
�::-:::::;;;_11 Canfinflas do Mar {ueu
I,.io d. S. Catarina

••i. '.::f-guntl" me contam, num dos comícíqs realizados no

.sul Lio Estado pe.o eminente candidato à Governança', Sr.

,. Ano XLII j Jorge Lacerda, caracterízado pela semelhança com entêrro

:
de gente rica, isto é, com muita' gente mas pouco entu-

N fi 236 • síasmo, 8. Excía., cujos dotes oratórios fazem parte da sua

i·· ;. crnamentação pessoal, vendo que �s profecias de Ogum não
- . buliam com o sistema neuro-vegetativo elos ouvintes, re

....c·.................. so.vcu bancar o Cantinflas.

Cr$. 101· E passou a contar anedotas.
------------------------------

Ora, contar anedotas é uma arte e aplicar um "caso"

à realidade sempre desperta interêsse. Faz reviver um co

mício fracassado, um discurso malogrado. E' o mesmo que

urna injeção de coramina numa velha que desmáia ao sa-

ber da presença de um tarado...
•

E .

o Sr. Jorge Lacerda, que já confessou que quando o

procuram para um parto diz-se advogado e quando o ra

zrm para uma procuração mostra o seu pergaminho de

d.scipulo de' Hipócrates, pura fazer a defesa das idéias da

sua Frente Democrática e Fundos Totalitários, resolveu a

plicar a terapeutíca que Lord Hamilton já aconselhava a03

parlamentares britânicos: - contar uma anedota.

Cooperando com o Sr. Francisco Oallcttd, seu concor

rente, que acha haver runcíonáríos em numero excessivo,
nomeados por poiiticagem, resolveu deitar cio palanque a

massa indiferente a historia do leão faminto.

APENAS PROBl'EMA POliT ICO I \�'-
- '
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C1D�:Si: :���������a��::ç�� :pedJI "MARMELAUSENS" I
29. (U. P') - O órgão da' dos parlamentares de que a.': O Governador que! quando candidato, prometia do pouco fazer muito e que só ::
Santa Sé, "L'Osservatore Ro .. 1 India trate de recuperar Goa 1 � aplicaria os dinheiros públicos em obras úteis ao povo, adquiriu, apenas para- ':
mano", comentou em sua

I'
mediante "guerra limitada" I �. seu. uso, para o

Gabinete.,
de 1951 até hoje, nada menos de 7 automóveis, dos ::

edição,de ontem o problema ou "iniciativa policial". O I" mais caros e luxuosos que encontrou. :'
de Goa portuguesa. é político comentário de "L'Osservato- i � A relação é a seguinte: �
antes que religioso e que, I re" reflete as palavras ele :.: 1 Ford, modêlo 1951; �

/� I
\ •

·portanto, o Vaticano não in- Pio XII ao primeiro minis - .' 1 Ford, modêlo 1954; : 1 .:
terferirá. Entretanto - ::1- tro hindu ditas a 8 do cor- :: 1 Ford, modêlo 1955; �
crescenta o órgão oficial em rente, quando o recebeu em :' 2 Chevrolets, modêío 1951; :: .Eta um leão esfaimado, que vivia numa jaula no Zôo

seu primeiro comentário so- I.: 1 Craysler, modêlo 1952; I � 00 Rio.

bre a delicada situação, "a audiência privada. Depois eh .� 1 De Soto, modêlo 1953. :: I
A fome tiruva-Ihe o ânimo até para bocejar. Ao lado,

s,mta Sé,' fiel à sua missão audíencía, Nehru disse qU8:' x x .: rugiu um irmão daquôle que foi celebrado por Anelre Brun,

espiritmll e pacificadora, não o Sumo Pontifice 'havia con-
'I � x � ,! o Sultão, terrível leão elo Atlas, não por ter nascido nessa

pode senão confiar e reco- cordado em considerar o pro- I � Aderbal R .da Silva, quando Governador, usava apenas o seu automóvel par- �,região arrrcnna, mas por ter querido comer um Atlas ele

mendar vivamente que se e' blema de Goa como 'político , .: tíeular, ,\..". Geografia ele um escolar que, desculdarlo, se aproximara
I'

•

vite a recorrência às ar- c não religioso. Nehru tam-l':
x x * :: ela jaula.

mas". bem declarou que a Inclia se . :. x
.

� Um era vigiado,

Faz dois elias, o 1.0 minis-! propõe a adquirir a Goa por- ! � Udo Deeke, nomeado Interventor, apesar de pobre, alugou casa nesta Ca- :: mole.

troo da India, Jawaharlal suguesa, 1 :' pital, à rua Esteves Junior. E pagou do seu bolso as despesas do armazém. :. E .as;3im foi que a jaula dêste, certo dia, ficou aberta.

,••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I.: x x .: 11: êle escapuliu, E então passou a escapulir tOd03 os dias,

I' I, -. I
• x '. sem que a falta rôsse notada. E começou a engorc ar. e o

II:: Para o nababesco Palácío da Agronômica o Tesouro concorre; mensalmente, .� pêlo a brilhar. E a juba a crescer. E a ficar elegante ele for-

i ;. com Cr$ 25.000,00 destinados à compra de g'êneros altinentícíos. :. mas, dantes um cabide de OS303.
<,

POR.TO ALEGRE, 29 (V. ritots do Instituto de Poli- ': A verba orçamentária era de Cr$ 12.500,00 mensais, mais do que suficiente. -� U111 dia, o visinho feróz, (IUe estava em regime de pe-

A.) - Na manhã ele ante- I cia Técnica, que procederam :. O sr, Irineu Bornhausen, aplícando os dlnheíros púlilicos 110 próprio benefício, :. núría alimentar, quando o outro se esgueirava para dentro

ontem, o dr. Josino Brasil, i ao levantamento, colhendo:: dobrou essa verb� para Cr$ 25.000,00! :: da jaula, ele mansinho, ait.as; horas ela noite, perguntou:

suu-chefe dé Policia. do Es- i aS impressões digitais. 'I' x x :. - "Irmão, sinto pé'Ío Lti'O que anci;ls a eomer cal'ne

tr.c1o, atualmente responden'l Apurou a reportagem, Cjl.li:' ,; x :; fresc2... Estás engordanclo, ficando lustl'Oso... Qual é J

do pela chefia,. teve conhe- I no deposito que fôra arrom .. I ': 'Para allrOveiiar bem e3te fim de governo, a verba para banquetes e chamlJa- � segr-êdo da tua melhOl'ia? ,

cimento ele que o depósito que
f
bado se encontravam as ar-I:: nhota, por decreto do sr. hineu Bornhausen, passou para Cr$ 610.000,00!

.

� - "Aqui para nés, que ninguém nos ouça: - eu sáio

serve de reserva de arma .. i mas leves (revolveres e m.�- ;, x x > todos os dift3 e (;OU uma volta pelas repartições públicas.
menta de uma companhia tralhadoras pOl'tateis). Até i ': x .: I "Papo" um ou elol:; funcionário". Hll t::mtos que ninguém

do 19.0 Regimento ele In- i o presente momentto, igno .. i � Pelas publÍcações � que (JS jornais llalachmos allul1Ciavam serem de graça - � CLl pela !alta!.,,"

fantaria, seclia.clo na cida,te; pose se foi furtado algum', i { o Tesoul'O dispender'á, ne3te ano, nada meno.s de Cí'�;' 50ll.000,oo! � Ide São Leopoldõ, foi arrom-! arma. . I � x x < Esta foi a história contada.

baelo durante a madrug:a.cla.j O local do arrombament(, ,� x
� lbs, se ni:pguém riu quando nal'l':J.ch pelo c:ll1didato.

.

Imediatamente, aquela au-
.

está inte�'(litaçlo, tendo o fa- ! �
.

As eventuais de' Palácio subiram para. Çr$ 1.500.000,00! :: I apesar ela magia elas suas palavras coloridas, as gargalh:\-

toridade tomou as providen.. to jJrovocado rigoroso inque I,' x x .: (ias explo(lil'nm de todos os peitos qu:mClo um g:=troto

eias que o caso exigia, tendo, rito por p�lrte do comanel,� I:: x ::,1 Jp:H"teou:
c.omparecielo ao lacaios pe-I daquela unidade.

' t � Pat'a um automóvel, recentemente arlquil'ido, a vel'ha orçamentária, que � - "Mand:t um leão destes para cá. Só no Grupo Esco ..

I(SttO·tiéõa··R$o·1:·S··o·0··d···a·$···C···l:·d···ae�d···e"1D6' ,'1' 'iI:�.:,
era de Cr$ 400.001l,00 passou para Cí! lx·{l�:oaíl,rrO! G- .lr.:.... II! ���CI�I!��j�l,i, há seis profe3soras a/m�is, 8('m ter o que

_

.

E' que o povo que assistia o eomíc.io conhecia, pejos no-

I' O carro do Palácio P.G-3, Chevrolet, de cõr cinza, pata fazer a c!lmJ'Janha mes, a meia dúzia de profc.;:',<;oras que ent.ope o Grupo. li

'I' (I

II.
.dos SI'S. Jorge LaceHh e JIel'ibel'to niiIse, foi:.m,lj.bru lo conll;l particular, com a :'! prOCUl'D. ele um banco para sentar e tlescllnsar ebs fadig;ls

-----.- "

cha'Pa n. '6ã!\' i' de não ter o que fazer ...

, _�<'�"'·'I-:: _ ..

."

x X" ��;, .' J E o garoto levou' fi, Liça: enrilu11t.� o eloquente candí-

.

� x " J:rto sài�: '1& -campo ...

I ;, O (·ano oficial da Sl.'fretaria. da Fazenda, S.F.�2, Chevi'olet, preto, para os :.

I o>.

�ri·.

I:: mesmos fius, foi emlllacado como particular, com a chapa n. 462! �
��. x X IJ

� \

:_ x 1.1
,i DOS DOIS CANDIDATOS AO GOVÊRNO, UM - O DR. FRANCISCO GAL·

-

li!:: IJOTTI - PROMETE ACABAR COM ESSAS ORGIAS A CUSTA DO DiNHEIRO :� i
:,: DO POVO; O OUTRO - O DR. JORGE LACERDA - PROMETE SEIt O CON- � I RIO,. 29 (V. A.) - De �e- ,

lhe3, sabendo-se apenas CJ,ue

"
TINUADOR DO SR. IRINEU 80RNHAUSEN! :. lo HOrIzonte chega-nos a 111- i era propósito elo estr::.nho

� x x .: formação de que o delegado; eliminar o presidente da Cã-
"

x � do município de Pedra Azul mara Municipal.
'- f •

'. O povo saberá escolher, a 3 de outubro! ' telegrafou à .chefia de poli- ·w·.........·�-.·.·.-_-_-.�-.�·.&........·,....•

:: cia, comunicando sangrenta O TEMPO
�������� owrrência vHiftcada sabado

último naquela cidade.

por bravio. O outro, esquecido, de tão

....@••••••••�•••••••

:' DIRETOR 1=I 'Rubens de

! . Arruda Ramos I
: GERENTE ;
S Domingos F. Ii de Aquino !-
;.............•.••••.

��tliçaO de hoje - fi páginas Florianópolis, Sábado, 30 de julho de 1955.

ARROMBADO UM DEPOSITO DO 19 RJ

Se non é veio. .. é bene trova·to.
Paraskevis Pitzikas

,••�••�.$O••••••••O...&�.$••••••••••••••c•••

PREFEITO ASSASSINADO

Estudos Geologicos na Amazonas
Um desconhecido, depois

de esfaquear o presidente dft

. Câmara Municipal, sr. Joa

quim de Almeida e um fun ..

cionário elos Correios e Tele

grafas, alvejou a tiros de re·

volver o 'soldado do destaca ..

menta local, Sebastião de

Oliveira Quito. Este, embon�

mortalmente ferido,' conse

guiu disparar sua arma con·

tra o agressor, morrendo

ambos simultaneamente. São
desconhecidos outros deta·

A.) - Qui- Valorização da Amazonia.

Essa região é muito pouco
conhecida do ponto de vist:l

geológiCO.
Os estudos esporádicos ali

realizados deram animadora3

indicações da existência de

nicas do ,Ministério da Agri
cultura estão convencidos ela

dqueza de seús recursos mi

nerais, mas o quase comple·
to desconhecimento da geo
logia regioI\al, se antepõe a

qualquer iniciativa do sen

tido positivo como a parali
sação de sondagens e investi

gaçõe.� elo sub-solo.

29 (V.

COl'mações geológicas mine-

Na Ag-rollõtllica:
Mandaram sabeI' Jlo ..qu�e o 11eÍ'ú está demorando?

,
uav[lm apressados, e em lentos passos a maioria. Dentro de

;:._..•••••-_..•._•••-
- •••- - �Q_.. g�Q a� pouco t2111pÓ aderí de corpo e ahna ao costume local, e c-

':

IIh
� achei muito bom pela oportunidade diária e facil de vêr

� Recordaço-es da" a � os amigos e com êles manter longas palestras,�como sem-

�
, \� pre eu sonhára, aliás. Para quem. s.e habituára a encon-

:. ,
�: tr03 rápidOS, às carreiras, naela cordiais, sempre escravo

" 'II d d h" el 1 d' t· \.
" .

��""""""""""'__"'."V .•* - _ "Y euros OI'anos agrava os pe as IS anclas e (lflcelS

transportes, e tinha tenelencias para vida mais calma, a-

ITAGIBA CAMPOS' mando os ]?ate-papos, o hábito local apresentou-se-me su-

mamente agradaveL
da Kondor, de 6 lagares, no campo de capim da Base Aérea, Entre as primeiras apl:esentações lembro-me a elo elr

em tarde de vento sul, na cidade inteiramente desconhe- Arminio Tavares, ,na ocasião presidente do Rotary Clube e

cida. No último dia de março de 1941. oftalmologista. Fêz-me membro elo Clube, substituindo, na

Dia pletórico de emoções variadas. A paisageni., des ..
, classificação profissional, meu antecessor. Guardo do Ro

de a Base Aérea àté a Praça 15, inteiramente diferente de tary inesquecíveis recordações a serem relembradas opor

tudo quanto hav!a visto. O mar revôlto, em consonancia tuncemente. Convivemos, .�rminio e eu, breve tempo. Pouco
com o forte vento que só mais tarele vim a saber tratar-se tempo depois deixou a cidade rumo a paragens mais pro·

.do bemfazejo vento sul. A praça tranquila e florida. Nem missaras aOS seus interesses e á sua profissão, após longo
barulho de bondes, nem apitos de locomotivas, nem exces- estagio na capital do pais.
so de buzii1a. Sempre me parecera muito estl'an'ha, sinão Não sei se esta narrativa ele remotas e pessoais emo

impossivel, a vida em lagar desprovido ele estrada de ferro. çces de3pel'tarão algum interêsse aos leitores. Agrada-me
A mim que vivera sobre ela, por vêzes durantes anos intei- reviver os fatos. Como dizem os poetas, ao ultrapassar (I

ros, nas ielas e vindas para a escola elistante, e que se111- homem a casa elos 40 que lhe resta sinão buscar nos dias

pre elormira e aeorelára com os longos apitos de 10C0U10t.l-. vivíc10s algo que lhe possa trazer cOllsôio e alegria c elar ..

�'as. Muito eh1 breve me co�venceria do meu êrro. lhe a ilusâo de ainela estar vivendo os dias' distantes?

A. seguir as apresentações. Tantas, tantas que forma- Alguem, por curiosidade, talvez apl'ecie conhecer ai;

'ram turbilhão, gravando pouquíssimos nomes. Meu intro-! emoções" ele quem, como eu, desceu um dia em terra des

dutor, figura de grande simpatia e dono de vasto círculo conhecida, ele gente desconhecida, a fim ele cumprir um8:

ele amizades, pretendeu m'as transferir todas num sÓ dia. simples �tapa ela vida. E prinCipalmente quando essa ci·

Desnece$sario ir longe. Porque à tarde todos os amigos dade se situa na ilhà de Santa Catarina, permanentemen

déle, que seriam os meus, reuniam-se ali, nos dois cafés eh

I
te beijada pelos. ventos, na sua imensa variedade, desde

Felipe Schmidt, o Nacional e o Quidóca, nas ·calçadas fron- us acariciantes brisas, os bravos noroestes, até os violen

te iras e na livraria. Confesso ter tielo a impressão de que tos e vergastantps do quadrante sul.

