
os
o eminente catarinense. senador Nerêu, Ramos em vi-rfude dos acontecimentos poJíficós Que até, agora vi-

nham inlranquilizendo o Brasil, não poude ainda se ausenta; da Capital Federal. Com a solução dos proble-

e

Os presidentes elos Centros
Acadêmicos abaixo assinados

.
convidam os estudantes de

Florianópolis e demais pes
soas interessadas em orató-

Regularização da entrega das cotas do
Imposto de Renda aos municípios

.

. Congratula.-se a ABM. com o Mini�fro da Fazenda
.

.

,

mo, 27 (v. A.) _: Ao en- 11�nto e inexplicàvelmente re, trata o ofício de 28 'de maio tre 03 quais se encontra o ;le

I
dos aqueles que tiverem sido

,seja da recente 'assmatura da tardado processo de entrega. último, cabe-se esclarecer, São Félix, Estado do Piauí. . instalados' até 31' de dezem

Portaria n. 20, que veio re- das cotas d? Impôsto de Re��
.

que to�os Municípios brasi-j Pelo p-onunclamento das bro úLtimo receberão a cota

gularizar a entrega das cotas da. Essa atitude de verdadei- leiros instalados até 31 de de- ! Rendas Internas,. resolve-se, . parte do Impôsto de Renda

do Impôsto de Renda às Pre- 1'0 homem público, preocupa- zembro ele 1954, receberão 1. modo, uma dívida que os xru-. ,(lue a Constituição Federal

feituras, a Associação Brasi- do não apenas com os pro- cota instituida pelo art. 15, nicípios recém-criados tem .manda ·entregar aos Muníci
leira de Municípios, expres- blemas metropolitanos, ma.'. ;>arágrâfo 4°, da Constitulção encaminhado à Associação pios brasileiros, excetuados os

sande o seu reconhecimento com as graves questões dal Federal, referente a 1955, en-IBrasi)eira de Municípios. Tu- das capitais. ·�·._·�...�...·_.·..·!-"..• ......�......................._.N""'''''''''''''''''.'''u",,,
pclas pro�dênci� adot�as Wnterlãndia, onde a�enta �.����.������
pela ministro da Fazenda, di·- toda prosperidade da Nação, Ale·' ç'a 10 b'lh- -. d

,.

14- GRUPOS DIESEl EL'T (,,'
'.

rigiu o seguinte telegrama recomenda o nome Vossênc.i:l,. an ,ram a
.

I oes e cruzeiros os· ... ..� E RI \JS ·RARA
ao sr, José Maria Whitaker: ao apreço e reconheciménto I .

t
. b t J'

.

�
,

"Em nome Associação :Sra- Idj'sOtSasMbUr:laisCI,ílPeil.or"sO'S,ecnollnUonicipa- ri . U os
. U� .

pais .:
em
.. quoa,Iro �eses

'

'USINAS DA FRONTEIRA'
síleira Municípios, vimos 3,- prí- ..

-

e

gradecer calorosamente ex- me ira ministro da Fazenda �IO, 27 �V .. A.) - De Ja-
!
tanas do pais atingiu -a

cl-lv-e:rsas, dao. o total de ..... .

PORTO ALEGRE, 27 (V,A.) do 80 mês contado da entre-

traordínárlas providências que tomou providências 00-.
nerro a �bl'll deste ano, a. ar-I

tra 2:: Cr� 10.05�,564.690,9.0 Cr$ 11.194,.066.2�1,10-corres- Importante contrato roi ga da licença <1e Importação.
em favor Municípios brasileí- jetivas e de.,Jato acertada3: reca.dação das rendas tribu- que, incluídas as tendas di- p_o�dente a l'e,celta orçamen- firmado, ontem, entre a Co- Os 14 grupos díesel-elétri-
1'08 ·consubstânciadas. Porta- em favor dos primordiais in �

.

t pt. '�"-GD.n�tar:a do I_TIencI�nado per�odo. mi.�s�o- Esta�ual de Energta cos encomE)�dados'ptlla Co:

ria regulamentando entreía .eressea financeiros dos. MI1-
'- , A�e 30 de �b'rll foram reco- Elétrica, devídamente auto- missão Estadual de EnergL'1

cotas ímpôsto R�nda'às'Pre- nicipíos do Brasil. Ate�cio,- [-A CRAUDE CQNTJNnA
c

Ihldo�de-'lmpostos de. im- rLzada pelo Corrsel1lO��st�.-, �Ijjlétríca s_é-Çlestinam, .como

feitmas, Em', menos de no- .as '3audâgõ.es,:ósmfí.r ·S:tiJ.1l).éL '. =,
c C, i r.

.

�
.' . ',. '

,. 4 .
. .' \rj- � <' =I' -:-: D:�)ja:�f<élt:�:8[��.961.7�'!l,40_;. Au�.J",..�·e �nergta. �létl'i()a. ,"" dissemPs;no 'lníaio,' a usinas

venta dias Voésêneta entre ?re-feito .de Florianópolís,
�.,'" T .

. Çle� �lJ��U1UO, , .......•.••

.'
.• �'uas f:rmas europeias, para da rronteíra--oque vem as�e-

múltiplas «tarefas encargo l)l'esidente Assocíacão Brasi- Ao- sr. deputado �eciaf{ Slovinski, foi endereçado o ex $ 4.960.392.502,2Q; de .rornecímento de 14 grupos gurar, em pouco tempo, para
.

restauração financeira país, [eira ]\1unicípios; Osório Nu- seguinte telegrama:
_ rend,a;', Cr$ 1.660.718.308,10; diesel-elétricos, que se destí- aquela região do Estado, rio:"

encontrou. tempo para. cum- nes, presidente Conse.ll;lo De- ARARANGUA:2ô--: ·Levo ao seu conhecimento que
Je selo, Cr$ 1.802.416.144,30; nam a usinas da fronteira tável incremento às suas' ati-

prír sua promessa solene- liberativo ABM". no dia 24 do corrente a U.D.N. ;:ealizou nova fraude' de transferência de fundos río-grandense e outras. Se- vidades produtoras.
;mente feita durante alidiên- eleitoral, fazendo com que' eleitores do municipio de

<
para o exterior, ,.. gundo o contratado, as fÍl'-

cia concedida à piretoria As- Prefeitmas que l'eceberão 38 Sombrio viessem a esta cidade afim falsificar assina- Cr$ 490.922.937,90; Ul1lCO mas Ercole Marelli e Cia., ie ••••••••••••••••••••••

_ sociação Brasileira Municí�
.

cotas turas de eleitores que não puderam comparece'r. Refe- ,ôbre energia elétrica, .... Milão, Itálià, e Motorem-

pios, após Terceira Reunião rida fraude', idealizada por Pedro Amorim, Delegado Cr$ '180.034.153,00; umco Werke Mànnheim A. G., de Dr Pe' .Iro 88110ttl-
Anual Conselho Deliberativo RespondendO à consulta do ude;nista de Sombrio, contou com participà_ção de 0;],-

sôbre mi.nerais do país', .... Mannheim, Alemanha, soli- • U '.

.

ABM. Nessa oportunidade, prefeito municipal de São tros, 'inclusive do. filho do presidente do diretório do' Cr$ 12.453.451,60; territó- dáriamente, fornecerão de 1']

'Vossência, atendendo ao me- Félix, Estado do Piauí, sr, Jb- muniópio. Ontem entrei em Juizo com queixa crime rios, Cr$ 1.748.901,10; ta- grupos fiesel-elétricos, cada Chegou, dia 25 _último, em

. x:af\ Cr<l! 130 916 508 30' r'e'n 'd d 62 TiJ'ucas, o nosso distinto con-
marial 'e apêlo que lhe fêz sé Alves Moura, a Associação contra fraudadoFes. Favor levar ao conhecimento da' ,�, 'JP • • , ,

. -

um com éapacI a e de . 5
,

'

ABM, declarou que envidaria Brasileira d·e Municípios aca- imprensa mais êsse vergonhoso crime" Saudações, SE- da patrimonial, ... .-...... KVA, fatal' de potência 0,8, �err�neo, dr. Pedro. G:allottI,
esforços para no mais breve ba de transmitir-lhe o pro- VERIANO SEVERINO,DE SOUZA.

'. Cr$ 228.407.915,80; renda trifásicos para' 6,600 volts" ;,('- Irm11° do dr. FranCISco Gal-

prazo possível regularizar .o nunciamento do Diretor das industrial, Cr$ ciclos, cada grupo constance lotti, candidato. da Alianç.a
.

