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_-II antiloDi'- I n

irio de S. Catarina Di:;t 2'7, à.: 20 norss, foi tar, em nome da Assembléi«,

3 : realizad.i, pela Aesembiéía as devídns homenagens :10,)

:
' Ano XLII ; Legtslatíva, uma sessão ex- constituintes ele 1947, O u-.

• 'II íI'aorc)nária para comemo- der trabalhista demorou-se
• N 12 235 I rar a passagem do aníver- em considerações, mostran-

I. ..

.1
sário da Constituição do Es- do que a defesa da atual
tado e prestar uma home- constituição reside na sua

_________� ._.!!c· i3 � nagem aos 37 constituinte.", própria divulgação e prática.
FIOl'ianópolis, Sexta-f.eira, 29 de julho de 1955. Cr'. '1M de 1947.' Entende o deputado João

Aberta D, sessão, pelo pre- Colodel .- e isso proclamou
siclente Braz' Joaquim Alves, no seu discurso - que o po-

.

=!Ue disse dos motivos da vo catarinense precisa de

mesma, relembr-ando 03 es- uma Constituição mais atua ..

.ôrços dos constituintes, foi lísada com as, conquistas de

dada a palavra ao deputado mocrátícas, de após-guerra,
Paulo Prels, do P,S,D., que No entanto, reconhece que
falou sôbre a ímportâncía e' a atual Constituição foi 3.

o sentido democrático da melhor que, na época, os

Constituição do Estado. Foi constituintes poderiam ela
um magnífico trabalho, re- barar.
velando cultura e pondera-
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_ "De Campos Novos. I c?urrascada, comparecel:do �ad.o Attilio. Fontana e por, em. qualquer _circl�nstância, mun icação importante que

Data 27 - (COl'responden-' cerca de duzentas pessoas I ultimo o eminente dr. Fràn-, pOIS todos sao dignos dos virá trazer intercâmbio co

te) - Chegou ontem às 11 de todas as camadas sociais. I cisco Benjamim Gallotti que, mesmos direitos, fazendo as- mercial e social para o Oes

horas, a esta cidade, o dr. A certa altura o Prefeito abordou o seu programa de I sim um Govêrno de altruis- te e para Santa Catarina e

Francisco Benjamim Gallot- Gasparino Zorzi em expres- Govêrno, mormente aspectos mo para o bem geral. Pro- Rio Grande. Vivas e palmas
ti, candidato do PSD ao Go- sivo discurso saudou o economicos e rodoviários. meteu, em seguida, se eleito, prolongadas cobriram as úl-

vêrno do Estado no pleito de exmo, sr. Francisco Gallot- Assumiu o compromisso concluir a decantada estra- timas palavras do orador.

3 de Outubro próximo. S. ti, futuro Governador do Es- moral com o Povo de traba- da de Pelotas que há muito O dr. Benjamim Gallotti e

Excia. veiu acompanhado do tudo, assegurando a sua vi- lhar com honestidade, justi- se acha paralizada sendo sua comitiva ontem mesmo,

3el}ador Saulo Ramos, depu- .ória neste Município, le- ça e atenção para com os uma aspiração do Pove dês- às 15 horas, prosseguiram CONTINUA O VAN-
ta do federal Atfilio Fonta- vantan.do a taça em honra adversários, identificados te Muniçipío, via esta de co- viagem para Curitibanos DALISMO

��:����E����,-��=�:�"

G I intitulou "Reporter Amador".Zorzi, CeI. João Tibes on- João Gou, art e ao Senador

C" DEALçalves, Presidente do PSD., Nerêu Ramos. Sua s pala- D�O A'R LEG·ADO para que chegassemos á rua

D. Jaime Câmara, afim dejoão Gomes de Campos, Ar- vras foram recebidas fcom RIO 28 (V A) A" rblí
,

torid d
.

r , "
- pos I pu ica e as au 01'1 a es ci- verificarmos de perto, os atoslindo Bess, Sylvio Bleyer, palmas prolongadas. Fala- dez dias de permanencia !1G sileíros: "Ao deixar esta que- I vis e militares, ao cardeal- de sabotagens que ali vêmVereadores do PSD., dr. Cid rarn em seguida os srs. João Brasil I d d S íd

-
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G d I id SI'
rasi como ega o e ua n a nacao, na qua me Ol arec )ISPO o .,,10 e aneiro, sendo praticados por 11mAlmeida Pedroso e Eparní- ames e A mel a, í vio " tíd d P

.

1 1 idi
.

I f
.

. ;:)an 1 a e o apa Pio XII as uac o pre�1 ir em nome uc

I
que Ol o principal organiza- grupo de desordeiros e sel-nondas Fernandes, do PTB, Neves Bleyer, dr. Evisário c' .

d C E S S t d d t ' 1 I d t d f terrmomas o ongresso u- ua an 1 a e esta granou e ar es a gran e es a eu-
vagens, fomos até aquela ruaii f ren te de mais de cem pes- Caon, do PTB. de Lajes, dr. '

ti I t
.

1 ! J.
-

cl f' d
.

t· t d
-

caris lCO n ernaciona re- c emonstracao e e,� e:.1-

I
carrs .ica, aos ou ros cal' e-

que está merecendo os maio-
soas deram as boas vindas Cid Almeida Pedroso _e Epa- gressou ontem à !talia [< bor- mar eucarístíco, quero ma-

I ais, ao Nuncio Apostolico à res cuidados da Prefeitura
a essa ilustre comitiva. De- mínondas Fernandes do P. do do "A1IgU,·tllS" o cardeal nííestar a o"'''nd'' satísraeão 'C0111l's-a-o .

ad d� "'. J. � '" -: to""" .<7. c . '"CL Sc organlz", ora o Municipal. Embora já tlves-
pois dos cumprimentos do T. B. local, dr, Odilon Zorzi. Benedito Aloisi Masella. Du- que experimentei em assistir Congresso, ao clero secular e

sernos há dias, relatado o raprotocolo foi servido grande I Senador Saulo Ramos, depu- rante sua estada no Rio, Sua ao importante certâme reli- regular e a todos os -rneus
.. A __ ..._� ••_ to, nos quedamos 'entriste-

1' _ .....- -� •.••••". ----� ';!ninencia, a quem foram :�ioso. O Bra3il escreveu uma, amados filhos do Brasil. Dei-
. I �idos deante do que vimos.

.

,restadas as honras de che- das núis gloriosas páginfls I
xo o Brasil com grande sau· Nenhuma providência havia

ê de Estado recebeu varins de sua historia. Congratu- dade e peço a Deus, por in- sido tmada para evitar aque-
10menagens dos poderes ofi- tando-me com o povo br:1.-1 tel'medi_o de Nossa Senhora les atos de vandalismo, an-
'iais: >i1�iro, cumpro o dever ele' Aparecida, que conceda a es. COROA AO TUMULO DE

tes, eles prosseguiram siste- ODe bordo do "�ugustus" o exprimir a minha mais pl'O" ta jovem nacão as maiores C NSTITUINTE
Enquanto a imprens� pa- - Senhor Diretor de "O Es- ardeal Dom Aloisl' lV'Ja�e·II"'. funda gT:üidâo, em primeiro ·l)rosperidad�es.· �Tl'V"

lllaticamente, contando os

tado"
• U ,. , .. o Brasil, vandalos com impunidadelacieira bisa as tais adesões ,ransmitiu a seguinte men- lugar, ao presidente' ela Re- viva a Igreja". Por deliberação do presi-·

à Frente Democratica, repe- S,urpreendido co.m a inclu-I
�erta, pois, oütras arvorf'S dente Braz Joaqll'!'m Alve'�,_:agem de de�pedicla ias bra- u -

tinclo as mesmas de 1954 e, ,qão do meu nome no Sub.. oram maltratadas e decepa- foi depositada no túmulo do..t.ti.eeilliee•••••e.ií6ee.i8Ge.oe.ecl>o••;a••Ii.Ord'$i. 1 D' t· tque não conseguiram �aran- 0iretÓrio da UDN de Capo- OS JAPONESES
as. as rIn a arvores ali falecido constituinte Jo�e

Btiorl'nahla)�'losfeenC,iased,gOUnsdrO' alnq'�leaul �iras: con�orm� dP.ubl!cação OFERECEM NA- INCENDIOU UM ÂVI}iO DA F. A, S.. �1:�.iaodfblse'st2l·4aldeC!laaStuSol'mfrearasnl'�· Ma�ia Cardoso da Veig·a, qu�
�

L L nos Jornais e lrra laçoes ml esta sepultado nesta Capital,
elegeria 2 senadores, 8 depu- Rádio Diário da Manhã, vis· VIOS AO BRA- listra, desses verdadeiro::; urna coroa de flores, em no-

tat).os federais, e 25' estaduais to não ter dado autorizaçã0 RIO, 28 (V. A.) -- O '·Bê· i Segurança de São Paulo ;arados que manifestam sua me da Assembléia Legislati-
_ construamos aq\\i a colu- para tal fim, venho, de pu· SIL. 2chckraft - 7.442, (i:! F'AB, Deixa uma filhinha oe' pau tara cortando e inutilizando va.

na do mais um. blico, declarar que não pet'-, RIO, 28 (V. A) - Na reu- 3.0 decolar ontem n? Campo cos meses. 1, arborização das ruas'! Por telegrama da Presi-
Nem todos os que foram tença aquele partido, poL: (lião da proximu< semana, o dos Afonsos, Bofi'eu ,-l111ft pa.. . Torna-se mais do que ne- dência fói comunicado à

lU'i'olados no diretoriozinho pertenço ao vitorioso Parti-' '::;onselho Coordenador de ne num el03 1110tore� e 1'01 ...."._.�-�-_••-'""'• ..._��"'-......._......��-:"'"y_.. :essaria uma energica medi· Exma.' �iuva do constituin
uclel'lisb cl� C�oeir.as terão ,do $ocial Democrático, .,. ,i\b.astecitnent� .. NaS!�l)�1 ,de-. �hocar-!'ie c�l1.t�·a �r::l;" eleva-

'

.
�

.

. _ >

""�!" da punitiva, paT�l por cobro te .Max João Colin em Join.
seus desmentido� püblicacl.�s: -". S'õl�Nanc'!o'�'a diV'urg'ifç1ti} ;�d.irá .:s(}br��?,a.,,\p.1'0;M8����'d: ,;çãG""fJ.t,6'J'.fi'b ,rit� �iS{11� á1ic'-p_:', '. ij�k)��"" F1LA:.r=""!�,ms.��p?,q-...\ec Ve1!1'" S�(J'I 'vnre;' as"'nomeiiag�ns" pí'M::
E' que eles _ apesar do Dla- da presente, fll'mo-me aten· e:stalelros J�POnGse,<l pai a .t dmn ,o-se. Falec�ll 1)0, local 'TEL1CA pI a.tlcada hVT.eJ.l1cnte paI lI'.·" tl').d.as,- �. __
I'io da Tarde chamá-los de ciosamente :enda ele tnnta e tl'es na- o capitao Frederico Paeii dlVlduos s�m escrupulos e I"

.

burros e senvergonha's _ não Ari Ouriques fios mercantes para o Bra- Prac1el, instruto{' da Escola Re�:tlizar-se�á;. dias 30 e 31 devotados a maldade. Outras CARTõES DE LEMBRANÇA
devem ser expostos às per- Sélos devidos e firma reco. ;il - declarou hoje o sr. ele Aeronáutica, tendo sido, de agôsto vindouro, a la. Ex, ruas como já dissémos vêm i
seguições da democracia nhecida no Cartório Viein. Marcondes Ferraz, ministro .1geiramente feridos, pelo I

posição 'Filatélic<t e Numi- igualment� s�n.do visitade,s
I As autoridades: prefeitos.

bornhauseana! Amanhã tem mais! ela Viação e um dos membro:; que fOl'am internados no mástica Estadual de Santa por esses IndIViduas que por presidentes das Câmaras de
Daqui a, alguns dias, quan- do Conselho. Hospital ela Aeronáutica, os Catarina, tendo por lacaios onde passam deixam a mal'- Vereadores, Juizes de Direi-

do a 'fih dos desmentidos �
� - � "Decidiremos tari1bem so· tenentes Murilo Santos e Jo- salões elo Chlbo Doze ele II. :::a sinistra de sua inferiori·-

I
tot, promotores, foram' en-

}mbllcáveis acabar, citare- bre a composição da lista trí- sé Rubens Milhomens Costa gósto. dade moral. Outros, ha, tam- : viados cartões de lembrança
mos algu!1s integrantes da- O TEUPO plice que será ·apresentacLl. e saido ileso um cadete de Sábado, dia �o, às 10 horas bm, que se encarregam de dessa homenagem, onda
quele diretório muito inteli- rr. ao presidente da RepúblicJ" I Barbacena. ela manhã, dar-se-á a inau.. s�botar a luz e força da Ca- constam os nomes elos COllS-

g·intes. 'Tão inteligentes que Previsão do tempo até às para a escolha do presiden-I O tenente Murilo, com o
I
gurução oficial, presentes pltal e para prova-lo, foi- tituintes vivos e mortos.

não sabem ler nem escrever, 14 horas do dia 29. �e da' Comissão executiva dã i de ontej11, é o terceiro aci·, autoridades especialmente nos mostrado um fio meta-
.

nem eleitores são. Foram Tempo - Instável com rede nacional de silos e ar .. : dente que sofre, sempre re- c-.onvidadas, e colecionadoríCS .ico, jogado propositadamen- ._. - ...

arrolados, na sua ingêmm chuvas, geadas nas próxi- mazens". Ambas ás decisõo:: I cebendo apenas ferimentos ele selos e moedas. te sóbre a linha de alta ten

ignOl'âncla de gente simples, mas 48 horas. deviam ser tomadas ontem, I leves. a aviaNção desde 1945, A's 14 horas do mesmo dia, �ão, o que ocasionou por al

ele bôa fé, apenas para que Temperatura __: Em decli- mas o Conselho não se re\.1- o capitão Pradel era deten- a exposição será aberta à vi gumas horas uma interrup
o diretól'iozinho ficasse gran- nio. I niu por falta de alguns re .. tal' ela "medalha do Atlanti- sitação p�lblica. II. exposiçãu ;ão que trouxe conio era de
de e os seus or.ganizadores Ventos - ·Do quadrante! pl'esentantes ministeriais. co Sul", contan�o cerca ele de sêlos e moedas vem des- .;e esperar, vários prejuizos.
arrotassem prestígio, para os Sul com rajadas muito fres- I Segundo a proposta dos, tres mil horas de vôo. ErJ. pertando desusada curiosi- Até quando teremos de suo
devidos fins... ou meios! cas:' I jap�neses, o .pagame�to dos I gaucho ele Aleg�'ete, casado I dades entre os colccionáclo- portar essas coisas que tan-
Dito isto, lá vai: Temperaturas Extre- 'navIOs podem ser felto em! com dona Mana Tavar�s. res desta Capital, que, des- to depoeni. contra a vida da

Capoeiras, 21 de Ju�ho ele ,mas de ontem: Máxima 11,1.
I
seis anos pelo convenio Bra· .Era-filho do general Hono- de muito, se ded'icam a éste Capital e a cultura de seu

1955 �i Mínima 8,0. sil-Japão·'. 'rato Pradel, secretário da 1
ramo. povo?

.

.

�
....

ção.
. Em seguida, o' deputado
João Colodel, líeler do P,T.B.,
usou ela tribuna para pres-

DISCURSO DO DEPIJTADO
GUNTHER

Aquiescendo ao convite do

presidente da Assembléia,
o deputado Geraldo Mariano

Gunther; membro ela ban

cada da U. D. N., prestou,'
em significativo discurso,
tocante homenagem aos dois
constituintes falecidos: José
Maria éardoso da Veiga e

Max João Colin.

DR. JOSE' BOABAID

Em nome dos constituin

tes, o dr. José Boabaid, que
presídíu os trabalhos da
Constituinte de 1947, discur
sou longamente, em exce

lente trabalho, mostrando a

preocupação dos constituin
tes de 1947 na preservaçãa
do regime democrático e nas

garantias Gons,titucionais.Adesões-!

NOVA PENITEN
CIÁRIA

GOIÂNIA, 'V (V. A.) -

O governador José Ludovi
co de Almeida, que se fêz
acompanhar do deputado
Venerando de Freitas Bor
ges visitou a fazenda .adqui
rida pelo Estado, situada
nas proximidades de Apare
cida, onde será construída a

futura penitenciária agrico
la de Goiás.
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:: Eloquente oraçao do Senador Nereu Ramos � xoü-_se a Polícia que na cous-

','
lIO\i rre-= ," truçao em que trabalha, 4

� lIIi iiiiiiiiiiiiii RFRETZ E • t � ,rua Visconde de Ouro Preto,
:: Na Solene Pontifical de encerramento do XXXVI Congresso Eucarístico In- crifício e na morte, para, rcsuneto e glorioso, nos dar a vida no seu corpo e no �. n. '75, Igreja 4dventista, ro.u-

:: ternacional coube ao nosso preclaro contenâneo, Senador Nerêu Ramos, em no- seu sangue. � bãram na noite de ante-on-

� me do Parlamento Brasileiro, fazer a consagração da nossa Pátria ao Sagrado Saindo de SIlU santuário venerado e aqui chegando 1101' entre' as emoções �
tem, as seguintes ferramen-

.. Coração de Jesus. mais fOl·tes e 'as lág'rimas mais expressivas de aleg'ria e de amor de' tôda a po-
I tas: um marrão de 5 quilos,

� Damos a seg'uir ó seu notável discurso, viva e demoradamente aplaudido. 1)01' pulação, que se adensava e comprimia para saudá-la, a Imagem Sagrada ,1:'1. � 1 outro de 2 quilos, outro de
••: um milhão de llessoas, na Praça �lo Congresso: nossa augusta Rainha e Padroeira, como que veio falar ao 11l'Ó}lrio coração 110 � 1 quilo, um prumo de metal,

� Brasil a voz inconfundjvel dos anelos coletivos, dando-lhe mais altlÍl'a, m:lis. � uma colher.,

� "A consciência e os sentimentos do povo brasileiro, por suas expressões mais grandeza e lll�is conteúdo. �, xxx'

/ lídimas e afirmativas, vêm desde muito revelando o nobre desejo, o elevado pro- Ainda aí, Ela, Rainha e Padroeira nossa, zelou com entranhado carinho fi'> ' � Antonio Felisbino da Silva,
.: }lósito e a inafastável aspiração de entregar os destinos da Pátria ao �agrad(l destinos de nossa Pátria, apontando-lhe, :atÍ'avés do Jesus Eucarístico o cami-' � funcionário público federàl

.� Coração de Jesus,' no qual, segundo o Apóstolo, estão escondidos todos os tesou- nho seguro ela ';'itória (10 bem sôbre o nial, da Justiça sôbt'e as desig'ualdades � aposentado, residente à ru::l.

.. '·os da sabedoria e da ciência. econômicas e sociais, da liberdade, que é ideal cristão, sôbre a opressão matel'ià- ) Uruguay, n. 47, foi apecll:.e ..