. pouc:! gente tr::tbalhava na trs.nquila cirtac1e. Poncos an-. ...

RIO, 18-7-55

Ao chegar a Florianópolis; em 1941, para fixar resi

dencil'l, cumprindo ordens administrativas da autarquia a

que sirvo, contradItórios sentimentos me empolgavam.
O ele alegTia por 'achar-me, afinal, em nova região do

país, afastando-me do perímetro de 200 quilometras que
até então, durante mais ele 30 anos, fôra o campo' de mi
nhas andanças e pousos; por vir a conhecer ele perto o Es
belo m:lis em fóco na ocasião pela sua colonisacão alema
D.nce3tral das gentes com quem mais convivi �m minh�
mocidaele, na cidade paulista de' Rio Claro, onde a .gran�
de, dinâmica e amavel família germânica descende, na

maioria, ele alemães ele Blumenau e Joinville.

O ele mêdo. Êsse mêdo que o desconhecido, o ig'nora
do, trazem em seus braços invisiveis, como oferendas ao

homem metócliéo, enraizado ení seu meio-ambiente, vicia
do ·com o clima, os hábitos, os honlens e as coisas. Ser-me
ia passiveI, na idade, após caminhar ida e volta, com esca

las intermediárias, entre São Paulo e Rio Claro, habituar
me ao novo meio, ao .novo clima, à nova gente? Assimila

ria os hábitos, os vícios, as peculiaridades do povo ele cos-.

tumes supostamente diferentes e, com certeza, de proce
dimentO'S' diversos? Gostaria eu dêle e, sobretudo, apreciar
rue-ia êle? Suportaria a falta de tudo quanto até aí fizera
parte de minha vida, �ôra propriamente minha vida? Pa =

rentes, amigos, paisag_ens, ruas, casas conhecidas ficaram
muito longe, a uma distância CJue me parecia imensa, por·
que pela primeirn vez- eu a pun'ha entre o novo e o antio'o
entre o conhecido e ci desconhecido. Dois

.

dias em auto�
movei ou três horus em, avião, C3cassos ambos à época. Mil
qUilômetros,...-cxce.:;sivos ante os tradicionais duzentos!

.

O de mêdo ainda, Daria conta do recado a mim con'
fiado? Poderia manter em nível alto o prestígio çlu repar

tição, como me fôra cxpreilsamente recomendaelo?

A�sim, em tun:lúllo de idéias e emoçôes, desci do avião

Previsão do Ten:Ipo, até as

14 horas do dia 30

Tempo: - Instável COI-::l

chuvas. Nevoeiros

Temperatura - Em decli·

nio, geaela nas proximas 36
horas.
Ventos: - Do quadrante

Sul rajadas frescas

Temperaturas Extremas ele

Hoje: - Maxima 7,7
Minima 6,4

UIDÔfS?flO�
PASTILHAS

VALDA

MISSÃO. COMER
CIAL

RIO, 29 (V. ·A.) - Ch-=

fiado pelo sr. 'Hariemens, en
viado extraordinário, Minis

tro Plenipotenciário e (lirc

tal' do Departamento das

Relações Economicas do Ex

terior do' Mini:;terio das Re- \

lacões Exteriores da Holan

da-,
.

chegara amanhã a pri-.
meira parte dos membros

que compõem a missão co

mercial Holandesa que vem

ao Brasil a fim de negocÍftl'
importante acordo comercial
e a forma ele pagamento em

identiC:_l'ls condições às do a

cordo já firmado pelo nos,.;o
.

país' com
.

a' Alemanha .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Sábado" 30 de, julho de 1955.

-0-

A l)l!'egacj� Florestal Regiona I,
D" sentld .. je coibir, ao máximo pos

de sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim dê Impe-
fi- pedir os desastrosos efeitos econômicos e' eeotógtcos que aep�.Ientaúte.:

acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção Representaçõee A. S. L"rl.
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral, I Ltda.

., . . , . Rua -,enador J)"nta•.•0 -- 60 1 a sábado - Farmácia Nelson
para a exrgencra ao cumprimento do Codlgo Ftcrestal I andar. Schmidt.
(Decr. 23.793 de 23-1-19�4) em todo o Estado. I Tei.: 22-6924 -- Rio di ;aneiro.

QUEIMADAS E DERIWBADAS DE M�'l'O
Ru a lli de NO'l�ll1l:'ro 228 fio

•

,
andar sa la fi lí - aao Paalo,

Nenhum proprietário de terras ou lavrador podera'
proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, UlSTNA'T URA�
com antecedência, l� ne sessária Iícença da auturídade fto- �. Ca,ltlll

restaI competente, conrnrme díspêc o Código Florestal cm A " t
ti 22 23'

-

,
no , .. \.ir. 170,00 O.

seus ar IgOS e ,respLctIvamente, estando os Jnfratores

I
Semestre Cr' 110,00 I 30' b d (t d ' . � .

sujeitos a penaííôades,
. .

No Interior s.a a o �r e) - Farmácía Santo Antônio

REFLORESTAl\ffiNTO
Ano Cr$ 200,00 Rua Felipe Schmídt, 43. -

• -

l Semestre Cr$llO,OO; 31 domingo - Farmá S t A tôni R FEsta Repartíção, pela rêde de viveiros florest.ais, em Anúncio mediante -ontréto. ,.. acia an O n 01110 - ua e-

cooperação, que mantem no E"tado, dispõe de mudas e se- .Os orilri�'li8, �elimo não pu- Iípe Schml�t, 43.
, •

b llcados, nao serao de 'Jlvldol. I O sel'VlCO noturno será efetuad I F
,.

mentes de espectes fhlrestais e de ornamentação, para lor- A direção não se reaponsal ililla � •.
. o, pe as i armacras

necimento aos agrtcultores em geral, interessados no reflo- peloa �on.ceito. emitido. llO. a�- S�nto AntonIo. e Noturna, aituadas as ruas Felipe' Sch-
, tl&,O' anlnado.. midt 43 e Trajanorestarnento de suas terras, alem de prestar toda orien'-àção 1__

' '.' _ ,

técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob-I "

A p[�sen!e T�bela nao podera ser alterada sem pré-
tenção de,empr!!stilOoS para. rerlerestamento no Banco do I INF'ORMAÇOES

via autor ização deste Departamento.
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. UTEIS

OS interessados em assuntes florestais, rara a (}'bten- -0-

cão de maiores sclarecim rvtos e requererem autortzaçà, I O le,itor enco.nt:t'ul., nl3sta co-

de Iicençapara queimada e derrubadas de mato, devem I ���:ia��el�:em:ç��. i���i��:, .it•.

I dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou riiretamen-!JORNAIS Telervül
te a esta REpartição, situada à rua Santos Dumont nO. 6

° Estado .. 1.022

I FI' , I' '\ A Gazeta �........ 2.666
'lU onanl.,,4, IS. Diário da TardO! , &.671>

'I'elerõne : 2.470 --_ Caixa Poatal 395 '1 A Verdade... . . . .. l!.OlO
A • E d t � '. .

' •.

Imp. a naa ')!iciaI 2.1188
Antônio. n ereço etegrarteo: AgnsUva - Florianópolis, 8. C. HOSPITAIS
-- _ i Car idadm

',(l:'rovedor) .. ' .. . .. .. . .. . !i.I14
: ( Portaria) .,............. 2,Oll6
i Nerêu Ramos , '.. ..8'1
.' Militar .. 1.117
! São Seb ost ião (Cua de
! Saúde) .. ,............. '.lil

I Maternidad� Doutor Car
, los Cor rêa .. . . . . . . .. '.111
i CHAMADOS UR

i GENTES
Corpo de Bombeiro. .... '.111
Serviço Lus (Re,;,hlma-
ções) •... .. . . . . . . . . .. 2.404

Polícia (Sala Comisst.rio 1I,OS!'
Polícia (Gab, Delei'ado).. 11.'114
COMPANHIAS DJã
TRANSPORTIiS
AÉREO

'fAC '

.

CruzAi'ro do Bill ;. .

�:::::=::-:__._�:::-��"'::...:__-_:_��=--=..::--'.� Panalr ...• c •••••••••••••

Ivarig ..............•.•••

L6ide A';I'i�" .•..•.....••

Re'al .

jScandina,a•.............

I HOl'EISLux "'" > ••••••••

IMagestic .

Metl'opol ' ..

La Porta , .

Cacique
'

.

Central , .

�.trel:. .

r�d;TkÊiúi , .....•.•......

Disque .

MINISTtRIO DA AGRICULTURA

SERVIÇO FLORES'l'AL

DELEGAClA .;LORES'l'AI,
l!EGWNAL

",,-COnGO" COM O ESTADO .,."

!)J\NTA CATARINA
A V I S o

oA IMOBILlARIA "MIGUEl DAUX"

Uma casa ampla, construída em um terreno

20x19,50, localizada no centro da cidade, .sen do parte
nanciada, entregando-se a casa desocupada. Preço
Cr$ 800.000,00. Negócio urgente.

Gerente; DOMINGOS r. ri.
l_QUINO

FARMACIA DE PLANTA0

INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE
---

ADMINISTRAÇÃO
Itedaçio e Oficina., à rua Cop
aelheiro Mafra, n. 1611 1'i!1. '622
- (;,.. Postal' 139,
Diretor; RUBi:N � lo RAMOS.

Míl:S DE JULHO

VENDE

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

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

Conselheiro Mafra.
10 domingo -

lheiro Mafra.
. Parmácia Esperança - Rua Conse-

Rua Felipe
Duas casas, localizadas em um terreno de 9x53, sito

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

Preço (':;1'$ 300.000,õo.
-0-

17 domingo - Farmácia 'Nelson
Schmidt.

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

.

24, domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pin-

Rua Felipe

Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito
no Estreito, sendo uma de madeira e outra de matertal.
Preço Cr$ 220.000,00.

l
I

-0-

Um!' casa de madeira zecem-construída, pintada a

óleo, localizada em
-

um terreno de 20x25. Negócio urgen
te. Preço Cr$ 95.000,00. Estreito.

-0-

Uma casa de mater ial, Iocahzada num terreno de
10x500 sito a rua 14 de Julho, Estreito, Negócio urgente.
Preço Cr$ 140.000,00.

-0-

Uma casa de madeira recem-construida ainda não

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

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00.

-0-

Uma casa situada na Praia do Bom Abrigo, e um lo
te anexo, com onibus na poda. Preço Cr$ 150.000,00.
Vende-se a casa ou o terreno em separado.

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

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

::��� Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)
I.U7 com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00
8.321 Uma casa de mate�'ial com o terreno 10 x 30 no iniCio
�'.!�� da estrada do Pantanal (lado da Trindade): preço Cr$...
1.171 140.000,00UiII A tmtar com o Sr. Doralécio Soares ou Q Sr. Sílvio

oe ISonl3ini'
.

'.700
2.600
Ufil
2.121
�UO!
1.lIti8
lI.liOU

Raios X-0-

Uma casa a Rua Conselheiro Mafl'll,
-0-

Uma Casa a Rua Fernando Machado.
-0-

Uma granue casa com terreno, em Santo
Preço Cr$ 150.000,00.

-0-

Quatro lotes na cidade de Londrina, Estado do Pa
raná. Preço Cr$ 180.000,00.

Agência: R.ua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Ilparelha,em moderoa e completa para (fua\(iller exa...

radJolóa1e•.
Radlograttaa e radjoscopla�.
Pulmões e coração !torall:h
Estomago - ,Intestinos e figado (coleclstorratia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexos: Bistero-salpingografJa ,com ,insutla�

ção da!! trompas para diagn6-�tico da eatetiGd�de.
Radiogratiatt de ossos em geral
Medidas exa.as dos diametros da bacia para orienta

ção do parto <Rádio-pelvimetria).
Díàrtamente na Maternidade Dr. Carlo:l c.Jol'r@a.

-0-

Duas casas de madeira, localizadas em um terreno

de 20x28, de tamanhos diferentes, situadas junto a Es
cola de Escrita e Fazenda da Marinha, no Estreito. Acei
ta ofru-ta. Negócio urgen te.

Viagem
-0-

Três magnificos lotes na praia do Bom Abrigo. Pre
';0 Cr$ 170.000,00.

com segu�ilnça
rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO�ONIBUS DO

RAPIDO {(SUL-BRASILEIRO»

e

...

-0-

Quatro lotes no centl:o da cidade. Preço •...•.....
Cr$ 550.000,00.

Florianópolis - Itala! - Joinville -- Curitiba

-0-

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

/ VENDE-SE AS SEGUINTES PROPR�EDADES

oferta.

-0-

Duas casas de materíal, situadas no Morro do Ge
raldo, tendo cada casa seis peças. Preço das duas
CI'.'ii 150.000,00. Facilita-se pagamento.

i

INDICAD'OR PROFIS'SIONALI DR. IiO!É�DUIEcSoBASTOS MÃRIO DE LARMO Dr. Vidal Dutra' Filho.
... CANTIÇÃO

Çom �rátlca no HOlplta.1 Si... M rl: D I C'O r ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
ORA. WLADYSLAVA DR I. :a;...OBATO DR. WALMOR ZOMER � ranêliSCO de AlUiia e Da "anta ,'CURSOS DE ESPECIAI.IZAÇAO NO RIO DI: JANIlIRO

·W. MUSSI FILHO I GARCIA Ca8�Lt�Itl° ����nelr(l I CLíNICA DE CRIANÇAS. PEDIATRIA NEO-NATAL '_ DISTúRBIOS 'DO UC.K-
• Doença. do aparelho rellIJlrdó",lo

I
Diplomado pela Faeul•••• N.·.

CARDI,OLOGIA
A ADULTOS NASCIDO - ASSISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS

DR. ANTONIO DIB TUBERCULOSlI clon.1 cie Medici:1a d.. Ulli,,�r· Contultório: Rua Vitor • Doenças Internas ,PREMATUROS - TRATAMENTO:- lNÀPilTtNCIA INFANTIL
,RADIOGRAFIA. RADIOSCOPIA .idade do Dra.n reies, 22 Tel. 2676.

el-
CORAÇ}\O _ FIGADO _

(FALTA DE APETITE) - TRATAl!d"NTO DA MNUR.SM NO-
MUSSI , DOS PULMõES

I
R'�-Interno por concurlo b H.· Horários'- Se d Q

TURNA EM CRIANÇAS Il ADOLESCENTi:S - DISTÚ1>BIOS
_ MJtDICOS _ Cirurgia do TOrlllx

,

t�rnidade-E.coIa Isexta feira's'
gun aa, Udt.. , e lUNS - INTESTINOS PSICOLóGICOS DA INFANCIA - IlNFilRMIDADMS DA INF.1N.

CIRURGIA- 'JLiNICA. - .'brmado pela fo'acn!dado! N"do- I (S<lTvll;o do Prof. OctAT'!.).... Das 16 às' 18 hora. Tratamento fil,derno da
CJA lOEN:�EoIRRIAO �RFAELLIP" SCHIIIDT IIGJlRAL-PAR"'10S lIal de MedicIna, T.hrIolo"lllt.a _ I, drill'uel IJma) Res)'de' '. _.. .

lO
•

)\' nCla Rua F'ehp S li SlF'ILIS _
' CüNSULTAS - DAS 2 AS fi HORAS.'