. pagamento dos débitos da U- Rendas Internas do Tesouro _m �76.385.606,40; relldas di� de um motor· dies'e) vertical Social Trabalhista, ao Go-

nião para com os Municípios, Nacional, de acôrdo com o versas, Cr$ 316.377.431,00; e de 6 cilindros, a 4 tempos, vêrno do Estado, e que, �m
Indo além do prometido, V03- ofício do diretor desse órgão, _

'-. . receita extraordináda,' com todos os acessórios, apa- seu nome e no dos seus 11'-

sência tomou providênCias de dr. Augusto de Bulhões, o Em S.a.nla C'alo. rl·.na o
Cr$ 317.330.626,20... relhos, pertences, ferra- mãos, drs. Odilon, Achiles e

car'a't d f' ·t· t t 11 1 iI"
. luentas, 111ater'I'al d.e I'nstal" -

Antônio, veio. à terra natal,
.

er/ e mi IVO para o '3. qua aec arou que com re-,
'"

Com O "defl'cl't" da e�e
-

t com" o empenho de pacificá-
normalização do até hOJe ferêneia ao assunto de que;

. .

h
-

çao, e�.
• e•••••8.Ç8•••••••••••••••••••�I.

.

sr.. 'Ku'bla'sc.hek.
cuçã'o orçamentária no mon- ,

.

la.
,

I tan te de Cr$ 1.009.532.854,00 A importância total do for-· De lamentar que os seus

D '

d R·
'as despesas públicas tDtali- necimento é, de 816,175,50 dá- esf-orços, ainda 'que superior-

esaparecl . O" na ·rota tO- zarám, Cr$ 12.203.599.125,70 lares, para todo o material' mente orientados, não logràs-
O Do'Utor Juscelino Kubi- noitará) Araranguá, Criciú- tudo conforIl1e demonstra- FOB porto de Genova, -.devi- sem o' desejado êxito.

Salvador um avião da tschek ele Oliveira, eminente ma, Tubarão e Laguna. ção da Contadoria Geral da damente ac�ndicionado' parill Podemos adiantar que na

\ '.
candidato da Aliança Social Como da visita anterior, ° República e constante do, trans))orte, devendo ser pa�'- primeira quinz\ma de setem-

, . . d S' I
Trabalhista à Presidência� da ilustre homem público será último Mensário Estatístico celado o pagamento pela bro, o dr. Pedro ·GaUotti e{

«\Jruze Ir.o OU» Repúb!Íca, deverá visitar (l alvo de excepcionais home- do SEEF do Ministério dr, CEEE. O prazo de entre'ga a- seus irmãos, drs. Odilon, A-

RIO, 27 (V. A.) _ A Bahia. Ao que se informa, o j nagens da população catari- �azenda.· I :ertado é de n� mínimo doi:) éhiles e Antônio, virão ao Es- -

"Cru' '

c< I' 'd d t· nosso Estadq nos próximos I nense, que nêle vê não ape- Os gastos caIu os Ml·nl·ste'.. ,on]u,nto� dentro de sete me- tado afim de participarem
zelro do uul" confirma avião desaparecI o eve er

o,desaparecimento do seu a-
:
sofrido qualquer acidente dias 21 e 22 de setembro, nas o administrador .capaz, rios ascenderam à soma dI' 3e3 da data de entrega da li- da campan�a p.olítica em

Vlã PPC I C numa .vitoriosa excurs�o
-

po- mas tambem o estadista da' CI'$ -11,466.938,47420' Con. 2ença de importação, e, apó", prol .dos candidatos da vito-
'o /4 quando voava' quando voava entre ampos"

do R' I' V't" lítica às cidad_es de Chapec;), resistência democrática em
I

g'r'esso 'Na'cI'on'al, ,',.,',.,.",. na razão de três conjuntos riosa Alianca Soda! Traba-
10 para Salva·dor. A ae- no Estado do Rio, e lona, I

.'
-

rO!:ave deixara à Rio de Ja- I
no Espirita Santo. A aero- Joaçaba, Lajes, onde" per- nosso país, I Cr$ 110.478.267,50; Pl'esidên· completos por m.ês, a p::utif lhista.

nelro às 6 horas da manhã
I
nave deu o último contacto cia 'tia República, .. , .

� (�evia chegar a capital ba: I com o Aeroporto de Campos Cr$ 7,250,929,10; Departa-
w..- _ _- .--.._ _••- -..__w..-

lana às 12,10 horas, depois i às sete horas- da m��hã. R·
r

b t
-.

,
menta' Administrativo do

de tocar em Caravelas e Entre os passageiros em-

OU O ranco
'

.

Serviço Público, : ,

�hél1s. 'A tripulação do barcados no avião daCru-,
.

.

.

_

'

• Cr$ 10.174.421,60; Conselho

PC/4 era a 'següinte: ,co- zeiro do Sul desapareeid<? Nacional de Petróleo, ... , .. LIÇÕES DO PROF,'EUDORO �cursos de grande êxito sôbre

:an?ante Ercilio da Silva; figuram duas crianças, sen- Anunciamos, ontem, que o c�lebre inquérito de Cr$ 13.788.600,00; Poder ,Ju- ,DE SOUZA I filosofia' grega,.·o Prof. Eu-

·p0_-P Iiato, Ivany Qu;:tdros da do uma de colo. Chapec�, ..relativo ao. desfalque de varias dezenas ::liciário, Cr$ 149,105,036,70; e, Por iniciativa da Secção de doro de Souza nos dará nas

M.t.a�ça; Rádio-telegrafista •••••••••••••••••••••• de' milhões de cruzeiros, está 'parado porque' no Jespesas de Investimentos a Santa Catarina do Instituto

I suas lições não só o. que hã

�l'l0 Brow de Ar'aújo' Co- Moratorl.a _

aos
seu bôjo existe uma 'Prova trem�nda: a da entre- discriminar, Cr$ 99.804.364,90, Brasileiro de Filosofia reaU- de mais recente em tal sectol'

lh:ssárj.o, !talo B. d'e 'Gus- ga de altas importâncias à U.D.N":; para despesas
..".-�... zará o Prof. Eudoro d,e Sou- de estudo.s, ,como principal-

��o. Além dos 4 tripulantes, D r·18tas eleitorais, nas vésperas do pleito de 1954!
,••••••••••••••••••••• za, que tem a seu cargo a ca- mente as ,suas próprias e ôri-

URPOl'tava sete passagei- pec a ' . Por dUàs vezes já êsse inquérito ulti'apassou o
- deira de Língua e Literatura ginais concepções sôbre o as,-

�l� para Ilhéus, Adevany RIO, 27 (V. A.) -' Ao prazo de conclusão sem que o termin'aSSClTI. Grafiada-O . Grega da nossa Faculdarle suntb.

t
gen Nunes, Waldemar Ne- presidente da Confederàção E não há dúvida 4e que será engavetado, de Filosofia, um curso' de três

na' Delse dos Al1jOS, Luis Rural Brasileira, o sr. Ar- apesar de indicar enormes desvios do erário. lições sôbre as ori!gens da fi- /is três lições, a que se sé�
.