- :: Foi assim ao inaug'ural"�s� triunfalmente o Monumento do Corcovado, nosso lista c palrà.· _ �.. jado em sua casa pelos filhos

:: Cristo, que "é síntese de tôda a l'eligião", abre para o mundo os braços genero· Entreg'uemos, pois, numa reafirmação de confiança e de fé, ao 'Sagl'ado Co- � menores do dr. Júlio Car-
" sos no permanente e incansado apêlo à fraternidade entre os homens e à COll- ração de Jesus, ratificando solenemente a vitoriosa consagração do Excelso Epis- �

deiro.

� cÓl'dia entre a.s Nações. copado Nacional, os sUl1eriores destinos do Brasil. �
,0 Assim foi 110 Congresso Eucarístico de Belém, 'no qual o Episcopado Brasi- E' a conclamação q�e nos vem irrecusável. e clara de todos os IIUadl'autes �.: 1 •

'i ciro, em movituento de rara altiiu{le e Significação, recolheu mais uma vez os do território nacional, para que', eterna e Jnd.i�solúvelmente unidos a Cristo, Sr- �
� anscios g'eneralizados de um povo que nasceu sob o signo da Cruz e dela vem nhor e SalvadO}' nosso, possamos falar ao mundo, nesta hor�l conturbada, aflita �
.,. nutrindo a essência espil·itual desua formacão e a substância moral de seu aper-' e confusa de sua evolução,.a linguagem .da democracia cristã, ela igualdade en- �
o' feiçoamento. E aqui, agora, neste cenário �aravilh,oso, se alteiam e elevam voz�s tre os povos e do amor entre os 110mens, supl'emo ma�llelalllento divino. '1

�' mais vigorosas e imperativas, que se diriam vindas do próprio Céu, pois (le bên· Assim, em meio às tormentas que desabaram sôbre a terra, }loderemos dize!'

,� çãos e de graças; tantas e tão evidentes marcam êle êstes dias memoráveis de semlll'C com aquêle excelso sucessor de São Pedro:
a; apoteoses e de louvor a Cristo-Jesus, o qual, na hóstia consagrada, branca e ima· "O Coracão Santíssimo (le Jesus é sina-l divino de vitória. Nêle colocamos tô-

� clllacla, renO\'a perenemente o transcendente mistel'fo com que penetrou no sa- das as 110SS�S esperanças. Dêle é que devemos espérar a salvação".
�
·��;;:;;,;;..;,. ..._=..?-=?-.?;;,;;;=;:;_;;.__;;j=.._=;�_=,..��_��..._�.._8;;;;"5a'7_-.�..........Ji!fw:_;_'Ji.q�.,.r-.;"arQ���w..,..7.ra�.rs;;;�'á__�.r-..�;;:J��;��A...���������.....�a..��--=...���..F�;_;;;J..__�..-_=_-_�.-_-_._-_l!õ:_-_...Ci�*;ey

NA POLÍCIA
Henrique Schterer, pedrei

ro, residente á rua Gonçal-

xxx

Dr. Glauco Olinger, resi

dent.!' á rua Jerônimo Coelho,
n. 18, queixou-se a Policia
que rou.baram-lhe um anel
de formatura.'

xxx

Como se póde ver os rou

bos são quasi que diarios, re
imItado da vida corrente ou

de muita malandragem que
anda por ai ... ,

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Sexta-feíra, 29 de julho de 1955.

ltilNIS'I'tRIO DA AGRICULTURA (")SERVIÇO FLORESTAL ,.UELEGi\CIA H,OREST.'\I·
,1�EG1{)�:'\I"

,. ",COHG{)" COM O ESTADO

S.<\..N'l'A CATARINA

A IMOBIlfARI,A "MIGUEL DAUX" [STADO FARMACIA DE PLANTA0

DOMINGOS I. 1.1.
"'_QUINO

INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE I\iÊ�:DE JULHO

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

3 domingo - Farmácia Noturna - Rua 'I'rajano,
9 sá?ado (tarde) z: Farmácia Esperança," - Rua

Conselheiro Mafra. -

10 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse
lheiro Mafra.

16 sábado - Farmácia Nelson
Schmidt.

",VISO

A I.klegact� FlorestalVENDE
OtJ senttdv ae coibir, ao máximo pos

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de irnpe
pedir os desastrcsos eteítos econômicos e ecoléaícos que I

t t·
.

t'
.

to

I
litel)re.elltaaltea,

acarre am ars pra roas, torna publico e chama a atenção Repr"8enta<;õ.. Â. 8. L"r...

de todos os proprietários de terras e lavradores em geral. [Ltds. ,

. - .

d
. . .

Rua .:>enarior l)antlu 411 -.- ,.
para a exrgenera o eumprrmento do Codlgo Florestal andar.

.

(Decr, 23.793 de 23-1-19!l4) em todo o Estado. I Tel., 22-6924 -- �io d. ;.n.iro.

QUEIM;\DAS E DERRUBADAS DE l\fA'i'O
Rua 16 oito NII�':.mtrn �28 li". '17 domingo - Farmácia Nelson

andar laIa fill -- 6ao PIiU!". Schmidt.
.Nenhum. proprietário de terras ou lavrador podere I

proceder queimada ou derrubada de mato sem SOlicitar'1 \l"JS'NAHJ�A�
23 sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João

Pinto.
eom antecedêneía, �\ ue eessarta Ilcença da .autoríüad« f!o-

.

S. Cajlltd

restaí eernpetente, conf9rme dispõe. o Código FlorestaJ cm I
24 domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pin-

seus artigos 22 23 tí t d'
Ano .. Crt 170,00 to, •

e ,respec rvamen e, estan o os ínrratores . Eem.,.tt" C�, 80,00I' , . A •

sujeitos a penalídades.
. . I No Interior

" .

30 s.abado (t�rde) - Farmácia Santo Antônio -

REFLORES'l'Al\r�NTO
I Ano Cr' - �o,oo i

Rua Felipe Schmidt, 43. ' -

E
. - -

' . Semestre Cr'llO,OO, 31 domingo - Farmâcí S t A tôní R F'
sta

_

RepartJçao, pela rede de viveiros florestais, em I' Anúncio
..

mediante "on_tráto. I. '.,

o la an o n orno - ua e-

ceeperaçao, que mantem no Eetado, dispôe de mudas e se- .Os OCl�ln'U8, ,,!efomO na� Pll·, Iipe . Schml�t, 4 .....

d
. '.

- : btlcados. nao dêrao de J1VIdol. I O serviço noturno será efet d I F
•.

mentes e espectes Chlfestals e de ornamentação, para lor- I A uireção não ae rupniuuiLl iliu A •

.

• ua?, pe as arrnactas

necimento aos agrtcultores em geral, interessados no rerlo- 'p.elolil· ';onseito. um1rdo. (101 a '. S�nto AntonIO. e Noturna, situadas as ruas Felipe Sch-

restamento de suas terras, além de prestar toda ortencaçâc • �o. 1\I�.lnado�__ midt, 43 e 'I'rajano,
_

técnica necessária, Lembra, ainda, a 1I0ssibilidade da nb- I
A pl'�sen!e T�bela nao poderá ser alterada sem pré-

tenção de empréstímcs para. reflorestamento 00 Banco ;to! lNE'OHMAÇúES
:ia autortzação deste Departamento,

Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. I UTElS
Os interessados em assuntes rlorestaís; vara a ohten-

.

-{)_ .

çãn �e maíoree sclarecimentos e requererem aatortzaeã.,

11
O lei tor en"o_ntruá, n"'H-.co

de Iicençapara queimada e derrubadas de mato devem lu?a! Intormaçon .q.u•. nu llUo

I
.. . . '.

.' d ià r iam e.nt.e e de tmfloilato:
dmgll'-se as Age�c�as �Iorestai,s l\fulJicipais ou diretamen- .JORNAIS 'l'.leL��
te a esta Bepartlçâo, sítuada a rua Santos Dumont li", 6 i

O Es�ado .. ,........... .. �..
o�%

I em FlorlanólJ<Il!is I
A

. ?azeta U61l
. Díârto da TI\I'd" ,.... ;;.r.··7�

Telerône- 2.470 --- Ca ixa Poata]. 39!i' A Verd ..d.... , ,........ 2.0111

Uma granue casa com terreno, em Santo Antônio. Endereço telegráfico: Agrisilva _ Florianópolis, ,8. C. �Ós��;';..dfi�ia' �,1l8f

Preço Cr$ 150.000,00. I Catidad",

-:-0-
(Provedor) ..... , ..... ,. e,IH

Duas casas de madeira, localizadas em um terreno Viagem g �:���IIl�����.:::::::::::: �:�:�
de 2{jx28, de tamanhos diferentes, situadas junto li Es- com se uraoça \<filHar , 1.11'1

I d E 't F d" 1\1
.

h E
.

. São Sebos'lião (Cala d.
co a e SCl'! a e azen a ua ann a, 110 strelto. Acei-

rapl'dez. Saúdei I.UI

ta off>rta. Negócio urgente. e. Maternid<lde lJuut"r Car-

-0- 80 NOS CONFORTAVEIS MICRO
..
-ONIBU� DO Cl�'::M����a ÚR-

... 1.111

Três magnificos lotes na praia do BoI!!.. Abrigo. Pre-
o

G�;N'l'ES

,o Cr.� 170.000,00. R IPIDO {(S"L-BRASIL'IBO"" í'orpo de Bomt,eil"o,

-0-
a lJ 11" Serviço LUi ( R.dam.·

Florianópoli It j« J' '1
çr,ed)' ,.,..... �.40.

Quatro lotes nl> centro da cidade. Preço .. ,.......
I � li a - OlnVJ le .- Curitiba Púlicia (Salli Comi"drio 2.lIa�

Cr$ 550.000,00.
Püiici8 (Gab. Od"'iado I.. i,'��
CO,'vll'ANHlAH DJi
TRANSPOltT.IS
AF.REO

'rAC , .. , '.70t
Cruz .. iro do Cul 2.60['
l>.oalr ... ,.............. I.I6J A C 12
i V.ml(

..

::
, .• 1.121 asa n. na Rua dos Ilhéus (antiga Visconde

,Ló,de Aellh, ,.... ..1102 Ouro Preto)'.
'R-ai !.U�:" .. , A Casa n. 13 na Rua Silveira de SouzaiHcltodinuatl : ,. 1.1011 _

• !H01'ElS'" As Casas nOs, 1 e 3 na Rua Sete ele Setembro

I
BAitCO de G�f�ITO POPULAR-I.

I :'í%e�t;c"::-:::::::::::::: . g�� Uma casa de estuque na rua Servidão lVIoritz, (MolTo)

� AGDICOlA. I I !Men"p'.>!............... 1.147 com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00
- " L.. Porta ,.. 3.321 Uma easa de material com o terreno 10 x 30 no inicio

Duas ca"Sas de material,. situadas no Morro do Ce. � .J�...a, 16 ': I. I(\;����:t '_.: _...: �·.�t� ,da estrada do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$ .

f[lldo, tendo cada casa seis peças. Preço das duas .

f"LORIANOPOLIS - 5rü. eófó.rlnc..
. , �RUtdll. .••••.••.•••.. >, 1.*71' 40.000,00
_ {�iSe��IIlE�J·T·'O·

, .•... > •• , •••• '.111. I A tratar
Cd!; HiO.OOO.oo. Facilita-R8 nag":ll'11ento. "_ L l

.,
..... ��"_ ��_

.

lIi.qUi' ,
... " !la SOJ1�!n�

-----

.�,�
._ -_.�-!...-....

�

Uma casa ampla, construída em um terreno de

20xlD,50, localizada. no centro da cidade, sendo parte fi

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

Cr$ 800.000,00. Negócio urgente, Rua Felipe
-0-'

Duas casas, localizadas em um terreno de 9x53, sito
no Estreito, sendo uma de alvenaria e outra de madeira.

Preço (�r$ 300.000,00.
-0-

Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito

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

Preço c.s 220.000,00,
-0-

Um:' casa dê madeira zecem-conatruida, pintada a

óleo, locatizada em um terreno de 20x25, Negócio urgeu

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

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

10x500 sito a rua 14 de Julho, Estreito. Negócio urgente.

Pl'e(;o Cr$ 140.000,00,
-D-

Uma casa' de madeira recem-conatru ída ainda não

habitada, localizada em um terreno de 10x30, sito em

Coqueiros. Preço Cl'$ 180.000,00,
-0-

Uma casa a Rua Conselheiro Mafrll-.
-0-

Uma casa a Rua Fernando Machado.

Rua Felipe

-0-

VENDE·SE AS SEGUINTES PRÓPRIEDADES

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

I.IH,

....patelbil�j!im ruoderos e completa p.ta ,ua.�..uer u:aIR.
�. .... .

�

r.,d'"lõ ....-e•.

ttadmcrlulIu • rlldlos.'Oplà�.
Pulmõea. 'e córaça., (tora:&.).

-

Estornai.. -..:... intestino!'! e firádo I cOIr.dst.ocraftal.
Rins e bexfga (Pielogüalial.
Utero e anu:os:�Histero -salpio,ogn,tla com Insufla

�a(J das nOIOJ)llS para dlilgn,.."Um)"fd. �literur'dsde.:
Radiografia!> de ossos em reraiJ.-
�ledídalt eJia�"s dos dian,etrtls da bacha para (\r1ent&�

ção do parto (Radi;'�pelv.imeirta), -
Dla.daruerfte na l\.iiitenu{�ãtle Dr: ·�al'lu.�·Cf)rre...

Agência: 1\.08 Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

-0-

Quatro lotes na: cidadt> d�,Londrina, Estado do Pa·
raná. Preço Cr$ 180,000,00.

-D-

Um lote de 10x34, a rua Tupinarnbá, Er.treito. Aceita
oferta.

�·o- �

Uma casa s.itllada na Praia do Bom Abrigo, e um lo
te anexo, com on ibus na purta, Preço Cr$ 150.000,00.
Vende-se a casa ou o ten'cl:o em separado.

-0-

com o Sr. Doralécio Soares ou o Sr. Sílvio
/

INDICA90R PROFISSION'AL\
DR.

RO�!�UIEc._soBASTOS MARIO DE LARl\'IO D ,Vidal Outra Filho
__

... ".u
. I CANTIÇAO

r•
Com prática no HOllpita.l São! M ti: O ( C () I, ESPECIALISTA EM DOENÇAS D�' CRIANÇAS

ORA. WLADYSLAVA DR. 1. l.oBA'ro DR. WALMOR ZOIOlR Frlln,:laco de Anil! e na °ntll CURSOS DE ESPECIAUZAÇAO NO aIO n:l J À:N:&IRO
W, IlUSSI FIL.HO I GARCIA ü.a·! d!, Rio de lar.elra CLTNICA DE CRIAN<;:AS I ,PEDIATRiA N80·NATAL - DISTÚRBIOS DO R.C.)I(.

• O"..oo;u do aparelho r""j;lr"tórl" ,Diplomado pela racII14.4. Na- (:li�\)li%10�Jg[CA ADULTOS NA�r.Tn(l -- ASSIS'l''ÉNClA 'I'l:�CNICA ESPECULIZADA AOS

m! TUBJ<:RCULORIf o

llc10llal
4e Medicina 4. Vai"",. r. 1'··.

U I I)oem:as loterna�
PREMATUROS - TRATAMENTO:- iNAPKTI:NCIA INFAN'l'IL

ORo ANTONIO O

I!RAnJOr.RAF.'IA
II RADIORnOpl.4. Ildade do Br••II. rel��nt,�,}�Pf' 2:�u_a hto.l ••i.! . (FALTA DE APETITE) - TR�o\TA)1 ....NTO DA aNURKS•. NO.

MUSSI DOS PIJLMOBS Ex-Iaterno por concano 4� ..... Ho�,trjo8.e. ,n. COHAGAO -- FLOADO _ TURNA .EM CRIANÇAS li! ADOLESCEN'fES - fJISTÚ�BJQ�

._ IIltDiCOS _,

F' Cll'utl:la, do 'l'oru
(8 t�{nid.de-Elool'_ Iselttll feira'8:�egUndaa, Qu ...rtu • l{INS -- INTESTINOS ��lcg�o�l��R�AG���'iNCIA - IiNFillllílDADIlS DA. INli'.lN�

CIRURGJA-JLiNl(!Á ,'.
firmado, liela Fa..·uldad" � ...I",; .rvlço o Prof. OotÁ"I.:>... Das 16 '8 18 b l'tata.m ..nto 1l.lIlllerutl dà

GaRA} PARTOS n.1 de- Mf!dldna; TlaluloiClllta. I
.

drll'uel LJma) Re 'd-
11: ora.. CONSULTóRIO - FEUP:I SCHIIDT '1.

� rviço oom�ieto e lIIp.ellt·lj- 'C1.loclruT1I'Iliío do Ilo.,,''''' t<! .... Ex·lnterno do Serviço. de CI,ur· m'dt sI2:ncla:2oRul I<'dip•. Sela· SlFI1.18 cUNSULTAS - DAS 2 ÀS i HOBAS.'
ud� da. DO.NÇAS D. S:lNHO- , rê!: aaL:. ,ti& '0 Ho.pit�j L À. P... 1'. C. T�l. '1.002

- andar, ap*, 1 -- COllsultÓI'ló __ Rua VICt6f
"�()"I�lJbT.U; Cf HORA MARCA])": rOR '16.

RAl';, con. moda1'Qol mito4G' jL' Cuno .

de I!!Jlpl!!cI.U ...çl. ...... , dd RJo de Janelru .

.
, RESIDt::NCIA - TENENTE SILV.IBA· 1.11 (I'ON., '11')

diaj(.n6lticóI e. trl·i;amento.
S. N., T. Ex-Interno - Ihl.-.uiJla. .1I16dICO 40 Ho.,ltal 4. I DR, HENRiQü'v'p-�I·'.•QCO Meirell.es, 22. I ' ,1:<.,,\ l)� CHAMAyOS, A. DOMICIUO

'

.

SULPOSCOPTA .- HIS'r.KO -
ti!!nt,e de Ciruirb 40 '·ral O.,,, .

earldad.. - n <3 HORAHIO
-- .-.---------.- .. - ----

SALf'lNGOGRAF1""�-!.-' •.I-::'.A.' U- Golll!ari6li 0.tiü\. I
DOENÇAS DlI SIINHO:tAS -I PARAISO nas 13 às 16 horu I DR. ANTONIO BitT1ST,! I

.. 'DR:- CLARN.O G,

I.IS�O BABAI. •

Con.: P'eltv. Sebruidt.'1I -. P�RTOS -:: OP�RAQO.S }fÊmco JUNIOR
.

G
.. Ihdl"t��&,t_ IJO.! oatI.. c;artlaa- F on. 1801. .

Cona. Rua Joao Pinto n. ltl,
I Ope�lIC;Õeli __ DoeDçu de

Telefone: ConsultÚl'io -

CLINJ
'

. .

•

ALLE1'TI

Eletl"o"Il ..�ul•.çio _ 1ta10l4 Uh,... Atp.nda 61lJ hora "' .......da dai 16,00 à. 18,00 h<,"u.; nhoTIlI __ Clínica de Adulto•.
Se.

" 3.415
.