,

3t.rviço completo ti .Ipecia!!- TI�loclrllrlCjio do BOlII]!lHlIl Na-I' .x-Intuno ,to .Serviço de Clrur-,midt. 23 _ '20 d
ti c·

-

udo dai DO.NQAS D. S.NBO. , rêQ aan.)l! JCla 6.0 HOllplt-:. L A. P... 'i' C. Tel 8002
an ar, apto 1 --

Consultório _ Rua Vict6r GONSU_LTAS Cf HORA MARCAL'�: I'ON. '181
RAS, COlL moderno. métodol til Curso d.. upeclalllWçlo IHIla I cio Rio de Janeiro' ".

l\1' II ?2
RESlDENCIA _, TENENTE SILVMIRA, 110 (rON••1••)

diagnólticol • tra�m.nto. ,s, N. T. Ex-Inteno A .I-lIol•• I
Médico do HOlpltal .e DR. HENRII'\UEPRISCO-

erre es, � . ATEl'<DE CHAMADOS A DOMICILIO .

SULPOBCOPIA - HISTB.O - tente de Clrul'la do Prof Ule ,

Caridade 'qj HORAliIO:
SALI'INGOGRAFlA - •• ':'Á· 0- ! Gulmulea (R2tí'.· DOENÇ�B DlS S.NHOItAS - PAUAISO Das 13 às 16 horas.

DR. ANTONIO BATISTA
LlS.O BASAL I C:ona: Felipe Scllmldt, 18 __ I P�R'lOS --:: OP�RAOO.S M�mco JUNIOR

.. ltadlot�·apl. pGr (I.... eartu- Fone 1801

I
CO.1M. Rua Joao Pinto n. 111, I Operações - Doença. de 8e-

Telefone: Consultório CL1NICA J:SPEClALltAlJ.l OI
Eletroeoa&,lIlaçlo - Bal.,. Ultra,

Atend. em hora mareada. da. 16,00 à. 18,00 h('w�•. , nhoru - Clínica de Adwltoa. í 3.415 I CIUANÇAl!I
Violeta e I�fra V"rmelllle.

Res.: - ;tua aatev.. Juni<>�,

I'
�ela manhi atan�. dIÀ- I. CIl:SO de Especialização no 1 R,sidência: Rua José ..Jo 1 Conanlta. d•• II ,. 11 ho.ra.,CcallultórIo: Rua Trajano. D. 1, IRO

-- Fone: t39fi
, na':lente no HO.pIUI dei '{ospltal dOI Servidora. do li. U Rea e C n Pad .i 1 lo.

l° andar - JEdífleio do .oniepio. -.'------. C.arl�ade. Itado.
-

Vale Pereira 158 _ Pra�a
.

12,
' ,J'.. r.. !lu. lhO.

Hor,,-rio; Du II à. III hor&ll -

ri
DR. YL.MAR CORR&A I RResldenCla: (S'lrviço do Prof. Iariano 4. I

da Saudade _ CoqueI'rOs, • ADVOGADOS
Oro "I]S81. CLír.; ICA MEDrCA ua: General Bittenconrt n., Andrade)

Dl1.' li, àt 18 110,.. Du. CONSULTAS da. 10 -- 13 Jao-
101.

I
Consultas - Pela manJaI 110 --, DR. JOS:S: MEDEIROS

.USSI ral.
I Telefone: 2.6921. Hospital de Cuidade DR. MARIO WEN· VIEIRA

Relidaneia: AVlnlda Trom- Rua Tiradentf1 :i - Fone I<'Ui .

DR NEWTON
À tarde da. 16&0 h. 10m dlan- DHAUSEN _ AD'VOGADO _

pow kJ 114

I
t Itó

. Eacritõrió .. Raai':hcial
, B , •

I
e no consu rIO .1. Rn.t Nnna. : CLiNICA MÉDICA D. ADULTOS Caixa Poátal lfiO - luJa' Av. HerciJio Lns, 11DR. JOS:S: TAVAP..ES b'AVILA Ma�bado 17 �sqUlC," ." '.!'tra-,

.

E CRIANÇAS Santa Catarina. 1'.I.10,n.: 1lI48.
DR. JúLIO DOm IRACE..Wi.' CIRURGIA G.Rt.L

I deR���de���'a 2766 rua P iII t
Consultório - Rua Joio Piu-

11--------------------------" VIEIRA MOLE'STIAS NERVOSAS '.: Doença. de Senhora. - Procto- Couti�lj 4'

- r.,. en ii ,to, 10 - Tel. M. 769. D L D'!U:DIcn
.

MI!NTAIS - CLINICA Gl'iRAL /IOgla -. �Ietricldad� HUlea,
J • o

CLINICA0 I Con�u}ta�: Daa 4 à. ii laOT' S. r� auro aura
ESPECIALISTA a1l i Dr Serviço Nacional 46 D0811- ConsultorlO: Rua VItor ••i- \

ti
Resldenc18. Rua •• tli..... J'- •

OLHOS, .

ças Mentai.. 'eles n. 28 _- Telefonll; 1807. 'OLHOS _ OUVfD nior, 415. Tel. 2.81Z. Clinica Ger••OUVIDO!), NARIZ. GA'RGANTA Chefe do A b -1 t ., Hl '1- Consultai: Da. 15 1I01'l••m I "OS JU.:au:
I
._'--

TRATAlIINTO • OP.....O,'::.3 ne Mental
m � II ". -,�.

jdiBnte:, .

]i L-IARGANT.l DR. NEY PERRONE Especialista em moléstias de Senhoras e via8 uriná-
Intra-V.rmelllo - Nebdb.a. -, Psiquiatra do UoOa Jt"í _

I
ResH;llncla: Fone, 3.4ZI li

DO I
"'.UND Irias.

Ultra-So..'OIl C ,.' S 'A
11 Rua' Blumensu n 7] 1

R. GUEIB1EIRO DA J!ONSI:CA lU I(Trlta.e.t. •••1...... �.. °C'onlvauI atnt n..
I' , ... DoéNÇAS DO APAREI l:J0 DI

' Chefe do Setviço d. 01'ORI- FOI'("Udo pela Faculdade N.el, Cura ndical das infecções aiudas e cronicaa do
I. )

on BO erapll p. o ':'.<.1".0- E
. ,�- NO do HosritaJ d FI I ó II 1 d M d·

.

U' 'd 'd 1
'

..per.ç e "boqul. e cllrdiuol ln \7" _

G < 81'I\'O --,- ULCERAS DO a8- P'
.. e or an po I

I
liSo • "ICllla

.

Dlvanl a e a pareI ho genito-urinário em imbo8 08 sexoa
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..

-'

Oeulo8 - Moderllo r "I•••t. PI��O��1�Z���7P��/"lC"-C;:�··I:;·· GIA-DERMJ\.TO,LOGIA ir CLI- �Ii(Q� MA,iS MODlI:RNOS PARA, �1O DB J;�.N'lIIRO

I
Doenças do aparelho DI2'esuvo e d,O .tatema ••"0'('.

II. Oto-lU.olarlacol.. (-aa!u tu dai Iri à li li ç�� • "".� NICA G.ltAL I nA fAM:ENT" d.. DO.NNCAS Apertelo;oamente na "C..a d. Horário! 1071 ás 12 e 2lh áa 6
•• Eata••) I Iii I

• O.U c _.J.

DR JULIO PAUPI'l"'
da .ESPECIALIDADlI I gnune São Mienel" , ..

'

Bor'rlo da•• ai 11 04GJ:'a", • I mâr> A't G
.

ii
•.

.

u Çonsultas _ ".1. l!1anlll ».0 ' Prol. Fernando Paulino . ConsultOl'IO: R. TIradentes, 12 - 1°. Alldar - FOlle:
41.. UI li 18 "orl.. 'd ';: n\ II B��rlb.; � lI'lqlh__ FILHO HOSPITAL. Interno por I �"10s do S.mço 8246 _

CO!lluItllriot - Rua Vitor ••1- eRE;I:ôÉ'NcLL en.:.1 i;o� i(."II, I Ex interno d .. 20" entarin.rl:l A TARDE ,- daa , II' I
I

·de Cirl1Fgia Residencia: R. Lacerda Coutinho,' IS _._ (Chácararele. II - ,"ODe 18'71. 139 TII1.2901 e Servico d. ga6tl'o-enteroloscia I
no C0N,_SyL'lOlUO _" Prof..: P�!,'o d_ .ou,�a ,

R... - )tua Sio Jorre I' -, .
I da Santa Casa do R�o de Janairo CONS,ILTORIO - .'118 401 EstagiO por � ano na lbter- 40 Espanha) - Fone: 8248.

'on. 1411. DR. ARMANDO V� ! (Pro:l'. W. B:>rardinell!).
. IILHE�S nO ! '1 nidad_e - a�cola:", '

DR. SAMUEL FONS ....CA
I Curso de neul'ololti. (Prof. l .RE.,IDENCIA - ".UpII Bch- Prof, OtávIO Roarlgue. Ln;.

.. RIO DE ASSIS ;
Austregesilo). InIdt nO ll3 1'61,2166 Interno por ! ,.no do p, ntn

CIRURGIAO-DENTISTA no. SeniçólI de Clinlo:a ,..f,u.tll I Ex interno do HOlpíta: tutu. Socorro

Clinica - Cirurll.. - Prote•• d. A ... llltêncl. MunIcipal. Ih,,- ,nidade V, Amaral. DR. ANTON!O MONIZ ,OPERAÇOES
[)entiria plLll de Clltldllc!.. ! DOENÇAS USTEIlNA8 CLINICA DE ADUL'I '

aalo. X e h,fl'A�V.l'v.a. CLiNICA MÉDICA, DII CAU.N-: Coru\'ão. Estômaro, Int..iino, DE ARAGAO DOENÇAS UH ':;ENEOIL'.S
CIIDlult6rio e a•• idlncill .11& , OAB I ADOL'l'OS I· f\g>ldo e viall biliu'lll. Rlu, 0711- CIRURGIA TRISUMA'l'OLOGlA CONSUI,TAS: t-o Ho!pitc.l nt

'unando .adl.-do I. I - Alerela -
. ,!'iOI • útero. Ortopedia Caridade,' ,diariament. da2 8 iii

Tell1ona: 1111, __ ,
Con.ultórlo; ,Ru. l'htll.U ••-, 'CrJnlultó:rlo' V'iwr ...lt.d•• 1 Consult6rio: João Pinto, 18. 10: -

, .'
Conlultlll: da. 8,00 i, ll'.'I"badO.

7 - Coln5l1ha..... 11 li

I
ez,

",
Dft8 Iii às 17 diari"rnenta. 2" 3" 4" das 14 as 16 horas.

e du U,OO ,. 18 kor.1 18 boraa
'

Das 1 H àa 18 �oru. Menos !tos Sábado. no Consnltóriõ à Rua João Pinto
Elcluaivamanta com àor. mar- R••"dilncia; Rua Jtbrachai Uni-

,

'Residência: RaIO B('c&'au ao. 1 Rea: Bocaiuva 186. 111'. 16 (l0' anda)').
..... J1•• r�o;. , -- :fone: 17!l1 II Fone: li46B. I ll'onll: '.'lU. RES�DENCIA; .- R' a ruarb

Shutel. 129 -- }i<loriUJ611QllJ.

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO -

Rn .. Vitor Jleir"I.. , 110,
lONa: 21.'68 - Florianó�olb

1.>R. ANTONIO GOlfES De
ALMEID_\
ADVOGADO

. Restau rante Napoli
RUA :Marechal Deodoro ...
Em LagelJ, no !Sul' do Bru1l, O melhorl
De.sconto éllpectaJ piua 0., aenhorea Y1aJanCet.

'--------'----,,.----,----------

I
I

I

Lavando com Sabão

\?irgem Especialidade
da Cla. II'!IL INDDSIBIIL-Jolulllle. (marca registrada)

economiza-se tempo_.
e dinheiro

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

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Floríanõpoüs, Sábado, 30 de julho de 1955.

,

Seguiram-se na tribuna os H, (), )1 E. (\I O P A S S A D Odeputados Osní Régis, do ' ., "
" MEU FILHO, MINHA VIDA

PSD, João Colodel, do PTB, 30 DE JULHO (So Big)
'e Volnei C. Oliveira, do P. A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE: Direcão de Robert Wise - Produção de Henry
S. P., que deram apôio, em - em 1778, os hespanhóis abandonaram esta Ilha de Blank _"Cenario de John Twist, baseado no romance de
nome das respectivas banca- .Santa Catarina; �dna Ferber - Fotografia de Ellsworth Fredericks -

•

das, ao requerimento apre- á vista da feição que tomavam os negocios no Mus ica de Max Steiner.
sentado à consideração da Sul' a Espanha mandara uma poderosa Frota para Bue- Elenco': Jane Wyrnan, �terling Haydén, Elisabeth
Casa. nos Aires, com mais de ,10.000 homens, para desembarque Fraser. Martha Hyer, Walter Coy, 'I'ornmy Retting, Ri-

Congresso Eucarístico sob as ordens do velho e bravo' Pedro Ceba.Ilos, .hard Bevmer, Roland Winters, e outros - WB - 1953.
O deputado Lauro Locks,: Várias conquistas fizei:a este destemido guerreiro e MEU FILHO, MINHA VIDA é a terceira versão que

do PSD, ocupou a tribuna, outras mais dilatadas, contava ain da fazer, quando, foi �'lol\ywood faz, do famoso "bestseller" de Edna Ferber,
em seguida, para tecer con- assinado, na Europa, o tratado de Santo Ildefonso (outu- 1ue consquistou o premio Pulitzer de 1952.

ENLACE COUTO - LA PORTA siderações em tôrno do Con- bro de 1777) pelo qual os espanhóis se obrigam a resti- A história feita de encomenda para o grande públ i-
t gresso Eucarístico, e propôr tu ir a Ilha 'de Santa 'Catarina, com todas as suas depen- .o, especialmente o publico feminino, tem suas linhas es-

Ás 16.30 horas de hoje, na Igreja de Santa Terezi- a expedição de telegramas. den cias, e a metade do território do Rio Grande do Sul .irutu ra das em bases convencionais e a razão do seu su-

nha, na Pr. Getulio Vargas, terá lugar o enlace matrimo- Dia do Colono até o Rio Píratiui : conservavam, porém, as Missões do �'esso prende-se ao fato de atingir, em cheio, o senti-

nia l da Srta. Anna Maria Li�ramento Couto, filha do O deputado Mário Brusa, Uruguai, a Colonia e a margem setentrional do Rio da nenta.lisrno do espectador; aquele espectador que totn-

Sr. Mário Couto e exma, espôsa, com o Sr. Nelson Moritz da UDN, ocupou a tribuna, Prata. isa mais de 80% do publico que lota os cinemas.
La Porta, filho do casal Sr. e eSra. Felippe O. La Porta. após, para tecer considera- i Neste dia (30 de Julho de 1778), as tropas de Cebal- Desta forma, com o seu convencionalismo, com as

No ato religioso, serão padrinhos: por parte da noiva, o Sr.. ções em tôrno da data C011- los afastaram-se definitivamente da nossa Ilha de Santa .ítuaeões todas bem arr-anja d inhas o filme da Warner es-

Mário Couto e sra., Dr. Eurico Klettemberg Couto e sra.,
.

sagrada ao Colono Brasilei-j' (��'Lbi'ina;' .aria 'fadado ao fracasso absoluto.
Sr. Edgard da Luz Pereira e' ara., Sr. Carlos Augusto \'0.

.

