolis, no uso

ORAÇAO

ItI.l"

8\1;1S untbníçõos,
DECRETA:

Art? la. - Fica instituida a Festa da Árvore, que se .

comemorará, anualmente, nas escolas municipais, no dj,a
,

21 de Setembro. � I
Art? 20 - Os professores municipais 'organizarão

, -' d l' I
os programas réspecti vos, que serao aprova os pe o ,

nrgào competente, mediante parecer da Inspetoria Esco

. Lu, dUl'ant� fi la. quinzena de Seb,mbro.

� �- único - no corrente exercício, o programa de

verá ser entregue na reuniâo pedagógica. que se verifi-

cará no dia 5 de Selembro. , ,�

Art? 30 - Êste .decreto entrará em vigor na data I
de SU:1 publicação, revogadas as disposições em con-I
trário.

'

,
.

,
Prcfeiturn Municipal de Florianópolis, 20 de Julho'

de 1%5.
.

Osmar Cunha
Prefeito Muriicipal

Manuel Ferreira de Melo
Secretário Geral.

PORTARTA N° 36

O Prefeito Mun.icipal
SU:1S atribu içôes,

de Florianópolis, no uso de

Eter-no mnd êlo de I!03S:1S 'vidas, ajuda-nos a estudar
teus caminhos para que pc�,: amos traçar nossa vida pelo
padrão de Cristo, Concede-nos a semelhança com ]1;!c f

I
para que possamos g'lofifical'-ie nosso Pai Celeste. Em 11i}-

,

me de Crísto, que disse aos seus dlseipulós: "Segni-rne."
de i Amém,

i
PENSAMENTO PARA O DH.

Hoje procurarei ser mais semelhante !1. Cristo.
CAROL1NE JANE AVERY (ARIZONA)

Agora. cada vez que usar
.

KOLYNOS v. obrem

z:

MAISPIlUJEC1V
• do que I]l.l11CQ! No Programa:

Vida Ca ioca. Nac.

Preço: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

DETEf:iVIINA:
aos senhores. Intendentes Distritais que.. compare-

. çam ás reuniões pedagóg icas, a serem real iza da s pelo
Inspetor Escolar das unidades municipais, para que as

sim possam tomar conhecimento dos resultados das mes

mas e melhor pos�am provêr aos respectivos distritos, os

enCill'g'OS pertinentes {li; eS('()!:lS, no que lhes couber, jun
tú aos (n'gàos competentes.

Hegistre-se, dê-se ciênci:l e cumpra-se.
Prefeitura J\lIuni.cipal de Florianópolis, 21 de Julho

de 1955,
Osmar Cunha

Prefeito Municipal

PORTARIA
O Pl'efeito Municipal de Florianópolis, no uso de

Representante Textil no Rio
Franeez 28 an0S firma le!!;aiisada, agente indústrias Eu,·

Jpé:as freguesia feita nas fábricas, atacado e grande V;:J,

;jo na frente das dificuldades importação procura exclu
'!idade repre.sent.ação boas fábricas Nacionais para fios

- tecidos - malhas e passa...'119.nal'ia. Ofertas GEORGES I

_:UIA�)FF_
-- C�lixa POó�taj��87 . ��DF ..__". ._ I

•

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

RUaS atribuíções, f'esolve
CONCEDER LICENÇA:

de I\côl'do com fi Lei nO 214, de 22/11/1954,
á Antonio RanlOs, auxiliar de expediente, referência XI,
da ü\lwla Numérica de Extranumerário-mensalista, com

exel'cício na Secretária GeL':tl, de trinta dias, com venci

mentos integral eta contar d� 12 do corrente.

Registre-se, .dê-se ciência, publique-se e Cumpra-se.
Préfeitura: Municip:1.1 .,de Florianópolis, 21 de Julho

de 1955
.

Osmar Cunha
Prefeito Munic·ipal.

Dll, LAURO CALf,EJRA DE ANDRADA
Cirurgião Dentista

Consultório: Rua D. Jaime Camara, 9

Horário: S"g'unda Quarta e Sexta feiras dh'" 8

11 horas

Terça e Q,lÍnta feira, das 14 às 17 hOl'llS
Atende à noite exclusivamente com horll mnrcada.

Capoeiras: Terça e Quinta feira, das 8 às 11 hOl'aR

Sabado. das Li às 17 horas

As 8 - horas.

ColpssaJ Programa' Duplo.
1°) AtuaL Atlantida. Nac.

2°) REVOLVERES FUL
lVIEGANTES - Com: Tim
Holt.
3°) VINGADOR DAS"

TREVAS - Com: Charles I •

St�I���eçt�s: 7,00 - 3,50. !Denlal Sanla ApOIORlaCensura até 14 anos. : ,. JI '

, �y.

I ARTHUR ANTONio MENEGOTTO
Rua: Tiradentes, D.o 20

.

FLORIANóPOLIS

PREGUIÇA E FRAQ·UEZA,
VANADIOL
MOÇAS DE8ANIM_UÁ8

HOMENS SEM ENERGIA,
...Não é lua culpa!
lt a fraqueza que o deixa caDudo, p,.ltdo
(,.. lO mole,ta no �Orl}O e olhos tem àr iiI' J

),' traquelr Itr';!a a 'vida :porque roub.

as fOrça4 para o tranalho.

VAN.lDlOL

III.trllf'llta ')8 globuloa sanguineo. e VITALIZA o ..DIlUe CD

t"<I�UI:'.-.it1o '- <!e llodo dellclolo e poch ."'t' Quilo lI.m. tod.,

•• 1dad..

As 8 - horas.
ESPECIAl IZAD.'\ EM ARTIGOS DENTARIOSEspetaculat' Programa

Du)Jo Estoque permanente d�, todos e q,uai:Hlllp.l· oHt igo:!