C., �SP��I�'�.�tlA. O.. - ADVOGADO -

Vloktl • lulra 'VnJUelll.. Res., - 4ua ••tev.. JOlll,n �ela manhi atenda

dl;'-I Curso de Eapecialiuçio no!
I t ItIANÇAi!I Il,,_ Vitor IhiuJ"" ·110

Cc;JlIIlt6do: Ru. TJIIljano, D.,l. 80 - Fone: !!I96 rla�ente DO Ho.pital de '{oapital do. Sarvidora"o I Rsidência: Rua José do C(,nlult.. dAI" ,. li IlOr.. I'ONiI: 1.46& - FJ"riallchoH.

I" andar - J!:dificio 00 .o�t"plo�
--- ----- ,

. C.arl�ad.. ,tado.
J.-

; Vale Pereira 158 _ Praia' I/tu • eJna."l>.drw _.i ..... IiQ.o '
. .

HOI":l'io: D!l� " �.!li hOfll1t �� DR. YLMAR CORRiA UesHlencla: IS..rviço do Prof. )l!uj.no II. da
Dr. líllSS4. CLil\ICA MÉDICA lO�ua: General Bitt.neourt II. Andrade)

Saudade - Coqueiros. ADVOGADOS DR. ANTONIO GOMES Illli
Dili U· lo 18 liM" -'-. Dn. r,ON!'lUL'I'A1'I dila 10 -- U tw I

. Consultai - Pela m.nlal .0
--" -,-_.. DR. Jost MEDEIROS I ALMEIDA

�

ll(U8S� .

ru.
Telefone, 2,691.' Bo.spital,da Cliridad., DR MARIO Wi!N. I

-

VIEIRA' ,

P.uldanellO: J .!.vIJlhl. TrOlb' - f{ua TITlldent .. :;. -. "00," 114H,
--•. -.---- A tarde da. 1610 Ia .m dlu- DHÀUSEN . I ADVOGADO

pow.kr,·II4, DR NEW"'tON te no eOIl.ult6rio 'Bill NUD.' CLINIC t' r.
- ADVOGADO - E.erit6rio • Rili':�lldal

I
DR. JOS1: l'AVAnES D'AVILA iMacbado 17 :l'QUil" i; "'Ira. I

,A M ?ICA DK ADUI.TOS �&i:ta Po.�al liO - ItaJat - Av. Hercilio Lua, 11

DR. JúLIO .D()rw
dentes Te! 2766

- .i CRIANÇ ....S Sant.· C.tarllll. T ..1o'!onil: 1146

� 10..0 IRACEMh CIRURGIA GIRt..L 'R '
:

.

.

I Consultório - -Rua Jol .. Pin-
o

VIEIRA-' MOL1'J'S'f1.A.S NlilRVOSA� I Doenç.. de Senhora. - Prado- C
e�ldencla - tu .f'utlti.atll 'to 10 -- '["to I M 769 I D Lauro Daura!.UlNT ....13 _ C1.INICA GiRA. logla - �Ietrlcldade MUJo.

Outll!l!O U.,. . I 'Consulta�:' D�, " l•• too!" •. r.&Dlcn lOS
.

N ConsultóriO: Rua Vitor .el- \ _

CUNJCA ResitlÉ'neia. Rua llate".. "'1' •

Ií:SPECIALlS'fA •• OLHOS,' . cnVlço ..clonai d. Do." I 28 de
•

OI!"IDO"', �'ARIZ • GA·,'''G.�T·Â ça. Mental..
.

·s elo. - Telefone: �I07.' OLHOS OUVI....
.. nior. 46. Tel. 28U. --

Cl';"ica Geral
•• t:> L� '" ...., Cl f d Consultu: D•• 16 1101'.' Im

I
,- vOS -- H,UH:!:

I-...:.-----.:..._-----'--
....

/ 'l'�ATt}(.N.i0 INO';.uaAj('\� J
ue �e�t.l Ambul,,'" o 'llieL

I diante:,. " .

•• GA�gA.Nl'Â
-.

DR NEY PERRO�- !. Especialista em moléstias de Senhol'aa e vial urillá·
h. u- "'.0; .,. lIa_. - PliQuiatr. ,do Uo.pit...l..

ReSIGfH!Cla. Fone. 1.4%1 DR ('UER!lEIR D "'IUND�
- - 'rias.

o

Ultr.·So.... Colônia S"nt'Au Rua: Blumenau u, 71. I';
• O A rON81:CA IV

I
11 r.r......t. 4•• 1 ".,. �.. Conv!lbotn"'III&,� pelo �l ..t\"o. ,DYE:-<ÇAS DO A\ARIi:LH9 m. N(�h(r:eB�: .�erviço ,de OTOll:l. :'ornH.do, pe!a .

F.coldad. �*�I
.

'

CUl'a l":::_dical. das. infecções lt_llurlal! e cronicas, do
1I••r.�'II' .:b"QUib • cardi.�111. h.llt:!.llí .:-•. II (,E.,TIVO

-- ULCERAS DO .8- P
j:ltal �e t1oryan6polll 1&01 d. "M.,olclDa ()O'VOI1.1d ..d" L<lparelho ienlto-urlIlárlO em 'l.mbos OI lexo. • �

Anclo·.",Uuo."olt'. - "ac.U. 4e
Dlá ltela i t

.

»' ,. • I. TOMAGO E DUODXNO AL.lt-, ossue a CLlNd'�A o. APA1UI- I do :Braail ,. '" .'

<-"uh,. - "04era. �

.'
••••�., (;O:-.ISu�t:��p���rç:�co.'c;"a.·i�" i GIA·DERMATOLOGIA '. CLI- �HO� M,,\IS, MODERNOS PAliA' RIO D. J:..N"lI:IRO

I
Doenças ao ap<ll"e.lho DiiéSd.VO e do flatema ••no.(>,

4.. Ot.-al·.lilarta••I.. (.atIN -ta. da. U àe 11 lioTlla q-:.,. I' N!t:A r. Int � r I dfRA
IAME!'1r" du DOaNNCÁS. Aperfe'\'oamente na "O". d. Horário! 1Ol!, ás 12 e 271 ás 5

•• w:.�4.) 'manU I

' .,

DR JULIO PAUPI1
a ESPECTAI.IDADI I Saude ,gão .!JIt&'\lel'·· .., -.

. '. ".
..'. .

l:Ior.arlO da•• - •• U · .."r.. .! t> Aú't G 'h 'di
. •. 'Z C"nsu]tas .-- ".Ia' maulli6 •.,' Prof. Fernando Pauli�o COJlsUltOl'lO: 8.. Ilradentes, 12 - la. Alldal' - FOIl':

d 1'" 1·" r
.

nua I. 111'1.. • .:qu._.. FILHO I HOSPI'l"L I '2 '

"'�,
.

•• •••u .1'." '

'. de Generltl B\ttaocÓlln
.'

.,

.... . nt .. rllo pOI' I "'0. d,) S.t ....1ço. ;., 46 -,-

.oooultórlo,. - Rlla_Vlwr ".i· j RESIDJiNCU., .Ir.�a �o� Ih''', I El: interno da 110· t:lfumarlÀ A IARD.i ,- da. • .1' -'I .

de .CirurlZi.. Residencia: R, Lacerda Couti"'bo, 18 '(Chácara
ral.. lIlI - J'OIl' 117... 13� Tel.2901 I e Servi co d. &,aatro-enteroloria i

no CONSUI:IORIO
• ':'tot. Pedro da .oura ....

It••• - �u. Si4 Jor,. I•. - .. __ , �_. Ida Santa Casa do Rio dói J.nalró CONS!)LTORIO - a.. '01 E.t,aj!lo por l ano o.
·....'tlr· 40 Espanha) - Fonfl: 3248.

'''0. UJl.·
'

, DR. ARMANDO VA..r..- (Prof. W. Br,rardiuelli). IILHE�S nO ! I aided.i' -- ..

1��011!":.. 1•••·'rn._.'_I.'I.••if•••••�.
D·R. SAMU1ll'L .....ONP.•C & RIO DE ASSIS

Curso de neUr()IOila (PrM. t
RE..,IDENCIA - ...Up. Sela- Prof. OtávIO Roarl1l'1:ea LiU'.* .".11 _ 1-

.. '" i:'I A I
Austregesilo). ,nlldt n" lUI '1'..1. U66 Int"rno por ! .00 d ... P (lt"

CIRUJiGU.O.DJ:N1'181·Á, Do. Serviçol de eUDJea bit.IUJI Ex interno do B,,.pita: Illatitr-
--,- .-----.--- ..---.--. Socorro
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lestau rante Rapoli
RUA U:uecbal Deodoro H.
Em Lagea. JlO 10) do Brull, o melhor I

-

5
.

De.coD_to el:lpeclal plua o. Unhor.. n&Jantel.

Lavando cb:m Sabão

\?Jrgem ESfJecialid'ade
da Claa ··IIIIIL IIDUS'111L�JoID·'IU8. (lIarca reglslrad,u)

economiza-se fem,po _.
e dinbeiro I.
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Sociais
Peão de Estância

-

ARMINDO TREVISAN

Nascido ao léu, num rancho das coxilhas,
Que logo ahandonou depois da infância,
Errando pelo mundo o j.eão da estância
Passou a vida em lides e guerrilhas.

Nas suas cavalgatas andarilhas,
Por eompan heiros sempre à igual distância,
Levou. somente o flete, e, com constância,
O laço e a cuia amiga ru.s presilhas ...

J cí velho, um seu pa trilo muito agoureiro
Lhe pede não vá só, não se desmande
E junto leve sempre ul_!! companheiro.

Mas logo aquêle cerne 'de gaúcho
Protesta: "Amigo, 'um filho do Rio Grande
Se vai acompanhado é só por luxo!

� Sr. Nivaldo Lopes de
\lmeida;
- O jovem Jobel da Silva

Furtado;

ANIVERSÁ:RIOS

% litro de creme de chan
ti1ly
250 grs, de chocolate em

pó, dôce,
100 grs. de manteiga
24 palitos franceses
li gemas.

H�itor-W. dos Santos

Tra'nscorre, na data- -de

hoje, o aniversário natalício
do nosso mui prezado con

terrâúeo e distinto colega
de imprensa' sr. Heitor-We- ·�ORAÇ_.\O DE CRIOULA
decldn dos Santos, advoga
do provisionado e alto fun
cio�ário dos Correios "e Te

legrafos,
Cuvalheiro 'na verdadeira

ascepção do termo, o ilustre
aniversariante, por suas 'e

levadas qualidades e pelos
dotes de sua formação, goza
de prestigio e real destaque
na sociedade catarinense
onde é muito relacionado e

estimado.
Funcionário zeloso, com

larga fôlha de relevantes
.- sérviços prestados à Nação MANEIRA DE FAZER:
o aniversáriante tem se des-
tacado no cumprimento de 1 - Lava-se e enxuga-se
seus deveres: bem uma fôrma do formate.
Muitas serão .as homena- de um coração. Amolda-sr

geris que amigos e admira- nela o creme de chantilly f

dores prcsta-lhe-ão no dia deixa-se 110 gelo.
ele seu natalício, às quais 2 - Derr-ete-se o chocola
com prazer "O ESTADO" se te com algumas colheres dr

associa, formulando os me- água, em fogo brando; as-

1 hores vot.os de fe�icida;des'l sim ., ,Clll.'t esteja derretido
i llllta-se a ma,nteiga -e vai·

FAZEM ANOS, HO.JE: � colocando as gemas, uma

uma, mexendo-se sempre,
té que a mistura esteja ho·

10g·ênea. Tira-se do fogo e

leixa-se esfriar.
3 - Retira-se o cora cão

lo molde; e coloca-se sobre
) prato em que se vai ser·

ir. Cohre-se com .o creme

\e chocoJate, que deve es

:11' completamente frio. lAr·
,!'uma-se, então, os pali,t,os
tl'ancêses em volta do co

··:.ção, �Ja coberto, apertan·
lo-se ligeiramente -para firo
;lar.

1 - Leva-se o prato ar·

·nm:.tclo a geladeira, até a

!tOi'!I de ser servida a sohre·
:le83. (APLA�

Blperimente boje

INGREDIENTES: -

- Snra. Maria Cunha, es
pôsa do sr. Olidio Cunha;
- Snra. Marta Simas,--es

pôsa do sr. Orlando Simas;
- Snr3. "Alumides Silva

Silveira, espôsa do sr. Age
nor Higino Vieira, Mestre
de Linotipo da Imprensa O
ficial elo Estado;
- S111;a..Beatriz Noronha

Lima;
- Srta. Irma Sch�tz;
- menina Olga Mal'ia

Correia Reis, filha do sr . .Jo
áo José Rodrigues Correia;

- menino José Sérgio d.e
Freitas, filho do sr. José O
liveira de Freitas;

liRA leNIS.·{lHBE
Dia 31 domingo, reabrirá cl nOITE DA COLINA apre

sentando o renomado cantor da Rádio lIr:1cioüal RAN
CISCO CARLOS em benefício da SOCIedade P�3t:llozzi d,

S::inta Catarina.'
Reserva de m.esas na Relojoaria Müller.
Cr$ 150,00 _' 4 lugares.

.

P",dimof' anR nOPoSM\ di�,t;ntoR l€jtore�.. fi obséquio rlf

prl:'eJ1ChH o eoupon abajxu e remetê·lo à n05Rti Reda<:ào
:lfirn de complet:H'mO'l qUf:nto afetes. o no,.�o Cndas!)"
�()rial,
:.: OTne
R!Hl
!\1i'i P

. . . . . . . .. ......,.............,...... ..... � ..

Pai .

Data JLaSe:1111ento . _ _ : '.' .

F.�tailo civil , , . - '.' .

Emprego ou Cargo .

Cargo do P:lÍ (mãe) ., - , - .

DI'. Cesal' .Batalha (la Silveira

Cirurgião Dentista
Clinica de, Adultos e Crianças
Raio IX .

Atende com Hora Marcada
Feiipe Schmidt :iS' A Sa1-:1B 3 e 4

PÉROlA - RESTAURANTE
fEs_treito)

Arm::t.ndo H.Ala SilYa,�proprip.tárío do Perola Restau
.

nl'1te, sito no Estreito, comunica aos SfUS distintos cHen·
tfS e amigos, que reassumiu a direção daquele estabeleci
mento e que, rontinúa ,� dirigi-lo pessoalmente, esperand':'
merEcer a preferência; com ,;,1€ sempre foi didinguido p'e]?
.sU'.l numerosa ciilmt2h,.

E·'3treito, 2e-7···S5

Ftortanépolis, Sexta-Ielra, 2D de Ju:hü de lS�..í.

',Conselhos I

ele Belb�(J

espalha por um período de
um pouco .maís do que dois
anos, êsse último grupo de
bebês passará' por um ma u

bocado.
Muitos bebês sentem alí

vio com o - velho remédio de
massagear as gengivas com

as costas de uma colher.
Durante a dentição, o bebê
gosta de mastigar e brin
quedos de borracha. são re

cebidos com alegria: Obje
tos de ma-téria plástica rí
gida são capazes de rachar
ou ter- are-stas árperas. Por
tanto, prefira aqueles copos
de matéria plástica flexível.
Objétos estreitos e compri
dos, podem ser introduzidos
até muito fundo na boqui
nha curiosa, portanto, não
deixe que seu filho brinque
com êles,
Por alguma razão miste

riosa, as gengivas parecem
atormentar o bebê mais du
rante a noite e o coitn dínho
muitas vezes acorda cho
rando desesperadamentee,
Um pouco de "colo" e algu
mas gramas de leite quente
o acalmarão novamente.

,Preçjj di antigaJIlellle! Alistanmnto 8�itmat
As pessoas que desejam e devem

alistar -se, requerer la. via -do título
eleitoral ou transferí-Io, podem pro
curar a séde do-Partido Social Demow
crático, à Rua Arcipreste Paiva. n 5#
sobrado - das 9 às 17 horas.

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

por SINHÁ CARNHRO
-ONSlJlrORA DE HIGIENE INfANTil DA JOHN50N·& JOHNSON

.�ii.() se assuste se aquelas
ian hns que você notou em

.eu behê quando ()s primei
'os dentes e3.taVa]11 nnscen- ..----�,.-,_.--:: .. --_.

1.0 se repetir com o segun-l _._

,-

io grupo: A dentição é sem- ,Compra' -Qe)re um:' processo irritante, i
.

. .;:,

neRmo que o bebê já estejà. . Te�re�o ou casa velha

.Im pouco mais veelho e su- IlnedIaçoes do centro.

postamente mais compren- Informações na A M ..de·
lar.

O que muitas mães não

'ompreendem, quando co

ne�am a se preocupar sôbre.
os primeiros dentes do be
·H'. é que elas já deveriam
cr se preocupad·o bem

.

an-

es do bebê ter nascido. Lá
,')('10 quinto mê3 da gesta- P "I.a O·,[tO êsses dentes já come� ,reCel 8:.0 : ,I·a':lJi1 a se formar. Esta e

,

lma das razões por que os ,:If ," :.� ,
,

néc1icos recomendam tanto I FAXINA SALUTAR

íue as futuras mamães to- O suQ!.' sai do corpo atl'a-

l1em cálcio e vitaminas - ,
vés de canais muito peque

wincipalmente vitamina D. 'lOS, cujas aberturas,
lentes fortes e sadios, chamados poros, - ficam à

l1ãezinha, são um dos me- flor da pele. Os resíduos que

'.hores legados que você po- �le traz, se não forem re

'e deixar ao seu filh(). ';il'ados, poderão obstruir os

É também interessante _:_ JO)"os e prejudicar a elimi-

reconfortador - saber nação das impurezas forma

me muitos bebês possam das no organismo. Poder�o
leia fase de dentição sem ambém entrar em fermen

naiores problemas. Alguns flção, da qt)al resulta o

)ebês terão um ou dois dias 'heio desagradável, tã.o ca

.� inquietação antes de sur- ·acterístico.

ir o primeiro dente e de- lAvre sua pele. dQs re-

ois não haverá mhis difi. :o;ídu03 t'liminados ·com

'uldades até ao apareci- o suor, tomando banho

'lento dos primeiros mola- diàriamente, - SNES.·

"O PRIMEIRO DEN
TINHO"

O dia em que aparecer o

)l'imeiro dentinho do seu

bebê, certamente será me

morável . .. sim - quase

I·
fe3teiro. E êsse dia poderá
.er em qualquer época, en

re o sexto e o nono mês de
, ida: Não existe tempo fixo
quando o primeiro dente de
,e aparecer, mas é interes
sante notar que, uma vez

-omecn da fi dentição, ela se·

rue um padrão bastante re

gular em todos os bebês. O
)l'imeiro dente será um dos
.ncis ivos inferiores cen

rais. Depois de umas duas
.seman as, o segundo incisivo
"entraI infer-ior nascerá, se

ru ido elos quatro incisivos
superiores, durante um pe
'iodo de três, meses. A
Maioria dos bebês têm 6 den
'e:::; quando chegam na ida
.-le de um ano e aí geral-

da nente há uma pausa de al
-uns meses antes de apare-
-erem os incisivos inferio-

PEA.

dvo.