- em ] 808, nasceu Joaquim José Inácio, Almirante Entranto, tal não acontece, devido a influência de
,

Selva Silveira e, por parte do noivo, Sr. Felipe O. La �ni'Versário da Constituição .da Marinha de Guerra do 'Brasil e Visconde de Inhaú- � grandes e excelentes fatores: Em primeiro lugar, a so-

Porta e sra., Dr. Arthur O. La Porta e sra., Sr. 'Dr. Ivo
.

do Estado I Iha; 'ierba e irrepreensível atuação de Jane Wyrnan, criando

Cauduro PiccoUi e sra., Si'. De, Renato Pimazonni e sra, O deputado Laert Ramos 1 - em 1823, as tropas portuguesas do Major Fidié, .im excépcional tipo de mulher "em cuja personalidade
Na parte civil, testernunharãq, para a noiva, Sr. Felippe v ieira, líder, da TJDN: ocu-I :10n1]10stas de 700 homens, no Monte da Ta.boca, perto de .e fundem muitas (138 qualidades earactei-isticas das
O. La Porta e sra., Sr. Naevio.José Amin e sra., Sr. Adol- iou-se, ��mbem, da t:'I?Un�, Cfl.XiRS (MrrrR.J;)hão), capitularam com o Coronel' Filguei- na is autênticas pioneiras"; e, em segundo, a, direção de

pho Nicolich Livramento e. Sra. Heloyse Livramento e, ao Jura crrucar a Presidência

I
nas ; 'lobel't Wise, que orienta a obra com energia, conseguiu

noivo. Sr. Mário Couto e .sra., Victor Moritz e sra., Sr. la Cas�. pela con�oc�\ã� .�:. - em 1826, junto à Ponta, deLara: e;n �,uenos Aires, 10 com esforço manta-la num nível de aceitável sobrie-
Dr. Gen. AchiJles Gallotti e sra.

una sessao extraor din ár ia . uavou-se o combate naval de Lara-Quihnes', entre a es- iade.
, O ESTADO", formulando aQS noivos os melhores fim de ser comemorada a quad ra argentina do Almirante Norton, sendo vencida, Além de Jane Wyman, uma ãtriz de valor e de gran-

votos de imensa felicidade, tis famílias de ambos sinceras li1ssagem do aniversário da :'e!a. esquadra brasileira; le �ersatilida.de (vid-e Canção Inesquecível, Farrapo
congratulações. �onstituição Estadual. - em 1842, o bravo 'General Caxias assumiu o, co-' Tumano) destacam-se no elenco: Sterling Hayden, como

Ainda o aniversário da mando das forças em operações na Província de Minas Jervus de Jong : Roland Winters (o velho agricultor, pai
nossa Constituição Gerais; Ie Roelf) e o garoto Tommy Rettiríg, que atua com sur-

O deputado OI ice Caldas, -

- em 1026, no Rio de J'an ei ro.c f'aleceu o General -reendente naturalidade, e qüe veremos brevemente em

lo PTB, ocupou a tribuna, 'Jauro. Severiano MüLler, nascido em Itajaí, neste Estado lois filmes da Columbia: CORAÇÃO DE MÃE, de Ru-
�m seguida, para rebater as 'e Santa Catarina, em 8 de Novembro de 1863., !olph Maté e OS 5.000 DEDOS DO 'DR.T, uma fantasia
falsas e habituais acusaç6es' ANrmÉ NILO TADASCO :olorida produzida por Stanley Kramer, c'om ,a sua ha-
'lo líder da UDN, deputadO ._ ....._ ...��'_ .. �.._-- .

1 t' t' d
,. 1 d a t' t· antu,a carac ens Ica e qua ue a e r � IC .

Lae�'t R. Vieira, dizendo en· Em papeis menores e mais esquematizados, apare-
tre outras coisas, que êle

(
.

B·bl. MN em: STEVE FORREST (irmão de Dana Andrews) fa-
havia feito o convite ao dep.

" om a I. Ia na. ' ao enqo o filho qllerido da heroina e Nancy Olson. A no-

'Laert, confol'me foi divul· -

'ata Mal'tha Hyer, como uma frívola e vulgar garota. da
�'ado pela Imprensa, para .....O .eDACulo lta roda, interessada especi::1hnente em enriqllecer o na-

'er designado para falar sô-
,

<'r.. �, ',... ,"
)�

noraelo, o maL:; rápido pos�ível, des.imcutnbe-se' ele 'SeU
we â �dala, na sessão extrâ· SARADO, 30 DE JULHO

\apel de forma sóbria, e satisfatória.
.

)I'dinárüi de hoje. Tel'mi- SO BIG é um filme em ÇJue Q "sct:ipt" não chega l1l!11-
lando sua breve 'oração, dis- Não julgueis para que não sejais julgados. ,(Mat..

oa a alcancar, o nível de qUldidade do tratamentô quê te-
,e, ainda, que se os deputa- 7:1).7:1-5. ebeu, esp�cialmente no que diz 'respeito a direção e ao
.los governistas não tiveram ENTRE_as minhas relações havia duas pessoas, um

. nag-nifieo trabalho de interprete de BELINDA.
'onhecimento da convoca- 10mem e uma mulher. A mulher cria que todo o mundo HOMENS INDOMAVEIS
:ão, na sessão anterior, da �stava contra ela; que ninguém gostava dela. Esta ati· (Silver Lode)
'efedda sessão extraordiná- euele mental foi se agravando até que ela tornou-se in·

Dii"ecão de Allan Dwan r- Pr�duç-ão Benedict Bo-
da, era porque os ditos �eiramente deprimida e retiro�l-se da 'sociedade, entregan-

,caus -"Cenário Original de Karen de Wolf - Fotogl�a
deputados compareciam à 10-se a solidão e ao desespêro. 'ia (em Technicolor) de Joha Alton - Música de Louis
ássembléia para' assinarem O homem a que me refiro, resolveu cedo na' vida a

Forbes. Elenco: John Payne. Lisabeth Scott, Dan Du-
{ fôlha de presença para julgar liberalmente os motivos e conduta dos outros. Se

['yea, Dolores l\foran, Emile Meyar, Robert Warwick, /
Ião perderem o "jeton" e fôsse possível tirar duas conclusões a respeito dos atos' C J AI H 1 J M

.

"ohn Hudson, Harry arey r., an a e
.

1'., orna
Ivoltavam para as casas sem :lheios; uma digna e recomendável, outra indigna e peca- \nkruill e Outros.

tomarem conhecimento dos minosa, êle preferia não chegar a qualquer Juizo. Admi- RKO Rádio _ 1954.
assuntos legislativos. tia que, no que diziam ou faziam, tinham pelo menos, Não é preciso esforço para se notar a grande seme-

Com'linicação do deputado boa intenção. Não aninhava em seu coração a suspeita do
hanca entre SILVER LO'DE e o memorável HIGH NOóN

João Colodel mal no seu próximo, até que fosse plenamente demons-
de F�ed Zinnemman, semelhança que se' restringe apenas

O deputado João Colodol, traclo que êl'e estava errado.
LS situacões da linha dramática, porq�, em qualidades I

,íder do PTB, em explica- Em muitos casos, seus' semelhantes justíficavam l'tística�, a disbnda entre as duas obras é de grandes i�ões pessoais, comunicou plenamente a sua confiança nele. Assim êle evitava
,roporções.

:}ue só poderá apresentar o muitas dôres de cabeça e muita desconfiança; adquiriu O diretor Dwan, veteraníssimo, e de quem já não se
relatório da Comissão de In- muitos amigos que foram auxiliados por sua amizade e

�sperava nada, dada a má qualidade de seus últimos fil-
quérito que foi à Canoinhas confiança. a tornarem-se indivíduos realmente bons. h d t

- d' '\mes, c ega a surpreen er; nota-se, na cons ruç�o �s ce-)1pUl'ar irregularidades COm
nas de Silver Lode, o seu esforço constante no ll1tUltO de

l'eferência ao comércio do O R A ç Ã O realizar um bom filme: há uma movimentação de came-

trigo-papel, depois que o
ra, nervosa e continua', em grande trechos, como exigia a

,leputado Benedito T. de Permite, Senhor, que sejamos caddosos e perdoado situação psicológica' da situação, há a mane,ira correta
Carvalho, da DDN, e mem- ):es .. em tôdas as nossas relações com o próximo. Que po- como se conduz quasi todo o elenco, há a boa qualidade
')1'0 daq,l�ela comis,�ão, co�- n!�:l.mo3. ":IU prática na no.ssa vida diári.a a regra áU!'ea e da fotografia de John Alton enfim, há vontade de se fa- filareça a Assembleia Leg'ls- vIvamos ,a altura dos maIS altos conceitos do Sermao do

zer cinema de boa qualidad{ Apesar disso não se comie
ativa, para pôr sU,a .assina-' lVIonte .. Quere�t1os ser mensageiros ile Cristo, e espalhal' Iguiu o ,objetivo visado. Porque? E' a velha história acon- I
tura naquele relatorlO. ;eu remo aqlll na terra. Em seu nome. Amem.. I tece com Alan Dwan o

mesn,10 que aconteceu cOm Rober� f
,------.--��-.- PENS1�1\'IENT.? �ARA ? DIA, .

Wise em Só BIG, ou seja: o diretor constróe as cenas cornT
. Se Deus me a.)uda, nao Julgarei temerariamente a I inteligência, cria a necessária progressão dramática e, na

ninguém. hora de a).'rematar, a sequencia fracassa devido as falhas ')Wilhi.rd J. Nash '(Michigan) do "script", que no caso de HOMENS INDOMÁVEIS, a- /

(GENITOH ])0 GENERAL OCTACILIO TERRA presenta, para problemas dificeis, soluções implausiveis I'URURAHY) e algumas quasi infantis. , _

t a d· t M·
.

Por esse-motivo, SILVER LODE, um filme que tel}v

ura eClme'n O e Issa b�n, s mõmen�os, cenas bem arquite,tadas,. en;,
.

c,onjun�r "-
..

� . nao cheg'a a' ser o que se chama "bom fIlme ; e apen�
O. 1L10 B. .C ..tem o profundo pezar de participar aos

I
uma obra de interésse relativo,·e que deixa no ar a ptl

amigos do exmo. sn1'. General Octacilio Terra Ururahy, . sibilidade de qúe Allall Dwan .a.inda venha a realizar l'il<-
o falecimento, dia�26, às 13,10 horas, de seu genitor, 0- ! filme ma.is completo e com virtudes artisticas mais bem

. I, "

cOl:rido em s.ua �esidência, à rua Barbosa n. 229 � .Cas-' definid:s, pOi: pelo que se :viu em HOME�S, �N�OM_�,.cadura -

Dlstr,lto Federal, e cOl'ivida-os para assIstirem I VEIS, ele esta apel1as preCIsando de um BCl'Jpt

malsià cerimonia re1igiosa (missa solene) a ser realizada na sobrio e mais consistent.e.

I
Catedral Metropolit:ll1a, no dia 2 de agôsto, às 7,30 horas. I

.'
..' Darcí COBUI

,.)
AVENTURAS DO ZE-MUT.RETA

o ESTADO

Sociais
Visita das haras ta,rdias

QUít;�do eu te vi chegar, não sabia quem eras ...

Muito tempo fiquei te olhando com surprêsa,
na hora em que advinhei, depois de anos de esperas,
que era tua e111 meu lar a última brasa acesa!

Eu sempre te esperei no umbral das primaveras;
com mil aclamações para a tua beleza!
Mas vieste no inverno, entre sombras severas,
e em silêncio te de do pão da minha mesa ...

Tu trazias nos pés, nas mãos e no teu rosto,
os humanos sinais do sofrimento, posto
que em tua boca em flor todo o perdão sorria!
ti;',,�.,�".,

E li no teu olhar tanta confiança calma,
que mais do que em meu lar te hospedei na minh'al

ma!
Nunca pensei que assim tu fosses, alegria!

ANIVERSÁRIOS amiguinhas, O ESTADO SE

�ssocia formulando os me·

Bhores votos de felicidades
, FAZEM ANOS, HOJE:
- sra. Ondina Schmidl

Gerlach, es'posa do sr. Ben

lamim Gerlach alto comer,

eiante residente em Sãc
José;
! '- sta. Ruth Souza, fUll'
çionária da Prefeitura Mn ..

�licipal de. Itajaí ..

I
_ Milton Cesar Pires ';

!
- menino Carlos Alber

lo de Campos, filho do sr,

dando Campos;
- menino Rodolfo-Sérgio
ilho elo sr. Rodolfo Silvei·

Dr. José Medeiros Vieira
Transcorre, nesta data., o

aniversário nata-licio do nos

so conterrâneo dr. José Me
deiros Vieira, advogado e

diretor 'de "A Gazetilha" de

Itajaí.
Figura marcante no cená

rio,da imprensa catarinense
o aniversariante vem-s€ fir
mando como' jornalista .. de

escól, comb'ativo e 'que, pêla
sua cultura, tornou-se' um
dos mais 'prestimosos ele
mentos.
:Muitas serãe, por certo, as

homenagens ql1e lhe serão

tributadas, às quais O ES-
TADO se associa. menÍ)l� Heloisa Hele·
Sta. Ma,ria de Lourdes M. na, filha do sr. Higino Fran·

Vieira �isco das Neves
Vê transcorrer, nesta dá- - sra. Rute da Costa Ben,

ta, mais uma primavera na to, viuva: do saudoso cont.er
sua venturosa existência,. a' râl1eo Capitão Qliirino Ben·

prendada e gentil se.nhorita to;
, Maria de Lourdes Medeiros - sr. Eneas Moreit'a, grá·

" Vieira, diléta filha do sr. fico da Imprensa Oficial do
Alfredo Xavier Vieira, e Estado.
sua e·xma. espôsa d. Cidoli- .

- sra. Celeste Franzoni
na Medeiros Vieira. Pinto, espôsa do sr. Adolfo
Às muitas felicitações que Pinto, e funcionária do 111s

receberá _por tão grata efe-
I
tituto de Edu,cação Dias Ve

méride, de suas colegas e lho.

Convite
Nelson Moritz La Porta tem o prazer de convidar os

parentes e pessôas de íntimas relações com sua família,
para assistirem, hoje ás 7 hOi'as, lia Igreja São Francisco,

.

a Missa que mandará celebrar P01; ocasião do 29° aniver
sário de casamento de seuy.-'-flui:\l·ídos pais Felippe O. La

)pori:! e A élia ol'ta.

------�-,_ -_.--_

Passa tem.po. - (cO Estad'o)�
POR OlULDO

- ('22) -
CHARADAS SIN'COPADAS
a) No "rio brasileiro" caiu uma "mulher" - 3 - 2-

b) As "Publicações" estão "certas" - 3 - 2

ENIG:MAS
Envaidecer-se.
Vida ,de martírio.
Conversar fiado.
Grhnde porta.
:Mandioca!.
Que tem forma, de anão.
Alpareata' (pop).

- Envazamento.
Conceito da coluna centra.l: Banco de areia no alto mar.

'DECIFRE 'SE PUDER

Complete os nomes das cidades sulinas, você terá
uma localidade no Estado de São Paulo.
- - U -U. - JB - IRÃO. PRE - O. - ANTOS.
Respostas" no próximo número.

Soluções do Passatempo (21):
CHARADAS SINCOPADAS: a) Pragata - prata;
b) biboca-bica.
ENIGMA; Pinta; tddi; vício; trono; reter; moído;
junto; enojo.
DECIFRE SE PUDER: Macaco.

'Na Asse'mbléia Casa.cos de Pele a CrS 1.840
, Sessão do dia 27 , Si todos 03 gêneros, especialmente os de primeira

Lid-a e aprovada a ata da 'neees;,;idride, sofressem de quando em vez, baixas de pre
sessão anterior e lielo o ex- I ços equivalentes a certas reduções feitas 119 ramo de
ped ierite tiveram início os modas e confecções; que bom não seria. para os consumi
trabalhos, n� hora regímen- dos bolsos dos consumidores ...
tal, sob a, presidência do Agora mesmo um importante estabeleciménto co-

deputado Braz Alves. mercial de nossa praça está vendendo tailleurs de belo
Voto de p-esar. deito, bôa qualidade e esmeradíssima elegância a 635

O deputado Paulo Konder cruzeiros, casacos de.Iã a 345 e 385 cruzeiros e até casa- .