10) Paisagens do Bra.sil. concernentes ao ramo

::-.Jac. I EQUIPOS, CADEIRAS E: MOTURES - 'EVO'\ I te-

20) C A l\'I I N H O S DA mos i):-tJ'3 pronta entrega

AVENTURA - Com: Ja- Aceitamo" eneomelldas dI" PLACAS f."j�tALTAnA:-1

às mes ]\I[uson. pi<!'a diversos fins

I 3°) REVOLVERES FUL- ATENÇÃO; Atendemos M senhOl'es Dentistas e

MEGANTES - Com: Tim ProUdicos do Int.eriol' pejo Serviço de R REl\:tB()L�O
HolL )\ÊREO e POSTAL

Preços: 7,00 - 3,50. COM A CHEGADA DE GRANDIOSO E MARAVILHOSO
Censura até 14 ano;;. ESTOQUE DE MERCADORIAS

"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



f
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I E C I T - A .._ 1E· D I T A L...l":!'�·�a._.ü
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,

liaZO DE DiREITO DA oa. .ndo o duminlo da ,"pli,.an·
! .mrzo DB DIREITO DA ,a inrl,p,nd,nt,�,,"t,. rle íntl I Ao f'une I�O ·0 ar.,rl"o el*v I� I MI-li-ta r e I

·'·.U!',\' DA COMARCA DE .e SÔOl'e o aludido terreno.] VARA - FEITOS DA FA- maçao, CIente o Orgão elo IvI: /W' ,.
rr..ORIANóPOLIS reando citados, ainda, parn ZENDA PUBLICA DA Co- nistério Público. Procedida:" :� Pld b

I'
no prazo legal, apresentarem MAnCA DE FLORIANOPO- justificação e julgada pOI essoa e oras :

EDITAL DE CITAÇAO COM �ontestaç&o, e para seguirem .
US ''''d".eOnstpenesQSaO,:Plneldeenmte soesjac··omnt"C'oilt'n�. _1- =......

O PRAZO DE TRINTA (30) -t causa até final sentença, ,""

;fi

DIAS'
Edital ríe citação com o pra-

. ubre as penas ele lei. Da-se tantes acima aponta elos, ( •
:!

O D t MA O DE'
zo' de trinta (30) dias • DA COMISSA-O PR' ABON'O

-

ou or N EL l presente o valor de Cr$ ,.. Orgão 'do
-

Ministério Público •
.

. O ..

LACERDA, Juiz de' Direl.t.o· '100
. rím

EDITAL - • Não é justo Que se responsabilize êste ou aquele )I'lrtido. Todos são unam-
11

_. ,00. cruzeiros. para o 1 e o Serviço do Patrimonio da •

• fi

da <Ia. Vara _ Feitos da Je terminação da alçada. O doutor Manoel Barbosa
União, bem como por edital:

mes em reconhecer a necessidade e estão dispostos a vntar favoráveis à coucessâo :
Fazenda Pública _ da Co- -roteste-se provar o alegado de Lacerda, Juiz de Direito

JS interessados incertos para.
do ABONO e também conceder os meios pleiteados pelo Governador. :

marca de Florianópolis, JI11 os depoimentos pessõals da 4a Vara, --Feitos da Fa-
contestarem o pedido, se o : Isto nos' provam 'as declarações dos candidatos ao Govêr'ne do Estado, Dr. -.

Capital, do Estado de San- e ínterresados, de testemu- zenda pÚblica da Comarca
quiserem no prazo legal, : Francísco U. Gallott], pelo PSD e PTB e DI" Jorge Lacerda, pelos Partlrlos Coliga- :

ta Oatartna, na forma da has e vistoria. D. e A. esta- le Florianópolis, Capital do • Jos, abaixo transerttas: ""

sstado de Santa Catarina, para todos os termos 'do pro- • ' if
. :::

lei, etc. '. Deferimento. Florianópolis �esso, até final, sob pena de •
" irmo ao funcionalismo do Estado, que se eleit a, darei absoluta Iwcfcl'ên- �

11a forma da lei, etc. : ta
ü

sít
-

d
.

1 ::.'
, de maio ele 1955.' Francisco revelia, pedindo desde já os

JJa a SI uaçao o mesmo, envianc o a Assembléia Legtslatíva a necessária mensa- ...

FAZ SABER aos que o e Assis. RóI de Testemu. Faz saber aos que o pre-
suplicantes seja a ação jul- : �em de pedido do Abono, com o tndíspensável aumento de impostos tão só 11ar:1 :

Presente eelital de cttacão 1 1) A'
. ,,,,. 1 d .ente edital de citação, com , • êste fim. •

.
\ ras: ncoruo manoe a 5ada procedente, para o fim •

•

com o prazo de trinta (30) )ilva, brasileiro, vimo, ope-
) prazo de trinta dias virem,

de se proceder a transcricão •
Exercerei a minha. influência de gevernador, se elelto, junto 'aos deputadus :

dias, virem ou dêle conheci- ario, residente a rua Aracr
ou dele conhecimento tive-

10 Registrô de Imóveis, mc-: que seguirem a minha orientação para a concessão do Abono". ••
11 t t· t

rem que, por parte de José • (As ) FRANCISCÀ B OALLO

ren o iverem que por par e 'az Calado; S/N: 2) Adolfo diante o competêhte manda. •
s. . IJ.·· TTI ••

I M
.

C t dí
Galdino Vieira e ManoelGal-. •

( e arra us o la Fernan - tartíns, brasileiro, casado, o. Os suplicantes protestam • •.

des, na acão de usocapíão.
.

t
". elino Vieira, na ação de usu- • "Sou rrancamente 'favorável ao Abono de Emergêncía. Se eleito, tomareí "

, " . 'omerCll1n e, res.dente n(l· ,or todos os meios ele prov:l
..

•

em que requereu perante ês-. .rb .. dístrtto elo Estreito, a capião que requereram pe-
im direito admitidos, inclusi-: iniciativa de auscultar, em mesa redonda, não só os representantes da classe in- ••

te Juízo, 1J:i� foi dtrlgída a-pê- lia Sapé, S/N: 3)- Camilc '�nte êste �l�ZO, lhe fo� diri-
-Ie depoimento. pessoal do,,: seressada, com os partidos políticos, com a brevidade necessária, a fim de que se- •

tícão do teôr seguinte: Exmo. 'eris 1)1'3Sileiro casaelo mi- sida a petlçào do- teor se·
.onstantes, sob pena ele COl�.-: [a solucionado, mediante amplo e leal entendimento, enb'e as correntes partrdá- :

Sr. Dr. Juiz de : Direito da .tar r;;;idente � ru� Souza I ruínte:
Exmo. Sr; Dr. Juiz

'esso, inquirição de testemu- I das, quer do GOVêl'UO, quer (la oposição, problema de trio magna relevância parn :

Quarta. v.!1-1\U, Marta custo- )utl:a, S/N; 4) Omero . Elias de DÍl'ei�o da
..

4a v�r�: Di-
nhas, juntada ele novos do .. I: 1 devotada classe dos servidores públicos. :

dia Fernandes,
.