Auxiliar de escritório
Competente

Precisa A MODELAR
•

A repercussão que vem obtendo em todas as cama-

,) ll'aiameuto, da pele no ; das sociais da nossa Capital a Venda Tetal para mu-

• i�cio da mocidade dança promovida pela "A Modelar" é de forma sem pre-
A cronica de hoje é dedi- cedentes na história do �l{}SSO comercio.

cada ás pessoas que saem do A afluencia do publico ao popular magaz in continua
periodo da infancia e rias- aemnre enorme, pois todos estão atraídos pelas excep
sarn para a idade adulta. É c-ion�is oportunidades que estão sendo oférecidas.
a época da. vida chamada de E não poderia ser de outra forma. o brilhante suces

transição ou da puberdade. :'.0 alcançado tendo presente que são real p notavelmen
E nesta ocasião, que vai dos te baixos os preços remarcados e sómente comparaveis
quinze aos dezoito anos a com os de cinco anos atrás.
pele sofre, tal e qual o cor- Do soberbo estoque,' óra totalmente em liquidação,
po, mudanças extraordiná- merecem ser destacnc1os: valiósos casacos de pele de
rias. lontra a Cr$ 1.8:10,00; finíssimos ta illeurs confecciona-

Começa a aparecer no dos em ótimos tecidos de lã e de rnaxima eleganc in, va·
rosto, sobretudo no nariz e lendo até Cr$ 2.000,00 1'ior Cr$ 635 e o grandioso sorti
queixo, uma oleosidade a- mente de malhas de lã, dos mais consagrados fabi-ican
centuada, Pouco a pouco e- tes elo País com o desconto até de 25%, merecendo ser

la vai se espalhando pela destacado os maravilhosos cas... quinhos de malha de lã,
testa e faces, ao mesmo tem-I em diversas cores e magnifica' apresentação por Cr$ ..

po que alguns cravos vão 155.00.
brotando tanto no

_

queixo I Nesta época de tre�nenda carestia, onde todas as u ti-
como na fronte ou mesmo. lida.des vêm alcançando preços astronomicos, a nossa po-
.' I· -.

nos lados do rosto. Passan- 'pulação bem compreendeu a rara oportunidade que só-
do-se um lenço na cutis pu- : mente "A Modelar" pode oferecer e daí o apoio e a pre
ra retirar o excesso de oleo, ferenc ia que vem obtendo o estabelecimento das grandes
isto prnticnmente de nada rC'llizações -ern sua já espetacular Venda Total.
vale pois. no mesmo momen-

to as glaridulas sebaceas fa-
bricam nOS:1 camada ele gor
Inra, A água e o sabão tam
bem pouco adiantam.

As loções ou leites de

')cleza nada resolvem em

narer'ia de limpeza, enquan-
'o que os preparados oleo-
sos ou mesmo os simples

Um nome pitoresco, e11-
I
remes até prejudicam pois

cerrando contudo uma re- urnentam o aspecto gnrdu-
.eita deliciosa, para qual, nso da pele.
'quer ocasião formal. De qualquer" modo, quer

" use este ou aquele produ
o, o mal progride sempre e

-itão, já não são apenas a'
leosidade e os pontos pre-
is que preocupam. Em pou-
o tempo outras desgraclo-
'dades vão aparecendo e

'11 rosto que no inicio era

penas oleoso f. com a pre-
"nça de alguns cravos tor-
<l-se inteiramente coberto
le espinhas. Mas, infelis
nente, não é só isso que po-
e acontecer. Com o passar
os meses as pustllas (!e;

am cicatrizes, marcas es

.s semelhantes ás de vari
la. Muitas são as pessoas
re ficaram est.igmattza das
�.ra o resto da vida, com o

,'StO cheio de depressões
:é;h:icüíis provenie-nfe ..
s espinhas que tiveram
,r ocnsiáo da mocidade.
lportam com resignac{ão
n terrivel complexo de in·
'l'iorid:1de, o .qual absolu·
:mente não existiria, se ti- ----.--------.--�-_.- ..

'essem tido feito um trak
l1ento c0l1vel1iente na pelr
:uando eram moçO.3.
Devemos aproveitar a 0-

ortunidade para -afirmar
ob a mais absoluta certe
'1 de que todos os tratamen
os para as glandulas e pa
'1. os intestinos não resol
'�m o problema. Regimes a

:meilt:1reS e remedios para
urificar o sangue, usando
ma linguagem bem popu·
'.r, tambem não fazem de
-l.p:11'eeer os eravos e as es

inhas. E ist.o tudo ]);:.!
imples razão de que a uni·
a causa do aparecimento
'os pontos pretos e da acne

eside numa seborreia.
Só se consegue terminal'

'1m a oleosidade do rosto,
t'ito, e costas fazendo-se a-

1.ic:1<:(,es de radio.
As pessoas que não pude·
"m por qualquer motive
� submetel'em a um trata
len to por meio da radiote
lpia rlevem evitar espre-
1er os cravos e espinhas.
'ois esse modo de agir só
oderá aumentar o mal.
Um outro conselho casei

'I) se refere ao modo de la
-ar o rosto, o qual convem

er feito com agua e sal;>ão
nlful'oso. Na pele passar-a
-,ena!! uma lqção com partes
IHlflis de agua e eter.
'Todos esses cuidados são
penas para contemporisar
"ois a solução definitiva só
'l1contrará, conforme já (lis
'eTilos. no radio e bastam oi·
'1) aplicaçiíes para fazer de
',!l,pal'eeer por completo tan
·0 a seborreia como os C1'a

'os e as espinhas, por mais
antigas e rebeldes que Sé'

.iam.
Nota: Os nossos leitores

poderão solicitar qualquer
cQl1,selho sobre o tratamen
to da pele e cabelos ao medi
';0 especialista Dr. Pires, a

Rua Mexico; 31 - 'Rio de
J2.neiro,

·e3. É uma. pequena mino
i:l de bebês somente que
wfre com ca�la dente que
\aRce. Ésses também estão
1 ptos . a ter resfriados ou TRÊS (3) SALAS, COM-
1el'turbações do !'parelho PARTI_M'ENTOS DE FREN
digestivo durnnte a denti· TE.
ção. E já que o nascimento Vel' e tratlH' à Rua Deodo-
los vinte dentes de leite se 1'0 nO 14, nesta.'

---------_ �----:--------.....:_------=--_.......:--,,.:_--_:_---�---
_.> A\ "ENTURAS- DO ZE-MUTRET,A

:Passa

e os molares.

IIl-ruO �
O'ttJu� ti i •

tempo
POR ORILDO

_ ( 21 )

CHARADAS SINCOPADAS

-3-2-a) Aq\\eh "Alparcata" é de "mineíral"

b) Existe uma "Cova" na "pia"

Pequena mancha
Ave da família dos Díndrocolaptí
dos
Hábito de proceder mal
Trovão

Begurar
Embarcação oriental
Aborrecimento

conceito na coluna central: Soporífero
DECIPRE SE PUDER

Complete os nomes das lagôas, e terá outra lagôa
região norte, no Amazonas.

,

-- URI -- CAI. URU

Soluçães dêstes pt'0lJlémas no Passatempo nr. 22

:p':':,r1ü:,ti:ls do' nÚllwro antêrior (20)" ,

CHAHATInS �nNC01'.:H)AS:· 'a) Videira - vjra;
lheta - grita

1:>.) gri'-

ENIGlVL'\: VHcarL�;
biboca. aldeia.

bragas; emitir; retriro; adusto,

DECU?RE SE PUDER: Laranja

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

·�RE' -VESTIBULIRES
:)ARA AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIA,

MEDICINA, 'FARl\UCIA' E ODONTOLOGIA�

·CURSO BOSCO
]\nt1'Ícula: L'i\Taria LideI', até 31 de agôsto.
lnform:;,çõ.es: Locá! acima on pelos tel�fgnes :?316 e

·i/}!.
Ideio (Lts .;:llila:5: 1 d� sell::mbro.

......... "---_---- --_._--�._-.:..._-�----_..._._--�---- _'

'Participação -

,11'. e Snt:l.. N'orbet·to Ri 11 Snt. e SUl'a. J. A. Gome

t.êm o praz2r ele participar a seus parentes e pe.�sôÔls d,
1"'-3 relac;ôe.'l o contrato de casamento de seus filhos

Lia e Cid

_flol'istnópoJis, 113 de julho de 1955

ReJres:entante Texlil �n1J Rio
F'rancez 28 anos firma legalisada, agente indústl'ias Eu
lpéias fl'egt;&sia feita nas fábricas, atacado e grande Vil.

)jo na frente das clificulclades importação procura exc:u
: vidacle repre:ento.ção boas fábricas- Nacionais para fio

- tecidos - malhas e puss",manaria. Ofertas GEORGE:::
,AH1\ROFF _ Caixa Postal 3387 - Rio DP.
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Tomeio "Nelson
"

o ESTADO

Maia . Machado"1
Imconílnuaçêo ao Iorneio dos- Clássicos, demlnqo serao disputadas ás seguintes partidas: ,Aval, x Caxiõ.s, nesta
Capital; Figueirense x Carlos Renaux, em Brusque; América x Palmeiras, em Joinvile; Oltmpico' x .

Hercílio luz, ,

em Blumenau e Ferroviário x Paysandú, em Tubarão.
..................................................,•••••••••,.._ ...,._�_ �· I .

"O Estado ESPOf'tivo"
......................................................................� .

Péssimas as condicões do
,

campo da f" C. f.
Campeonato

Amadorista
Por � ócasião da. rodada vez'que o termino da tem-

inicial do Campeonato de por-ada amadorista está pre- Em prosseguimento ao

Amadores, o sr. Júlio Ce- visto para muito antes do Campeonato Citadino de
sarino da Rosa, +nratigá- e ortame prcf'tssiona ltsta. prof isaionais, domingo de
veI presidente çlo Departa-! A grama não está em i f'ron tar-se-ão

.

em Henrique
mento de Futebol da Fede- boas condições" sendo ne- La ge as esquadras do Im

ração
'

Catarineuse de Fute- -cdssário para a suà bôa bituba, local e do 'I'aman

bol, solicitou-nos que 'o conservação, um período de daré. Reina desusado inte

acompanhassemos aos vá-. inatividade dos clubes na- rêsse '". naquela. vila, onde
rios pontos do gramado do quela praça. A F. C. F. bas- ainda não é conhecido o al
estádio da rua Bocaiuva pa- tas vezes tem.solicitado aos vi-ru bro elo Estreito, De co

ra nos fazer uma revelação clubes de profissionais que mum acôrdo os dois clubes
interessante: o gramado é terminerri o quanto antes as acabam de indicar o sr. Os

por demais mole e após uma obras de suas praças espor- waldo Meira para referir o

boa chuva fica em deplorá- tívas e nelas façam os seus 8!1COnÜO,
vel estado tão logo sinta o preparativos, porque o cam-' A segunda rodada em dis
contacto com as chuteiras po da rua Bocaiuva não pó- puta do Campeonato de
dos jogadores, levando no de e não deve estar a toda Amadores está marcada pa
mínimo duas semanas para hora ocupado pelos clubes ra amanhã, constando dos

que se sinta em condições para os seus ensaios. embates entre Postal' Tele
de jogo. Dai a decisão do
D. F. transferindo a primei
ra rodada do certame ama

dor embora permitindo jo
gassem os profissionais, de

gráfico e Vendaval, às 13,30
Por quanto tempo ain da : horas e Iris e Austria, às

teremos que aturar esse es- 1 G,30 horas,
tado de coisas que tanto in- -_ .. - -----------

-

r

I d E
Por PASCOAL APóSTOLOfelicita o foot-ball ilhéu? \e e' c, a-o

.

a
.

u r-o.p·a LlNENSE F. C. 2 X FLU-,j o Tribunal de Justiça
,.....'.'••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1

S 'I
-

d'
MINENSE F. C. 1 Desportiva da F. C. F., em

X . e ecao. a Defrontaram-se no campo

D
· .

-

�--'
la Praça General Osório as

sua últt!!la reunião aplicou.

.

. .···1V,e·r, '5.,a-S.
I

1, ,'� Inglaterra ;i�;1�7��en:�0 10�;�eS:�c:n�� ��s P;o���s ����:l �o::r�:
"

'

,

.

,

o primeiro pelo apertado es-

Em Belfast; a JS ,de agos- 'ore de 2 tentos a 1.
'

•••••••••••••!•••••••••••••••••••••••••••••
.

NEY - INTERESSA AO . pai-a o próximo encontro fa- ro próximo, será efetuado o Goals de Derinho 2 para
pAULA RAMOS' 1 rá algumas substituiçõ,es, g�'ancle match entre as sele- ) Linerise e Otto para a

E
.

"

Chegou-nos ao' conheci- visando recuperar a equipe í cões da Inglàterra e da Eu- -qu ipe do Fluminense.,
."

Sg r Imamento há pouco e imedia-, da derrota_ sofrida ante o I-;'opa. Fala-se que o quadro O árbitro_, da partida foi O
.

• / ..

tamente pass�mos a rel.atar ,Tgnumdare por 2x1., "cl? Velho Mundo não .conta- :ónhec!cl�:,Nal:á, com

boa]
,,'

,.;"'.'LO� nossos leItores, o in te- I IRIS X AUST_RIA , t .:�. cojn a pre�!:mça ,dQS fa-. )ondutà.:,,:"t,:, ' ,'. .",;. '

, , '

r-esse do Paul,a �amos em I. C�n,f,orme, anunclam�s f?f� 1';b.L0oS0S ',�iog��l.óres ,da .Hun-. <, O� doi-g'< efnatlr'Õs:'. ,"

�

J .
.

�

,:Co�11,'ataT' o Jovem .,(!,entro I'eahza.do s�bad() no gr ama- �Tla, Sandor, KOCSlS <') Pus- Linense F:. C.: Rene; Iü- TORNEIO j)E' EXTRE� tçs, e 7° lugar, Aí:o'ldo Tei-
o

! N t t I I AI 1 M

I
ANTES : xeira e,mer J,() ey, per encen e ,ao;:

{O,
c o PI'Ig'O (e

,enores k"s quee irão.' descansar. nho e 'Wilson; Derinho, Pe-
Figueirense, quando sur- I um jogo-treino entre as.;

\ .

ta e Dilson; Alercio, Wil- ÇOMPETIÇÃO EM JOIN-

preendemos ,diretor�s do I cqllipe� amadoristas cita-, Ipi ra nga -de Sa�o "on, Ga�ego e Pátuga. Conforme havia-mos no- VILE
cluhe da PraIa de Fora pa- das aCIma. . I

. I' Flummense F. C.: Eve- cicia.do, realizou-se na sala Extreantes, veteranos, e' As 8,30 :- horas.

lestrando com '0. citado Venceu o tricolor da Ave-
Jose' x. Ip:.',ra,.n'·,ga. �do, 'aIdo; Alcides e Hermes; ;l'armas da A. 1>:. Barriga liÍ1�trutores do ,:urso de �s- Ultima Apresentação do

player. Podemos assegurar nida Trompowski por 4xO, •

,

_ ç; :;inval, Saulo e Mal).ga; Ari, leerde, o tornew de ex-

'Ig;nma
bater-s�-ao em JOll1- festival ,do Cine São José

que Ney mostrou-se a prin- cmbóra não tivesse corres-

S d' L
. \ltair, Petinha, Otto � Ba- ól'eia dos alunos do curso de v'ille com os pupilos do Dr. Vera CLOUZOT - 'Char-

cípio interessado em défen- 110ndido à espectativa, . aco. OS� jm'ões" igta. �sgrima da Pollcia Militar Álb�rto Ro'ch,a, no próximo 'les VENÉL - Yves MON-
deI' o clube dos Cal'ioni, fal- M. Borges FLORIANóPOLIS 2 X CA. lo Estado. sábado. .TANT em:

títndo entretanto/ o acôrdo Domi.ngo, completando RAVANA O Concorrida esteve a reu- CONPETIÇÃO li'El\HNINA: SALÁfUO DO MEDO
mais um ano de atividade, I'entre os dois clubes, o que A equipe do Caravana que

illao em a qlla notou-se, I Em JoinviJIe defrontar-I No- Programa:
pl'Ovavelmente se dar'a' den- o Ipiranga, de Saco dos Li- dém da presença d.e vários se-ão em floréte a prova. Vida Carioca. Nac.-

-

I"
. muito bem se vinha conduzin ..

tI'O em bréve.' O futuroso "Apronta" O
ruoes, rea lzara, um amlS- Oficiais da Fôrça Aérea e que está atraindo as aten- I' Preços: ff,00 - 4,50 .

. '.' " toso em sua praça esportiva do, domingo pela manhã so-
1 P]" M'l' 1crack adiantou-nns ainda freu um duro revés frente a
.,a o ICIU 1 Itar, c estaca- ções do mundo el,egante, mO-I' Cen, sUI,'a até 14, anos.

na Vila Operái:'ia, enfren.- 1 I t 1 d' d Cl bAtI 'tO Oflue depo.sita espel'anças na F'
, .

d FI
. ,

I' '. os e emen os (O mun o CI- cas o u e e ICO pe-
.

-. ·,-o.::>ue'lrensp. tanelo seu hamônimo de São equipe o . onanopo IS,
'I d' d >, •

I C'd

t;_'-"T�;;�';;�J;m"
-

.(liretoria do clube em que '"" d'
. iI e gran e numeJ'o e se- rano daque a 1 ade e da _••-. ..,J

' quebran o aSSIm a sua ll1- • Ih
se a'cha vincliÚldo, q.uanto à

.

ose. 1horas e senhoritas. Como A, A, Barrig,a Verde e Club.e '. ,-

"',' .

-

.'

O· t d N I E d
-

. vensibilidade, por 2 tentos
.. -

sua tran,saçãd pois tem pres- r;en a o ,po_r .e son spera-se uma as maJO-
a;' O. ie vê a prova de esgrima se Doze de Agosto desta Capl- ....

_ ,'. .'

tado os "melhores de seus GarcIa., o, COn]lll1to tItula,r res assistências já vistas mantém, como sempre, com tal.
.

, .

F f
o

h I I l'd d t d' Os dois goals da partida .

esforcos ao clube que o pro� I
do Iguelrense ara o]e naque a oca 1 a e, es an o s características de elegân- As 8 - horas.

"
.

t" th' d d' I f.oram marcados por Tito e F AIX A' BRANCA
jetou

.

� que '(iefende há 7 seu aP:'on o para o ma c os 1l1gressos sen o ven IC os
Glemente.

:ia e seleção que tem sido
,

. � .t\. '. 10) Paisagens do BrasiL

?1.l1os. Caso Ney consig"a seu
de ,domll1go contra o Carlos ao preço único de 3 cruzei- "eu apanágio dêsde que pe- Nac.
R B 'O juiz da partida foi o sr,

intento, ve�:emo.s os tricolo- .•enaux, em rt,lsque. l'OS apenas. letrou 110 terreno dos des- 20) PERGAMINHO FA- \

Alcides, muito imparcial.
res da estréia solitária com ,JOl'tOS.