Bornhausen, da. UDN, ocu- cos de pele, casacos de lontra a 1.840 cruh�iros.
pou a tribuna, na hora do Realmente, muita, muita razão teve outro dia uma

expediente, para propôr distintissima dama da. nossa sociedade, quando deplorou,
constasse em ata, um voto após ter pago manteiga na base de 96 cruzeiros o quilo,
de pesar pelo falecimento, não vender também "A Modelar" êsse produto alimentí
.em Joinville, do Des. Nelson cio, pois só possivelmente assim baratiaria de preco ...
Nunes de Souza Guimarães. ---'-----.

..

Auxiliar de es-critório
Competente

Precisa A MOT)ELAR

Compra-se
Terreno ou çasa velha

imedjações do centro.

IInformações na A Mude-
I lar.

'

31

'CINEMA: arte que utiliza como meio dea imagem
expressão. _

Reunindo todas as artes para a formação de uma

nova é, por isso, dentre todas, a mais. complexa".

./

r

l

1

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Sábado, 30 de julho de 1955.
- ---------------_------ --_._._ ..

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

t
�

Torneio "Nelson . Maia Machado"
-,

Em' continuação ao Torneio dos Clássicos, domingo serão disputadas as seguintes partidas: Avaí x Caxias, nesta
Capital; Figueirense x Carlos Renaux, em Brusque; América x Palmeiras, em Joinvile; Olímpico x Hercílio Luz,
em Blumenau e Ferroviário x Paysandü, em Tubarão,
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••Iii••••••O•••• f� 0..,.,.·& •

..
• ·&..&·· 8.68•••860.&18••••0•••••••••••••••a..' � .

"O Estado Esportivo'
......................................................................................................................................

No Programa:
Atual. Atlantída, Nac.

CAMPEONATO DE AMADORES EsperançosBs chegaram �;�;�:.�l�t�O����;.

Se �s con,dições do g�à�ado permitirem, esta tarde no, estádio d� F.,C, F. ao Rio os calarinenses rA�3oI8!a�..
sera realizada a segundo rodada do certame amadorista, constaníe dos

. �IO, 28 (v. A.) -:- Os c�- Mas não acreditam, também, tIi��E�Y:::N
_ Sterling

a.

ta. P' t ·-1 I,' I
r f ti - d � I I �' A t

a

-

carrn enses que disputarão em derrota, na prova do ,MEU FILHOseguin es Jogos: OS a e egra, ICO x ven avo e riS x .. us na rs quatro páreos abertos i "dois com", mormente de- MINHA vmÁ
________ .IOS Estados ("quatro com", pois de sua grande vitória

O PAULA RAMOS PROSSEGUE N·A Mano.el S,'lvel'ra fala a·· imprense 'dois com", "skiff" e "'out- em Pôrto Alegre. Por seu
.

. ..... .

rigger a 8") chegaram es- turno o "sculler" Manoel

CAMPANHA DE RECUPERAÇÃO
\

carioca sôbre a grande regata perançados na vitória nas �ii����'a d�ca�����l��'�:l-a��
'luatro provas, devendo-se Vilella) que tem como o

destacar que os páreos em, grande adversário o vascaí
que maior dose de esperan- no Medina, também acredí
-ça se acham possuidos, são ta na possibilidade de vitó
o "quatro com" e o "oito". ria.
..
_ -...-. .,;......, -

_ _._. ._ ,...-�• .-• ..,_�-,JII4.. ..

Vencedor de mais um torneio o

Fernando Raulino

Escreveu: IVI. Borges lidado pelo árbitro. Note-se Escreve o "Diário

cario-1diZ
da sua condição magn í-

que a própria torcida tiju-' ca": fica para a vitória, porém,
Grande é o esfôrço que: quense reconhece a incapa-j "Todos os adversários são dentro dágua é que vamos

vem fazepdo o técnico Wal- i cidade do apita dor, tendo o

I
sempre perigosos. Qualquer vêr".

dyr Mafra, no trabalho de proprío técnico tricclor re- descuido e lá se vai nossa "No sul tenho executado

recuperação, física e técnica cebido desculpas dos díni- i esperança de vitória. Não um bom programa de trei
da equipe tricolor. Os inten- gentes e torcedores daquela, resta dúvida que o vascai- namento. Meus constantes
sos treinamentos de física, cidade pela má atuação com I no Mediria é a grande f'êr- "p-eg-as" com o "oito" dá es

coletivos e individuais são que fora dirigida a partida., ça da

d
rova. Eu, sim é que peran ça, porém sinto que

feitos diâr iamen te, só ha- Esteve portanto o Paula Ra- sou adversário do grande não estou em boa forma
f I âb d E I d V t t té M I' d

. Escreveu: Walmor Dilsonvendo o ga aos sa a os. s- IlfOS impossibí ita o de ma-I campeão. ou en ar ven- ecmca. uas a ian o a mi-

pera o técnico recuperar a riobra r à vontade dentro da, cer, para isso é que vim ao .ha vontade de competir Ie Moraes.

equipe, devendo fazer a cancha, jogando apenas pa-I!Rio". 'ou tentar vencer. Sei que
O Ipirariga Futebol Clu-

t di t .

d ·I)· M I Sil
. .

t " II" 'ie, fez realizar mais um

mesm,a �e apresen ar
. la� e ra cumprrr parte e seus ISS e

,

anoe ." l ��ra, o erei ou ros seu er a en-
. do público em graude for- treinamentos, uma vez que I

"sculler' catarinense, logo 'rentar, porém, Medina é a forneio de clubes varzeanos,

ma por ocasião do próximo era impossivel fazer valer a ao descer do avião, que o 1l'eocupação... E Manuel que teve como palco o gra
.� 'd' .

id d fI ti I 1 FI
.

'I'
-

... ·1·
, -

d 'nado da Vila Operária no

J�go e� ql�e sera a versa- sua superrorrqa e" .re e Ir trouxe c e, orranopo IS, p�: ::>1 verra, que e campeao o

1'10 o Ftguerrense. no marcador, Va.lério cons- ra essa 'Regata Noturna, 'double" no último sul-ame- domingo p.p., cujo desen rro-

Domingo, jogando contra tituiu-se num espetáculo a

I
de domingo. . 'icano, concluiu sua pales- lar passamos a divulgar :

o Titadentes, de 'I'ijucas, o parte, demonstrando melhor FORMA r-a com o repórter, dirigiu- Corno abertura prel iaram os

Paula Ramos venceu por um -fórrna fisica e técnica. A "Não estou completamen- lo-se para a Sede Náutica quadros do União e Limoen-

tento a zéro, num gol espe- equipe tricolor, já melho-Ite em forma. Comecei a pou- lo Vasco, onde está concen- se, vencendo o segundo pOI

racular de Wilson. Já nos rada, mostrou que vem se co tempo os treinos no .rado." conseguir maior numeres de

primeiros minutos mostra- recuperando rapidamente e "skiff", todavia físicamente tentos na cobrança de pe-

va-se a equipe tricolor com espera o técnico que in ten- estou bem, e nos 2.000 me-

S -P d 4
nulidades maximas, por-

boa disposigão, manobrando 3ificando os treinamentos, Itros da raia olímpica da La-
. ão e ro x ----.-----

bem na meia cancha e dan- muito breve co-locará o time I goa, VOlL,COl1COrrer, sem dú- Aos 39 I11ÍJ:lUtoS novamen-

do :l impressão de que ven, .10 seu verdadeiro nível téc- i vida. Não viemos ao Rio, vi- 8otafGgo 2 ·r.e Badoca eleva o placard
ceria facilmente o jogo. Aos 'lico. Em Tijucas jogou as- sando únicamentei a vitória,

.

....
v para 4xl e aos '14 minutos

dez minutos Wilson abria a ,im o Paula Ramos:
.

LeIo; antes o nosso objetivo, é Prelia�;am domingo á tar- numa falta fora de area con-

contagem, seguindo a equi- Nery, Damiani e Jaime; prestigiar êsse empreendi- de na Costeira as equipes do �ra o time local, Osn1 cobra

pe o mesmo ritmo de jôgo, Ney, Valério e Jacy; Wil- mento da Federação Meho- Botafogo e do São Pedro 10- ,� nlarca o 2° gool do bota-

embora não pudesse ampliar l' son, Betinno (depois Pitola) politana de Remo, em seu ;al. Eogo.
d

-

t 'L' 580
. ,.

d f d As 15,15 horas foi inicia- No vencedor gostamos deo marca 01' por con ar com Torrado, Marreco e ete alllversano e un a-

um atnque fraco, uma vez
I
(depois Betinho). ção, em promover a regata da a partida, sendo o 1° Mm'oca, Anú, Nilton os ou-

que a a ausência de E'dio, noturna".. tempo bem disputado, ten- !:ros regulares.
Sombra e Pitóla comprome- Caravana x llanen.�.E MEDINA AINDA do terminado em branco. Nos vencidos, Osny, Pe-

teram seriamente o sistema .) "Não sei do estado dos Após 15 minutos de' des- dro, Augusto foram os que

de ataque tricolor. Contudo, Domingo, frente ao forte
I
concorrentes, a não ser pe- eanso voltaram as duas se sobressairam, os outros

era o Paula Ramos o dono esquadrão do Linense, vol- lIa leitura' do DIARIO, ,po- equipes com mais técnica e com altos e baixos.

bsoluto do encontro nesta tará a se exibir ó onze do rém, uma coisa é certa, Me- fibra. As duas equipes alinha-

rime ira. fase que terminou Caravana, esperando-se um' dina' é a minha pr�ocu�a- Ans 5 minutos Ferrinho ram assim:
.

d Ih I I'
I • 'lb,re o "placal'd" pal'a os 8a-o Pedro -. Mal'oca,om o marca 01' que e era jogo sensaciona e equi Ibra-

. ção. E' um campeão, e am-

ávoravel pela contagem mi- do. Local: campo do extinto' da o seu último tempo de �ocais, e aos 10 minutos Anú, Nini; Alvaro, Nil-

ima. Na etapa complemen- tiro de Guerra 40. ,7'50" para· uma rai� pesada, Miro aumenta para 2. tQl1, Ferrinho; Valmir Le-

al' os tricolores voltaram à Mesmo inferiorizado' no beta, Badoca., Miro, Juca.

ancha para enfrentar um V E' N O E' 5 E ' :nar<;ador os botafoguenses I Botafogo _ Agripa, Pe-

advei.'sário que já estava do- -
. lão desanimaram, e aos 22: dro, Lauri; Osni Flavio 01'-

minado e não constituia Vend�-se uma Propriedade em Capoeiras, medindo :ninutos Hamilton assinala! lando; Pereira, Augusto,
mesmo perigo. Resolve então de frente, 34 mts e de fundo' 558 mts.

.

Sobre a mesma .) 1° gol dos visitantes. Marinho, Hamilton, Jeca.

o Paula Ramos modificar o acha-se construida uma casa de material (nova) em per- O conjunto botafoguense Juiz da partida foi o sr.

eu jogo, procurando a too. feito estado de 'conservacào, medindo a referida 100 cr'esce em campo, mas os 10- Valdir.

o custo ampliar o marca- mts2, sendo as dependê'ncias seguintes: _ três' (3) edis reagem e aos 35 millu- Na Preliminar venceu o

.lor. Foi então que a equi- quartos grandes, uma (1) sala de Visitas, uma (1) sala tós Badoca marca o 3° gol botafogo pela contagem de

e de W. Mafra' encontrou de jantar, uma (1) copa, uma (1) cozinha e parte Sani- se�ldo que nesse lance fa- 3x1.

um verdadeiro adversário t.ária 'completa com água encal)ada. lliou o guardião AgTipa. Escreveu: W. Lohmeyel'
dentro da cancha na pes- Além da

..c,asa possui a l'-eférida propriedade, uma

sôa do famoso árbitro "Na- Fábrica parzi'Éeneficiamento de Madeiras e Constru�
valhinha" que não hes�f�;�p de Móveis, tendo a mesma em seu interior os sequin
em anular tentos,' assinafáf tes Maquinários: _ 1 Serra de Fita, 2 ']'upias, 2 Fura
'mpedimentos, marcar pe-:; H-eiras, 1 Serra Circular, 1 Pleina Galopa, 1 Torno de
alties etc. Valério teve um ·í�la'dGira de Lei, 1 Torno de Ferro, üma Serra Tico-Tico
ento anulado, conseguido de e üfn esmeril. Todos os maquinários são motol'isados.
aneÍl'a: espetaculaI:, "tê:hdo Tratar ua Firma Russi, Leite & Oia. Ltda, .\\ita ao

Wilson ampliado corh mais Cais Frederico Rolla, esquina P>3dro Ivo ou pelo Telefo
utro que tambem era i-iiiVa.:' ne nO 3694. Nesta.

Pronta 'Entrega
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, , .- '.�.� c A nova agência da Real Ae9.'ovias em Florianópolis, fica- :
rá localizad:r a.: fi:",
.R·ua:· .' ' ' nO : . ;�:"lEdífício

'

:
' : . . . . . . . . . . . . . . . .:. í

. Qual o último "slogam" da Real Aerovias? �:
I
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DEistàque o cupom abaixo remetendo para: Real Ae-ro
vias _ Rua Cl'nselheiro Mafra, 6 Florianópolis, e candi
date-'se a uma passagem çle ida e volta às famosas Cata
ratas

-

de Foz do Iguaçu.
.

('mil '0 Já famo.'o teclado Facit em 2 fi.le.iras.
lJIST1UEUIDOR.ES; PAl�A STA. CATARINA

1 _j .. 1

CASA FEEHNANDO, LTDA.·
"

Ilna Saldanha Marinho, 2 - ex. posl.al, 467
Fone: 3878

Teleg-ramas: "Canan"

]fL,ORI.ANOÓKQ�IS

quanto no tempo normal
verificou-se um placard de

igualdade. No segundo en

contro o Ferroviario ven

ceu por dois ten tos a zero

a equipe do Western, e no

terceiro jogo o Fernando
Raulino venceu o forte con

junto do Botafogo, pela con

tagem de 2 a 1. Nas parti
Ias finais entre os vencedo
:es, jogaram inicialmente
.Jimoense e Ferroviário, ten
lo sido eliminado o Limoen
.e caindo por 3 a 1, elas
;ificando-se para 'enfren tal

.

la' final o Fernan,do �Rau
Uno, cuja pa1'tidà' vamos

:1na!izar, nos . seus pl'inci:
cluis detalhes: A partida te
le o seu inicio bastante e-

1uilibrada, jogando as dua�
iquipes em igualdade de

condições. Entretanto é o

Fernando Raulino, que, por
intermédio do seu atacante
Osni, abre a contagem aos

20 min utos, para 6 min uros
nais tarde o mesmo Osni
lmplia-la para 2 o marca

dor em favor de seu clube:
O Ferl'oviát<io reagiu valen
temente, porem seus atacan
tes eram facilmente domi
nados pela retaguarda alvi
·Jerde. Seguindo o seu ritmo
10rmal de' jogo os rapazes.
Raulinenses, fazendo jús a

ma superioridade conse

;ruem aumentar para 3 a

zero, tento Consignado por
Olaido: Com essa sequencia
Je goals a equipe do Fer
:lando Raulino: apenas pro
�urou assegurar o resultado
1ue lhe era favorav�l, dan
do margem a reação adver
;aria, que assim conseguiu
o seu primeiro tento, sendo
J seu autor o joga.dor De-
quinha. Na etapa comple
mentar as equipes voltaram
a cancha _com o Fei'nando
Ralllino procurando fixar o

marcador e o seu antagonis-
ta tentando a todo custo di
l1inuir a diferença, e esta

l'ealmente veio, quando Bit
te-ncourt cobrando l1ma fal
ta nas proximidades .da
grande area, E ecr;etou o se

gundo goal para .as suas co

I'es. O jogo a base de passes
curtos posto em pratica pe�
los Raulinenses, prejudiéou
bastante o conjunto e dava
margem para que o Fer
roviário se armasse lutando
denodadament.e em busca d.o
empate.
Entretanto era o Fernan

do Raulino que depois de
uma se1'Íe de fintas e passes
no setor canhoto, consigna
va o seu quarto e ultimo
tento, por intermédio de
Hazan. Nada mas houve de
,anormal, a não ser o tercei
','o teilto do Ferroviário, que
diga-se de passagem, foi
uma equipe que soube va

lorizar a vitória do seu ad
versário. Venceu portanto
me:recidamente' o ·torneio . o

O ESTADO

CINE SAO JOSE
As 3 -r--r- 7,30 -- \;),30 horas.
Bob HOPE _ Virginia

MAYO Walter BRE-
NANN em:

A PRINCESA E O
PIRATA

Technicolor

No Programa:
Cine Noticiario. Nac.
Censura até 5 anos.