Q.r,asileira, clltura, brasileiro, casado, I' zem Jose Oa.l.dmo. V.lelra �
t· t

. b'. I�stal'á, assim, apto o (iovêrno a enviar uma mensagem que, refletindo as •

1 O ld V b
�umen os, VIS onas e ar I·

•
•

viuva, c(omé3tiéa, donüclliada lIncionário públiço federal. Ma�Oe a mo lel1'a, :a- tramentos, etc., tudo confor-

I
justas aspirações da classe, e traduzindo, igualmente, o pensamento de todos os •

e resielen'te nó, sub .. distrito·do posentado, residente no slleuos, casados, lavradOlrs,
me necessário fôr. Dando '1 partidoil, não \'el1ha a sofrer qualquel' delong'a na sua tl'antitaçiio pelo Le;rislativo". :

Estreito, nesta. Capita.l, por ub-clistrilo do Estreito a ma
residentes n.ot l.tugalr RM.obl'!:o t 1diA;;;;.) JORGE LACERDA •

I 1
presen e o va 01' e.,.... • :

seu assistente J'lldiciario a- D t 4'0 T d
elas Pec ras, (IS \'l o e o I el-

$ f::Oll2.:l U ra n. ' o as as :::1'. 2.500,00, P. P. De erimen
•

.

:
..

_

b
. .

d
'

f
rUO, desta Comarca, por seu Falta allellas o Govel'lla(lor 1l'l'neu Unr' lia

"

'

.

1
..

alxo-assma o e' con ornle t€stemU!1l1::J.s conp:necel'ão to. (RóI de testemunlns •

. .' , v 11 usel1, iHUCO l'eSllOlB:lú:, e�1Viar

procuração í'I}cliisa,.�em pe- 1elenpendentemente de in.. advogado abaixo-assinad !O) _ Theotino João Cordeio •
1 Mensagem do Abono de Cr$ 1.000,00. •

rante a V. �xcia: expor: e re- imação. Em a dita peÜçã�l (doc. junto) que sendo pos
.'0, 'brasileiro, casado, lavra- : Tudo o que se disser em contrário ao que aiin�,amils acima não passa de ex- I

't 1) H' , ' suidor de dois terrenos, a • j}loraçâo e demagogia. •

querer o segum e:
.

a mal� Jj proferida o seguinte des- dor l'esidente no lugar Mor
. baixo descritos, desejam legi -,'. • (Ass.)

•

ele trinta anos, por si e ,'POi ,Jacho: A. a conclusão, Floria _, o das Pedras, di3tl'ito de RI • Helládio Olsen Veig'a •

t' - '.
�

timar essa posse, de acorü

I'"
R b '1 S')

Q

"pus an t;cessores, pOSEm " :l'polis, 15/5/55. (Assinado) beirão. 20) Fl'ancelin,) .

o erva 1 va •

'.\\IJ!ihlnte _como seu, fiO sub- Manoel Lacerda, Subindo os
com os artigos 550 e 552, d�

roão Cordeiro, idem, idem,3"
Antônio Matheus lCl'üger

.

:

I. t·t d t;'nt ·t
- Cód. Civil e 454 e seguinte E·II·a·lll· M. Souza Sa'ltos ...

(IS n o o => relO,' a ru�, utos a conclusao recebeu o -- Cirilo Agostinho Gonçal·
••

S. n .. t S/N°
.'

n I'
. do C6d. de Pr. Civil - Vee'l- ·AI·Cl·110 'r. d" 81'1\':1 ...

ouza LJ>U ra _.,.sem 'lua -, eguinte despacho: Dlsigne- ves, idem, 'idem. (Sôbre es·
..

_•.
.

t
-

I por i:::so, pela presente pro
(Juer m 'errupçao e sem Q_ua -' :e o Sr, Escrivão ·dia e hora tampilhas estaduais no valo'; I .... ,

.

t
. por a competente ação d'.

- NOT" A t bl'
-

I' I '

quer OpOSIÇ:10 .UIp erreno, )ara a justificação, cientes ._ j
de cinco cruzeiros e cinquen·

n: - presen e pu tcaçao (elXa (e SeI' i�ita nos jornais DIARIO

com sessel1'ta luetroS. de. freno IS partes interressadas é .- ,usocaplao, no p(.ecur�o . �.� ta centavos, inclusive ares· .1 DA TARDE, A GAZETA e VERDADE, em virtude de os mesmos Sê negarem !lo ;
te por (juarentn, metros dt )r. proniotor Público. Floria .u"l, E. S'jN., lMovaraol· V' pectiva taxa de Saúde Pú •

divulgá-la, lJ.inda como matéria. f.-'!.ga. i

l'llnclos ollel" tenl Sll" 'r-e;'l' .

l' 18 5 55 ( '"' .\
- Que Oa dino anoe 1

tI"
A COMISS

-

O �

_', ,,' ... ó>_ lOpO IS _ _

.
.�"Slna( o . . t

blica Es aelual). F orianopo- •
.

I A ..

dencia, pois à�i; coi1struÍl�1 Manoel Barbosa de Lacer· jra, pa! do 'suphcan e,. e�" lis, 21 de junho de 1955, (As- .. :

U:11a p.eqllena,casá-dé madei- la. Julgo por sentença
'o;:;sUlclor cios se: \ tes Imo-

sinado) PP. Clarno O. Ga;-'···
..··,····..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••;

.
. .;; reis: N, 1) Um terreno sito

L: e formou uma..chacara de justificação de fls. e1:" letti Advooado End Rua Vi
.

:�i:::�:,::u::2A�ra�::; ,�::���:5:��::f:�t,,���:� if:i�:;�;;�f�:�,i�:�It;:·f�:O�'�I::��:��::�I:;�::;� I
Um plano··

-

- .

V(· O(.S/(gulntes. confrontações: �ren� . gais efeitos. Expeça-se
, AOO d f do oe

a concl!lsao, Flonanopolls, 21,
-

.t:.> n� nUl Souza D,1.ltra onde 111al1cl".do a'e CI·ta.cno ao'l con
a por.. m. e un s .

d
.

h d 19"5 iA' \ b I
u • "" - '.

f -

-

J
- n"nno'l

_e Jun o e o., ssmaeo' a 50 utament.
d

. t" t ("o
-'. uau az corn oao �v...... l - . .

me e sessen a me ros '. o, frontantes do imóvel ero.
.

h f t d
'

O te
Ma·noel Barbosa- ele Lacerda.:

F d h d·'
-

d 'J ,,'In o, con ron [1.n o a es, ., t··· I
- I

• un os com er eiras e
-

0- frente bem como ao Diret,,)
1\'1' I 01'

.

a Cor
Submdo os au os a conc usao

\ comp eto

:10 Damasceno' da 'SIlva; ,c18 do Sel'vico do Patrimônio d.
'0111 1V !iria (e lvel!''' . r' , .1

•
c leiro e a Leste, com J05C receberan:.o. .se.gumte de�p�.- �.

um ládo, ao ·,uo.rte, c6iú _An - ''União, e-o do dr . .40 Promotc,
'ld' V" " N 2) Um ter-

cho: DeSIgne o sr. Escl'lv"lo - ,,'< \ \ r-�
,

-

f�:��:���::�1��fi�fIF �I���;f:��l�;�:t�l1�:e�;:f!�:.1�t;��!i; �r};;����ffE������� s t��fl���nn
,.,.-, ...• o.","-.'ll'-llll'.SS'I'dl'-llab'''.'.cl',·'· 1 O t ,..