AI
'. TIDICO Com: Glenn

'Ih' I' I 'do d
. •••••••••••••••••••••8...................... Os dois quadros: O d I t uuam se

.

F da me' OI' ll1·Ia me la a Cl-
.

FI
. ,

l' F C H'
s ue os que apresen a- r' _ ,'. OI' .

I < OrlanOpO IS <
• • : e-

(la�e pois Ne.y, Valério e Ja-. '

.

T
'

B
' mm um bom padrão técnico .'. .' 3°) EM DEFESA DA LEI

P E t
lio; Petinha e ata; age,

e.y. sel'ão seus

.inteO'rantes.,·\ ron ta
) feriram-se no costumeiro TRll:S (3) SALAS, C01\1- - Com: Charles Starret

E>

n' rega
Beto e Olavo; Almir, Cle-

alem de solncion�r l�m gra-
.

,

.

mente, Palito (TIto), Otto e
tmbiente de nobreza e cor- PARTIMENTOS DE FREN-

, 4°) TAMBORES FElTI-
ve problema do tecJ1lco lVIa- .

. Carriço. Jiaiidade, apresentaram os TE. tEIROS 11/12 Pps.
fra. Aos clubes e ao crack

I 'esultados seguintes: 1° lu- Ver e tratar à Rua Deodo-
\

Preços: 7,0,0 - 3,50.Caravana F. C.: Euni; mI' 1 S °

j 'f' h V ld'- C gar, vva mu (e ouza com 1"0 n 14, nesta. ' Censura até 14 anos.
F exa e 1Il o; a Ir, a-

C 'N
-; vitórias, 2° lugar, Hélio 'i"""

beça e erer,epe; azareno,
�armento Sales co'm 4 vitó-

CuJica, Valter (depois Al-
eias, 30 lugar, Paulo Dantasmerindo), Hamilton e Euri- '\1arÜns, 40 lugar, Pedro i.

:des.
Duncker Poeta, 50 lugar,!
:jaiubi Alves de Almeida, I '. .

.

,0 lugar, Walmor dos San. ". Precls�-se de uma moça para trabalhar em escritó
'1'10 comerCIal, e que tenha alguma prática. Exige-se re-

_
Iferênd::s. Dirigir-se á rua Tiradentes nO 7.

)

esperamos que tudo corra

satisfatóriamente, já que
Ney decidiu não mais per
manecer no cl ube' do seu co

ração. Aguardemos o seu

desenrolar.
RETORNOU ÀS ,CANCHAS

KATICIPS
Após longo período de

inatividade voltou às cau

chas o player Jorge Kati
cips ex-integrante da equi
pe do Paula Ramos, justa
mente na fase das mais bri
lhantes 'campanhas enceta
das até hoje pelo clube da
Praia de Fóra, sagran,do-se
Ri-Campeão em 48. Por aí
se pode avaliar as qualida
des de herculeo jogador bem
como o reforço' que contará
a equipe do Hercilio Luz,
de Tubarão, com a sua con

trataçã,o, Aguard.,emos o seu I
reaparecimento . já que se i
encontra em treinamentos .. 1O FLAMENGO SOFRERÁ

MODIFICAÇõES
Em virtuâe<de sabado iH�

timo o Flamengo não ter
·apresentado um padrão de 11jôgo aceitavel, seu tecnico,

_...-.".André Vilaim afirmou que
..

Com o já famoso teclado Faeit em 2 fileiras,

DISTRIBUIQORES PARA STA, CATARINA
CASA FEERNANDO, LTDA.

Rua Sa.Idanha Marinho, 2 - .ex. J)ostal, ,!IJ7
Fone: 3878

Telegramas: "Canan"
FLORIANOóPOLIS

CINE SAO JOSE'

Associação Atlética Barriga Verde
Sala d'Armas e

As 3 - 7,30 -- 9,30 horas.
Terminando os festejos

de Aniversário do Cine São'
José.
Ultima Apresentação:
Vera CLOUZOT - Char

les VENEL - Yves MON
TANT em:

SALÁRIO DO MEDO
No Programa:
Vida Carioca. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00:
Censura: Até 14 anos,

C::lmpanha· Financeira Pró-Construção do Cinásio EspOrtivo,
Nova Séde Social

COMUNICADO N° 12

Contribuições até 2.8-2�1955
1.,IIr'

Cr$ 64,092,5() As 5 - 8 horas.

Compartilhando dos fes
tejos do Cine São José,

, Ultima. Apresentação:
Vera CLOUZOT - Char

·les VENEL .; Yves MON-
TANT em:

_

SALÁRIO DO .MEDO
No Programa:
Vida Carioca. Nac.

Preço: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos,

Magalhães, Sucupira & Cia. Ltda." .. : .

Conselho Regional de Desportos .

Cia. Industrial Schloesser (Brusque) ..

Dr. Ingo Armindo Renaux (Brusque) ..

Cía. Antarctica Paulista ",.

Dr. Francisco de Assis .

Espir idião Amín Helou .: .

Prefeitura Municipal de Florianópolis "

Elson Camisão Avila , .

Guilherme Ludwig (Novo Hamburgo) ..

Ten. Paulo Cardoso , .

Ten. Décio José do Lago .

Soma Total
Florianópolis, 15 de

(Ivo Selva)
Contador

2.00:9,00
2,000,00
1.000,00
.500,00
1.000,00
500,00
500,00

15.000,00
500,00

1.000,00
500,00
500,00

" ,

24,750,00
Cr$ 88.842,50

ln] !1 [il::!.!J
I

.

As _:_ 8, �oras,
Libertad LAMARQUE

I Tito JUNCO -:- Miquell
I TORRUCO em:

LEMBRA·TE DE VIVER
No Programa:
Cine Noticiario. Nac.

Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos.

julho de 1955
(Mauricio Spalding de Souza)

Secretario-Tesou reiro
Bruno Schlemper -,

Presidente ela Campanha Pínanceh-a
-------_.�---------- ------�------------"

Futebol na Várzea:
.

Perdeu os pontos o time de
aspirantes do Paula Ramos

As 8 - horas.
Fern an del -- Prancoise:

ARNOUL em:

FRUTQ P�OIBIDO
No Programa:
_Fatos em Revista. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 18 anos,

asph-a.ntes com o Atlético,
visto ter o tricolor praian o

incluído em seu quadro su

plente em situação irregu
l�r o jogador Dionisio Agui-
nr.

CRUZEIRO 6 X IPI
RANGA 2

Moça para Escrijór'io

> Preliaram no campo do
Colégio Catáhnerise as equi
pes do'Cruz(;iro e do Ipiran- do Botafogo desta Capital e ------�--,-

g-a do Estreito, vencendo o o São Pedro, vencendo o São

p.
'

Cruzeiro pela contagem de Pedro pela contagem de 4 a rt, c ipação6 tentos a 2: .

';entos a 2.
Os gols do Cruzeiro fo- O primeiro tempo termi- SIU'. e Snra. Nm'berto RiM

ram assinalados por Hipo1i- 110U cóm um empate de OxO.
.to 2, Aluiso 2, Jonas e Cé- Os tentos foram assina
sár. Para o Ipirallga Ará �ados por Badoca 2, Fer
marcou os 2 tentos. l'Ínho e Miro' para o São

O primeiro tempo termi- Pedro. Para o Botafogo,
nou num empate de 2 ten- Hamilton e Osni assinala-
tos. ram os dois tentos.

O quadro vencedor assim � duas equipes: ,l PÉROLA RE'STAURA�'TEse alinhou:- Norton; Teté e Sao Pedro F. C�: Maroca, i
.

' .'
-

- l'i.
Nag-el; Jonas, Afo:nso e Sàl-' Arni, e Nini; Álvaro, Nil- �

(Estr'el'to)vador; Gito (depois Ney), tO!1 e Ferrinho; Valmir, Li-
I

César, Hipolito, Zézinho, beta,
.
Vadóca, Miro e Ju- Armando H, d::r Silva, proprietário elo PeroIa Restan.

Aluigo, (depois Amilcar) .1 ca. I rante, sito no Estreito, úümunica aos seus distint�s clien-
Botafogo F . .c.: Agripa; tes e amigos, que reassumiu a direção daquele e"tabeleci,

SÃO PEDRO 4 X BO'1;'A- Pepa.e Laury; Mâna, Tabi- mento e que, continúa a dirigí-lo pessoalmente, esperand'j
FOGO 2 ca e. Osni; Pereira, Augus- merecer a preferência, com que sempre foi cHstingnido peja.No campó.da: Co�teira ti· to, Hamilton, Marinho e Zé- srti numerosa 'clientela, -

veram encontro as equipes quinha. I, Estreito, 26c7"'55,

Snr. e Snra. J. A. Gomes

têm o prazer de participar a seus parentes e pe.ssõas �lo
mas relações o contrato de caSftm,"nto de seus filhos

Lia e Cid
F'h1l'l:mópo!is, Ir; de 'julho de 1955

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Diario- da I

Melropole I
COR�IDAS uE CAVALOS

E J6GO ...

(Alvarus de Oliveira)
Há um projéto de lei proi

bindo atividades esportivas
durante o dia nris horas de
tru bal ho. Parece-nos que é
de Carlos Lacerda. Certa
mente vão aparecer os con

trários a esta idéia e vão ta
xar o deputado mais votado
do Rio de "do contra" etc.
Todavia tem carradas de ra

zão o representante do povo
carioca à Câmara Federal.
Não só o futebol de quan

do em quando realiza jôgos
em pleno dia da semana,
desviando a atenção dos que
deveriam estar trabalhando,
dando azo a que os brastlei
ros que já não são muito a

mantes do labor, tenham u

ma diversãozinha mais par?
·

"passar o tempo" ... E há pi
or como por exemplo as cor

ridas de cavalos. O Jockey
Club tem por finalidade pre

cípua o aprimoramento da

raça cavalar, entretanto es-

, tá se transformando em me

ro jôgo de azar, tanto que

espalhou postos pela cidade,
fora do Prado. Em São Pau·
io se vem fazendo a mesma

coisa. E se esticam na cida

de maravilhosa -e na cidade

garoa, as carreiras também
.
_ pelos dias da semana, na ho

ra de trabalho.
Ora, tanto se persegue o

"jôgo do bicho", o menos no

civo dos jôgos porque é ba

rato e não exige perda de

tempo, e se deixa o Jockey
Club, bancar jÔgO pela cida

de afora e realizar corrida
nos dias de semanas?' Aliás
existem também as Loterias
Federal e Esta-dual que não

siíb senão o jôgo do bicho o

ficializado .com diferença de

que as apostas são -mais pe
siHlas e não s-ão todos que

podem arriscar. Se o Govêr
no aceita a Loteria, por que
não lega lizar o "jôgo do bi

cho", maig inocente e menos

prejndicial?
E se é contra o jôgo, ,co

mo nos casos dos . cassinos
etc. e mesmo-. cas� do "jô
íro do bicho';, que então pre

vilégio para as corridas de
'cavRlos com postos de apos
tJS fora do Prado? Por que
rntão a Loteria?

_ &.:_ ,:;;.-;ftl"

CLUBE DOZE DE AGOSTO
BRILHANTE PR06RAMA DAS FESTA.S COMEMORATIVAS,

0"0 v .

DIA 8 -_2a. fEIRA -'CINEMA PARA OS FILHOS DOS SRS. ASSOCIADOS
DIA 11 - 5a. FEIRA - CINTILANTE BAILE DE GALA, COM A APRESENTACÃO DE DEBUTANTES, SENDO O BAilE ABRI w

lHANTADO PELA FAMOSA ORQUESTRA '�CASSINO DE SE VllHA"
)

DIA '12 - 6a. FEIRA - GRANDE JANTAR DE CONFRATERNIZACAO.
INSCRiÇÕES NA SECRETARIA DO CLUBE

. )

DIA 14 DOMINGO - DOIS BAILES PARA-INFANTIS E JUVENIS, SENDO O INFANTil DAS 16 AS 20 HORAS E DAS10 1/2
ATE' ÁS 11 HORAS PARA OS JUVENIS.

,.

ela
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� �
� �
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-SESSÃO DO DIA crotária ele Viação e Obras serra, atravessa a melhor zo- I •• ••

Aberta a. sessão lida e a- )úblicas, por uma Comissão na agrícola do município de ' "i· ._t.
.rovada a ata da sessão an- � speclal, está procedendo à Blguaçu. ... .:.
,riol' e lido o expediente, ti- revisão do, Plano Rodóviário Vale, ainda, acrescentar .t. .t.
.eram início os trabalhos,.na .:0 Est::tdo. . que o Covêrno do Estado ia .!. -..

.. �.
tora regimental, sob a pre- INDICAMOS: tem tomado -interêsse pela' .+.

-..

dêncía do deputado Olice Que, ouvido o Plenário, es- orímeíra parte dessa estrada, : Destaque o cupom abaixo remetendo par.i : Real Aero- •••

'aldas. �a Assembléia se dirija à re- �l11 vista da construção que +:. vias - Rua Conselheiro Mafra, f\ Florianópolis, e candi- .!.
DIA DO COLONO -'erida Comissão, sugerindo, está sendo levada a efeito, +". da te-se a uma passagem de ida e volta às famosas Cata- .....

O deputado João Colodel. ejam consideradas, para in- na vida de Antônio Carlos, 't ratas de Foz do Iguaçu. .!.
-ler do PTB, ocupou a trt- clusão no anteprojeto do no - Ie um Pôsto Agro-Pecuário .:* ....
\'-IU, na hora do expediente ,-0 Plano Rodoviário do Es -

e de .uma Escola de Aprendi. +.+
Nome: .

r

••••••••••••••••• , •••• , •••••••• - • • • ._t.
ra tecer considerações em i;ado, as seguintes estradas' zagern Agrícola, .:. Endereço : , " , .t.
"'no da data consagrada ar 1: S.í\O LUDGERO (Braço do <lo TRÊS RIACHOS_(Big'uaçu) .+. A nova agência da Real Acrovias em Ftori.mópolis, fica- ..

. ....
rlono Brasileiro. O deputa Norte) a TUBARÃO, via

....
a TIGIPIõ (Tijueas). .�. rá localizada a: :

1 Osni Regis, líder do PSD - Bana do -Norte. Trata-se de uma ligação .1. Rua: , , , . .: nO, �:."
upou, também, a tribuna Esta estrada serve a um"a curta que, diga-se, já foi co- 1 Edifício . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �:.-'

.ara associar-se ás manifes- zona muito populosa, à mar- gitada pelo Estado em época +t Qual o último "slogam" da Real Aerovias ? ,.....
•••

eões do deputado João Co- �em dos rios Braço do Norte pouco remota e cuja efetiva- +t ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.·4

-'lei, em torno da data con- c Tubarão. De especial írn- ção beneficiária, menos a Bi- .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .�.
l,grada ao nosso Colono, e portância é o primeiro trecho guacu do que a Nova -:rel:toi.:.. _ .!.
m nome do -Partido socía' .ia extensão de doze (12) e Brusque, cujas dístãncias I {' _

"••••••� - "' _.............. • • • •

Jemocrático. km, pois dá acesso à estação da Capital do Estado serão!
• • • • .. • � .. + .. .. .. .. .. .. .. • .. .' 1-.. .. • ., • .. .. ., .

COI..ETORIA FEDERAL Df da E. F. "Dona Teresa encurtadas de várias c1eze - !
.ma••PAPANDUVA Cristina". Serve para o es- nas de quilômetros, com ex-

O deputado Estanislau Ro: coamento dos produtos, ;t- traordinárias vantagens eco

nanowskí, do PTB, ocupou a grícolas de toda a rica bacia nômícas para as regiões, e

.íbuna, em seguida, para
- do rio Branco do norte, aín- minentemente agrícolas, que

_U' conhecimento à Casa dar da, de parte do municipio de a estrada atravessa_

emarches em tôrno da cria- Orleães. Os recursos munici- Sala das Sessões, ertl :lB tll'

o de uma Coletoria Fede- pais são insuficientes para. Julho de 1955.

li, em Papanduva. que ess� �str�da �p�'esente I Lauro J..ocks - DepuLlclD_,
"M;__iM�"��."'':

PLANO RODOVIARIO DO as conplço\es necessanas pa- ,---,-----

ESTADO ra aten�er ao- intenso traf�- Dental Sanla Apolo -ao -deputadO Lauro Locl�, go, nas epocas de safra, obn-
.

n I .

o PSD, ocupou a t:ibun�
-- gando a descarga na estação -"',

.

_
_

19O depois, para justiiicar e f,errov.�áriJ.�-da- cidade de TL!- I

{nf
_

presentar à consideração do barão, 20 km. mais distant'3, ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO
Ilenário, da seguinte indica- com sensível aumento da Rua: Tiradentes, n.o 2Ó
lo: despesa e consequente enca-

FLORIANOPOLlS
INDICAÇÃO

- ,'ecimento do produto,

Tendo em vista que a Se- �. AYURÊ (m. de Ot"leães) !l

BRAÇO J)O NORTE

Ceramica' Urussanua S.ft.
Assembléia - Geral Bltraordioarl�

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO 3-eral, percorre uma regi§,o
-

S
.

d d d� solo fértil em rica e ma
Convoco -os snrs. Acionü,tas desta OCle a e, para a

Assemhléia Geral _ Extraordinária a realizar-se no dia ,deiras de lei e, passando pel<.

20 de �;gosto de 1955, às 14 horas; no Escritório desta vila de Grão-Pará, vem a

•

A •

t ting'ir a estrada geral Tuba
Sociedade, afim de _!leliberar sobre a segull1 e

ORDEM DO DIA rão Florianópolis, (via Rir
�, '"- Fortuna) J já enl Braço dr

.'A; la.) � Ratifica.ção d.O :�umento do Capital Social.

'::\utorizaelo pela Assembléia Geral Extraordinária de 14 Norte. O prolongamer�to de,

de maio de 1955;
- sa estrada, galgando a sern

e ligando os pdrt03 sulino
2a.) - lVloclificação dos Estatutos Sociais.

U 1'\ de .J·lllho de 1955.
aos fertilíssimo vale cio De

rnssanga, � .

'I I d
Dioní�io Pilotto Canoas, e ve ha e sm•.1" .

aspiração das popU;aç0€Di l:etor P l"esiden te
quer do litoral, quer do pIa
nalto e, certamente, o tutU]'

A extem:ão dessa estradei

é de aproximadamente trin-

ta (30) quilômetros. Partindc
:Ia locálidadé de Ayme, qWJ,3i
.:lOS contrafortes ela Senil

ESPECIAlIZADA ElM ARTIGOS DEN'L-\I-UO�

Estoque permanente de todos e quaisquer artigo·

ti O) E
·
--- --

-----�------------_._�--'-_.,-------

NO
29 DE JULHO

P AS S A DO' '-oncernentes ao ramo

EQUIPaS, CADEIRAS E MOTORESa efetivará. Com a inclusã
do trecho Ayure-Braço dL

Norte no Plano Rodoviário el,
mos lJÚa pronta entrega

t Aceítamos encomendas de PLACAS F.",�lA LT A D.-\'
Estado, ficará, em par ,p.. .

desde, já atendida aqu3' I phra dlversos fms

imt'a pretensão. ATENÇÃO; Atendemus ml Renhore:'l n�llti�tag.
:)rotÉ'ti(;o� do Inlf'l"ior pelo Ser\'ir·o dt> T�CE,"1\!m()LS('3 BIGUAÇU A ANGEUNA '

(São José) AÉREO e POSTAL
COM A CHEGADA DE GRANDIOSO E I'/IARAVILHOSO

ESTOQUE DE MERCADORIAS

A data de hoje recorda-nos que:
_ em 1635, chegou á Santa Luzia do Norte (Ala

gôas), o General Matias de Albuquerque que se reune ao
.