As � 8 horas.
Bob HOPE _ Vir'gln ia

MAYO Walter' BRE-
NANN em:

A PRINCESA E O
PIRATA

Technicolor
No Programa:
Vida Carioca. Nac,
Preços: 9,00 _ 4,50.
Censura até 14 anos.

As 4 _ 8 horas.
1°) Noticiario da Semana.

Nac.
2°) PALACm DAS PAI-

XõES Com: Willian
Ching
3°) EM DEFESA DA LEI

- .Com : Charles Starret
4°) TAMBORES FEITI

CEIROS 11/12 Eps. _

Preços: 7,00 _ 3,50.
Censura até 10 anos.

As 5 - 8 horas.
Scott BRADY ._ Joyce

HOLDEN _ John LUND
em:

DESAFIO
-

Technicolor
No Programa:
Vida Carioca. Nac .

Preço�: 9,00 � 4,50.
Censura até 5 anos.

As 8 - horas.
1°) Cineland-ia Jornal.

Nac.
2°) A MASCARA DO

VINGADOR em Technico
ldr Com : John Dereck
3°) PALACIO DAS PAI

XõES _ Com: William
Ching
Preços: 7,00 _ 3,50.
Censura até 14 anos.

MAGNIFICA RESIDENCIA
com AREA CONSTRUIDA de

309m2, situad.a na Rua Feli
(Je Schmidt 113 .

Facilita-se parte do paga
mento.
Tr�tar com o proprietário

Dr. Guerreiro da' Fonseca.

quadro do Fel'nando Rauli
no,

.

que alinhou os seguin
tes jogadores: Carlinhos,
Ventura e Hildebrando, Al
ves, Frecle e Jaime, Santos
CMandico) Olaido, Osni, Al
cino (Waldyr) Hazan. O
Ferroviário com: Nilton,
Bittencourt e Donatilho,
Walter Osnildo e Jeremias,
Neri, Dega, Lessa, Cesa:r e

Saracura. O Sr. Norberto
Rodrigues dirigiu o prelio,
tendo se conduzido regular
mente. -

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Flortanópolis, S:i bailo, 30 de julho de 1955.

,E C I T A L.IE C I T L.l;"-
..•........•••..••..••••••••...······_..·_..••..•__··-

rlZODE.,mEITODA",,,dO o dormruoLi. .,,"üoan- lGiZO Dr DIREITO DA'"' 1 d t t d intí ,i RO' FUnCI·O'na'rl·o CI·Vlal MI-II·lar e I
v ,\�tA :pA COMARCA DE .e sôbre o aludido terreno, VAR� - 'FEITOS DA FA- ��:����Ci:�t:n�e�I::ãO edoI�1�-! II ,. I

-

FLORIANÓPOLIS .cando citados, ainda, para ZENDA PUBLICA DA CO- nistério Público. Procedida H

.1· Pesso-al de' oh'ras II.0 prazo legal, apresentarem MARCA DE FLORIANOPO- justificação e julgada por

EDITAL D:!J; CITA.ÇAO CO� .ontestação, e para seguirem LIS sentença, pedem sejam cita-

I O PRAZO DE TRINTA (30, L causa até final sentença, dos pessoalmente os contem- • •

.

b 1 I' D E.laaI de citação com o pra- :DIAS o re as penas c e ei. a-se tantes acima apontados, o
•

NOEL 'DE t 1 d C ('
. zo de trinta (30) dias DA O

-

Ó
•

O Doutor :MA " presen e o va 01' e r",... Orgão do Ministério PÚbliC;)'I:
C MISSAO RH ABONO •

LACERDA, Júiz de Direitc i.l00,00. cruzeiros, para o fim - EDITAL
e o Serviço do Patrimônio da ••

Não é justo que se responsabiiize êste ou aquele partido. Todos são unaru- :
Feít d termí

-

d I d O doutor Manoel Barbosa - mes e r I
.

1
-

da 4:1. Vara _ erros .

a !e arrnmaçao a a ça a. União, bem como por edital •
m econ tecer a necessic ade e estão dispostos a votar favol'áveis à concessão :

Fazenda pública _ da Co- -rotesta-se provar o alegadc de Lacerda, Juiz d�Direito
os interessados incertos para: lo ABONO e também conceder os meios pleiteados pelo Governador. ••

.
'

Ii denoí t
_. da 4a Vara - Feitos da Fa- • Is'

-

d 1
-

-

marca de Florlanopo IS, orn os epoimen os pessoais -ontestarem o pedido, se Í) •
00 nos provam as ec araçoes dos candidatos ao Govêrno do Estado, Dr. •

d S t d d t t .enda pública da Comarca Francíse
.

TI 'G 11 .. ,. I PS
•

Cal)ital, do Estado e an- 2 in .erresa os, e es emu quíserem no prazo legal, ,� .ri
I o

'. a. cru, pc-o D e PTB c Dr. Jnrge Lacerda, pelos Parttdos Coliga- •

f d
.

t
.

D A t ,e Florianópolis, Capital do " los abaixo u
'

it •

ta eatadnu, na orma a .nas e VIS oria, . e . es a- para todos os termos do pro- •
-. ,'" �. -anscrr as: ..

t FI
. .

li .!:stado de Santa Catarin3, ., "Aí' f' 1· E
•

lei, etc.
'. Deferimen o. 'Ioríanopo I:' cesso, até final, sob pena ele e

rrmo ao uneiona rsmo do stado, que se eleito, d:uci absoluta preterên- �
.

d 95 F
. la forma da lei, etc. • 'in à situa

-

d
.

I A
-

i de maio e 1 5. rancisco revelia, pedindO desde já os.
- .. • l ..çao o mesmo, envranc o a ssembléla Le&-islat.i�a n necessarta mensa- =

.e Assis. RóI de Testemu- Faz saber aos que o pre-
.upücantes seja a ação jul-.S �'em de pedido do Abono, com o índtspensável aumento de impostos tã-o só para. •

toní 1 d sente edital de citação, com êste fit
.

•

lhas: 1) An 01110 Manoe li
-

iSada procedente, para o fim.3
�, 1 n. •

'1
.' ) prazo de trinta dias virem. E

. .

1
.

fI
-' .

d •

iilva, nrasüeíro, VIUVO, ope- de se proceder a transcrtcào ••
xercerei a mm la 10 ueneia e governador, se eleito, junto aos deputados •

)li dele conhecimento tive-
. .

h
.

t
-

arto, residente a rua Arac; 10 Registro de Imóveis, me- QII
-lue seguirem a mm a orien a(.'< o para' a concessão do Abono". ••

N 2) Ad lf .em que, por parte de José rit (
'az Calado; S/ : o o diante o co:npetehte manda- e

Ass.) FRANCISCO B. GALLOTTI :
_

tartíns, brasileiro, casado, laldino Vieira e Manoel Gal-
d O olícantes protestam • •

dino Vieira, na ação de usu-
o. s SUl

'.
' 1. . ,

- •

omerciante, residente no- por todos 0S meios de prova •
"Sou francamente Favorável ao Abono ele Emergêncla. Se eleito, tomarei!l •

ab.-distrito do Estreito, f: .apiao que requereram pe-
em direito admitidos, inclusi-: iniciativa de auscultar, em mesa redonda, não só os representantes da classe in- !

I 'ante êste Juízo, lhe foi $liri-. • teress la t'd j'/' li' ..
-

ua Sapé, S/N: 3) Cami c. -e depoimento pessoal dos o
�', aus com os par I os po rucos, com a revídude necessárinva fim de flue se- :

'erís, urasileiro, casado, mi- ;ida a petição do teor se
.onstantes, sob pena ele con-: ia soluci.on::u'io, mediante amplo e leal elltcntlimu,tn, entj'e Uil correntes purtitlá- ..

Atar, re3ielente a '-rua Souz�, ;uinte: Exmo. Sr. Dr. Jui"
'esso, -inquirição ele testemu-! rias, quer do Govêrno, quer da olJosiçáo, prohlclll:, Ile Liü magna relev�ncia }l:l.l'a :

Je Direito da 4a Vara: Di- 'II' ' (]ev()'a'l� c'ass 1
. 1 "1' :

jutl-a, S/N; 4) Omero Eli<t� nhas, juntada ele novos do- I.
_. o. ,.. I, e (OS serVICtOrCS IlHD ICOS.

.

t b'l
.

casado, ·;em José Ga.ldino. V.ieira e
t' t' a b'

O Estará, assim, apto o Gov.ê1'!lO a enviar uma rdê1l5!1c,''',l1 q'le, l'e'·leil·'l'·lo ,os •.

en ura,
.-

rasl elro, cun1en os, VIS -onas e l' 1-- •
"'� , ,. ."

"

lIncionário públiCO federa! I �a��el Galclmo Vlell�a, b:':- tramentos, etc., tudo confor-: jnstas :ispil'açtíes da classe, e ti'!ulu2iÍndo, igualm.ente, o pensamento (te todos os :
.posentado, residente no ..;Ile.llos, casados, lavradO! (S

me necessário fôr. Dando � I IHlrtidos, niio ycnha a sofrer qua1tluel' délonga ,''la sua tram.ita«:,ão }leio Leg·islativo·'. •

'Ib-ell',.tl'ito do Estreito a rua
reSIdentes no lugar Morre (As') J-·f'GE LAfTERDA •

_ v t t d R'b' presente o yalor ele •
:>. u:-' '-'

'
•

ouza Dutra n. 40. Todas as
Jas Pedras, (\is ri o o 1el-.

•

'ão, desta Comarca, por seu ]1'$ 2.500,00, P. P. Deferimen· • Falln aI Cl GIl' B h
'

ti

testemunhas conparecerão to. (RóI ele testemunhas: •
'. -.0< , ) 1:lS o o\'el'na� 01', rmeu orn ausen, nalco reSpGilsr.vel, enviar !

:1dvogado abaixo-assinado • M I �b 1 C oi:! 1000
-

_lclenpendelitemente de in- lO) _ Theotino João COI'elei·- e
i ensagcm {O .. ono (e 1'9' ,DO. •

.imação. Em a dita petiçã:.. ,doc. junto) que sendo pOS
o, brasileiro, casado, lavr.a- ": Tudo o que se disser cm contrário ao que ::ifil'm::mlOiJ aCll'iHl lião passa de ex- :--

uidor de dois terrenos, a )IOI'a"'-", de
-

oi proferida o seguinte des- 101', residente no lugar Mor- • ! • "au e nlagogm.
-

.

. mixo descritos, desejam legi • ()
> I

)acho: A: a conclusão. Flori8
Umar essa posse, de acôrd, ·0 das Pedras, distrito de Ri- , Ass. Helladio Olsen Veiga

,}polis, 15/5/55. !Assinado) )eil·ão. 20) Francelino I Roberval Silva !

vIanoel Lacerda. Subindo os
·om os artigos 550 e 552, d:

oão Cordeiro, idem, ielem,30
Antônio Matheus Krüger ;

utos a conclusão recebeu (
Cód. Civil e 454 e seguinte

_ Cirilo Agostinho Gonçal-I
Eliani M. Souza Sant.os I

t d 1 D··
lo Cód. ele Pr. Civil - Veem AleI'no T. (I" SI·'."n, •

-!ruin'e eSI)ac 10: lSlgne !es I'deIII I'deUl (So-bre es
� ".

� )01' 1sso, pela presente pro ' "

- •

� o Sr. Escrivão dia e hor�:
�or a competente ação d, ampilhas estaduais no vaIol'

NOT"
:

,ara a justificação, ciente;. de cinco cruzeiros e cinquen- • <1: - A presente publicação deixa 11e ser feita nos jürnais DIARIO ti)

Ilsocapmo, no jecurso d8 • DA TARDE A GAZ'Vi''I'"
. ..

s partes interressadas e .- ;a centavos, inclusive a res- ••
• �

... ."1 e VERDADE, em virtude de os mesmos se negarem a

I
.1'. Promotor Público. Floria

lual, E. S. N., Provarão: 1)
t d S '1 P' divulgá-la, ainda como matéria. paga.

_ Qué Galdino Manoel Vi pectiva axa e aueeu· •

,ópolis, 18-5-55. (Assinado �lica Estadual). Florianópo- :
A COMISSÃO !

ira, pai do suplicante, er
-

,lanoel Barbosa de LaceI' is, 21 de junho de 1955. (As- •
•

t
ossuielor elos segt.intes imó· . ••••o.· .. '"' ,,, o- ,,"''''a.'''-'''.'''''''on:. '''-••• ''''•...,.'''' ''''•• ''' ''' ,�

...

la. Julgo por sen ença
eis: N. 1) Um terreno si te sinado) PP. Clarno G. Gal- _ - - -... .,. ---- - .. -- ..

.

ustificação de fls. el�
10 lugar Areias do Rio Ver- letti, Advogado, Enei. Rua Vi

jue é requerente Mari tor Meireles, 60. Fone 2463.
1elho, distrito do RibeirãCl,

Custódia Fernaneles, a fil
esta Comarca, com 110 m.

Em a dita petição foi profe-

de que surta os dentes e le
te frente na estrada públi-

rido o seguint'e despacho. A.

5ais efeitos. EXPQça-se 'a, por 400 m. de fundos o�
á conclusão. Florianópolis, 21

11a.nelado de citac.ão aos con je J'llnho ele 195" (AS'I·llUdo·'
uai.;; faz com João Manoel

- J."
.

,

:rontantes do inióvel er .Manoel Barbosa ele Lacerda..
'inho, confrontando a Oeste,

rente bem como ao Diret,.; 3ubindo os autos á conclusão
om Maria ele Oliveira Cor

'o Serviço do Patrimônio ti 'eceberam o seguinte de.3jJa-
leiro e a Leste, com JO>il

um lado, ao norte, com An - Jnião, e do dr. 4° Promotc
Jaldino Vieira . .N. 2) Um ter-

toni{) FadeI e João Albino ?úblico, na qua1idade do R.�
eno sito no lugar Areias de

Teixeira; do outro lado ao .)resentante do Ministéri
;Iar Grosso distrito do Ribei

Sul, com Ieliomar Cana Ver 'úblico, e da Fazenda do E&
ão, desta Comarca, com (22

ele. 3) Mas, -er11borá 'poss-uin- ;ado; para contestarem o pe inti e el�as-' braças ele fren
, do, mansa e pacificamentl lido, querendO no prazo le

,e, que faz no travessão go·

COill o "animus sidi habendi" �al. Outrossim cite-se po
.

_ ai, com dos herdeiros d�

por mais de trinta anos, ná. )dital, como o prazo de tt'in
'iello P�res, por trezent().

tem a súplicante, qualque. a dias, os interessados iI:
:�OO) braças de fundos mai

titulo formal, dai pr�lltel1dej. 'ertos, citação essa que de
u menos, oS quaiS faz COl'_

legitimlll' sua posse, - nm Terá ser feita na conformi
erras elo Dr. Henrique Be

termos do artig,o 550 do Cóeli 'ade do ·art. 455, § 1°, do Có
enhauser, confrontando

go Civi�. Para dito fim re- ligo de Processo Civil. Cus )este com o mesmo Dr. Hen

quer !l clisignaçào do dia, ho aS afinal. Florianópolis, 1,
·iq�le Berenhauser e a Lest"

ra, e lugar, para u justHica �e junhO de 1955. (Assinado ·om José Martins Filho. 2

ç§.o exigida pelo urtigo 45 vIanoel Barbosa de Lacerei:
__ Que esses terrenos o refe·

elo Código de Processo Civil íuiz da 4a Vara. E, para qu' ·ido pai dos suplicantes ha-
.

na qual deverão ser inquiri hegue ao conhecimento dt
ia recebido da seguinte for-

elas as testemunhas do róI a odos, mandou expedir o pr'! na: O primeiro, conhecidJ
baixo. REQUER, outrossim ente edital, que será. fixád_

amo o terreno elas Areias do

depois ele feita a justifica .
o lugar de costume e publi

_ •

1 d
Uo Vermelho, de seu tio.