S,amos, Terezinha Ramos e tur Santos, <;liretor da Car- OS S1'S. 'Odilon Mafra e Waldemar Beduschi, RIO, 27 (V. A.) - O mi- losofia grega. Especializado guitá uma quarta reunião de-

}ndra Ramos. Para Salva- teira de Crédito Agrícola e apontando os srs. OlintÓ' Zimel'n1:píÍl e AI(lo Kirs- histro d.a, Justiça, entregou, em Heidelberg e noutros altos d,icada inteiramente a pedi-
"'01' Iv .ctt 'd t 1
li' 01111' arvalho, Marisa In()�lstrial, do Banco do Bra- ten como testcJpunhas, dellóem quc enorme quan-

an e-on em, ao preSl en e c a centros universitários da Eu- dos de esclarecintento e a de--

� e Josef Zaidan� : sil, comunicou já ter sido a- tia foi entregue, no Oeste, a um presidente da República o projeto da men- rapa em história da cultura bates, estão marcadas para

R
Nenhum vestigio' presentado ao ·ministro da U. D. N. par.a os' gastos :da eleição passada. sagem a ser enviàda ao Con- helênica, principalmente no os. dias 2, 9 e 16 do próximo

'.10, 27 (V. A.) _ Até o Fazenda a minuta do, c_on- Bastará isso para o processo parar, sumir, gresso Nacional, propondo a que respeita às mais profun- mês de Setembro, pelas 20

anOItec d' I
-

d
-

1

Vesti'
er .e boje, nenhUlri trato entre aquele Baneo e a desaparecer! \

concessao e pensa0 mensa. das e importa:ntes correntes horas, na Casa de Santa Ca-

Pp
glO fOI encontrado do União Federal par solução O povo acabará com essas imoralidades e (

de cinco mil· cruzeiros à sr8.. do pensamento grego, tradu- tarina. Não é necessária qual-
C/4 da Cruzeiro desapa- final dos processos atinen- patifarias, no dia' 3 de outubro. Franciscá Airoza, filha do tal' dos filósofos pré-socráti- quer inscrição prevla nem

::�,i�� .pouco depoi� de há- tes às moratol'ias aos pecu- ,iautloso con:;eli12\�'J Hui Bar- cos e de ,Aristóteles, e tendo ·serão feitos convites espe-

elxado' o Rio, rumo a aristas.' •••••ÍllliÍllill••II.IJI••••IlI1i1�IiiiIIlílIfilIIIIiIII.libosa. já realizado eJp São Paulo ciais.

59, esquina com a rua Alva
"0 de Carvalho; para trata
rem da fundação de uma às-

Nesta sessão serão trata
dos os seguintes pontos; além
das' sugestões apresentadas
pelos presentes:
a) Denominação oficial;
b) constituição de uma di

retoria provisoria;
c) constituição de uma co

missão para. a elaboração dos
Estatutos;

.

d), determinação das datas
de aprovação dos Estatutos e'
eleição da diretoria definiti-�
va e instalação solene do
Centro de Oratória.

.

Florianópolis, 26 de agôsto
de- 1955.

Edição de hoje _:_ 8 páginas
_.

Florianópolis, Domingo, 28 de Agôsto de 1955
ria para comparecerem na

segunda-feira próxima vin

doura, dia 29, às 20,30 horas
na Casa de Santa Catarina)
sita à rua Tenente Silveira

sociaçâo que congregue todos
as apreciadores da Retórica e

que 'propicie a sua dírusão
em nossa capital.
Para a instalação oficial

do Clube contaremos com a Paulo Gonzagl!-Martins (la

presença do ilustre . Profes-
. Silva - Presidente elo C. A.

Sal' r.D Pedro Calm011, índís : XI de Fev·el'eiro..
cutivelmente um dos maiores.1 Luiz Adolfo Olsen da Veiga
oradores da atualidade brasí- - Presidente do C. A. VIII
leira.

,.
_

.

de Setembro.

•

. rORIGENS DA FllOSOHA GREGA' ..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 Florianópolis, Domingo, 28 de Agôsto de 1955 'O ESTADO

, \
/

anta Catarina Realiza '·'Ravena Cassino "Hõtel"
�Po'nto de Atração', Turislica" Inlernaçional

A Praia d�' Laguna Transformada no Jardim Aflanfico

/

CALCAMENTO,

I

PORTO DE MAR
/

TELEFONE

AEROPORTO' AGUA

COMERCIAL LUZ I

. -J

FERROVIA

,

ARQUITETOS: ROBERTO VERONESE E VERA FABRICIO
'

-

'

MAJESTOSO BLOCO ÁRQUITETON�Cà VALORIZANDO UM LOTEAMEN'TO DENTRO DA CIDADE
PISCINA ILUMINÂDA SALÃO DE JOGOS, COBERTO - PISTA DE, PATINAÇÃO - BOITE LUXUOSA PLAY-GROUNDS FUNCIOw
NAMENTO l�tNTERRUPTO GARAGES INDIVIDUAIS E COLETIVAS - POSTO DE SERViÇO E ABASTECIMENTO - NA BEIRA -DO MAR

�

- JARDIM DE INVERNO COM LAREI RAS - PATIOS COBERTOS
'

,

MANIFESTO DE I.NCORPORA:ÇÃO E PROJETO DE -ESTATUTOS' DA "RAVEN A CASINO-HOTEL S. A."
(Em Organiza'ção)

.

�::�::::;o:::�7.:��:;E �:;:�::��:�,�������:,�; :��:�:�o:l:,��:;:;:;i��:'� I PROJElO DE ESTATUTOS DA RAVENA CASINO-HOTEL S.' A.
vel beleza dos seus acidentes Brasil. para a integralização

me-I (Em Or'ganl'z'ac'a""o),

dtO hotel, dotado de aparta- (1 I'ante" uma entra,da de dez r
-

gecgráficos, onde se es aca
CAPÍTULO I iínat

.

o deslumbrante esp'etâculo mente 'de diferentes tipos, por cento (10%) do seu va-

Ino�nina.
ívas, �o valor de meréíal e um díretor-tesou- I Art. 80 - A _caução pres-

do conúbío da montanha com vista para o mar, dormi- lor, paga no ato'da subscri- Denominação, 'sede, objetivo dois mil cruzeiros ... ······1 retro, os quais dividirão en-Itada pelos diretores subsisti

com o Atlântico através de- tóríos, sala, banheiro indivi- cão e o restante em dezoito e duração
' ,(C1:$ 2.0,OO,.0?) cad� �ma, I

tre si os �especti.vos traba- rá até definitiva aprovaç.�o
suas praias de encantadora dual, balcões, armários im- prestações mensais e �lc:e.�-, Art. 10 _ Sob a denomina- St�tn(IIO pel�ltl�ldla a emISSao de lhos, mediante termo lavra- das contas pela assembléia

limpidez, ainda não alcançou' butídos, água quente e fria sivas de trinta em' trInta ção de '�RAVENA �SINO _

') u os mu .lp os. do no livro de atas C01'1'83- geral. ,

,

o-tmensurável sentido patrl- 'c entrada independente "dJ I dias, de cinco por .cento (f:o) HOTEL S/A.", fica cónstttuí- CAPITULO III pondentes. Art. 9° - Em caso de vaga

monial que isso representa "hall" central, terá um salão cada uma, contando-se a�a- da uma sbciedad�' anônima,
Das partes beneficiárias Art. 6° - Somente acíonís- na diretoria, o suplente con-

com uma exploração racío-, de refeições' com capacida dp-
I
ta inicial do dia da' subsêfí- com sede na cidade de Lagu-

Ark-4° - A sociedade emí- tas. da ;socieda?e poderão ser

I
vocado 'exercerá a tunção até

nal e intelig'ente dessa Pl'O- para trezentas pessoas, lu- cão. na regida pelos presentes es- tirá, sessenta dias após a SU'l eleitos Seus diretores, pelo a eleição do, diretor efetivo,

digalidade dos 'céus. xuosa "boite", bar, terraço e,l 3. - Juntame�te com a tatutos e pela legislação em
legalização, cem (100) par- prazo

..

de :inco �n.?s, sendo que deverá ocorrer na assem-

Inobstànte algumas tenta- ,garage� .i�dividuais. I primeira p)'e�t�çao o sub�- v�gor que lhe fôr aplicável.
tes beneficiárias, que conte- perml:Ida a reeleição. .

bléia geral ordinária mais

tivas quase heroicas,. pouco O .edIflcl� de apartamentos I
critor pagara Igual quant�; Art. 20 _ A sociedade é de

rirão. aos seus titulares o di- Paragrafo UnICO - Os di- próxima.
se tem �eito no se�tIdo da dest�n�do a venda. e� C011-

I �omo "�ax�s e e�olument?s, duração por tempo indeter-
reíto à percepção de dez POl' retores da sociedade caucío- Art. 10 - Ao díretor-pre

exploração do turísmo em, dominio, -de preferência aos' importàncía alheia ao capital minado, .tendo por objeto a
cento (10%) do lucro líquido narão seu mandato com cín- sidente compete representar

Santa Catarina, região que subscritores do capital social, ! social' e que se destina .1,S construção e 'exploração co-
anual, ou seja um décimo quenta ações (50), ao tomar a sociedade em juizo ou fora

dispõe de tantos 'e tão síngu- será dotado de mais. ou me-I despesas d� colocação' ==. mercial de hotéís-easínos e
por cento para cada uma posse do cargo. dêle, convocar e presídír as

lares motivos de atração da- nos sessenta economias, com

"
mesmo capital,

'

edifícios de apartamentos, �e�sas �ar�es benefici.ári�'s. Art. 70 _ 'Concomitante- assembléías gerais, em con-

queles que procuram, nas es� dormitórios, sala, banheiro, 4'. - O primeiro paJgamen- sendo dêstes facultada a' 'S as po erao ser nomma i-
mente com os diretores serão junto com os demais direto-