Conde de Bágnnoli;
__ em lS19, nos sel'ro" de Santa Ana, Bento Gonçal

ves da Silva, com seus intrépidos soldados, derrotou um

destacamento cor'rientino, _sob o comando de José Lopes,
do Exército do General -Artigas;

_ em 1822, três canhoneiras do General Madeira

fornm repelidas pelos atiradores brasileiros no combate

ele Fusil, na Bahia;
,

_ em 1826, pelas 11 horas, a 2a Divisão da Egqua-
c1ra Brasileira, comandada pelo Capitão de Mar e Guerra Perdidas, entrocando-3e, a

3a 'D'
. -

b d 1 final, com· a estrada Floria
J!1.mes Norton e parte da lVlsao, so o coman_ o (O

.

f d B I' l1ópolis-Lajes (via Angelina)
Canitão de Fl'agata Sena Perell'a, un earam nas - a lsas

.

A' : Dos 36 quilômetros -dessa es ----�-'---.-----,--...,...-�-

Exteriores de Buenos
_

Ires; ,
. ,.

,

_ em 1832, em 'Souza, vila da Paraiba, o Coronel J0- tlad�" ��, conser.vados pe��
"é Teixeira eln Fonsecn derrotou um corpo de guerrei- 11�UntlClPflO ,de. BlgUaçl�, J:?
•

-

p. t 1\1 d
. I sao ra egaveis por velCulo"

1'os de ln o a eua; 1)., _

_ . <_

_ em 1836, no Pará, os anarquistas atacaram, pela' lt eS�l"doks, sendo o" leutan Vende-se uma Propriedade em Capoeiras, medindo
,

' es 2 .m. apenas carroca- de frente, 34 mts e de fundo 558 mts. Sobre
-

a -mesma
seo-unda vez, contra Cameta; .

E
'

, o

_ em 1839, (segundo Boiteux, 'pois Rio Branco nos
veIs. ste CUltO trecho fic;l �cha-se construida uma casa de material _(nova) em pel�-
COlUI)reenctido entre a locali� fel'to e�t"(lo d

-

d' d fe 'l'da 100
cló como 25 de Julho), foi Pl'oclamada a Rep-ublica Ca- " c-, e conservaçao, me 111 o a re I

tnrinense (ou Juliana), na então Vila de Lagl;ma);
dade de Santa Maria, no mu- mts2, sendo as dependências seguintes: - três· (3) PENSAMENTO PARA O DIA-

_ em 1846, no Rio de Janeiro, nasceu a Princesa nicípio de Biguaçú e o en quartos grandes, uma (1) sala de Visitas, uma (1) sala Visto que Cristo nos ama,. dev�mos amar-nos uns

troncamento com a estrad;: de jantar, uma (1)
-

copa, uma (1) cozinha e parte Sani'- aos outros.
Izabel;

André Nilo Tadasco
de Perdidos, no município

,.
tál'ia completa com água encanada.

.

_ __ _ cl� .São José. - E' de3neces- Além da casa possui a referida propriedade, uma

�--------()R�-LÃURO CALDEIRA DE ANDRADA sano enaltecer o valor eCI) - : Fábrica para Beneficiamento de MadeirRs e Constru-
Cirurgião Dentista nômico que l:epresentará e,.:- 'ÇãO de Móveis, tendo a mesma em seu interior os s�quin-

Consultól'io: Rua D. Jaime Camara, 9 sa estrada, uma vez posta e:n i tes Maquinários: - 1 Serra de Fita, � '1upias, 2 Fura-

Horário: StJgunda Quarta e Sexta feiras das '8 às condições técnicas de ser: àeiras, 1 Serra Circular, 1 Pleina GaI�a, 1 Torno de

trafegada por caminhão, em i Madeira de Lei, 1 Torno de Ferro, uma Sen'a Tico-Tico
todo o seu trajeto, pois, além e um esmeril. Todos os maquinários são motorisados. atende
de encurtar considerável-: Tratar na Firma Russi, Leite & Cia. Ltda, sita ao

Imente o caminho a quem,: Cais Frederico Rolla, esquina Pedro Ivo ou pelo Telefo
vindo do no_rte, ·dei7lctnda .,,' ii.2 :,10 3694. N'esla.

-F;VOi'1 tl'

Parte da cidade de Bigua
çu, passa pela vila de AlltÓ
nio Cai'los, as localidades d,

Santa Maria e Eg'ito e, ja 11.

municipio de São José, en

contra-se com a estrada oj,

V E N D E-S E

r
___ ••

, , •• __ ..._ ••• __ ._,_�_._._.__ dA.. ._.__ • .,�

·4i,ItJtIII*"1!!WlD: . . _ _ -'

•
1t8Q &1",•• 11.1"V.04o,,' .. l.fl. J • a,.d8'·\�"'��9&/ i(}NtJ� � .�•• Ca�. F• .,.J. s"",

11 horas
Terça e Quinta feira, das 14 às 17 horas

Atende à_ noite exclusivamente com hora ma�·cada.

Capoeiras: Te}'(;a e Quinta feira. das 8 às 11 hors@

Sabado, das 14 às 1-7 horas�-

,

•••

TEIIIEtlT!. \\
'-"

UMA MÁGlWNA. ICE - GtI�TItADOIPA ANuNCIOU Ilu! A POPuo

I.AÇÃo DOS EE:.uu. TINHA ALCANC:AOO 160 MILHbE;
DE HABITANTE�. LuZES 1)2' VÁRIA� CÔRES Sã ACeN-

.
-

DliM PARA, REIiI5TRAR uM NASCIM..... rO.CADA. SE·

GUNDD5. UMA MOllTE,CADA 2.1 SSGUNDoSj UNlIIrltJ�
Gi'ANTé, CADA.2 NlINUTO�; E UM EWtlItANT6,CAIJA
1'1 Ir\INU TOS.

Mo TOTAL, A POPUbACÃo
MENTA II RAZÃ9 Dl!" LIMA

PESSOA, CADA 1� SEGUN-

,

I

JDOS.

Com a Biblía na Mão
·«No lenftculo))

I SEXTA-FEIRA, 29 DE JULHO
Se amais somente aos que vos amam que recompen

.;;a tendes? Não fazem os publicanos também o mesRlo?
(Mal. 5:/16). Ler :l\'Ia.t. 5:43-4_8.

Qualquer um pode amar as pessoas queridas, "até
-IS publicanos", diz o Senhor. Isto era o que os publica
lOS nos dias de Jesus faziam. Em outras palavras, Jesus
'stava dizendo: Até aquêles que vendem o bem estar de
;eus amigos por interêsse particular, amarão quando
.!ste amor lhes ,trouxer proveito.

Mas quem amará os que não merecem ,amor? Os que
;;10 apreciam o amor? Os que não parec 1 ter em seu

coração lugar para o .amor? Talvez per_tó de nós, provà
elmellte em nossa vizinhança há alg'l�eln a quem seja
lifícil amar. Temos que mostrar amOl':.-_a tais pessoas.

"DeuB mostra seu amor para conosco em que, quan
: do eramos pec-adores" desamol'osos, indignos, inaprecia
I i\"os._ "Cristo morreu por nós."

ORAÇÃO

N03S0 Pai, ahlda-nos -agor3, eu te peço, ·8 lem,brar
'le de quanto mel procuraste e me achaste e me perdoas
e. -Aiuda-me � torml-l'-me um canàl aÜ'avés do qual o teu
bondoso amor possa alcançar outros. Em nome de Jesus.'
Amém.

CHARLES E. -S. KRAEMER (V�'gínia)

CURSO "SANTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAIVA
aos interessados diàriamente das 9 às 12

14 às 18 horas
ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes _P.ires,_

Tel. 3113.

e das

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



COMO GOVERNADOR

,
"

Dr. FranCisco Benjamiin :Gallotti
'

do Partido Socia'l
-

Democrático

'_

r

COMO VICE�GOVERNADOR

•

•

"
--

()r. 'José de' Miranda Ramos
-do Partido' Trebelhista Bresiíeirn

,
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'

-��

.-

';". .. �.
,

• "jo, ••_

. Candidatos· da· AliaD�a . Social Trabal,hista
,

§� �
,

1 .""

I _"_'''/-" "

.. r:. A ,_'
i;" �
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, -,

•

.
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RECORTE. PARA PROPAGANDA
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!
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópnl.e, Sexta-f'e.ru, �9 de julho de 1955.

E O, • T A "I... E o.· I ':1"":-,A 1..;.1i
..••• •..····oa �•••••••••••�." ,.•••Oi

jCi'LO nrOlRmTÕ�DA 43, [(:10 0 (\c:iuin',o d:t .':ll)�iean -

HIíZO Dl� DIREITO',"])A 43 inde�en�entemehti"" de intl ,·i Ao' Funcl·ona� rJ·o CI·YI-I MI-li-lar e i
V.HtA DA COMARCA DE � SÓ!), e o a.udido terreno .·AR.i - FEiTOS DA F.\- maeao, ciente o Orgao do IvI: : , . '<:

nOnIANÚPOLIS ,�2�����OC�����,'�;:�s��t�,��· :�!���� ��R����I��O��_ �!���:�i�à�{�bli�O·jl���C[��lid��,)�� I Pessoa'l de obras .: i
ET.JlT.\L DE CITAÇAO COl\ -ontestacão, e-para segu.re.. LlS- sentença, pedem sejam eit,êl' :

...
. .

..". !

() PIliV,O DS TRINTA (30 < causa até final sentença dos pessoalmente os contem- I: ...;;

S 'b di' D :dit:il dê dtaçio com ollf:l-.
_f ...

DIA J ore as penas e er, a-s, tantos acima apont:tdoCl, (, •

..

IANOEL DE t I d C., zo de tl'inta (30) lUas DA COMISSA-O pnO' ABONO
•

O Doutol' l\' I '. presen e o va 01' e r",., orsão elo Ministério Público •
n •

I,ACEI'DA, Juiz de Dlreitc .100,00. cruzeiros, para o rím EDITAL
e o'" Servico do Patrimônio da : Não é justo que se responsabilize êste ou aquele parttdo. Todos são unam- I

da 43, Val'a: � Feito:. da .e terminação da alçada O doutor Manoel Barbosa
União, b�m como por, ec\ital: mes em reconhecer a necessidade e estão (liSlJOS10S a votar Ia\'ol':Í\'eis à concessão :

Fa.zeHda pública _ da CÓ- r oterta-se provar o alegadi de Lacerda, Juiz de Direito
os interessados incertos par;'l:

Jo ABONO e tambéli�' conceder os meios pleiteados pelo GOVeI'na(lor, :

marca de Florianópolis', orn os depoimentos pessôa. da 49. Vara - Feitos da Fa-
contestarem o pedido, se ó) :

Isto 1I0S provam as declarações dos candidatos ao Covêrno do Estado, J)!'. :

Capital, do Estado de San- c ínterresados, ele testemn zenda Pública da ComarcR.
quiserem no prazo legal, _ • ,f'tancis(;o B. Gallotti, pelo PSD e PTB e 1)1', Jorge Lacerd .•• !leIas Partidos Coli�:i' •

f d 1
.

t
'

D A t .íe Florianópolis, Capital do " • Jos, abaixo rranscrttas:
I

t.a Cat:ll'ina, na orma li .nas e ViS 01'1a. . e . es LI para todos os termos (lo pro- •
'

'lei, etc. '. DelerÍlnento. FlorianópoL �stado de Santa Cataring,
cesso, até final, sob pena ele : "AJ'irillo ao Juncionalismo do Estado, que se eleitn, Il:H'ej absoluta preterên- :

. de maio de 1955. Francise. na forma da lei, etc.
revelia, pedindo desde já 03:

Jb à sítuacão (lo mesmo, enviando a Assembléia Legtsla tlva a neeessarta mensa- =_

FAZ SABER aos que o e Assis. Rói de Testemu Faz saber aos que o pre- , .
-.

1 • �'('.m de pedido do Abono, com o indispensável aumento de Impostos tão só para W

sente edital de cítacão, com suplicantes seja a acao ji.lI -. êste r;m.
•

!)l'''sente edital de citação has: 1) Antonio Manoel da d ocedente para o '1111 •
..

� o' prazo de trinta dias virem, ga a pr ,

t
. -.' ii

com o prazo ele trinta (30', .lva, brasl.elro, viuvo, ope de se proceder a :an.senç��) i.
Exercerei a rnínha influência de governador, se e leitu, junto aos deputados �

dias, virem ou dêle conheci- irío, residente a rua Arac.: JU dele conhecimento tive-
no Registro de Imoveis, me-: .me seguírem a minha ortentaçâo p:na a coueessâo do Abono". :

mento tiverem que por part. az Calado; S/N: 2) Adolf, rem que, por parte de José t- t d.
(Ass.) FRANCISCO B. GALLOTTI ..

Galdino Vieira e Manoel Gal-
diante o compe en e man a

•
.-

ele Maria Custodia Pernan Iart.ins, brasileiro, casado do. Os suplicantes protestam •
•

eles, na ação de usocapíão imercíante, residente no- dino Vieira, na ação de usu-
por todos os meios de prova : "Sou francamente favorável ao Abono de Emergêncta. Se eleitn, l!Hillli'êi'i :

em que requereu perante ês- lo .. distríto do Estreito, a' .apíão qué requereram pe-
em direito admitidos, inclllsi�: iniciativa de auscultar, em mesa 1'5<101HI3, não sá os representnntes da classe in- :

te Juízo, lhe fof dirigida a pe, na Sapé, S/N: 3) Camilc rante êste Juízo, lhe foi diri-
ve depoimento .pessoal

'

do:;
. : teressada, com os partidos políticos, ('om a hrevidade neeessát'la, a fim de Que !,p- :

tido elo teôl' seguintê: Exmo eris, brasileiro, casado, mi- gida a. petição do teor se-
constantes, sob pena ele CO!!- 1:- ia solucionado, mediante amll10 e leal entendimento, entre ali correntes partidá- fi!

St:. Dr. Juiz ele . Direito dn "!;-ar, l'e3idente a rua Souza suinte: Exmo. Sr. Dr. Juiz.
fesso, inquirição de testem�l- ;. das, quer do GO\'êrno, i!Uer da opOSição, problema âe tão ma::;úa, rtüevincia para ;

Quarta Vamo Maria Custo- . Jutra, S'"IN; '4) Omero Elifl,;,. de Direi�o da .49. V�r�: Di-
nhas, juntada ele novos elo.': .1 _devotada classe dos servidores 11Úblicós, :

(lia Fernandes, brasileira, entul"U, brasileiro, casado zem Jose Galdmo VIeira '�cumentos, vistorias e arbi· I I�stal'á, assJm; a}lto o GOVêl'110 a enviai' uma meu..�rrtei{l qae, refleUnclo::n •

VlUva, doméstica, domiciliad�. ,uncionário público, federal I ]..Ianoel Galdino Vieira, bra- 'tramentos, etc., tudo confor..: justas aSll;l'::H!()eS da clas::;c, e traduzindo, ig:ualmeníe, o lH�m!11ilim to ele todos 0'1 !
e residente no sub .. elistritp dQ

..

p.osentaelo, residente no .;;ileiros, casados, lavradores, .. r DI. [i:;l'tido:;;, lião veÍlhu a sofrer qualquer cldunga na sua trallü(a(:ir. }.elo J.egisbti'Vc,".

, ,'e"'i..t"'nteo no lugar Morro
me necessano 01'. ane o, '1

•
-!

Estreito, nesta Capit::,tl, pOI, .ti)'-distrito elo Estreito a rua
u c,� -

.t d R'b' presente o valor de •
(Ass.) JDRGE LACE�llJA ;

t
.

d"
. las Pedras, distn o o 1 eI- ".

....

seu assisten e JU lC1Ul'l0 u- ouza Dutra n. 40. Todas s,,' Cr$ 2.500,00, P. P. Defel'imen *'
i

baixo-assinado' e eonforme vestemunhas conparecerão . lo, desta Coma�'ca, po:' seu to (RóI de testemunlns (I
Falta al1cnas o Governador, Il'1n�l1 n,;n�h;m.'�ell, Ú(I;,'D l'i's.pôl1üvrl, eíwiuf *'

procuração inclusa, vem pe ,jcil,Penclentemente de in- .1dvog�do abalxo-assmado 10) _ Theotino João Cordeio : 1 Mensagem do Abono de Cl'$ 1,600,00. I

l',n,nr,,, <oV. ExcI·a. expor e re, 'l'Ç;;O E"m dl·t" petl'câ' (doc. Junto) que sendo POS'I b '1' di. '1'utlo o que se 4liS;;f'l' eJil contn';r�o �w <iue a.iITídmna :W;.;d r.i" I';:"li,;;;a ,1" ."". I
" __ .. ,

ln" " . .

,,'
. , I

,. t 'en saro, rasl eIro, casa o, avra- •
• --

) H.
. L1lUOl' ce OOlS er1' o, _.

.,.

.

., ' ,., jllulação e deiU.,g'ogia. '

querer o seguinte: 1
.

a maló )i proferida o seguinte de.;-
.. d' ..• , de eJ'alll leo'i,

dOI, 1 eSldente no lugar MOI, , :
I t· t no' 1)0" SI' e 1)01' ,"",,' 1 11°;; Fio) I'· )!;l.lXO e�cll"OS, s '" 'I' t·t '\ R'

... (A "s) HelI" 11'0 OIOn)l 'i'''I'�a

ce 1'1n'aa ::i, ••• "acl1o: ••. acOlcl:;".O.. ",

t'
. le c"rd-

rodasPeclras,e131'10(e 1- !!'
'_". ..., ,', "': ((f

seus antecessô1'es, .possui :;.- iJolls, 1 ;:,/5/5� (Assinado) lmal' essat. poss:50
c ;?o i

U
beirão. 20)' _ Fl'ancelin,) • l::'übel'v�d SilV:1 :

.1"",C';"nte COlno seu, ,n'o sub- .,moel Lacerda. Subindo 0'
com os ar 1905 e ;)�, (D

J
-

C I' 'd
'.

1 30: Antônio j\'(;lili,'jH Kdig-EI'

C. d C"I 4r.4 sego inte'! . oao ore elI'O, I em, l( em,
.

"

"

(Iistrito do Estreito,., ,a ru8. 'utO.3 a conclusão recebeu o
O. ·IVI e ;) eu,

C· '} A' t' 1 G 1 f Eliani Nl.. Souza S:.,lÍGS '

. . "C' d d P' Civil � Veein
- mo _gos m 10 on.Ça - t

'

Souza, Dutra S/N., sem qual, eguinte despacho: D1Slg·ne..
_o ? e 1.