_, citaçao pessoa os :ado na forma da lei. Dad, \1anoel Vieira Cordeiro, l

mencionados confrontante� � passadO ne3ta cidade à,
nal, por sua vez, o tinh:1

do Ministerio Público e o Do l'lorianópolis, aos vinte dia telquirido em 1897, de Ma
,

minio ela União, e por editah to mês de junho do ano d( lOel José Antunes, conforme
de trinta dias os interessa - nil novecentos e cinquentf.

. ,scritura que vai anexa, pas·
dos inp.ertos, todos para a- ) cinco. (1955). Eu, Vinicin

'" :ada pelo ·ento Escrivão Dis

conpanhar ps termos da pre - Jonzaga, Escrivão, o subs xital do Ribeirão; e o segun-
sente ação de usocapião, d�- revi. (Assinado) Manoe lo, conhecido como o terre-

pois ela terminação do prazo 3ar'bosa de Lacerda, JuÍz dl
no das Areias do Mar Gros-

dos editais, nos termos do )ireito ela 4a Vara. Está con-
30, por compra feita em ..

art, 455 do Código de Proces- arme. O Escrivão. Vinicius 1923, a Francelino Cordeiro
so Civil, por meio da qual de- Gonzaga. e sua mulher Maria José da
verá ser reconhecido e decla- Silva Cordeiro, antig'os Pos-

,eiros do imóvel, confornw

Jocumento que tambem vai

anexo. 3) - Que o falecidJ

pai dos suplicantes, Galdino
Manoel Vieira, sempre pos
mido como seus ditos imo

leis, e por sua morte eSSfl

posse se transferido aOS S�l

plical1tes, sendo que a !i1es

ma vem senelo exercida po�'
mais de trinta (30) anos

,em oposição nem interrup
ção, tendo exercido sempr?
não só os suplicantes comú

também seu pai atividades
I sala de jantar finissima com.IO peças, bar todo es- agrícolas n03 eitãdos terre

nelhado. nos. 4) - Que embora p03-
I dormitório de casal novo, completo. suindo os imóveis, por si e

I colchão de mola, de casal. seu antecessor, durante �l1aid
]. grupo estofado, finissimo, novo. ele trinta anos, mansa e pa-
I grupo de cadeiras de corda. cificamente, com "animus si-
5 camas patente, de solteiro. bi habendi", não teem os su:

Diversos' transformadores e estabilizadores de cor- plicantes c competente títu ..

rente. lo de propriedade, pelo qu·'.
7 desejando legitimar essa pus

se, conforme já foi expostfJ,
'1-..0 meio legal e a ação de usI.l·

capião que por esta iniciam.

completo. Nestes termos, peclenl mui

respeitosamente a V. Exa. se·-

ja servido manelar clesigl1f:Ll' GREGO - LATIM
dia e hora para a justifica- , MATEMÁTICA· E FISICA

ç�o prévia, mediante inqUiri-I Dr. 01'1'0 FRIEDMAN
çao das testemunhas abaixo-! Rua Cristovão Nunes Pi-

(Alêncla 0" Rio de Janell'o t- em Belú Huri1:ontfl com trile_l'O m1)tllo aU

'I'roladas
_

___�_..,-_�_�_a-'-I"_�_I.I_JO_COnl :II I!:Ulpri!fls c'iIJ "':rao$portf'.s lU'Al'n 6a r'.Q»ml� �/".)
i:1. < ,que cOiuparecerao res, 21. _

Ir. ...... ,,�. - ,_" '"

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

'lorianópolis, 23 doe j-u11-aJih..Gc � _. -----.!-I!!!..J1IJlg'l:aruac i,nédi�o no rádio-catarinenSe!

_955. (Assinado) Manoel La.. Uma produção D. N. Polidól'o
.

l'roximo ao Lira Tenis,
com duas salas, três quar
tos, copa, cosinha e banhei

__ . _,__ .

ro, eom completas e novas
; instalaç·ões, a1uga-se com

PA,""--'-,,-·--·------.--c---O---,-·-1-1 ::�!;��:ç::dO��t. '��:

?t(- fIlA'� TODD� 1i:Gosinheira
/

I '"
,. nOS \I.4P'FJO· t:. I Precisa-se �e uma, na rua

L J L::tcerda Coutll1ho, 13.

%f.t I ���!�::.'am�l�t�s::��a).

» ... �

j Resfnou-se 1
�

aos que G

de citaçãc
trinta (30�

FAZ SABER

presente edital
com '0 prazo de

dias, virem ou dêle conheci

mento tiverem que por parte

de Maria custodia Fel'nan

des, na ação' de usocapi�o
em que requereu perante es

te Juízo, lhe foi dirigida a pe

ticão çlo teôr seguinte: Exmo

Sr:. Dr. Juiz de Direito da

Quarta Vara. Maria Custo

rlia Fernandes, brasileira,

viuva, clomé3tica, domiciliad!;

e residente no.sub-distrito d<

Estreito, nesta Capital, PQl

seu assistente judiciaria a

baixo-assinado e conforme

procuração inclusa, vem pe

rante a V. Excia. expor e re·

querer o seguinte: 1) Hi mai�

de trinta anos, por si e pO'

seus antecessôres, possui [;

saplic:\nte como seu, no sub

distrito do Estreito, a ru::>.

Souza Dutra S/N., sem qual
quer interrupção e sem qual·
quer oposição um terreno,

com sessenta me.tros de freno

te por quarenta metros df

tundas, anele tem sua resi

dencia, pois ali construiu

urna pequena casá de madei

ra e formou urna chacara ele

onde tira os meios lndispen-·
sáveis a sua substancia. 2) o

Imóvel em questão tem as se
guint{'s confrontações: Fren
ic na rua Souza Dutra onele

mede. sessenta metros (60,
Fundos com herdeiros de Jo

ão Damasceno da Silva; de
·110: Desi?;ne o sr. EscrivJo
-lia e hora para a j ustlfic!1-
'ão, cientes as parles c o

toutor Promotor Público.

·erda. Sentença. Vistos, etc!

íulgo po!' sentença a justifi
�ação ·d� fls e fls., em que são

equerentes José Gal<lino Vi

,ira e Manoel Galdino Viei-

a, a fim de que produza 0,

eus devidos e legais efeito,.
.

�xpeça-se mandado ele cita·
'üo ao confinante· elo imóv)l
�m qllestflO, bem como '1.0

Diretor do StJrviço do Patl'\
nônio da União. e ao elr. 4"

·.�romotor Público, na qua�l··
jade de representante elo

Ministério Público e ela Fa-

�enda elo Estado, para todos
�ont03tarem o pedido, que
:endo, no prazo da lei. Ou

tros&im, citem-se por edital
eom o pra'lo de trinta (3D)

dias, os interessados incer

tos, citação essa que deverA
ser feita na conformidade
do arÚgo 455, � 1°, do Códi·

go de Processo Civil. Custa&

afinal!. Florianópolis, 18 de

julho de 1955. (Assinado)
Manoel Barbosa de Lacerda,
Juiz de Direito da 4a Val:a.

Vende-se
E, para que chegue ao co

nhecimento de todos, man

elou expeelir o presente edi

tal que será afixado no lu

gar 'do costume e pllblicad:)
na forma da lei. Dado e pas
sado nesta' cidade de Floria··

Uma casa no Estreito à Rua Sousa Dutra sem nú

mero, preço 30.000,00. Tratar na mesma com o sr. Pedro
Francisco de Souza, ou com o sr. Romeu Santana antigo
cobrador desta Redação.

nópo!is, aos vinte cinco .dia"
do mês ele julho do ano de
mil novecentos e cinquenta e

cinco. Eu, Vin�cius Gonzag�,
Escrivão', o subscr vi. (Assi
nado) Manoel Barbosa de
Lacerda, 'Juiz ele Direito ela
4a Vara. Está conforme. O

Escr�vão: Vinicius Gonzaga,

YENDE-SE�RGENT[
PECHINC,Hil

-

Vende-se uma casa de
material à Rua Bento Gon
çalves nO; 8.
Base 80 mil.
Tratar FREDERICO VE

RA.
.

I radio 'l'ransoceanico de luz e pilha, 8 valvulasc,
ialxas. .

ê
-

1 radio "Filips" holandês, 10 valvulas, 7 fai;as.
I aparelho eletrico para barbear
I aparelho de porcelana inglêsa, de jantar,
I mesa para exame genicologico.
1 autoclave à querozene
I fogareiro "Primus" novo.
I fogareiro eletl'ico de 2 b caso

Vêr. e tratar em Itaguácú casa da Torre, com Dr.
Carlos.

- ,

Café Nacional.'

LECIONÃ

STOP,,,III li •

fiEM NO CENTIW DO� "DIAL"

910 klcs.
E Olr('A A PARTIR DO PItÓXIMO. DIA 1°

(TA HORA DO DESPERTADOR"

Na sua emissora
RAmo DIFUSORA DE LAGUN.'\ - .zYH-G

D!1s 6;30 da manhã às 8.GO horas
DIA 1° DE AGl\STO

f'

A HORA DO DESPERTADOR"

Emprego
i'�ra 1Jma auxilIar de escritório com prática de dati-

lografia e contabilidade.
Preferência a quem conhecer ülglês
Tratar na Gerencia do Cabo Submarino.
Rua .Toão Pinto, 26

YfND[-Sf
MAGNIFICA RESIDENCIA

�om AREA CONSTRUIDA de

J09m2, situada na Rua Feli

pe Schmiclt 113.

F'acilita-se parte do paga
mento.
Tratar com o proprietário

Dr: Guerreiro da Fonseca.. -

CASA

é excelenteo "Sa tosin"

para combater

qt.:ências dos

as conse

resfria�os :

rritações _ dos bronquios,
()�;\es. Gatarros. Peça ao seu

r'arrnaeêlltieo "Satosin', in
,I icado, nas traqueobron
quites e suas manifesta
ções. Sectativo da tosse e

�xpectoran te.

Expresso Florianópolis LIda.
1 ranspotfe de- cargas eP.1 geral-cotre

c '

FlORIANOPOUS..· CURJTIBA E SÃO� PAUlO
.

-

MA'i'ltlZ: FUiRIANOPO�.JS FILIAl.: SAO PAULO
Escritório:

Vls('(m,if' 10 i1!o Branco

1�2/36)
HlJa Padre Roma 50 - Terrl'r}

: Depos1to:
H.ua Conselheiro Mafra n. ll!')

Fones: 2534 - 2.535

Caixa Postil.l, 435

End. Telegráfico: I!:ndereço TeJegrá..ílC')
Sant1dra e 1'ranspolla

......iJ-':'_
Sandrade e Tran:;poli,�

-o-

A "enlda do Ji..:stado HI8tS/7(!

'telefone: 37 -lIO-IH

São Pllulo - Capital - Sf".
Endereço Telegráf1CO'
Sandrade e Transpolla

-o-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o PREFEITO
I � e seus Companheiros de Jornada
Na noite chuvosa de quin- reumao, afim de discutir as- ;lJstolo, Baldicero Filomeno,

ta-feira, os amigos do sr. Os-I suntos de ínterêsse elo mu- Valdemar Vieira e srs. Acy
mar Cunha, aqueles que, di- nícípio. ·Jabral 'I'elve, Jnbel Sampaio
reta ou mdiretamente, parti- A reportagem observou a Cardoso, oustavo Neves Fi

ciparam da esplêndida cam- presença das seguintes pes- lho, Domingos· Fernandes

panha que o conduziu à di- I soas: Prefeito Osmar Cunha, D'Aquino, vereador João Na-I'
ORDEM DO DIA

reção dos negócios da comu-I vereadores Armando Valéria vegante Pires, dr. Dib Che- Vai anexa, com todas

na, promoveram animada I de AS3is, Antônio Pascoal A- rem, João Nilo Vieira, Norton materias aprovadas
,...,...- _ "V'�.-<- ._.". -.-�._._•••••__ _••�,1". _..,_ -�-.J Oliveira e Silva' e Nestor Car-

SOCIEDADE CULTURAL FRANCO�BR1A-
SILEIRA DE SANTA CATARINA

segurança e clareza, a quan- Causaram extranheza na

Las perguntas lhe foram for- Assembléia Legislativa e nos

muladas. -meíos políticos da- Capital, a

Veiculou -se, na ocasião, a modalidade posta em prática.'
idéia de ser formado um co- agora, pelo PDC, em conse

mité pró-candidaturas Fran - guir novos elementos para as

�isco Benj amin Gallotti e suas filehas, a troco de

José Miqmda Ramos para o 'VANTAGENS", já supera

Governo do Estado, no senti-
do de proporcionar à Alian

ça Social Trabalhista mais
um elemento a trabalhar pe-·
;a vitória nas eleições a se

rem realizadas a três de. ou
tubro, Todos foram concor·

des, no decorrer ela reunIão,
em que é preciso que aPre·
feitura obtenha a inclispen
savel _colaboração do Govêr
no estadual no sentido de le
var a frente seu plano' c1f
trabalho em benefício d,�
nosso município,
Folgamos em registrar ta:

fato que, sem dúvida alguma
demonstra o interêsse dos fi·

migas do sr. Osmar Cunhp,
pela sna admiriistração, a

qual, com o apôio elo Govêr ..

no do Estado, terá extl'aOI'
dinário impulso.

.

[m memória de Getulio Yar�as
o Fogo SimbóHco.:de São Borja à Porto

Alegre. Passeata de Silêncio
� PORTO ALEGRE, 29 CV.

I
bem como nos diretorias do

A.) _ Dentre as homena- Cruz Alta, Tupanciretã, Ju- PTl3 da- Partenon, Floresta c

geris que estão sendo prepa- lia de Castilhos, Santa Ma- Passo do Feijó. Na entrada

radas para reverenciar a me- ria, Cachoeira do Sul, Rio
I
da Vila elo IAPI, no Passo,

móría ele Getúlio Vargas no Pardo, Santa Cruz, Venancio ela Areia, será feita uma con

pr imeiro aniversário de seu Aires, Taquari, Montenegro, centração popular para re

trágico de s a parecímento, Caí, Novo Hamburgc.i. São cepcionar a Chama Votiva,
destaca-se a corrida com o Leopoldo.. Esteio, Canoas e de onde seguirá uma passeá

fogo simbolico, organízada Porto Alegre, onde chegará ta de silencio até a Volta do

pelo Comité Popular Getú - no dia 24, Nesta capital, ha- Guerino. O dr, Manoel An

lia Vargas, em São Borja. verá diversas solenidades, tonío: Vargas, prefeito da ca

no dia 21 de agosto, e

atra-I
destacando-se as que serão pital, já concedeu a Banda

ve�sará os municípios de São levadas a efeito na Praça da Municipal para abrilhantar

LUlZ, Santo Angelo, Ijuí, Alrandega, Volta do Guerino, .rs solenidades programadas.

Florianópolis, Sábado, �o de julho de 1955.