'tacões próprias, pontos de, área de serviço e .cozinha. to deverá ser feito à pessoa venda em condomínio, além vas ou ao portador, segundo
eleitos seus suplentes, res, praticar os atos de alie-

repouso ou de recreio no pe-I Galerias cobertas ligarão c I" que intermediou a colocação de loteamento de terrenos, O desejo dos interessados, que
nação contidos no objeto so-

- .

t I I d sendo conversíveis de entrarão em exercício tôda
'I ( t 20)

.

ríodo .de féri!l,s,', ,o.u mesmo' edifício ao h.,o e . I do .caPita,' sen o que o� pO,.s-. CAPÍTULO II
uma

h' dl t
era ar. e assinar em

..
- I

- forma em outra vez que
_

ouver impe unen .o .

t t· t
com fm� terapeutIcos.,

� _
� Para se�vlr. a�bos. os �lo- I te:lOres ,som�nte p�derao ;>�I "Do Capital

.

do titular. �onJun o com ou 1'0 �Ire �r
Enquanto que os nossos

vi-Ioos
havera ?Iscma Ilum,ma- I

feItos a\'t:a��s. do est�beleC1" Art. 3° - ,O capital. da s_o-
"

,

CAPíTULO -I-V Parágrafo único _ Os su- mstru:nent� de obrígação
sínhos do sul, em especial a da, praças.Jtvres, "court' de mento bancárío para ísto au- ciedade é de "VINTE E CIN- Dá Administração plentes da diretoria, quando I que n�o. sejam deco�rentes
República do Uruguai, usan- [ tenís, salão para jogos, etc., I torizadó. CO MILHõES DE CRUZEI- 'Art. 50 _ A administração! convocados sujeítar-se-ão à das. atívídades normais da
do princip�lm�nte suas �ele-I,tudo ligado por galerias co-I 5. --A prefeit�ra Munici- ROS" (Cr$ 25.000.000,00), di- é exercida por uma diretoria exigência da-caução de que/SOCIedade. _

\ zas naturais, torna o �Ul'lSl1'lO I bertas. .

,I pal de Laguna transfere a vidido em doze mil e qui- 'constituida por um diretor-I trata o parágrafo único do
Art. 11 - Nas operaçoes

uma fonte de destacada síg- _Esses empreendimentos se, ,"RAVENA C�S�INO-:r:OTEL nhentas ações, ordinárias- ! presidente, um diretor-co- artigo anterior. (continúa na 7a. pág.)
nHkação orçamentária, no� rao executados no lugar de- S/A." seus drrerlos sobre.a�.��

sas praias magníficas perma-j nominado "Mar Grosso" a 21 área que lhe foi concedida, em caso_ de igualda�e, o da geral de constituição delibe- abaixo firmados são os srs.. todos os requintes de luxo e

necem límpidas, mas, deser- (dois) quilo�etros da praça com a superfície. de mais ou subscrição ma�s ,antlga.
.

rará sôbre a forma a ser Dr. Paulo Carneiro, Prefeito conforto, situado nUll\a praia
tas ... Porque de confôrto, central da CIdade, dentro da menos 65 ha., SIta entre

01
8. - _Os mcorP.oradOles aplicada para a eliminação Municipal e médico; Francis- de mar e junto da cidade,

pouco ou nada oferecem à-; área urbana, encostado ao Oceano Atlântico, o Põrto e o contratarao os servIços de dêsse excesso. co Fernandes Pinho, armu- tendo assim sua frequencia
queles que se aventuram a

I
porto da cidade, ao aeropo1.'- Aeroporto Comercial da ci- pessoas ou f�rmas es�eciali- 11. - Os incorporadores, dor e do comércio ex�or�a- garantida '�do ano, o que o

procurá-las. to comercial, este servido dade, conforme ato da Dele- zadas para a colocaçao Jo atendendo as oscilações hoje dor; Waldemar de OlIvel]'" torna excepCionalmente ren-

Atentando para essa situ[1,- com linha regular da Com- gaeia do Serviço do Patrimô- capital social, t�rreno� e. ),-. normais nos preços de mate- Bellalguarda, Agente de na- doso; 2 _ venda de aparttl
cão improtelável partiu da panhia dé Aviação Cruzeii'l) nio Nacional, datado de 13 partamentos, one:1taçao JU- rial de construção, ou qual- vegação e Idalino Nedeff, mentos; negócio sabidameº
histórica cidade' d� Laguna do Sul (Transportes Aéreos de Maio de 1955. rídica, àlém de engenheiro quer outro fator que possa madeireiro e Presidente da te lucrativo em qualquer par
ponto de maravilhosa topo� Catarinenses). 6. - As partes beneficiá- arquite,to de reconhecida �q- influir sõbre o assunto, en- Associação Comercial de La- te êm que ela se proceda; 3

grafia, um movimento no O local da construção está rias niadas pelo artigo 4.", pacidade para a feitura :io tendendo aconselhável a guna; e subscrevem .. '...... _ comércio de loteamento
sentido de transformar' aque- ligado ao ce_ntro da cidade do Projeto de Estatutos So- pl:ojeto e execução (las obras, constituição da sociedade Cr$ 1.300.000,00 'fUM MI- de terrenos, cujo preço se

la cidade em marco inicial por rua calçada e foi ofere- ciais, serão atribuidas aos realizando outros contratos com um capital inferior ::10 LHÁO E TREZENTOS MIL destinará quase integral
de uma nova fase econômi- cido pela Prefeitura Munici- fundadores da sociedade que se fizerem neceSsários limite máximo ora fixada, CRUEIROS) do capital 80- mente à distribuição de lu

co-social para o nosso Esta- paI para êsse fim. (Art. 3°, das, Disposições tais como funcionários de poderão convocar para êS3'= cial. cros, pois pràticamente nada,

do, idéia que desde logo COl1- E' de se - acentuar porém, Transitórias do mesmo' prt: escritório, propag'anda, for- fim os srs. subscritores do Os incorporadores exerce- custou.

quistou o apôio dos poder'es' que da área assim conquista- jeto) e participarão em dez necimento de material de ti- capital social. rão suas funções em conjun": 16. _ Os originais do pre-
públicos, das êlasses econô- da, excluida aquela que será por cento d'os lucros líquidos pografia,' sendo tudo pago 12. - Atendendo determi- to ou separadamente, sendo sente Prospecto e do Projeto
mica$ e da população, não só utilizada para a construção, apurados no balanço social juntamente com os sêlos de nação' legal, os fundadores que os atos que importem em de Estatutos Sociais, além

n" seu ponto de origem, J;llas restarão terras suficientes 7. - Os apartamentos que legalização dos atos consti-, �:cla_recem que, na hipótese obrigações a serem cumpri- dos·demais -documentos ati-

,enl todas as localidades da para um loteamento calcula- constituem o bloco aludido tutivos pela soma correspon- de não constituição da socie- das pela administraçã-o ela nerites ao assunto, ficam de
,

região. E isto porque, ao la'do do em mais .ou menos oito- no preâmbulO dêste, somente dente a 10% do capital social dade,- as importâncias rece- sociedade após a constitui- positados e a disposição do,

do aspecto de ardem geral, o centos terrenos, ,que, devida- pode,rão ser objeto de tran- (art. 129, letra "d", do De-:- bidas serão devolvidas aos ção, deverão ser assinados' interessado�, nos escritórios
,plano oferec'e uma oportuni- mente urbanizado, será posto sação após a constituição d,1 creto n. 2.627, de 26-9-949', srs. subscritores deduzidas �s por todos os incorporadores. da organização, Rua Gustavo
dade, altamente lucrativa à- a venda, revertendo o IUQJ:O sociedade. sendo que na hipótese im- despesas efetuadas. 15. - Finalmente, nos pou- Richard, no Edifício CINE
Ql!.eles que dele participarem. daí decorrente integralm:en- Todavia, os subscritores do provável de haver saldo será 13. - As quantias corres- pamos a maiores detalhes MUSSI, sala n. 7, nesta cida-