,e, clue faz no'tl'âVeSSc.o ge· d S t
.

t t
�'.J .;-=-

, ." � �a , u rOSSlm Che-se po cer a. en ,enGu. VIS os, e c I .:.......������
üi, com do:) herdeii'Os ele !I"

por mais ele trinta anos, não edital, como o prazo ele trin 3eUo Pires, por trezento:; Julgo por sentença a justifi-

têm a suplicante, qualquer ta dias, os interessados in
300) braças de fundos mais cação de fls e fls., em que são

titulo formal, dai prentendel' certosl, eitação essa que d6 requerentes José Oaldino Vi-
,

u meno::;, os quais faz com

legitimar sua posse, -' nos \Terá ser feita na conforl11i eira e Manoel Galdino Viei-
,erras cio Dr. Henrique Be ..

termos do artigo 550 do Códi- dade do art. 455, � 10, do Co
enhauser, confrontando c.

go Civi'. Para dito fim re- digo de-Proces30 Civil. CU!;
:)este com o mesmo Dr. Hen-

.,tI<-,r �, dilif,l:nação elo dia, ho- tas afinal. Florianópolis, 16
'ique Bel'enhauser e a Le.3te

r�1, e 11lg::I', p::1.Ia a justifica
.

ele junho de 1955. (Assinado)
;om José Martins Filho. 2)

çào exigida pelO . artigo 45� Manoel Barbosa ele Lacer(.\:.

do Código de Processo Civil, Juiz da 4a Vara. E, para qu

nu qual deverão ser inqulri- chegue ao éonhecimento dE

elas as testemunhas do ról!1" todos, mandou expedir ° pr"!

baixo, REQUER, outrossim. sente edital, que será fixad,l

dçpois de feita a justifica no lugar de costume e publi

'l, a citação pessôal dos cado na forma da lei. Da(L

mencionados confrontante�' e passado ne3ta cidade d,

do Ministerio Público e o Do - Florianópolis, aos vinte clia�

minio da União, e por editaü. lo mês de junho elo ano dl

de trinta dias os interessa .nil novecentos e cinquenti..
dos incertos, todos para a- e cinco. (1955), Eu, Viniciu.

conpanhar os termos da pre· Gonzaga, Escrivão, o' subs
sente ação de usocapião, d�- �revi. (Assinado) Manor

poi.> da terminação do prazo Barbosa de Lacerda, Juiz de

dos editais, nos termos do 0ireito da 4a Vara. Está con

l1rt, 455 do Código de Proces-· forme. O Escrivão, Vinicius

so Civil, por meio da qual dê- Gonzaga.
verá ser reconhecielo e decla-

.'?io Vermelho, de seu tio, zenda do F;staclo, para tOdo.:;
:vIanoel Vieira Cordeiro, o

conte3tarem o pedido, Cjue-
ual, por sua vez, o tinh'l

, rendo, n" pI·a.'l._·o ela lei'.. Oll-
a.dquiriclo em 1897, de Ma..

J

Lrossim, citem-se por eelital
110el José Antunes, conforme com o prazo de trinta (30)
escritura que vai anexa, pas· ,.

' .

t j
.

(daS, os m -·ereSS!lC os ll1cer·
"ada pelo ento Escrivão Ois-

. trital do Ribeirão; e o segUl1-
tos, citaçãQ essa que dever��
ser feit!1 na conformiclaell:'

:10, conhecido como o terre-

no das Areias do Mal' Oros.
do artigo 455, � 10, do Cóeli

50, por compra feita em .. go. de Proc�s30, Ci,�iL__

Custa�

.923, a Francelino Cordeiro. �fll1al. Flonanr.:oPoll�, �S dé

e sua mulher Maria José d"
Julho ele 1950. (AssmacloJ
Manoel Barbosa de Lacerd.'
Juiz ele Bireito ela 4!t Varct.Silva Cordeiro, antigos Pos

l'eiros do imóvel; conforme

.iocumento que tambem vai

.mexo. 3) - Qúe o falecid;)

:lai dos suplicantes, Galdino
Manoel Vieira, sempre pos
mido como seus ditos' imo

reis, e por sua morte essa

')osse se transferielo. aOS S'.l

_)licantes, sendo que ames

ena vem sendo exercida po�'
mais de trinta (30) a110S

'em oposição nem intel'l·up
ção, tendo exercido semp1"("
'Ião só os suplicantes C0111u

,ambém seu pai atividades
,grícolas nos citados terre

lOS. 4) - Que embora 'P03-
mindo 03 imóveis, por si e

,eu antecessor, durante maL:;

de trinta anos, mansa e pg,

eificamente, com "animus 8i

bi habendi", não teem os su

plicantes c competente títu
lo de propriedade, pelo qu,.�,

desejando legitimar e3sa pcs

se, conforme já foi exposto,
10 meio lega! e a a,,:Lo ele lISU

eapião que por esta iniciam.
Nestes termos, pedem mui LErespeitosamente !l V. Exa. ,,� . CIONA
ja servido mam!:.l' des;gll'�: GREGO - LATIM
dia e hora para a jmtifica- 1VI.ATEJ\'1ÁTlCA E FISICA
ção prévia, mediante inquiri- I Dr. 0'1'1'0 FRlEDlVIAN
ção das testemunhas abaixCJJ Rua _Grigto�7ão Nunes Pi-
arroiadas, que compareceráo ;,'':;3, 21.

_ Que esses terrenos o refe

rido pai dos suplicantes ha

lia recebielq da seguinte for

ma: O primeiro, conhecic10

"amo o terreno das Areias elo

------�--�----���

·Vende':se
Uma casa no Estl'eitõ à Rua Sousa ,Dutra sem nú·

m'ero, preço 30.000,00: Tratar na mesnfa..�Mm o sr. Pedro

Francisco de Souza, ou com o sr. Romeu Santana antigo
cobrador desta Redação.

'.

VENDE-SE URlltlE
1 sála de jantar finissima com 10 péças, bar todo es-

pelhado.
1 dormitório de casal novo, comP.'l.ttg.
1 colchão de mola, de casal. J 1-':"
1 grupo estofado,. finissimo, novo.
1 grupo de cadeiras de corda.
5 camas patente, de solteiro.
Diversos transformadOl'es e estabilizadores-·de

rente.
'

cor-

1 radio Transoceanico de luz' e pilha, 8 valvulasc, 7

faixas.
1 radio "Filips" holandês, 10 valvulas, 7 faixas.