CLUBE DOZE DE AGOSTO
Eleita a nova Diretoria

Confórme anunciámos,
Conselho Deliberativo

°I
do

Clube Doze, esteve reunido

õa. feira "à noite para a esco

lha da Diretoria que terá de

reger os destinos elo Vetera
no no bienlo de 55-57.
A grande maioria do Con

selho compareceu e funcio
nou sob a Presidencia do
nosso Presado amigo, sr. Jo

sá Elias e secretariado pelo
esforçaclíssimo consócio da
brilhante sociedade sr, Ma

noel Gonçalves que tanto tem

se elevado no conceito dos
demais associados, pelo seu

trabalho eficiente e contínuo.
A reunião especial, decor

reu com a máxima cordialida

ele, tendo sido reeleito por
unânimiclade, o nosso precla-
1;0 conterrâneo General Vi
eira da Rosa, que tem de
monstrado uma ai ta capaci
dade a testa dos destinos da
tradicional sociedade, , ,

Após a escolha, houve uma

vibrante salva de 'palmas
sendo o General Vieira da

A seguir, terminada a ses

-ão, foi oferecido um drinck
1, todo o ilustre Conselho, que
.anto tem prestigiado todas
is ações àp Presidente Ge
ieral Vieira da Rosa.
A nova Diretoria eleita é

t seguinte:
Presidente _ Geri. Paul')

Gonçalves Weber Vieira da
Rosa

neíro.
O sr, Osmar Cunha, na 0-

;:JOrtunidade, fez um ligeiro
.ialanço da sua administra

,5.0, dando conta aos seus

»mlgos de tudo quanto vinha

realizando em favor ela Ca

pital de Santa Catarina, Es

.lareceu diversas questões a

tíl1ente::; ao seu trabalho na

)refeitura e respondeu, com

Rosa, vivamente
mentado.

cumpri-

� i�q, Lo Vice-Presidente _ Jau- Dê acôrdo com as dírectí- res da cultura francesa; ses-

___� ..; 'o Dentice Linhares vas dos Serviços Culturais da sões de leitura de teatro, de

2,0 Vice-Presidente _ 08- França, encontra-se já íns- música e de cinema; exposí-
. A TEMPERATURA aldo dos Passos Machada talada a Comissão que, ror- ções de arte e mostras cul-

Com o vento-sul que caiu , Conselho Fiscal mada pelos Srs. Desembar- turais; organização de uma

ante-ontem nesta cidade, a CeL João Eloi Mendes gador Hercílio João da Sil- biblioteca com serviço de

temperatura baixou grande- Hermes Guedes da Fonseca va Medeiros, Prof. George revistas de cultura gerul ,e .de

mente e seg-undo ouvimos do Àri Mafra Agostinho da Silva e sta. especialidade; e, natural-

Encarregado da Estação Me- Emílio Guasco Lisabeth Gallotti, secretarta, mente, as atividades de ca-

tereológíca, a mínima tempe- se encarregou, depois da re- ráter social que serão anun-

ratura registrada pela ma- Suplentes ::ente visita do Prof. Philippe dadas na devida altura.

nhâ de ontem, foi de 6 gráos Greffet, Inspetotr Geral ch\ As inscrições para os cur-

acima de zero, o que/ não Lo Suplente _ Cap, Gil-
:�lliance FranGaise, de p1'o- 30S infantis, elementares e

deixa de ser um record para Jerto Silva
. 'mover entre nós a fundação adiantados, que funcionaráo

a nossa ilha. Segundo nos 2.0 Suplente Wilson
da Sociedade Cultural Fran- todos êles em pequenos grll-

declarou ainda', há muitos e ;chiefler co-Brasileira. ;1OS, para perní.itil' o maio�'

muitos anos não se registra 3.0 Suplente _ Alv:lro E.. aproveitamento, encontram ..

em nossa terra tal fenomeno, ioli Vasconcellos Vindo ao encontro elas exí- se abertas desde o dia 1.0 de

A máxima ating'iu a 89 gráos 4.0 SÍlplente _ Alvaro Ro- gências do nosso meio cultu - Agosto até o dia 10, nas Li-
.

ele humidade, com

ventOSl'
ere ral, traçou-se para a Socie- \Irarias Lider, Anita G:ll'ibal-

contin'ios d(l quadrante sul.
. j daele um programa de traba- :!i, Central e Xavier; na Ca-

Náo é atôa que todas nós Oradores lhos de que fazem parté cur- sâ 'd� Santa Cata�'ini1, onde

estimas sentindo esta· baixa Dr, Wilmnl' Dias os de língua e literatura também serão prestadas to-

t�lO encomodativa,
.

Dr, Renato Ramos ela Silva, francesa, em vários graus de das as inform{1()ôes, das 9 às

_,,,,�<-� 2.diantamentto, incl u i n d o 12 ..horas; na faculdade d eFi-

••••••••••M•••••••••••••••••�8••••••••••••" !
com atenção especial cursos losofia, acha .. se à (liwosiçã�1

D M' 1 Nunes Ferreirc.',
para principiantes e para

I
dos interessados, das 15 a.,;

r. 19ue
<_ ..-. ""

crianças; palestras e confe- 17 horas, o Prof. Agostinho
Ck�t. d� Clinico e Ex.A •• istente da Cc.doira d" Clinico rências sôbre todos os secto, da Silva, l...

P.ydüatrica do E, M, C. I. H,-' 8••••••c•••••••iôI••••e�IUI'.i{j••e••CJ.�iIlec;._,tletil\'!Jfj
,- .

PRIMEIRA EXPOSiÇÃO FILATE'LICA
Inauguração hoje� ás 10 hpras, no

Clube Doze de Agosto
Constituirá, sem dúvida, O material a ser exposto

a�g�ma, motivo de intensa será distribuido da seguinte
júbilo para a cultura catari- fórma, na conformidade do

nense, a realização da Pi-i- artigo 18 do respectivo Re-

meira Exposição Filatélica guIamento:
ele Santa Catarina, cujo áto PRIMEIRA DIVISA0 paga em cruzeiros a impor-

inaugural está marcado pal'a BRASIL tação elas quinhentas mii

hoje, às 10 horas, nos am- Grupo 10 _ ImpériO, pa- I
toneladas de trigo em grão

pIos salões do Clube Doze res, ternos, blocos, quadras,' que a COFAP acaba de su-

--_,- ele Agôsto, varieelades, novos e usados. I
gerir ,a Comissão Cons,ultiva

Como Assim, com toda solenida- Grupo 2 _ República,' do Tngo, do Itamaratl, pa-

Je, teremos hoje a inaugu _ idem, idem. ,ra regularizar o abasteci ..

racão da Primelra Exposição Grupo 3 _ Comemorativo;) menta do mercado brasilei

Filatélica e Numismática, SOl) em quadras, novos ou usa-! 1'0, A compra vai ser feita em

o§ auspíciOS de todas as As.. dos, com ou sem variedades,
i c1�uzeiros, de acordo com a lei

sociações Filatélicas do Esta- Idem, com carimbos do 1.0. an:e�'i�ana que permite a

a-Ido, patrocinada pelo sr, Go _ dia ou carimbos especiais, qUls1çao de excedentes agn

vel'nador. Grupo 4 _ Aéreos oficiais, I colas dos Estados Unidos em

Durante os dias de hoje, a- avulsos, blocos, quadras, va- moedas dos países adquiren

(Trâbalho do Serviço �o Professor Gustavo de Rezende -Calonia .Banhã, 1° e 2 de Agosto ps-' riedades, novos ou usados, teso
,-

"erá ser visitada a exposição Grupo 5 _ Aéreos pal'ticu- ,-��--,:_�_.-:-:.::._��':.-:..�._�����,!
de Psychopatas - Mulheres --=Engenho de Dentro (IUe promete êxito sem pr�- lares. vclopes com carimbos etc_)

cedente, dado o granele nú- Grupo 6 _ Aérogramas, Gnfpo 17 _ Diversos.

mero de expositores de sêlos Grupo 7 _ Carimbos co- QUINTA DIVISA0

e moédas, que se inll'creve- memorativas em geral. Especializados, motivos etc.

cam. Grup.o e _ Diversos, Grupo 18 _ Esportivoc.

Nota destacada é a de que SEGUNDA DIVISA0 prupo 18 _ E3portivos,

estará à disposição dos inte- AMÉRICAS Grupo 19 _ Filatélicas

1'8ssados, no local da Exposi- Grupo 9 - Todo o conti· (Exposições, centeriários).

:ão, um carimbo postal co- 'nente ou um ou 'mais países Grupo 20 - Panamerica-

memorativo, com data mó- especializados, nus.

'leI, para ser utilizado nos . TERCEIRA DIVISA0 Grupo 21 _ Religiósas,

dias 30 e 31 do corrt;nte 'e EUROPA, AS IA, AFRICA, Cruz Vermelha, Beneficien-

í° ele Agosto próximo, ca- OCEANIA tes,

rimbo êste autorizado pelo
I

Grupo 10 _ Um grupo dos Grupo 22 _ Folhinhas e

Elemento dcslleitaclo, corroido pela \nveja, andou Departamento dos Correios e países da Europa, Asia, Afri- envelope3 filatélicos.

assoalhando pelas esquinas de Florianópo1i� que o doutor I TelégTafos, conforme Edital ca ou O;;eânia, Grupo .23 _ Outras espe

Miguel Nunes Ferreira, Direiol' do Hospital Colônia San- n. 31, publicaelo no Diárjt) Grupo 11 _ Um só pais cializações não previstas nas

íana, não é psiquiatl'a. Oficial da União, de 10 de da Europa, divisões 2a. até 5a,

Ni10 é verdade. O aludido facultativo, no Rio de Janei- Junho do corrente ano, I Grupo 12 _ Um só país da O ESTADO se congratul:1.

1'0, prestou serviços. na Colônh de Psicopatas pura muihe- I Ainda por -Decréto do Go - Europa e ou suas colônias, com a Comissão organizado,

te",. no Engenho ele�ntl'o, : verno do Estado, foi auto!.'i-I Grupo 13 _ Um só país da ra, bem como as demais, for-

Foi Chefe de Clínica da Cadeira de Clínicas Psiquia- zada e ofieializada a emissá') . Asia, Afriéa ou Oceânia, mulanclo votos de franco <;

Ü'ie� da Eswla (le Medicina c Cirurg'ia do !tio de Jãneil'o, I de uma artística folhinha co-I' .QUARTA DIVISA0 ,xito, que bem merecem, peh

pelo espaço ele 3 anos, Assisiente da l11esma Cadeira dll-I memorativa, em clua::; CÔ1'0S,: AEREOS EM GERAL
i
oportunidade de tão aprecia-

t 2·
.

1 í t"{ d d I t' '1 I (t B '1) I".' ela ejuão u til Exposic._ão, .que,
)':111'e anos, quanc o eve 0}101' uni( a e e ministral' o �l qua rara. um ?e o comc- exce o raS1 e

Cm'so Oficial da matéria. rnorativo obliter!ldo com o
i

Grupo 14 _ Universais,
.

por certo, elevará no ceni-

O clichê acima estamlJado evidennia a verdade dm, a,cima citado carimbo espe- I Grupo 15 Aérogramas. rio cultural do Brasil, o va-

fatos. I ela!. I Grupo 16 - Inteiros (el1- lar da cultul':1 barriga-verd!:'
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Na Assembléia
las, n03 meios po.:ltLc03 mais
evoluídos.

di> dia 28

Lida e aprovada a ata da
sessão anterior e lido o ex

pediente tiveram início os

trabalhos, na hora regimen
tal, sob a presidência do de

putado Braz Alves.

ORDEM DO DIA
Discussão e votação do

_)rojeto de Lei n. 8-55 (ane
{Q 'os ele nrs. 7-55) _ Auto
.íza a aquisição de áreas de

.erras, no munícípío de Rio
lo Sul, clestinada à constru·

.ão ele um grupo escolar. A

provado,

VOTO DE PESAR PELO
FALECIMENTO DO SR.

VICENT� SILVEIRA

O deputado Lauro Locks
do PSD, ocupou a tribuna na

110ra elo expediente, para en ..

caminhar requerimento pro'

pondo constasse em ata um

voto de pesar pelo falecimen

to, em Palhoça, do Sr. Vi
cente Silveira. Coletor Fede
ral Aposentado e pai do de

putado Ivo Silveira, do PSD.
.om a expedição de telegra
nas a03 s-us familiares.

Discussão e votação do pa
cecer exarado à. indicação
:11'. 6-55 _ referente a cons

.ruçào ele prédíos escolares

.m Tangará, Aprovado

Discussão e votação do pa
'ecer dado à -indicação nr.

lI-55 _ Instalação ãe uma

\gência Postal Telegráfica
,111 Trombudo Alto, munící ..

_)io de Rio �o' SrlL Aprovado
Seguiram-se na tribuna, os

depu !Ja cIos Laert R. Vieira,
da UDN Rubens Nazareno

Neves, do PDC, e João coto

dei, do P T B, nada darem

9,p010 ao requerimento do

Jeputaelo Lauro Locks, em

nome das respectivas banca
das com assento na Casa.

Discussão e votação do pa
.ecer consignado à indicação
nr. fil-55 _ pleiteando a

passagem de mais um trem
diário no trai eto Barra do

Trombudo _ Itajaí. Apre
vado

Discussão e votação elo pa
recer dado ao ofício n.

as 14-55 -_ procedente da As
sembléia Legislativa ele l� la

goas, encaminhando apêlo
referente a modificação ,d!'1.
Lei Eleitoral Vigente. Apre-

POLITICA DE IMARUI
O deputado Epitácio Bit

tencourt, do PSD. élCUpOU a

tribuna, em explicações pes

soais, para tecer considera

cões em tôrno da passagem
elo vereador Apolonio Wes

trup, . elo PSD, para o PDC,
,JOr ter recebido certas
'VANTAGENS" que o PSD
ião poderia lhe dar.

vado,

CAMBIO NEGRO
RIO, 29 (V. A.) _ O sr ..

Eugenio Gomes, representan-
te do comercio na t:ACEX
e membro destacado da Con

federação Nacional do Co
mercio, esteve ontem no ga
binete do presidente ela CO
FAP com a finalidade de fa
zer denuncia sobre o cambio -

negro da farinha de trlgo e

atestar a falta de mercadoria
na: reg'ião do norte, princi
palmente na Amazonh,

-------_.

Na Catedral distante ba tell a meia hora das 4 da

madrugada! O termômetro também estava 4 gráus
acima do zero! Um ventinho silli, vinha em lufaelas

ciclias, envolvia a gente, dava .uns gritinhos histéricos
e continuava! De minuto a minuto, umas carguinhas
finás d'água pipocavam no guarda-chuva, fazendo-o
lucrimejar por toelos os lado::;!

Na fila do leite toelos parecíamos atacados de ma

lá.ria, As palavras saiam tü:itantes, envoltas em eles,

cargas ele fumaça.
Um só pensamento dominava naquela "indiana":

,votal' no candidato que continuará o ,Governo do sr.

BOl'nhausen!
E diziam uns e outros:
_ Grande estadista! Como sabe

problemas!
_ E como está sempre ao lado elo sofrimento

povo!

resolver os nossos

elo

_ E corno é econômico! E como zela pelos dinhei-

!:.Q:> públicos!
.

_ Garanto que a estas horas está pensando em

nós, aqui ne3te infel')10!
_ E como passa mal! Só vinte e cinco mil cruzeiros

por mês para o caderno dO' armazem! E' um subnutrido'
.._: E' um milagre trabalhar tanto e comer tão

pouco!
_ E db ruim e elo pior!
_ Se o Lacerda não prometesse continuar o seu

benemérito govêrno, até que era o CRSO de reformarem

a Constituição para poelermos reelegê-lo!
_ Não falem eril gêlo!
_ Pena é que e::;sa administração tão boa vaI

acabar!
_ Pessoal! Quem. votar contra o Govêrno já SR-

be! !! Nós expulsamos da fila!!!
_ Acabem

.

com' êsse comício! Não adianta tirar
leite de vaca morta!!!

Eu não falei! 'Só ouvi! A 20 metros da fila, expost.o
ao tempo, o automóvel da diretora do Departamento
ela Educação fazia lembl'ar os rigores da Lei Arolclo

Carvalho, que obriga 03 canos oficiais a dormirem n9.S

garagens!
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