. , Trata-se do lançamento de te para a sociedade. capital da sociedade poderã,) êle destinado aos incorpora- pondentes ao capital social quantos aos motivos que nos de de Lagunâ.
,

uma grande organização ,em 2. - A sociedade, que se- manifestar sua preJerencia dores como remuneração. serão, a m�dida que forem levam à tranquila convicção Laguna, 18 de maio de
,

'

forma anônima, que t'erá por rá denominada "RAVENA pa,ra aquisição dos mesmos 9. - A subscrição das ações, sendo recebidas, depositadas de um êxito impressionante 1955.
fim imediato a construção de CASINO - HOTEL SIA.", até trinta dias depois daque.. será iniciada imediatamente, em conta vinculada, que fÓ do empreendim{mto sob o

um moderno e luxuoso Hotel terá o capital de la constituição. Dentre os a- devendo a assembléia preli- poderá ser movimentada· de- ponto extritamente comer- Os incorporadores:
- Casino com capacidade Cr$ 25:000.000,00 (VINTE E cionistas, havendo número minar para avaliação de' pois de constituida a soêie- ,cial, pois para isto basta a Dr. Paulo Carneiro

para mais de trezentos hós- ,êINCO MÍLHÕES DE CRU- de interessados superior ao bens instalar-se, no próximo dade, no Banco Indústria e inumeração fria dos elemen- Idalino Nedeff
pedes que' juntament� com [IZE,IROS),

dividido em

12.500,
de apaJ:támentos, terão pre- até doze meses desta data. I Comércio de S'anta Catarina tos que contribuirão com lu- Waldemar Oliveira BeUa-

um bloco de apaI:ta,rnent03 ações, de DOIS MIL CRTJ- i ferência_ os possuidores de 10. - Em caso de exce��o I S/A. "INCO".
. I cro. certo e imediato para a, guayda

em húmero .de s�ssenta, ZEIROS cada uma :.. maio!' ,núri1ero de ações c, de subscrição, a assembleIa I 14. - Os ll1corporadorcs SOCIedade: 1 - o hotel com I Francisco Fernandes PinhO

UM LANCAMENTO DA
"

TERRITORIAL INCORPORADORA LTD.A.
Andradas, 1646 - Ed. Cruzeiro do Sul, - l° Andar - Cx. Postal, 1454 - Tel. 4778 - End. Tel. ",Incorporador�" �,1>9rto Alegre

ESCRITORIO EM LAGUNA: - Rua GllS tavo ..Richard - Edifício "CINE MUSSI"y ex. Postal, 65 - TELEFONE n. 144

. "
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OUEREM DESCOBRIR O AMAZONAS
LIMA., 22 nr, P.l - Tra- pensamento nem de e=tu�Lm,

va.,se debate, há dias, con- te primário". Acentua o geó

tra os "descobriclol;es" do grafo' La' Barra terem sido

Amazonas, ante a noticia dr estabelecidos os mais impor"

que se prepara na Argentina tantes afluentes do Amazo

uIl;lu expedição para procurar nas, e consequentemente os

no perú cu no Equador ,as -íos que 111e' dão origem. Ma"

origens do rlo. Afluem aos _)a3 do Instituto Geográfico

jornais cartas de geó!;;rafos Militar mostram a origem
do rio, e estão à disposição

peruanos ele renome, C?1110 d03 "descobridores" caso de

Felipe de La Barra, salíen- .ejem evitar' as despesas da

ta:ndo ser irrisório que, s-e expedição; a menos que S2

'pretenda descobrir o já des- trate ,de viagem de turismo

coberto, e que figura em to- para 'conhecer as referidas

doS os mapas. E' difícil com- tontes. E nesse caso, podem

pl'eencler como os "descobri- fazer a viagem em automó

dores" se arranj arao para en- vel, de, Lima às cabeceiras

cO,ntrar. n� EqU���r o �qu� I do Amazonas, em poucas ho

Jamais esteve ah. Isso,nao eras.
-----------------

Aniver-sário

..

.

Menino Euzebio Carlos Lobo Comemorando esta data o
(. .

t f
' ,

Completa hoje p seu 1° Cll1lVerSal']an e o erecera a

aniversário natalicio, o me- I noite, uma recepção as pes

nino Euzebio Carlos Lobo I sôas amigas e parentes que

filho de Hilton Lobo, e II a fOl'e�i. cu�primentar em

de sua exma.: êsposa d. sua resí dencía a raa Bento,

Terezinha Machado Lobo. I Gonçalves 14. '

_--- I
"No Dia do Soldado"·
Na oportunidade das ho- Iino, atualmente residindo

meçagens que se prestarão em Rio de Janeiro>

ao glorioso
-

exêrc itq Brasí- Deixou cínco irmãos, to-

, Ieiro, não poderíamos dei- ,dos vivos àtualmente_, sendo
xar em reverencial' a me-

.

que dois residem em Floria-

móría do nosso HEROI, que
I nópolis.' ,

com a mesma bravura e pa-I Foi agraciado com a me

triotismo, tombou nos cam-, dalha "Sangue 'do Brasil".

pos da Europa em defesa da Tiriha, apenasmente, 21

P,
AZ e da P,âtria querida,

cO-I'
"nos de idade, quando fale-

'mo no passado, nos haviam ceu.
.

demonstrado Osório, Caxias, (Homenagem do: Centro

'I'arnandaré e Marcílio Dias. Excursionista '''ARNOLDO
O nosso HEROI - nosso RAULINO" - F'lorianópo

patrôno também - deixou lis).
no marco da glória e na ale- ----------

gria da vitória, uma' lágri
ma insurgida nos olhos de I
cada cidadão, corno uma

lembrança perene e cons

tante, da sua fé e patr iotis
mo no cumprimento do de-
ver. ,I

Se "ARNOLDO RAULI
NO'" tombou nos campos
Europeus," ergueu-se qual
um heróico, bravo e humil
de soldado, nos corações do

,povo Catarinense, para re

ceber as homenagens mêre
cidas desta 'mocidade orgu
lhosa 'em tê-lo como paerôno
de uma �iornada, que como

êle, sabia defender O nome

da Pátria, do seu torrão na

tal. e da família de todo o

mundo.
Seu corpo repousa no eam

po de Pistóia, Sua alma no

descanço eterno de Deus
Pai. Sua memória vive' en
tre nós Catarinerises, Flo�
rianópolitanos e Brasileiros,
mais perto de nós mesmo, do
quanto imaginamos. E' tão
pOUca esta nossa homena
gem, mas r�spbnde, perfei
tamente, 0S pensamentos de'
quanto por "ARNOLDO
RAULINO'" ex-istem neste
sólo Pátrio.

.

A nossa especial reverên
era a -êste HERQl. ..

MOTORES

WISCON} II
Súper.Reslltente.
Resfriados a ar

Oficinal de revi·
são e consertol

Para importações '

d i r e tas, fornece·
re:mos os esclare-

'

cimento!?_:necessá-
-0-

ARNOLDO RAULlNO
eX-combatente da Fôrca Ex
pedicionária Brasileir�.

'

,Nascido em i9 de julho 'de
1923, em Florianópolis e

morto no combate em Torre
de Nerone, Castelnuovo, em
8 de janeiro de 1945. '

, 'Filho de Pedro Cândido
Raulino, que faleceu, três'

"""""...,..,,...dias, antes dapal�tida d�-ir
,l1o1do Raulino úara Itália, e

'ide D. lVI'aria das Dôres Rau-
I

rios.

Distribuidores Gerais

VogQ Publl�ldQ<l1I

Florianópolis, Domingo, 28 de Agôsto de 1955
--_._------------_ .........._._--_. ----..,-- ,--------

TODAS
AS CAPACIDADES

PRENSA LIORÁUlICA

p,c:.oo:t

"

PENEm,1> CE;;; RíFUGA

REQU_:REM POUCO ESPAça E FORÇA
MANEJO SI.MPlES "-

_� � ,r
- -�

.._,..,.. --

rornafha d'e .Cu l o r lrrad·iad'ó
Fornecf::'r1JS c{:tlIJgos ti detoihes tnmpíetes sem compromisso

..