1 aparelho el�trico para barbear
1 aparelho de porcelana inglêsa, de jantar, completo.
1 mesa para exame genicologico.
1 autoclave 'à querozene
1 fogareiro "Primus" novo.

I fogareiro eletrico de 2 bocas.
_-....".Vêr e tratar et-l1 1tàguaçú, C8sa da Torre, 'com Dr.

. Expresso Florianópolis ltda.�-·
I lransporfe de cargas e"1 ger(II�cntre

. FhORIANOPOUS.� CURfT!B.A

Famosos pianistas
manifestaram, com

ra, a fim de que procluza os

seus devidos e legais efeito,;,
Expeça-se mandado de cita·

ção ao confinante do imóvel
em questão, bem como '1.0

Dlretor elo Serviço do Patri

mônio da União e ao clr. 4',

entusiásmo, suo
admiração por êsse

notável instrumento
mU$ical. SCHUMANN
destaco-se pelo suo

vibrante sonoridade,
precisão de mecanismo
e excepcional acabamento.

!em 88 notas, 3 pedais
cordas cruzados e chapo
de metal. Venha ouvi-Ia.
Vórios modelos a preços
e condiçães muito acess(veis.

Promotor Público, na qUr.!il"
c1ac1e de representante dL1

Ministério Público e da F::.·

Distribuidores Exclusivos nesta

Lojas Eletrotécnicas
Rua Tenente Silveira, 24 e 28

Fpolis: - Santa Catarina

Praça:

E, para que chegue ao co

nhecimento de todos" man

dou expedir o presente eeli
tal que será afixado no ln

gar do costume e publicad,')
na forma da lei. Dado e pas
sado nesta cidaele de Floria

nópolis, ao.:; vinte cinco dias
do mês ele julho do ano de

mil novecentos e cinquenta t

cinco. Eu, Vinicius Gonzaga,
Escrivão, o subscrevi. (Assi·
nado) Manoel Barbosa de

Lacerda, Juiz cle Direito da
4a Vara. - E�tá conforme. O

Escrivão:: Vinicius Gonzaga.

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

,.

l

PECHII.GHA
Vende--se'

r

·'ilIrra casa de
material à RHà Bento Gon
çalves nO. 8,· .

Base 80 mil.
'Tratar FREDERICO VE

RA.

O ESTADO

.

IvlAONlFICA RESIDENCL\
" com AREA CONSTRUIDA de

3.09m2, situada na Rua Fe!i
pe Schmidt 113.
Facilita-se parte do paO'3.--

mento. ,�_
.

Tratar �om oI' pl'oprietário
Dr. Ouerl"'t<iro ela Fonseca

Proximo ao Lira Tenis,
com duas salas, três quar
tos, copa, cosinha e banhei
�'o, com completas e novas

Instalações, aluga-se com
contrato e fiador.
Informações nesta reda

ção.

Gosinheira
Precis.a-se de uma, na rua

Lacerda Coutinho, 13.
(Chácara do Espanha).
Pag'H-se milito bem.

I O "Satosin" é excelente

I pa�a �ombater a8 COll:'!�.

quenclas dos tesfl'iac;)s:

irritações dos bronquios,
tqsses, Ga tarros. Peça ao seu -

farmacêutico' "Sato!!in', in

clicr.do, nas traqueobron
!uites e suas manifesta
�ões. Sedativo da tosse e

·xpedol'ante.

(" r� n.) ,�'. ',oi

.-rU.4I,· ... \0 PAULUMATRIZ: f'LOKIA1'iOPO:"IS
Escritório:

Hua Padre ,Ro�a 50 - Terreu
, . Deposito:
Rua Conselheiro Ma.fra n. ln

Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postlll. .35
End. Telegráfico;

�;;.nd ranp e 1'ranspol1s
-O-

Endereço Tel�grátk)
Sant1dra e Tl'aolipolla

-'o.J.-

Visconde· d'o Rjo Branco
(VI2/11)

Café Nacional.

Avp,nlda do E:�tlido 1&66/7(

Telefone. 17-30-91

São Paulo - CapItal _ ;�, I

Endereço Tele'-l'rátleo
Sandradt> t' 1';'anspo!la

--o-

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

''j.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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COMO GOVERNADOR

Dr. Irsndsco :Benj8:m:im ·-�anotti
do Partido Seclal Democrático>

....... _. '_

.... -;

•

•

•

I

• •

COMO VICE-GOVERNADOR

..

Dr. José de Miranda Ramos
do Partido Trabalhista Brasileiro

> �
J

. '

Candidatos da· Alian�a Social Trabalhista
•••J

• •

••

RECORTE ;:JARA PROPAGANDA .
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o DEPARTAME�TO FEMININO DO ? S. D. CONVIDA AS SENHORAS E SENHORITAS PARA UMA REUNIÃO, HOJE. AS 20 HORAS,
.

.

-N� SEDE DO PARTIDO! �. ,RUA ARCIPRESTE PAIVA, PARA TRATAREM ASSUNTOS DE GRANDE IMPORTANC IA.
�"���-��-�� �"--"�-��-· ::

A U.O.N. trama na som�ra II m�:,it�:�a!u�:!;,,�����a�:t��nJ
____ ' ,._. , _..;.____ ......__,.___........_....w.._�-_�#-_ �...__.._� _�_.....--.--"'....��-mJ"_w--.....

Píratnba, os SI'S. João Ritel o seguinte:

,_._F_Io_r_i��ópOliS, Quinta-feira, 28 de julho de 1955. ,'. ·"i�' '''�-,...,���,��.,
e Antônio Homero Ramos, rio Capoeiras, 20 ele Julho de

----------------- -- Esteve reunída.r na últrma parada certa, ganha com eX-1 elo saiu da reunião, estava
P. T. B .dívergíndo da oríen- 1955.

C
segunda feira, ern sua sede pressíva maioria de votos. tesolado. tação do P. T. B., aderiram Senhor Diretor de "O Est::;,-

Ome01 a, r-I i' d oi DI'"a 3. intrépida UDN de Chape- Assim calculou a vitól'!:J Disse-nos que nunca viu ao =. !orge.Lacerda. O tele- do".

.

ti t, có. um fogoso prócer presente à tanta gente crescida razer" grama, publicado pelo Díárto Surpreendido com a inclu-

.