_

t
ves idem idem. (Sôbre- es- ! Alcino T, l!:l Sii\:l !

_ 1 -,
. -. " Dor· ISSO pela presen e pro, , '. r

..

(}\ler interrupçao e ·sem qua - ó o Df. Escnvão ellq. e hOll. I' 't t
-

d tampilhas estaduaIS no valor i
.,

quer oposição urh 'terreno. �Í'a· a justificação, ciente' por a .:omp� en de açao IE de cinco cruzeiros e cinquen. : NOTA: _: A lH'eSente publicaçào de;xa de ser l'i:'it� 1I0S ,jomais 'PL\.RIO ;

t t 'd f
. 1 'lsOCaplao no ecurso C::l .;' Dl' 'I'ARI.J''''' � G ·\Z'·'TA e VERDADE

. >'
- .•

. com sessen a me ros· e reu- > p:u te" mterressac as t:'
'

N p' ,_. 1) ta centavos, inclUSIve a res- li
� ,�."�,",, '., em VlhUUi' (li! u;:; mc:;:mos se negarem::i ..

te por quarenta metros' de, '. Pn),11Cllor Público. Flo"i'ir:'
ual, EI· S'ld:' IMovalaol' V. pectiva taxa de Saúde Pú .'liv.ulgá-Ia, ainda como matéria :.-:ga. :

l I t eSI" l' 18
�

"5 (A' I Ql\e Ga ,mo anoe 1
.

..' A CO s-a ""

,'U( O;;, OI1C e 'enL sua r .

,vpa l3, ;';)-:).
.' SSIll�H (

'.

.

I 'pll' ante e1'0
bhca Estadual), Flonanupo- !

l\'IJ ",AO j'Z.-

,

l' t'
' 1 a 1)al c o "u c' ,

,,!
""

dencla, pOlS aI 'cons nuu ·,IJ.lilOi.'J C:nbusa (le LaceI' ,

: ,
. .' !is, 21 de junho ele Hl55. (As-•.

'!

uma paquena casá 'dê madei-.. :lo Julgo por .sentença 0.ssuldor elos segl..mtes ll1�O- sinado) PP. Clamo ·G. Gal.-
••••••••�••�•••$.c.ij=•••8•••• 'uiô.a••�...Cã4i.a••�•••••II••••••••••••••e'.

1";1 e formou uma cha'qara dé: llstidcacão de_' fls. e
eIS: N. 1) Um terreno Sito

letti, AdvGgado, EncL Rua Vi,

onde tira' os meios ,inctiJ>pen· :}.\\il é
-

requerente
_

Mari
o htg:1l' Areias do Rio Ver·

tor Meireles, 60. Fone 2463·1 .
\

,

S,.i"Cl·' a, Slla' sl.lb"tancia.· :;n o
'

., F d a fI' telho, distrito do Ribeirão,
" �

� CustoCtb frnan es, Em a dita petição foi pi'OIe-
'

.esta Comarca, com 110 '11.

lm:),:ei em questão tem as se, tle que surta os dentes e li
',P fL'ente na estrada públi-

delo o seguinte clesp:lCho. A.' ""r',(,;-o.. .-

guinil:s confrontações,: Fren-
.

ef ·to E"'peca S"
-

.

I
-

F'
. .

I' "1
::.. fI!'-J

r' ,gals el s. A ••
-

�
..

' 400 de f ndos o:'
:t conc usao. '!Cll'J!1UOpO.JS, :. ' ( ".

'

"L<" 1l:J. rU:1 Souza Duha onde I d" le ·ta;; s c
' a, pOI m. u

11' h I 19"" IA'
, ...�

, nan auo ( CI" ç ..o ao, O.
u'�i, faz com JoCtO Manot:

c,e J un o c e

.

:)J. ssmaetO I

1
mede sessenta metros ,(60, ll'Ontantes do' imóvel e�

'i 1 ", t. nd a Oeste
Manoel B[ll')Josa de Lacerda,

1·, 'lCi'O' COI'l hereleir'os de Jo 'f' t b' D' t .n10, connon:l o , � b' d ,,'�. ," "
.. " 1 ''"'''

'�l_ " 1
- rene ICl(' como ao Ire·

Gm M9.ria de Oliveira COi"-
::>U 111 o 0_ <tU,Ov �l ,onc.:b""

ELo Damasceno da Silva; d�· do Serviço da Patrimônio ( , :ecebel'al11 o segumte dC3pa,-

t A
,�eil�o e a Leste, com Jos, . -

'

U:rl laclo, fIO nor e, com n "Jnião; C' do clr. 4° ProHlot! r!tldillO Vieira. N.,2) Um ter-
�ho: Designe o S�·. Ei'Cl'ÍV30 ,,\( '\ \ t; '- .

�

ª{�i:�i�:���êª f�����fi�;���:�. ����ft{�§âi�: �i��#.���<��;��;�:[s�)W;�J�11

po' mal, do tdnto anos, não ,qital, ,omo o 0"'.'0 do t.-in
',lIo Pl,"" pm. t,,,,nto� Julgo po, "nt,nça o jo.,llil- ��"'d�'"

L,,!ll a suplicante, qualquer a dias, os il1teress;1dos ir, c?cão ele fls e tIs em flUe �"'r
� :::;,:::::�.

t d
300) braç::,.s ele fundos mais"

.

. .. , ..' �.; Famosos pianistas , .......

t'Clllo rOl'mal, dai pren en e1' 'ertos, citac;ão .essa que d( f 'requerente:; José Galclino Vi· .::::;:::.' -

1
". nos" f

.I menos, os quais az com manifesta,ro_m, com -

eglLlmar sua posse, - 'era ser feita n3. con orm: eira e Manoel Ga!clino Viei ..

termos do artigo 550 do Códi- .lade do art. 455, � 10, do Co
aras elo Dr. Henrique Be·

1'a a fim ele G le I)rO luza \
enhauser, confron.tando [.

, , il c, O"

go CiviL Para dito fim re- Jigo de ProceS3O CiviL Cus
,)esLe com o mesmo Dr. H2r:.-

seus devidos e legais efeito'.,

(,1I�l" a eli.'iÍgnação do dia, ho- as afinal. !t'lorianópolis, 1 Exp"ca se mancl:lClo dn Cil3,

t.
. 'iqne B@renhallser e a Lf):;te ('.

-
� .",-

l';), e lusa!', par, a jus_lflca- le junho de 1955. (Assinado ção ao confinante do imóvel

ção exigida pelo"artigo 455 Manoel Barbosa de Lacere!:;
.�om José Martin.:> Filho. 2)

:__ Que esses terrenos o refe·
elo Código de Processo Civil, Juiz da 411 Vara. E, para qUf 'ido pai dos suplicant�s ha
na qual deverão ser inqui1'i-

.

;hegue ao conhecimento df

das as testemunhas do rói a- oelos, mandou expedir o pr,:
'ia. recebido da seguinte for-

baixo. REQUER, outrossim. :ente edital, que será fixacl,
'Í1�1: O pl'imeiro� conhecido

depois de feita a justifica- lO lugar de costume e publi
;orno o terreno das Areias dr,!

.�io Vern121ho, ele seu tio,
t citação pessôal dos ;ado na forma dn. lei. Dad,.

meacionados
.

confrontantes ! passado nesta cidade di'
_"lanoe! Vieira Cordeiro,' li

do Ministerio Público e o Do- i'lorianópolis, aos vinte dia'
ufll, pai' sua vez, o tinhs

:0 mês de junho do ano dt
ldquirido em 1897, de Ma,

,lOel José Antunes, conforme
,lil novecentos e cinquentn

� cinco. (1955). Eu, ,Vinichl�'
;scritura que vai anexa, pns,
;ada pelo ento Escl'ivão Dis

}onzaga, Escrivão, o subs· �rital do Ri-bei,rão; e o segun·
revi. IAssinado) Manoe·.
':arboúl. ele Lacerda, Juiz do::,

do, conhecido COll10 o terre

no das Areias do Mar Gros·
Jireito ela 411 Vara. Está con·

so, por compra feita em .

arme. O Escrivão. Viniciu'
923, a Francelino Cordeil'�)

e sua· mulher Maritt José eld

Silva Cordeiro, antigos 1'OS

l'eiros elo imóvel, confOtlll"
. locumento que !'ambem V:li

anexo. 3) - Que o faleci::l,

pai dos suplicantes, Galdino
Manoel Vieira, sempre pos�_
suido como seus ditos imo·

veis, e por sua morte essa

posse se transferido :10S su

plicantes, sendo que ames,

ma vem sendo exercida po"
mais de trinta (30) anos

3em oposição ne:m interrup·
ção, tendo exercido sempl'l'
não só os suplicantes comL;

tam.bém seu pai ativiclade�

agrícolas nos citados terre
riOS. 4) � Que embora P03
suinclo' 03 imóveis, por si e

;eu antecessor, durante mai�

de'trinta'anos, mansa e pa
.�ificamente; com "aIlimus si·
oi habendi", não teem os su

plicantes c competente títu
lo de propriedade, lJe10 qulÔ.
desejando legitimar e3sa pu"

,,;e, conforme já foi expost'J,
, o meio legal e a ação d� US1.l"

eapião que por esta iniciam.
Nestes termos, pedem mui

respeitosamente a V. Exa. se·

,ia sel'vielQ mand:t1' desigmt�'
dia e hora para a jmtifica
ção prévia, mediante inquiri·
ção das testemunhas abaix/),

E, para que chegue ao co

nhecimento ele todos, mane

dou expedir o presente ecli-
"

�.

�tal que será afixado no lu
�"

gar do costume e publicad:) .I!I!I-',--"'"
na forma da lei. D:ido e pus,
,;aclo nesta cicl:lde de Floria

nópolis, a03 vinte cineo dia.,
,lo mês ele julho do ano ele
,ui! novecentos e cinquenb e

.�inco. Eu, Vinicius GOl1zag·l. I'Escrivão, o subscrevi. (A;;si·
!1ãdo) Manoel Barbosa ti,,' I

Lacerda, Juiz de Direito dR I.p Vara. Está conforrl1e. O
�;:;Cl'ívão: Vinicius G0i12:lIPl, I

em qUE'stào, bem como '1.0

Diretor elo Serviço elo f1aÜ"L
mônio da União e ao clr. 4'

Promotor Público, na quall'
dade de representante dL)

Ministério Público'/2 da Fa·

zencla elo Estaelo, para todo.,

conte3tarêm o p2clido, que

rendo, na prazo da lei. Ou'

trossim, citem-se por edital
com o prazo de trinta (3úJ

dias, os interessados incer

tos, citação essa que eleveri\
ser feita na conformidade

do artfgo 455, § 1°,' do Códi

go de Proces30 Civil. Cusbs
afinal. Florianópolis, 18 eh;

julho ete 1955. IAssinado)

Manoel Barbosa de Lacerc1.l,
Juiz de Direito da 48. Vara.

minio da União, e por editais

de trinta dias os interessa·
dos incertos, todos para a

cohpanhar os termos" da pl'é
sente ação de usocapião, d�,.

pois da terminação dÓ prazo
dos editais, nos termos do

art, 455 do Código de Proceil'

80 Civil, por 111eio da qual de
verá ser reconhecido e decla

-;'onzag�,

Vende-se .,uma casa de
material à RNa Bento Gon
çalves nO. 8.

_

Base 80 mil.
Tr:ltar FREDERICO VE

RA.

Uma casa no Estreito à Rua Sousa Dutrai sem nú
mero, preç,o 30.000,00. Tratar na mesma com o sr. Pedro
Francisco de Souza, ou com o sr, Romeu Santana. antigo
cobrador desta Reda(:ã:o.
---------------------------

VENDE-SE URGENI['-
, . ....

1 sala de jantar finissima-conJ.}O peças,,-har-todo es

nelhado,
1 dormitório de casal novo, completo,
1 colchão d.e mola, de casal.
1 grupo estofado, finissim'o, novo.
1 grupo de cadeiras de col'da,

'

5 cama s pa ten te, de solteiro,
Divprsos tr'ansformadores "e estabilizadores

rente. '

PECHINCHa
de c9r-

.

I radio Trnnsoeeanico de luz e pilha, 8 valvulasc, 7
faixas.

1 ra,dio "Filips" holandês, 10 valvulas, 7 faixas,
1 aparelho elBhico para barbear
1 aparelho de porcelana inglêsa, de J'antar I t
1

' comp e O.

mesa para examp genicologico.
1· autoclave à querozene

.

1 fogareiro "Primus" novo,

I fogareiro eletrico de 2 bocas,

_

Vêr 'e tratar em ltaguaçú, cas� da Torre, com Dr.
Garfos,

Café Nacional.

GREGO - LATIM
MATEMÁTICA E F1SICA
Dr. OTTO FRIEDMAN
Rua Cristovão Nunes Pi

,arroi'lda8 .. que ,comparecerão, res, 2.1.

-_-:--�:=,-:,----.-". _.,,,"".. �=.. ,�---=-�-

Um plano
absolutamente

comple�o

entusiásmo, sua
admiração' por êsse

notável instrumento
musical. SCHUMA'NN
destaco-se pela suo

vibrante sonoridade,
precisão de mecanismo

e excepcional acabamento,
Tem 88 notas, 3 pedais
C9�dos.. cruzadas e chapa
de metal. Venha ou''1'í. lo,
Vários modelos a preços
e condições muito ocess(veis,

Distribuidores Exclusivos nesta Pl'aça;
Lojas Eletrotécn,icas

Rua Tenente Silveira, 24 e 28

Fpolis: - Santa Catarina

cuamlla

,

, .,<

MAGNIFICA RE.5'::DE�;CrA
;com AREA CONSTm;:mi de
309m2, situada n� Rua. 'F'e�i
pe Schmidt 113,

'

F'acillt.:l,,:,e parte cl� 11;1.<J"il-
mentà.

.

.

'�: , _

_ , rl:rák1i' com .o,lli�ppriê��.r+_O" :
DT·' -GH'iSrl'eil'o, d!1.i'POl'iseca

I�AS�----�j .
fi

Proximo ao Lira Tenis,
com duas salas, três quar-

Jos, copa, cosinha e banhei
ro, com completas e novas

instalações, aluga..:::se com

ê'ontrato e fiador,

,Informações nesta reda

ção.
�

Gosinheira
'Precisa-se de uma, na rua

Lacerda Coutinho, 13,
(Chácara do Espanha).
Paga-se muito bern,

�: .' ,·:Restrlou-se 1
i o· "Satos'in" é excelente

I P��II t:olllhater
.

as
, �Ul\SC�

, (41.�li<:la� do:'> resfnac;)s:

Irritações rlos bronQuios,
�

'o�;<t'''. Ilata 1'1"08. Peça ao seu.

iieado, traqueobron�
•

plÍres e suas manifesta

'I.�,-,e�, Sedativo da tosse e

'X)JCctllrnnte,

nas

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

Expresso AoriaJionoliillda.--
f'

1 ransporte de cargas em geral entre
f 1 '" '" " '

FlORIANOPOllS, CURITfBA E SAO PAULO

. MATRIZ: FLORlANO�()�.r8
! Escritórto:
Rua Pa.dre,·Roma 50 � Terrt'u

: I
.

Deposito:, ,.

: Rua ConselheIro Mafra n. 1:1!)

I, Fones: 2534 -: 2.535
Caixa Postl!Ll, 435

'I End. Teiegrático:
Sandrad� e Transpolls

V'tsl'on�" do R10 Brânco
'�S2l!a)

Endereço" Tftlegr'í'fc;)
8antldra e Trilnspol�

(AI'�DCI. De. Rio de Janelro � em Belo Bortzontt" ('010 trare(o mlltuo atj

,

.Ie "aalo com & I!mpreu de 'f1'a�liporteii Mina. Geral. SIA.)
���---��----------

-o--

SãO' Paulo - Capital - 8"',

Endereço TelegráfIco'
Sandrade e T.'anspoj�

.,....0--

..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Eu não posso reprimir a satisfação que

sinto em transcrever, da Mensagem sõbre o

Plano de Obras e Equipamentos, enviada

pelo sr. Governador do Estado à Assem

bléia Legislativa, certos pedacinhos áureos,
que estão a pedir a Santa Luzia de 5 Olhos

pata as mãos ele Sua Excelência.
Lá vai um:

"Em 195'1, os dez Grupos Escolares es

taduais apresentaram, ao final do ano, ns

primeira série, o total de 1.804 alunos (ma
trícula efetiva), com a aprovação apenas

de 53%. Isso, multíplícado pelos 160 esta

belecimento semelhantes, espalhados pelo
território catarínense, representa conside

rável perda de numerário que póde ser evi

tada atacando-se enérgrcamente a maior

caus� do baixo r·e�dimento que lhe dará origem".
Se esta é a maneira de o sr. Irineu obter as suas es

tatísticas então é de mandar que limpe as mãos à parede I
,

S. E;cia. veio a saber que, nos Grupos. da Capital, de II
1.804 alunos de matrícula efetiva, apenas 53% foram apro-

Ivados. ·É, ele veras, alarmante... Longe, entretanto, de

mandar verificar nos demais Grupos Escolares do Estado,
.

se tão baixa percentagem de aproveitamento também foi

assinalada, não. Chama o Secretário, pede a máquina de

calcular, aperta os botões, dá duas ou três chamadinhas na

manivela - e fica assustado porque as 'reprovações daqui,
multiplicadas por 160, são realemtne assustadoras!

Como matemática é elementar, muito elementar, mes-
mo. �. Como estatística não possue qualificativo! I

Por esta curiosa arttmetíca e por esta simplíssima es-
.

tatístíca, se o ilustre Governador encontrasse, um dia,:
numa sala de aulas de qualquer d?s �no�, un: aluno cor- Icunda, ao lado dos seus colegas, tíraría, ímedíatamente a I

conclusão de que em Santa Catarina, no referido ano do :

curso, havia nada menos ele 160 corcundínhas, número,:
sem dúvida elevado para o caso... IVamos adeante.

,

"As reprovações na la. série prímáría têm por

causa, entre outras, a má álimentação, a falta de co- :
operação dos pais, doenças: e ausência, de desen vol
vimento de certos órgãos necessários à aprendizagem

. da leitura e da escrita".
'

Depois dêste trechinho, o nosso ilustre mensagista e

planificador se estende em considerações de psico-patolo
aia infantil que não valem a pena transcrever, porque se

;monkamem�a�u�lino�ili�lg���pclMea�
�����������r��!E!-�r������������'�������������1nas "Selecões".. I � I 7.]111

Aflrm;', entretanto, o sr. Governador, que avulta a úl- :

dO.
I CONTRA A FUMAÇAtima das causas apontadas, isto é, a "ausência de desen- � Comenta' r-lo

-

O· Iavolvimento ele certos órgàos necessário.s à aprendizagem· ASFIXIANTE DOS
-ela leitura e da escrita". ONIBUS.