CAfÉ • MILHO s ARROZ � "IvlfNDOU� o PAPEL E PAPELãoMÁQUINAS E

IN;.TALAÇÕeS COMi'lí:TAS
PARA:

'

, j'
,

FABR I CANTES:
•

"

"

I,

't '

'

R. Tiradentes, 175 - C;. PostaLS5 - 'Fone 1277 - End. Teleq. 1JDEANDREA" - L�MEIRA - S. Paulo
São P�ulo ' Rua José Bonifócio, ,29 ' 9.0 Andor • "Sala ,91 • f,io de Junei:o ' lurgó do Cmioc,!, 5 • '6.0 Andm ' Iel, 42,6552 • -B. Hor:zo�tc ,'� Tupinambás, 364
Iel. 2,4677 • Salvador, R. Julio Adolfo, 14, Iel. 3773 • S,!Ilvador, R.·l'I'ederico Pontes, 120 � Recife, R. do Hesplclo, 51 : Iel. 2018 • L ndrinu- R. Pernambuco, 1375

• Fcrtolezc ' Rua Floriano Peixoto, 143 • Natal, Av. Tavares de lira, 91/95 .' ltnbunn (aaio,) Av. do Canal, 5 • S. lulz > Rua João €uolberto, 52 " João Pessoa

Ruo Maciel Pinheiro, 44 • Belém - Av. Costilhos Françn, 56/57 ' Iel, 2198 • Florianópolis ' Praça 15 de N�vel11bro: 22 ' 2.0 Andor • Pêrlo Alegre ' Avenida Julio
de Castilhos, 98 ' Telefone 8330 • Vitória . Aver.ida Presidente Ffprentino Àvidos. 83 ' Telefone 2701

--�----- ---,---�./.,-;-�---�_,_

Passa te�po ((O' Estado), "Trate das Vias t D••dos OdoDlologíslas de S. Cato
Por ORILDO R'

•

'ló· Receb,emos e agradecemos \Jatal'ina, à rua. ES,teves Jií-

(38)
, espira rias a seguinte comunjc ';ào: nior 93. ..

Senhor Diretor: I
'

CHARADAS NOVISSIMAS As Bronquites (Asmáti-
a)- A" I' de" ava sob o "vento" produzido V,

alemo-nos do presente

I
Cordialmente.

1
av� �a mdepe le :!hO mem" 2'-1

-

I
cas, Crônicas ou Agudas) e

para levar ao vqsso conhe-, Miguel E. M.
pe o sopro aque e o .

.

t.)·
. .. , .

,b) "A 1'"'' da" -arrou o "anirna.l do Perú" 1-1 ca anos, assim como as cimento que no dIa 18 p. P'I Secreta,no.co a a renega agarr c
f' leit D"

'

CHARADAS AUXILIAR as suas manifestações (Tos" I
OI e ei a a, íretorta que, ",

,

Odioso ses, Rouquidões, Resfriados,
irá re�gel� os, desti,nos desta ••••••••••••••••••••••

RAS.
_ ',. I Associação no penado 1955-

GOS. Feiticeiros. gripes, sao moléstias que 1957, ficando a mes-ma assim
ZAR. Determinar. atacam o aparelho respira- constituída:

'

TAL. Dia de nascÍmento.
RÃO. Aprendiz.

tório e devem ser tratadas Presidente - Dr. Samuel

GAR. Remar. com um medicamento en êr- Fonseca.

CONCEITO: Apreensivo. ' gico que combate o mal, -eví- ':'ice-Presi.den�e Dr.

ANOGRAMAS: tando complicações graves.
LUIZ Rocha !l:elre. .

Descobrir as profissões dás pessoas abaixo: Procure hoje o seu

vi,dro
de

I
1°

,secretarlO.
-' Dr. MI-

NERO RIT.ECO
'

PED DAUTO. "SATOSIN" nas boas rar- guel E .. M. Orofmo.
.

Resolva eveja as soluções amanhã. -

2° Secretário - Dr. Wer-

Resposta do Passatempo anterior (37). DIVÓRCIO E NOVO CASA· neLSpringmann. .

'MENTO Tesoureiro - Dr. HBrcí-

SINCOPADAS: a) maVleluco-maluco; b) conjunto- Processo' legal, rápido e lio P. da Luz.

conto. sigiloso, no, exterior. CQn- Conselho Fiscal :- Dr.

ENIGMA: Daninhos, estirada, silvados, transpor, ri- suIte sem 'compromisso, o Wilson Bleggi, dr. Amoldo

beiras, opi,niões.
'

." Escritó:rio"'Juriqico e Admi- Cúneo e dr. Eduardo Moe-
,

QUEBRE A CABEÇA: Cítara (viola, piano, banjo). nistrativo. Caij{a 'Postal nicho

. Envie suas colal:Jorações à Orildo. 4231. Rio dé Janeiro. A,proveitamos ainda a

___-"-_ ,.,._, .._..

• II

presente ,oportunidade para

Vendedores. e Viajant.,s ���:��a�eV�!·s:a�': �i:��:�
.A única fábrica de máquinas e material para CO�RIR

(
,

. :'"'/i' ria eleita, a ser realizada

BOTõES, que oferece garantia de fabridç�o" aos seus na próxima terça-feira, dia

.,. fregueseJl, procura. vendedores, e viajantes para todo o I ,
",' �, às 20,30 horas na Clíni-

-Brasil,' conío BfM ri, base de bôa comissão>' Cartas para' (!'h" da Faculdade de ;r?a-rmá-
MGC - Rua Lavapés, 1.069 - São Paulo. ela e Odontologia de Santa

�
Orof'ino -
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PROGRAMA PARA SETEMBRO
-

DIA 6 - TfRCA -FEIRA, AS 22 HORAS'"RUI REY «: SUA OROUESTRA DE DANÇAS GRA�DE'SHOW � DIA 10 'SÁ BADO - AS 22 HO
RAS GRA'NDE APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA. DE DANÇAS CUBANA_ FEMININA - DIA 11- DOMINGO � AS 23 HORAS NOVA APRE
'SENTA,CÃO DA ORQ�ESTRA CUBANA - NOTA: 'RESERVAS DE MESAS PARA O DIA 6 - CR$ 350,00 � PARA,O DIA 10 SÁBADO - CR$ : . d

300,00 - PARA:O DIA;'11 DOMINGO - CR$ 250,00 - ADQUIRINDO PARA OS OIS 10 E 11 -"" CR$ 500,00 � MESAS 4lUGARES, INGRES
SOS AVULSOS' PARA-ASSOCIADOS .: CR$' 50,00 - RELOJOARIA MU�lER:

1

Moreno;· ,.

em 1711, U1p p�ttacho inglês entrou no. porto do

�io de Janeiro C0111 a notícia da aproximação da
expedição francêsa' de Duguay-Trouin; ,

_

em 1730, nasceu Antônio Francisco Lisbôa
-"O Al�ijadin ho";
em .1821, em Goiana (Pernambuco) instalou-se
um g,overno constitucional' tempõrá,rio, que foi
presid'ido por Francisco de Paula Gomes dos
Santos;
em 1825, Portugal c Brasil assinaram um trata-,
do .'de paz e alia'nça, no Rio' de Janeiro. Nessa
ocasi�o D .. João' VI, de Portugal, reconheceu ã
Independência do Brasil;
em 1835, quando em viagem para o Bra�il e nas

proximidades da costa da Nova Zelândia, fale
ceu o Chefe de Divisão Jal)1es Norton, nascido
em New-harp-u-pon-Trent; em 1789, prestara re-

e que comparecerão em Jui- levantes serviC0s ao Brasil'
.

zo independentemente de inti\ 18 '9
". ,

em '��, contando 39 anos de idade, Luiz Alves
mação, sendo feita' a justifi- de Lima � Silva foi pi'omovido a Marechal ,de
cação "ab-initio" e, julgada Campo Graduado "pelos releva;lfes serviços pres-esta favoravel ao suplicante, tados nas Provinc!.;'3 de São Paulo e Minas Ge-
se ..proceda de acôrdo com ns rais" ;
artigos da Lei Proeessual a-

.

-......

André Nilo Tadasco
cima citados, sendo também. ----;;c·------'---.. ,---_. ._...

_.. •

'citados, os cÔnjuges dos con- PARA FAMíLIA GRANDE OU CHURRASCARIA
frontante� caso casados se- Casa espaçosa. Local pitoresco. -Be'm' ao lado do

e ja e o Dr. Promotor Públi- Palácio da Agronômica. InformaçÕes n-a "A Mo.delar".
co da Comarca, sendo' após. �:------".----,..-----";_------�---
os trâll1i.tes legais,'julgar a Escrif.6,�io- ton',abil-presehte- ação, data' vênia, -

procedente, podendo assim o
!

lmobitiario perrone:suplicarite adquirir o neces-\ V. S. não precisa mais 'incom'odai'-se com a. admI'-sário titulo para à transcri- . .