' A maioria dos presentes à reunião tanta coisa de criança.
da Tarde, diz claramente que são do meu nome no Sub-

Nâo obstante os esforços üancístas, que sofrem poris- reunião Aldo Kirsten, A UDN fará, na certa, .. Ora, confiar na vitória da
a adesão é dos dois, abaixo- Diretório da UDN de Capo-

da imprensa lacerdista para ')0 não só a pressão do poder 'Jblr"jara, Alcindo, Padilha, 2.000 votos; o PL, PRP e pse UDN, com candidato do PRP assinados, S1'S. Ritel e Home- eiras, conforme publícacào

fazer crer .numa adesão em econômico Interessado eln "asa, Lulu Moura e outros contrtbuírã o os tres u t G
A

I
ro O jornal [á mancheteía no'

"

"

< J • , j un 'OS, ao o.:'e1'no c o Estado e pro-
.

.' s Jornals e írradiacões nu

massa aos candidatos da tal impedir-lhes a vitória, mas de menor categoría - são com 500 votos. E a vitória es- messa de continuidade do '-lue a adesão é do P. T. B.! Rádio Diário da Manhã, Vi3-

fl'ente, o que 'é certo é que os também' a reação dos que de- ! uncíonàríos públicos no- .á garantida. govêrno . do snr. Irineu Bor- Telegrama igualzinho a es� to não ter dado autorízacâo

ilustres candidatos da Alian- sejam manter-se no gôzo de meados ou contratados pelo Nesta altura a turma ba· nhausen, é uma verdadeira se recebeu o sr. Bornhausen, para tal fim, venho, de pú- I

en Social-Trabalhista, srs. prerrogativas 'e. vantagens da govêrno do célebre estadísta eu palmas e deu vivas �r infantalidade.
antes do último pleito. Pro- blico, declarar que não per

engenheiro Francisco 13enja- situação. que desgoverna o nosso Es- Brigadeiro. E ainda por cima PSD e
curem na Gazeta, e lá estará tenço aquele partido, pois

mim Gallotbí e dr. José de Ninguém duvide, porém, de tado. Houve ainda um severíssí- PTB unidos em poderosa co- êle, com a solidariedade do sou simpatizante do vitorioso

Miranda Ramos marcham que o destino de nosso Esta- No "calor das discussões, mo libelo contra o PSD e ligação, dispostos à luta, a-
sr. Homero Ramos, que nun- Partido Social Democrático.

triunfalmente para as 'urnas, do não condescenderá com apesar do fr�o que fazia la PTB. cenando ao povo com a pro-
ca foi trabalhista na vida. Solicitando a divulgação

garantidos, desde já, por es- os que recusam acompanhar, fora,' os ilustres partícípan- Diziam que a ínfelícídade messa de aue os govêrnos sr-
São assim, as tais adesões, da presente, firmo-me aten

magadora maioria de surrá- à testa do Govêrno de S-ê-nta tes fizeram as mais negras deles, a desgraça da UDN de rão entregues a homens díg- agora repetidas pelos novos ciosamente,

gios. Não importa que cho- Catarina, a evolução geral declarações de altos propó- Chapecó, de 'seus líderes, nos, capazes e inteligentes,
adesistas.

-
. ·Bernardo Santos da SHV�l,

vam insultos, infâmias, a: da política social-trabalhista. Sit03 democráticos. eram o PSD e PTB. como exige a boa adminis- A propóíto do sub-diretório

I
Firma

rec.onhecída
no Cal"'

Irontas, sôbre nomes que O PSD e o PTB formam, ho - Dízla-se.. por exemplo, que Mas desta vez haviam de tração da cousa pública. de Capoeiras, organizado a- tório Vieira.

sempre mereceram o respei- ;e, sem contestação, as mais o Major Simões, prestigioso levar a melhor, Custasse o E rematou o nosso infor- través de uni abaixo-assina- - E amanhã tem mais !i:

to público e que, em sã con- ortes correntes 'politicas do prócer da UDN que andou que custasse. mante: vcu às reuniões por

ciência, não temem confron- iais, em busca da paz social _lor aqui em cerrada -campa- Dinheiro e jeeps o Major ir, mas que não acredito na

to com os dos agressores. A rara o Brasil. nha política, ao tempo em Simões manda; "prestígio te- -ítóría ela UDN, não acred:

vitória dos candidatos alían- Francisco Gallotti e M:- que exerceu o cargo de de- mos nós", diziam eles, e c to.

cistas é inevitável e tudo cer- anda Ramos, candidatos a legado especial, prometera resto virá r:aturalmente. I
Da Voz de Chapecó, ele iN

tamente se resolverá a 31 de J-oven1üclor e 1;ice-Governa- mandar no dia 23 do corren- O nosso Informante, quan-
.

do corrente.

janeiro de 1956. 101', são os portadores da te, 2 jeeps nOV03, daqueles

E' evidente que a voz das nensagem da paz a todos que o snr. Governador im

urnas, interpretando o sen- juantos lutam por melhore, .portou para os 'colonos.

til' do nobre povo de nossa -ornpensaçôes aos seus eSfor-1 A esses, poder-se-ia íuntar

terra, se pronunciará em ra- 'os e por melhores dias par-i os do snr. Kirsten, Ubirajaua,
vor dos homens que, de di- 1 sua existência honesta. Inspetoria de Terras, os dois

reíto e de 'fato, representam Votemos, portanto, em últimos de chapa branca. ESTABELECIDA A ALIANÇA SOCIAL
à- Aliança de duas grandes ;'rancisco Gallotti e Mirarids 'Mandaria ;�lnda o garboso TRABALHISTA TAMBÉM NO ÂMBITO
correntes de pensamento po- camcs, nomes que garantei. .Iajor Simões, Cr$ 300.000,0f1.

lítico firmado sôbre postula- ima situação'de prosperida Os primeiros Cr$ 120,000,00 ,
MUNICIPAL

dos de justiça social e de sa- Ie coletiva e de prestígio pa trilo pela Coletoria, W:11 01'· ( \. (l;�'eç,w elo Partido Tra-

dia finalidade humana. Com ra o nosso querido Estado!
.

dem do Tesouro do Estado. I. � ·:üh:sta Brasileiro, secção

efeito, o engenheiro Francis- (Lido no programa "!\, restante virá por outro ; .atarrnense, foi enderecado o

co Gallotti e o dr. Miranda Voz ela Aliança Social:1: meios, com passe de mágica ; .eguínte telegrama:
-