Ora, para se fazer tal afirmação, certamente, um in·

(uéi'lto deveria ter sido feito por um especialista, por um A vitória dos candidatos vem manteÍldo o ensino pú
psico-patologista. E, não me consta Slue tal inquérito, que da Aliança SOcifll-TrUbalhiS-I..bliCO inexpl"icáveIl11.ent"� .

es

o\)servacões neste sentido tivessem sido feitas' aqui em ta nas próximas umas :le 3 tagnado por uma, dll:eçao,qu:
S::J.uta Catarina 1:>01' quem quer que fôsse. Demais 3: mais, ,de outubro representara o

I
nada tem ,.de tec�llca, po,

um especialista não escreveria "certos órgãos". Diria qual repúdio ao que aí está, ao desconhecer os maIS comuns

ou quais .deles estaria ou estariam causando Q mal. A hi- passo que o triunfo de La- I preceitos pedagógicos.
pófise, a tireóide, ou outr·a glândula qualquer. Por ai se vê cerda e Hülse seria a conti- I Todos estamos lembrados de

que a literatice cientifica é puramente do tipo Seleções, e nuaçií,o do situacionismo I que o atual �'�vernante, numa
nada mais. I Basta isso para recomendar· das suas pnmen·as mensa-<

Além de tudo, sempl'e houve crianças que não apre-: ao altivo eleitorado de San- gens à Assembléia" declarou

sf'ntam tal desenvolyimento. Mas nunca atingiram, graças ta Catarina o sufrágio do e- que estava emp.en�ado em

a Deus a 47% do total dos alunos. Seria uma calamidade minente coestaduano enge- contratar um tecl1lco para

se tal �contecesse! Quarenta e sete por cento de retarda-: nheiro Francj�co Benjamin reorganiz�r o.ensÍI.lO público
elos por deficiência glandular se"ria um "Deus nos acuda"! Gallotti para ci cargo de Go- o. que, at� hOJe, nao. se ven.

Má alimentação: falta de cooperação dos pais, doen-! vernador; e do ilustre Cata- fIcou, alIas como. acontece

cas - isto houve antigamente mais do que hoje, quando l1"inense dr. José de Miranlhi com tudo o ql�e fOI express��iío havia uma compreensão melhor do assunto, quando os
.

Ramos para .vice-Governa·· mente prometIdo pelo Chelc

nais não se importavam de mandar ou não instruir os fi·· I
dor.. do Executivo de Santa Ca

ibos e quando não havia a ll1edicina ao alcance de cada i
Quem tenha. acoll1panhado, tarina. Pois beln, o . sr.

um. E nunca o índice de promoções fO,i tão b�iX? como o! através _

ela �ublicidade ,,€:11 Jorge Lacerda, encantadJ

que agora se assinala. Basta recorrer as estatIstlcas (de i pr-estaçoes feIta pelo mauutI- como se acha pela obra do

verdade ... )! ,

I no "A Gazeta", a pretens,t atual g·overnador, terá sérias

d d J L dúvidas sôbre a conveniên-. Assim, S. Excia. deveria pesquisar as causas essa ano -

i plataforma o sr. orge a-

amlia em outro setor. E, se me permite um palpite, vá às, cerda não se haverá espan- cia de dar ao ensino catari··

professoras semi-analfabetas nomeadas pelo seu govêrno, tado apenas com a incoerci- nense outra orientação que

por injunções meramente políticas, para satisfazer a pe- : vel série de promessas, evi- não a de canina fidelidadf·

elidas de Diretórios e exigências de cabos eleitorais. Che-. dentemente levianas, que o política, com que se con1;·

g·ará S. Excia. à conclusão de que os órgãos necessários pa- candidato da suposta frente trange o esclarecido e ,cult.n

d Professomdo, sob o vêXam'�ra o aprendizado da leitura e da escrita não faltam na ca- lançou ao povo e nossa

chola das creanças', mas nas de muitas professoras nomea- terra. � que, nas entrelinhas, de se ver dirigido por quel1

das sem o menor exâme, que não sabem ler ;nem escrever, ninguém poderà deixar de nada entende de pedagogif,
quanto mais ensinar! descobrir a preocupação ab·· nem sabe coisa alguma de'

.

O.lIno é que não revelarão as pobres creanças esta de- sorvente do candidato por didática.

s::unbiê�cia entre a casa e a e3colá, se nesta não encontram .�er agradável ao governador Quanto' ao eng·enheiro
quem seja capaz de intere$sá�las no aprendizado? ;ttual, fazendo-lhe rapapés f:] Francisco GrrUotti, secundado

S. Exr.ia. pretende com tais argumentos justificar a salamaléques com o· fim de pelo seu comlJanheiro ele

cl:iacão de Jardins de Infância. Crie-os, crie-os muitos e movê-lo ac que, aliás, já es- chapa dr. José ele :Mirancl:"t

muitos mas nos poupe as tolices de 'semelhante justifica- tá sendo feito: a éumplici- Ramos, não tem compl"0111is·
ção. ÉI�s se justificam por si mesmos. Não, precisam de pa- dade do Chefe do Govêrno na so nenhum que o amarre ao

lavrqrio mistificador. campanha mentirosa que es- situacionismo, pelo que-pro·-
Mas, se quiser, sinceramente, o sr. Governador, obter tá sendo realizada pela im·· clama, sem reservas, que ta

êxito na sua obra e melhorar o aproveitamento escolar, prensa e pelo rádio, contr::t rá pelo ensino, como por to

passe uma solução de soda no Departamento e livre a Ins- QS nobres candidatos do P. dos os problemas do Estado

trucão Pública da politicagem, nomeie professoras primá· s. D. e do P. T. B. o que. eleve Santa Catarina

rias·· capazes, não se deixe influenciar pela coronelada ro- Porisso, a cada passo da à altura que lhe cabe entre
ceíra que deseja apenas um encôsto para a filha ou para. sua tirada, o sr. 'Lacerda ai; - as demais unidades federati

a afilha da e pouco· se está importando com os órgãos da segura -que, vai fazer mundos vaso

escrita e da leItura. i. e fundos, tendo logo a res- Daí, o apôio que toelo o
CENSURA NAAí terá resultados magníficos, que aplaudiremos sem' salva de que continuará G< ."leitoraclo inteligente e 110-

constrangimento: . I obra do situacionismo atual.
. oestamente informado dará COLOMBIA

A I V· exemplo o com entusiasmo, aos candi·· }10VA IORQUE 28 (U P)E, para completar o seu próprio aprendizado sobre es- eJa�l, POl_: .' _

' ..

tatística, se não julgar S. Excia. que estamos aconselhando que afu·ma sobre a mstruçao datas da Aliança Social-Tt'a- - A Sociedade Interameri

demais mande chàmat alí no Departamento que fica n03 pública. Ao mesmo tempo balhista, votando resoluta· cana de Imprensa comunicou

fund�""da garage do Palácio a menos atarefada das extra-
.

que diz tudo fará para com- mente em Francisco GallotLi ter solicitado à sua comiss§.o
numerárias e .peça que o instrua sõbre os princípios básicos pletar o que o sr. Irineu e José de Miranda Ramos. de liberdade de imprensa se.

ela Estatística, que não são assim tão fáceis como parecem, Bornhausen está l'ealizandú, Este é o caminho ela rea- jam encaminhadas gestões
nem se resumem em multiplicar as coisas por 160 ... E en-

.

acrescenta que promovera bi:litação de Santa CatarinA urgentes, face á censura ca

tão compreenderá aquela história do corcundinha... I profundas reformas no en- pelo prestígio elas suas for- da vez mais apertada exís-

sino, com o intuito de apa- çal> espirituais, em que es- tente na Colombia. Explico'.1
relhá-Io mais efícientemente tão incluidas as do pensa· qu� o governo colombiano
e dentro da., normas peda,· ·nento lúcido do nobre pro- VeI11 de intensificar as res-

gógicas. Nem percebe, talvez. fessoraclo catarinense. trições, submetendo agora a

que com essa afirmativa l),- xxx censura os editoriais de dois
tingiu ·em cheio uma das (Lido no programa· k VO?;

I
destacados jornais de Bog"1-

i mais SAlientes falhas do seu da Aliança �1oGLti Traba-, tá, "El Tiempo" e "EI Espec-

I patrono, cuja admi.nistl'açéÍu Ihista) taelar".

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

Florfanépells, Sexta-feira, 29 de julho de 1955.

NOTAS" lOMENT4RIOS

.;

Manc1i),ç1ú .publicar· outra vez por um. gn(Po
de ProfessO! as� em respmb a um artigo cl J

Gazeta,. de ontem.

BOLSO DE COLETE!
Nada mais suplnamente Iarlsálco do que isso de tachar a candídatura do SI" .�'

Eraneísco Gallottí, de candidatura saída do bolso do colete do sr. Nerêu Ramo:;.

Essa exploração visa claramente a esconder, na candidatura Jorge Lacerda, a

origem ela tmposíção do SI'•.Governador. Para fazê-la vingar, o sr. Bornhausen

madrugou nas provídências. A primeira delas foi alijar do Diretório Regional da·

U. D. N. os combatentes veteranos, como Wanderley Junior, Al'isrtiliano Ramos,
'i.João COmll, Adolfo· Konder e outros. Expurgadas essas vozes, a direção udenísta

deixou de ter vontade prôprra! Ficou silenciosa e dócil aos manejos do Governa

dor, ertgfdo em chefe da ala moça!
O segundo movimento foi o de assinar um protocolo com as direções de três

dos pequenos partidos, um dos quais foi deslgnado para Ievantar a candidatura

Jorge Lacerda. Para evitar certas alergias ideológicas, "mito maduras apesar do

verdes o partido desig-nado para essa missão não pôde Sei' o partido do S1'. Jorge
Lacerda que além desse inconveniente, tinha o de ser o único cujas legendas,, ,

. .' 1
. .,s últimos peitos, desceram de 19.00!) votos para 9,000, Coube ao poder ele CUplU'

do P. D. C. realizar a manobra; como proeurador do- bolso de colete bornhauseano.

A recente convencão desse partido veio evidenciar que uma ala - e por sinal a

que representa dois terços da força eleitoral dos democratas cristãos - não con

corda com as operações do poder de cúpula.
Nos arraíals do P. R, P. também as coisas empreteeeram, com as exigências

-

de candidatos perrepístas a varias prefeituras, elo apôlo cerrado e público do S1:.

Joree Lacerda às suas candidaturas. Assim, cm Blumenau, onde o sr. Erico

I\'Iiiiler, perrepista, só apoiará o S1·. Lacerda se o sr. Lacer�a o apoiar t�mbém..
Mas se o sr. Lacerda apoiá-lo, os udenistas protestarão, porque exigem solt

darledade ao sr. Frederíco Busch, seu candidato ao Executivo municipal. O mes

mo ocorre, em Joinville, com o sr. Rivadario Nóbrega, candidato do P. R. P. Em

outros municípios o impasse é o mesmo.

Para evitar que o estouro ecoe 11ú1' todo o Estado, ao convenção estadual do

P. R. P. foi deslocada da Capital para Jo invllle

A posíção mais difícil, contudo, é a do P. S. P. A dil'�ão IWl�ulista, que �S"i
nou o protocolo, representa parcela mínima do partido e restara em angustiosa
minoria, na convenção.

O beco é de tal forma sem saída, que os populistas da Frente Democratiea

estão empenhados num gulpe : evitar que a frente democrática da convenção
ademar ísta se reuna: Pensam, assím; pela omissão, prestiglar o bolso de colete

do sr. Bornhausen.

Em resumo, o candidato da anedótica Frente Democrá tlca, com o seu c�n·

didato do bolso elo colete elo S1'. ollrnhausen, sofre as maiores restrições:
I", - na U. D. N., cuja ala dissidente, composta das mais representatt

vaso e tradicionais expressões políticas, não lhe dá apôio; -

2°. - no P. R. P., cujos candidatos a prefeitos só prestígtarão o S1'. Lacer

da se forem 1101' êle prestígíados, oeorrendo, ainda, que também
,

-

1os candidatos udenistns ficario contra o sr. Jorge, se ele nao hes

prestar solidariedade;
3° - no P. D. C., cujas forças eleitorais mais numerosas, na convenção,

não aceitaram o candidato do Governador;
40 _ 110 P. S. P., cuja maioria 110 Estado não esconde a sua posíção con'.

tráría à direção regional, que pretende evitar o pronuncíameuto
110 mais alto orgão partidário, isto é, a convenção.

Aí está em que deu o sr, Bornhausen ter candidato de bolso de colete!

Do outro lado, em memoráveis convenções, o P. S. D. e o P. T. B. por unâní

midade, elegeram seus candidatos os S1'S. Francisco Benjamim Gallotti e .José

Miranda Ral1lOs.

De quando em vez, os jor- :

nais do país vem chamando

a atencão das autoridade,,·.'
•

<.. I

\competen.tes, para os peno'
gos que. decorrem para ii.

saúde pública, principalmen- !
te o abuso· cometido pelos,

I

responsaveis quanto á ma-.

neira de colocarem nos car-:
ros e ônibus, os tubos de des

cargas por onde escapa a
.

fumaça ellegreciçla dos C0111- :
bustíveis. IAqui na Capital, tambern i

nossa- imprensa por varias I

vezes, notadamente êste jOI'- i
nal, tem se ocupado do

aS-I·sunto.
Até agora,· a respeito, na

da foi feito e os ônibus em
I

sua maioria, queimando oleo

crú, vão enegrecendo as ruas, !
erilporcalhando as paredes:
das casas e as roupas dai>
transeuntes e o que e torna

I

pior ainda, prejudicando a
I

saúde pública com o escapa- :
menta de gazes nocivos. Ou- i

vimos ha dias pelo Rádio e'
agora lemos nos jornais elo

Rio, que as autoridades no

Distrito Federal, vêm de coi- I

bir aquele uso tão prejudi- :
cial.
Assim é que deram um

prazo para a mudança elos
canos de descargas, que de
vem §er colocados pm:a cima
dos veículos, fazendo reCQ

lher os carros que não obe

deçam dentro do prazo esta-·
belecido aquela substituição,
além de pagamento de peza·
das multas.
E aqui? Que providêncill

será tomada? j

'A IGREjA E O MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA· fiRMAM' ACÔRDO

I RIO, 23 (V. AJ - Hoj,� to será firmado pelo mtnís

I será firmado ímportante elo- tro Munhoz da Rocha e. por

I
cumento entre a Igreja Ca- dom josé Delgado, arcebís
tóííca e o Ministério da Agrt- po do Maranhão, e presíden

! cultura, para maior calabo- te do secretariado da Ação

I ração do clero nas campa- S�cial da Con�erencia dos

I nhas agrícolas. O documen- BISp03 do Brasil.

1'····································,········,
I A BEATIFICACAO DE INOCENCIO XI

t

CIDADE DO VATICANO, e com forte oposição da

23 (D. P.) - A Congregação' França, pontificou de 1676

dos Ritos do Vaticano se I' até 1689. O processo de bea

reuniu ont�m para c�nsíde- ti�i�a�ã? elo papa Inoce�Cio ,_

rar os méritos do VIrtuoso fOI ínícíado em 1714, por em .

papa Inocencio XI, l:einician . abandonado, sobretudo por
do-se assim um processo de causa da oposição do rei ela

Françª,. Agora, foi reaberto

beatificação que se achava pela Congregação dos Ritos.

arquivado há mais de 200 Na reunião de hoje, realiza
anos. O papa Inocenr-ío XI I da no Palacio Apostólico da
nascera na Italia C,1111 o no- j Santa Sé, a Congregação deu

me de Benedetto Odescalchí o passo preliminar.

••••••••••••�••••••••••••••••••••••o•••••••

Loteria do Estado
f: Resultados de ontem
I, 2.493 - Cr$ 200.000,00 - Joinvile

_

I 10.908 - c-s 25.000,00 - Blumenau
9.272 -<- Cr$ 15.000,00 Florianópolis

I 3.827 - c-s 10.000,00 - Florianópolis
5.988 -- Cr$ 5.000,00 - Chapecó

DE PRISIONEIROS

I

PARIS, 27 (U .P.) -:- O um relato completo a ambas

primeiro ministro Edgar as casas do Parlamento.

I"aure esteve reunido com seu Faure explicou ter manifes

gabinete, afim de relatar as tado a Bulganin o_desagradO
deliberacões da conferencia da França por nao ter a

de Genebra, Em seg�id_a, I Russia,
até �g?ra,. devol�ido

Faure esteve com a corrussao i parte dos prisioneiros fla�
de Relações Exteriores da . ceses, Pelo que se soube, BUi
Cântara dos Deputados, pro- ganin manifestotu surpresa

i etando para amanhã
.

fazei com tal declaração.

O saudoso Padre, Contc:::soto, notável mestre, na:>

suas aulas de lit2ratura, no Ginásio Catarinense, ex

plicava as razões pelas quais, nos �eus sermões, sem

pre contava, alusivos ao assunto, alguma historietá

e algum episódio humorístico.
Nos discursos mais longos, en5inav<, a atençãt)

dos ouvintes deve ser aguçada de quand-o em qunp
elo. E, para isso, iluda nnis recomendiv'; do que essa

técnica.
O dr. Jorge 'Lacerda escutou essas lições, comigo.

no Ginásio.
E delas se recordou, por certo, ao ouvir o discur

so do dr. Francisco Gallotti, na sessão final da con-

venção pessedísta. O candidato ela Aliança, naquela
oportunidade, pôs essa técnica em execução, para

desespero dos adversários, CJue passaram a· desfazer do

seu discurso, com os mais pitorescos adjetivos.
Mas ao dr. Jorge, que não dorme de touca, ficou

a lembrll,nça. E, nos seus discursos subsequentes, nun
ca mais deixou de mtercalar ubla pilheriazinha.

Para azar seu, enlretanto, os deuses gregos não
lhe deram o dom de contar 'anedotas. E não há no

mundo coisa l1}ll"is triste e encabulativa do que urna

ãnedota I)1al contada. Por sôbre isso, as do dr. Jorge
pert�ncem ao repertório com Que �oé-distraia a tur·
ma da arca!

Em Criciúma, o ilustre candidato fàscio�democrá

tico, observando que·não lhe era passiveI retirar aplall,
sos da assistência, resolveu fazê··la rÜ' e - dentro cio.
técnica - interessar-se pelo comlcio.

Veio-lhe a memória, por �eso, uquela do espanhol
que, cheganelo ao' Rio nm)"l dia em que o Botafogo ven

cera o campeunato metropolitano, ao entrar na Ave
nida assistiu à· passeata do reg03ijo preto-e-branc.ci,
ouvindo·,a cada instante:

- Botafogo! Bot::J.fogoL Botafogo!
O espanhol,.atávicamente oposicionista, ficou ma··

ravilhado e aderiu logo:
- Mt1y bien! Bravos! Bota fogo! En el palacio dei

gobierno! Arriba! Bota fogo!
. A velhissima anedota. não podia causar sucesso'

E o dr. J,orge encafifou. E ficou mais verde ainda,
quandõ Já do meio da assistência saiu o aparte gri·
tado:·

-

- És essa mesmo! Bota fogo! En el Palácio de la
Agronómica!! !

Mais tarde, no café, o Heriberto comentava paI'3,
o Jorge:

- Que azar, o teu, hem? O espanhol da tua ane
dota estava aqui em Criciuma! Que azar!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