_ . ,
.

ção no Registro de Imóveis. n�s.t:·a.çao de seus In;ov?is.! O .Escritório Contábil-Imo

Protesta-se por todos os bI,barlO Perrone, reAcem-ll1st�lado nesta C8:pital está

meios de prbvas' em' DireilÍll apto a :?r:star-Ihe este servIço, bem como servir de in

permitidos testemunhas do-' teI;T?edlano na compra e venda de' imóveis e hipotécas,
cumentos, 'vistorias, e d�pói- ehcarregand?-se tambén� da legalização e régistrç de

mento pessoal de quem ésta
todos e. �uaIsq�er papeIs ou documentos..AJ,ém de efe

contestar sob pena de.confes� Luar .�scntUl�açoes contábeis .ou fiscais, o Escritório acei

J30. Dando a esta;.o valor de cr$
ta procu�aço.es para p(oced.Im�nto junto a -repartições'

2.10000 P defer'm nt B' _
ou estabelecImentos. Para malOres esclarecimentos; di-

, ,. I e o. 1 ...
ES.CRTT

-

RIO Cguaçú� 18 de Jlllpo de 1955.
l'l.]a-se ao i , o, QNTÃBIL-IMOBILIARIO.

(ass.) Acácio Zélnio da Sil-
PERRONE.

va. Relação das testemu-
Rua Deodoro, nO 11.'� _Caixa Postal, 355' - Floria-

nhas: 1 -. José Francisco r.ópolis.

Constâncio ..2 .::_ Hermogenes te, os confinantes do imó- chega'r ao conhecimenTo"dos
Seg.astião Alexandre. 3 __._ vel em. questão e o Dr. Pro�' interessados, passa o pi'esen
José Vitorino Filho. Selada motor",púbHro. Os interessa- te edital, com o prazo de 30
com Cr$ 3,50 estaduais. DES- dos incêrtos' cite.,.se, por edi·, díãs, que será publicado e 9,
PACHO . ....--A. Designe-se .dia tal, com' o, prazo de 30 dias, fixado na forma da lei. Eu,
e hora para audi.ência pré..: .a ser publicado por três' ve- Orlando Romão de Faria,
via.-êiente o Dr. Promotor �zes no jor;na:l '�O Estado" de Escrivão'; o fiz datilografar,
Público. Big. 18-7-55. (ass.) Florianópolis e uma vez no e subsçr�vi.· j
Abelardo da Costa Arantes Diil:io Oficial, 'fiara todos, Biguaçú, 5 de agosto 'de
- Juiz de Direito. SENTEN- qlrer,endo, çOntestarem o!pe- 1955.' - (;1ss.) Jaymor Gui

� ÇA. Homologo, por sentença, did� nos dez dias subsequen- .l_!1arães Collaço-·...,... Juiz Su-
a justificação de fls., em tes aõ prazo do editàl. Cus- bstituto em exercício. 'Confé-

I"c:jue é requerente Antonio tas ,Afinal. Biguaçú, 5 de re com o· original afixado no
Al11gn-se para senhor"� <1 Bl'asilicio .de nima; para que agosto de 1955,·(ass,) Jaymor lugar de costume: _ O Es

moças na A v,, Trompowsky, surta seus juridicos e leg'ais Guimarães Collaço, Juiz Su- chvão: Otlandi.J Romão Fa-
44.

..

efeitos, Cite-sg, pessoalmen:.. bstituto em exercício. Para. ria .

Edllal

_'.

Cóm 'í1 �Biblía mi' Mão ,;&"Eº JC8I'iO�pJa '''n'-

" ..._---:â MARCA DE BIGUACU. . crícão no Registro de Imó-
_ _

- - JUIZO DE DIREITO DA CO-

�.il.No le'DdI'UIO)).
. -

veis. Protesta-sespor todos os MARCA DE BIGUAÇU.
,... "" EDITAL DE CITAÇÃO COM meios de provas em direito

O PRAZO DE TRINTA permitidos, vistorias, teste-

DOMINGO, 28. DE ÁGôSTO (30) DIAS.' munhas.jdocumentos e pelo
Bem-aventurado o homem cuja fôrça.,está em ti, em O doutor Jaymor Gui- depoimento pessoal de quem'

• cujo coração estão os caminhos de' Sião: (Salmos 84:5). marães Çollaço, Juiz Subs- esta' contestar, sob pena de

Ler' Atos 16:25.-34."
" ,

- tituto Em Exercicio da Co- ·confesso. Dando á esta o va-

"Aquêles em cujo coração' estão" .os. caminhos de marca de Bíguaçu, Estado 101' de Cr$ 2.108,00, p. defe-

Sião." Esta expressão que se encontra na versão revi- de Santa éatariná, na for- rímento, Biguaçú, 25 de íu-
sada da Bíblia, é 'uma <das mais sign'ificativás do Velho ma da lei, etc... lho de 1955. (ass.) Acácio Zél-

_ Testamento. Para aquêles que amam a Deus, a própria Faz saber aos que o pre- nío da Silva. Relação das

_
estrada se torna símbolo de sua caminhada para a casa sente edital virem ou dele testemunhas: - Pedro Vi-

do Pai I conhecimento tiverem que eira da Rosa. 2 - Manoel
Sôbre as .péssimas estradas de certa comunidade ru- por parte de JOSÉ yENDE- Souza. 3 � José Francisco

·

ral do Sul, há muitos anos, trafegava todos os domingos LINO PAULI, por seu advo- Ludvíg. Selada com Cr$ 3,50
um estranho veículo chamado ,"Bola-canhão." O condu- gado o Dr. Acácio Zélnio· 'da estaduais. DESPACHO: A .

tor era um crente que amava entranhadamente à sua Silva, lhe foi dirigida a petí- Designe-se dia e- hora par"

igreja. Roncava o "Canhão" pela: estrada, enquanto o ção do teôr seguinte: Exmo. audiencia prévia, cíéntes o

-Condutor anunciava, "Aqui está a Bola-canhão"! ·Em- Sr: Dr. Juiz de Direito - da Dr. Promotor Público e as

barcar para a Escola Domin ical ! Embarquem todos para Comarca de Bíguaçú. JOSE' partes. Biguaçú, 26-7-55.
· ir à igreja!" Das fazendas as crianças e os' jovens saí- VENDELINO ,PAULI, brasí- (ass.) Abelardo da Costa A-

am e lotavam o veículo cantando pelo seu çáminho.. leiro, casado, lavrador, resl- rantes, Juiz de Direito. SEN-

A velocidade da "Bola-canhão" ,era mínima e as es.::_ dente e domiciliado em Aíto-,. TENÇA: Homologo, por sen-'

.tradas escabrosas; mas nos domingos de manhã elas le- Bíguaçú, .neste Município, tençã, a justificação de fl:).

vavam à casa de Deus, Alguem dos passageiros costumei- querendo promover neste Juí- 2, em que é requerente José

1'OS do "Canhão" são hoje líderes na obra da Igreja. zo 'uma ação de usocapíão vendelíno Pauli, afim de que
,_. , I •

As. próprias estradas se tornam sagradas para aquê- vem, por, seu .procurador e' produza seus juridicos e le-

les que amam à igreja. advogado infra assinado, �x- gais efeitos. Cite-se, pessoal-
<,

..
' pôr e requerer a V. Exa., o imóvel em questão e o Dr,

O R A ç Ã O .

seguinte: 1 _ Possue o su- Promotor Público. Os ínte- expo.r e requerer a V. Exa., o

plicante, em
_

Alto-Bíguaçú, ressa.dos inc.
ertos

'CI.·t.e-se, por'j se�umte: � -: Possue o SU�
Ó Deus, amamos a tua igreja e somos gratos por distrito de Antonio Carlos, edital, com o prazo de 30 plícante, SItuado no .l�g�r

qualquer meio de transporte que nos leva até ela. Cousa- um terreno com a área d" dias,
.....

a ser
. publicado por. Fazenda, �e�te M�l1lClPlO,

gra nossas ruas, estradas e trilhos, para que os. qyê por 55.000m2,. D qual mede dr .rês vezes no" jornal "O Es- mansa, pacifica, contmuada e

êles passam, escolham o melhor destino e encontrem tua frente, í27,6m sendo que es-,
.