R:lIl10S valem como garantia Trabalhista). corno só o governo atual sa- ; Curitibanos, ��;) -c E-';té D,· I

de principias fie!1l aos mais .ie operar. ;l'etcn'io reunido ontem dec;-

avançados ideais democráti- Depols falou-se em grande ;é:liu formar Alíanca SoeL,-l

co r. A Aliança Social-Traba- Vva. FELICIDADE churrasco que será orerecíd. !Traoalhista para el�iG0:e3 cl2

lhista não é um arranjo ou ao povo por oca:;ião da C,Oi1 :Prefeito em 3 ele outubro, j
acomodação de grupos de . CLiMACO venção udenista. íconcorl'endo como candida!o

homens, sem identidade ele Vitima de I)ertinaz molés- Serão sacrificadas oito va· i 3alomão Can'leil'O ele Almei-

aspirações, sem progr�ma e ia. que a vinha retendo ao cas, gordas, de tenra idade. �da. Saudações trabalhLt,,_,o

sem outro objetivo que não o eho, 'faleceu ante-ontem, às que estão sendo tratadas es- � Luís' Meneg'lizzi - P1'8St

de conquistar o Govêrno do ,2,20 horas, à rua João Pinto pecialmente para o grande )jente.
Estado, 9, qualquer preço. l, 4'1, nesta Capital, residêrr· festim político. ! Ao sr. Celso Ramos, Presi

'Não': Essas características são, Í:t de seu filho sr. Oswaldo Depois passaram os Bus- ;dente em exercício do Parti

sem dúvida, as dessa suposta JlímacQ, a exma. sra, d. Fe- tres chefés' da UDN local- a �Jo Social Deinocl'ático, iOl

Prente Democrática, que na- cidade Picard Clímaco, viÍl· calcular o' resultado da elei, i=ndúeçada a seguinte cmnu

da tem de coincidente nos a do saudoso conterrâneo sr: qão, que n� opinião deles €' ) 1icação: . Iprincipios e que só se movi- stevão Clímaco. ---- ---- i CUl'itiba.nos, 25 - Diretõi'i,)

menta, aliás sem unidade de A notícia dg.seu falecimen- ) vIunicip2.tl do Partido 'l'l'<iba- S S
-

.

N·A POLICIA
' r, alomao C. de .Alme:ich

vistas, em busca das posições 'o causou profunda conster- � i hista DI'asileiro, ontem ren--

governamentais. 'lacão na sociedade local, ERICH EGERT, natura' (I lido, decidiu pr'estal' "PO-I···
_

- v Aliança Trabalhista. Saucl?

Quanto à Aliança' SociaL.. j)ois a extinta era muito es- leste Estado, casaelo, com 4(' ) ta candidato Salomão Car· ções.
Trabalhista apresenta invul- timada 'l)elas elevadas quali- mos, eletricista, residente em �;'l�il'O para Prefei�o, nas elei- Luís Meneg'uzzi -- Pl'esi
nel'ável unidade firmada no ,lades de coração e de cará- Janeiros, queixou-se a Po I �oes de' 3 de outubro,. sob dente.

consenso de duas memorá- :er, contando com vasto cÍl'- 'icia que estando fazendll
,-�.�,,-�.,,-,��.�<"'"'�""""" ....---,"", .. -�,�"""-'''".-''''''''�.,.,.

veis e entusiásticas Conven- :\110 de amizades. tl1stalações elétricas de resi-

ções partidárias e disposta a Deixa a extinta os seg'uin- dCõncias, à rua Tenente Sil, --:-/::::__���/,�

conquistar o Govêrno, não .cs filhos: Orla,ndo Clímaco, !eira, i1s. 24 e 2(i, ele proprie·. 'DE "El(Osomente para novos homens. :esidente em São Paulo; viú- iade elo dr. Bote:ho, na' noit,
.

n.
'

m;:;.s para novos rumos que I'a Orlandina Clímaco; sra. .te 24, um larápio ou larL

l'etificarão as sinuosidades I ')ndina. Ctímaco, esposa do - ::;i03, penetraram naouel:'.s

administrativas dum quin- T. Waldyr Macuco, residente l'esidencbs e l)1.e roubaram

Cjuênio em que todos os gran- em Challecó; sr, Oswaldo) cinco rolos de fios no valui'

des e principaiS problemas Clímaco, funcionário público de 6.000 cruzeims, sêndó dois

catarinenses sofreram lamen- nas fm:icôes de Comissário de de cor p{'eta n. 12 e tres bran

tável desprezo.
.

PGlíciá""" ;lesta Capital; e sr, cos, n. 14,

A questão de recuperar )rivaldo Clímaco, maquinis- I ---, .-----------.------,-

Santa Catarina para os seus a da. Marinha Mercante.

gloriosos destinos, restituin- O féretro seg'uiu ontem pa

elo-lhe a .poSição de relêvo 1'a Pôrto Belo, onde foi se�

flue antes alcançara entre ImItada às 14 horas, com

as cleinais unidades federati- <;rande acompanhamento. I
vas da República, é o que O ESTADO apresenta a

inspira a campanha eleitoral exma.
. família enlutada as

elo::: eminentes candidatos a- Ill'es,>õe,> de seu pezal'.

-.../'-' "'_"�.F"_' _, �_..- �J_

De�Ci.-rltlbanos

INCÊNDIO NA

PALHOÇA
Na data de ontem, 3a .feim,

"uve um grande incendio
a cidade de Palhoça, deil
ruindo totalmente a fábrica
'.e café d� propriedade do Si'.

iANOEL CANTALICIO

RAIMUNDO MAY R SOBRINHO; O CAN
DIDATO PESSEDISTA.

NOVO PRESIDENTE DO P. S· D.
l MU:NICIPAL.

L��d·:1;O' Pprael�tlcl.ldeonteS·oecnl.lalexDeer� Raimundo Mayr bobrinhc

, para candidato ao cargo de!)!mocrático foi transmitido o Prefeito, nas próximas 'ei

lf;cgUlnle telegrama: ções. O Diretório; elegeu 'in

) Rio do Sul - 25 - Tenho da sua nova Mesa Diretol''l.,
�a. honra de comunicar a Vos- sendo eleito presidente, por

�sência que nosso Diretório unanimidade de votos, Tilo·

� ':':�;,'l('jP:ll, em_ :'e;lDião A

reu- roso companhe_ir.o Ota,'ljc

\ :ü\J:J.. no dIa i'll1le e tres do Macedo. Saudacoes.

�col'rente,
. po.r unanimidade 1 H�l'�lelino IJ;l'lrura - Se _.

�cle votos Il1cllcou o nome dE' cretano.
�-���������-"'''''----''''''''''''''�-,�-���-����--

------- --_ .._---;"

LIRA TENIS CLUBE
NO CLUBE DOZE DE AGÔSTO

Não conseguimos saber ôi
fábrica estava no seguro

cl si os prejuízos foram to
tis ...

Na noite de hoje, às'21 ho- eus -fundadores, constituin

ras, haverá uma grande reu- lo�s.e, hofe em dia, em patri
nião do CONSELHO DELIBE- "�ôn�fo _çlc real valia de nossa

:R,ATIVO DO CLUBE, para ociedadl:'.

eleger o Presidenté, 'O' yicl)· Para comemorar a efemé

.Presidente,' o Conselho Fis· "idé, foi organizado o se-

cal, o 1° e..,_2° Oradores ela �.ri- . 'úlipte programa de feste·

lhémte-agremiáção. <"
-

iOS:

Se-g-Llncla-feil'a, 8 de agos

A nova diretoria deverâ,re- 'o: sess5.o ele cinema para a

gel' os destinos do Olube' pal'R I ,,;arotacta,
o bie.nio de 1955 a 19:5'7. I Qulnta.-fe!ra, baile de ga':_

AindR._ a 12 do mês vindou- 'a, com. o desfile das debu,

1'0, haverá a comemoração do tantes ele 1D55 e apresenta:
seu aniversário de fundàçã.o. ção da orquestra "Casino de

Uma grande data, sem-dúv!- Sevilla";
da, que merece da pa-rte do.:> Sexta-feira, jantar de con

associados do "veterano" as- fraternizaqão elos associados.

maiores manifestações de'jú-' A:s inscrições poderão ser fel

O Chi e 'Doze. de Ag'osto I
tas na? secretaria,:cto CIllQ�;_

atl'flvé:; dR.S épocas, Domingo, �lois grandes bai. ..

traçada peíos' !es iúÍ2-nLiJ e juverlÍ.l. (102Zi Santa C'1ta6n'1.

I

I/'. Dia 31 domingo, reabrirá a BOITE DA
I

COLINA apre,
'sentando o renomado c:antor ela Rádio Nacional FRAN·

Num' "furo" de 'reporta- CISCO CARLOS em benefício da sociedade P3-3talozz'i de

sem, podemos adiantar ao" Santa Catarina.....
.

nossos leitores aue a srt'i.. !
.

Valeska Viegas é i�termediá -I Reserva de mesas na Relojoaria Müller.
ria elas negociações que Sf;

l '

processam para a vinda a
I Cr$ 150,00 - 4 lugares.

nossa capital, domingo vin-

douro, 31 do corrente, elo po-Ipular cantor da Rádio Na

cional,
.

do Rio de Janeiro,
.

�r�ncisco _c:rlos. Fr�nciseo I '

Carlos ap1 e,oentar-se-a elo-,

mingo, Aos salões do Li;'a Te-

l1!s_.C:1ubei- cantando em' be
neríeio da Soéieclac1t: Pé'ltrr:;

OANTOR FRAN
CISCO CARLOS

,

Loteria do Estado
HOJE:

C'R $ 200aOOe,c;)O

I I

-------�._-�--�-_ ..__._,-

.

ARMA VARUlVIQUE CANO '

...

Nossos confrades ela G:1'I:da sempre gostaram ele ru
zer graça com os barões. l-Li alguns anos atrás, a vitima

elas suas ironias e piadas era o Barão de Massaranduba
personalizado no eminente sr. Irineu Bornhausen.'

,

E' óbvjo -que o Búij,o, à época, não e3tava no rrOV0l'-
-no, mas na oposição.

.
�

VARIANDO
Os irmãos Gallotti sempr� mereceram da GazeLa,

por justos motivos, os melhores elogios. Bastou, t�clavia,
que o sr. Francisco Benjamin fôsse Escolhido candidato
da oposição para que aquela fôlha, em sua eclicão ele 12
do corrente, inserisse, bem ii. pl'imeil'it página, -uma no-

tinha política, cheia. de perfidia, visando ao Ministr;;
Luiz Gal�otti. O ilustr� deputado Barroso Filho, na tri
buna da 'Assembléia, lé� a citada notinha, esclareceu c

càso, que _era o 'julgamen,to de embargos declaratórios n.,

habeas-corp�s 'impetrado pelo sr. Adernar de Barros t:'

. deixou nos anais o seu .protesto contra a mesCjuinl�a �x
ploração.

NúMEROS
.Repetindo as impagáveis adesões que o governo vem

sofrendo- em >Jaguaruna, a imprensa palaCiana anunch
vitória naquele município.

No último pleito, contando j:i com as valiosas :ule
sões agora repetidas, a U. D. N. foi ali alvo ele urna das
lnais fragOl"OHas. Votaram 1.594 eleitores, dos quais 431 Ill1

govêrno e 1.113 na Ol�03iGão. li. 3 ele outubro o P. S. D. '?
, o P. T. D. v!'w melhorar a IH'I'fOl'mance,

FATOS
O prestigio dn sr. Bornhausen,' em Jagnarllua, por:"

ser aferido pelo sucesso da' sua última estada naquela e1-

dude, onde foi inaugurar um postinho de :;:aúcre que fun
·ciona tão bem quanto U' rede dê energia Florianópolis,
Jaraguá.

Quando S. Exa. chegou, ninguém esperav� ninguém.
S. Exa., irritadíssimo, foL bater à porta, dó delegado, que
o recebeu, ainda de pijama, sonolento, estremunhado. E'

que, na véspera, houvera' em sua caSa, uma festinha na·

talicia. O amuo do sr. Governador'.foi tal que, mais tar
de, ao hastear o paviihão nacional 110 préelio inaugmadG,
deixou-o a meio pau, em funeral!

.

CONTOS
"Que um hoú1em, dé boa fé, caia num conto de vi

gário, vá lá, ainda .Q�le o conto, ,como chamarisco, ofere
(;a, mais elas vezes, vanbgens ilícitas".

Essa a doutrina elo mano Tim, 'ilustrada ·com doi.,;
-

exemplos, nos quais as vítimas teriam tido prejuízos. lÚO
rais e materiais, estes dos proprios bolsos, Acontece que,
nos casos, tão logo cientes ela situação, as vitimas provi-
denciaram medidas contra os chantagistas, processan-
do-os.

Um terceiro �xeplplo, mais gl'ave, poderia ser citado.
E' bem conhecido a4'ui no Estado. A vítima estava no Pa

lácio. O vigarista de lá saiu com um eloquente cartão de

ap_resentação, com o qual passou a negocial' e a vendrr
motoniveladoras a diversas Prefeituras,' que ainda hoje
esperam receber as encomendas e choram milhares de

cruzeiros pagos por adiantamento. Descoberta a tramoia
os prefeitos fiares de Oliveira, Mário Olinger, Benedit� _

rel'esio, o de São Bento, e outros áinda, vieram reclamar
a bela apresentação do chantagista e os Cr$. 800.000,00
enrustidos ... por ele, no Estado. Não fôsse a oposição,
o caso ficaria por isso!
Esse conto, pelo montante, pelos prejuízos, -peHi di

nheiro DO POVO que se foi, merece registo· especial, o

que faço, para cooperativar com a doutrina do manD

Tim !
.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