.ado" de F'loríanópolls e uma ininterruptamente, se_m opo-

casa de oração neste dia. Em nome deJesus. Amém. ta largura, nos fundos, cres zez no Diário Oficial: para. sição nem contestação e com

, ' d d t t o "animus dominí", ha mais
..., ce para 264m a partir dos ;0 os, queren o, con es arem

202,4m, e mede de fundos r. ) pedido nós dez anos subse- de trinta anos, um terreno de

terreno, 319m. Confronta t; luentes ao prazo do edital. 39m de frente por 1.320m de

Tomarei hoje a estrad� que Íeva a Deus. imóvel, a frente com terras _justas afinal. Bíguaçú, 3 de fundos área de 117.480m2 con-

SAMUEL, E. CARRUTH .(Indiana) de Virgilino Bssen, rundoa agosto de' 1955. (ass.) Jay- ..dos, área de 117.'i180m, con-

SEGUN' EIR \. 2 G
-

ST rrontando 'ao N. co.m terras
DA-F· 1, 9 DE A

.

O O
. com as de Dominico Rocha, mor Guimarães Collaço, Juiz

AI' d 'd' à

casad
.

� b t·t t
. . de José Basilicio Constâncio,

egreJ-me qllan o me Isseram: vamos a casa . o ;1' lado direi to com as do Autor :::>u s I u o em exerclClO. Pa-

S I (8 1 122 1) L Ef" 5 Ir:: 21 h S. com ,as de Manoel Alexan-
eu 10r. . a mos :. e1' eslOS :;)- . I e l�tdo esquerdo eOfn o Ria� ra c elgar ao conhecimento

C t d· d 1
-

h d' f'
I

d
.

t d dre e Francisco Jerônimo, L.
el"o

. ommgo ' e man la -um sen 01' e seus OIS 1- clj.o '10 Rachadel e com. ter- qs m etessa os, passa o pre-

lhos passeavam pelos campos e coxilhas. Os. sinos da ras CIo AutOl:- 2 _ A posse 3ente edital, com o prazo de com quem de_ direito e O.

.

O d
'

.

3D d' com o Ribeirão da Fazenda..
Igreja começaram a bater. menor os guns perguntou: lo Requerente sôbl'e o terre-' las, que será publicado e

2 - O referido imóvel está
"Papai, por que se toca .sino nas igl;ejas?" 10 drtta da' mais de trinta afixado na forma da lei. Eu,

. , demarcado e sôbre
-

o mesmo
- "Não sei meu filho, mas suponho que é para cha- .mos tendo sempre sido mano. Orlando Romão de Faria, Es-

maI; o povo para ir à igreja." ,a, pacifica, ininterrupta, sem c:rivão, o fiz datilografei, �

'Andaram UlJI pouco mais em silêncio. Depois o pe- oposição nem contestaçã!J e' -subscrevi.

queno tornou a dizer: "Pa'pai, o sino da igrej.a não bate �om o "il.ÍlÍmus domini".·3 Biguaçú, 4 de agosto de

par'a JÍÓll, .não é mesmo?" - Não possuindo títulos sô- 1955. - (ass.) Jaymor Gui
- "Não, meu filho", disse o pai, "êles não tem batido mente, os confinantes elo marães Collaço - iuiz

.

Su-

para nós. Mas, de hoje em diante, baterão." 'Jre o imóvel, quer o supli- bstituto em exercício. Con-

Fala'ido a -um amigo acêrca dêste fato há poucos 2ante, adquirir o domínio do fére com o original afixado

,dias, êlé disse: "Tomei a determinação de não mais in- '�erreno, de acôrdo com
-

o no lugar de costume. O Es.

terpôr-me entre' meus filhos e a igreja, impedindo q..ue :iisposto 110 artigo 550 do crivão: Orlando Romão Fa-
êles sejam influenciadõ_s por ela. ::;ódigo Civil e na conf.ormi- ria.

Não; a igreja, não pode salvar ninguém mas pode iade dos artigos 454 e seguin·· �.---------

apontar o caminho e ajudar-nos f( conhecer melhor a tes do Código do Processo CONTADomDeus e descobrir a sua vontade para nossas vidas: Para Civil. Assim, pede e requer a _

-n
ter úma vida vitoriosa é Pl'eciso viver em comunhão vi- iJ. Exa., se digne ouvir as Precisa-se de 1.1m conta-

taI com o Cristo de Deus. testemunhas acliahte arrola- :lor com 18 a 22 anos para
das e que comparecerão em exercer.as funções de chefe

Juizo, independentemente de de escritório.

intimação, séndo feita a' jus- Procurar Carlos Adauto,
Nosso Pai, que jamais 'nos esqueçamos das nossas tificação "ab-initio" e, jul- à rua Tenente Silveira, 15,

'reunÍões. Sabemos qlie esta comunhão de Crentes end- gada. esta favoravel ao Àu- -sala 202.

quece nossos- espíritos' e rIOs prepara melhor para en- tor, se proceda na conformi-
---------..;__-

frentar os problemas e l'esponsapilidade dêste diã. Con- dade dos artigos acima men-
CASA MOBILIADA

. Aluga-se confortavel
serva-nos fiéis. Em nome de Jesus e por seu amor. Amém. cionados , da lei' Pl'ocessua( situada no centro .

.,
sendo citad'os ,os cônjuges Tratar na "A Modelar".'das confrontantes, caso ca-

sados sejam e o Dr. Prol11o-

QU .RTO
.

a habi- tor P'úJ:ilico da Comarca, pro-
/

.�.. .

_

cedente-por V. Exa., podendo Papaz solteiro procura.
o supliéante'f adquirir o ne- quarto .sem· refeições.

'

Tratar pelo telefône 21:23
com o SECRETÁRIO.

EDITAL DE CITAÇÃO COM

O PRAZO DE TRINTA
(10) DIAS.

O doutor Jaymor Gui

marães Collaço, Juiz Subs

tituto Em Exercicio da-Co

marca de Bíguaçu, Estado

de Santa Catarina, na for-

ma da_ lei,' etc ...
Faz saber aos que o pre

lente edital virem ou dele

'�onhecimento_ tiverem que'

por parte de ANTONIO BRA

SILfClo' DE LIMA, por seu
.

advdgado o Dr. Acácio Zel

nio da Silva, lhe foi dirigida
a petição do teôr seguinte:
Extno. Sr. Dr. Juiz de Direi-

to da Comarca de Biguaçu.
Antônio Brasilicio de Lima,
brasileiro, casado,

.

lavrador,
residente e domiciliado em

Fazenda, neste Municipio,'
querendo' promover neste

Juizo, uma ação de usocapí
ão, vem, por seu procurador
e advogado infra assinado,

PENSAMENTO ,PARA O DIA

".

o requerente sempre fez e faz

plantações. 3 ....:__ Contudo não

tem o sl:epUcante, titulos sobre
o terreno e quer 'adQuirir o

dominio do mesmo com ,fun
damento no artigo 550-do CÓ'

digo Civil e na conformidá
de dos arti'gos 454' e seguin
tes do Código do Processo Ci·,

vil. Assim, pede e requer a V.

Exa., se digne ouvir as teso

temunhas adiante ai'roladas-

ORAÇÃO

.PENSAMENTO PARA O DIA

Preferia ser porteiro na casa de meu Deus,
tal' nas tendas da impiedade. Salmos 84 :10.

WILLIAM THOMPSON l\fENARD (Califórnia)

)
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- /' �.. Compro automóvel OPEL,

�t� f '

f!J.'
. �i+ Olimpia ou Kapitan, em

�t" �.I!!!!YI.. rr:�allll""r bom estado de conservação.

,�t" -

_

1"7'1'= I:;� 'I'_� ,
,

OfeTtas para C á r los

�t" .!. Adauto, pelo fone 2471,: ou

�t" .,+. à rua Tenente Silveira, 15!
'.... Das,taque o cupom abaixo remetendo. para: Real Aero-

'

..�. sala 202.

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

- '-':!I '", vj.as _..:... Rua Conselheiro Mafra, 6 Florianópolis, ,e candi-' .... Bord'adel-ra·s-J. > 4';+' .dáte-se a uma passagem de ida e volta às famosas Cata- .•!+
Y

". ratas de Foz_do jguaçu. ..�+

:!:: Nome: : , ........•.•.....•. :......... :i:
�i. _

Endereço: :" " .. "."" "" :. ..�.
�'t"

,\ :ti'iõV-ãagênçia da Real AeJ'ovias em Florianópolis, fica- ..'t.+
+!.' l'á localizadaa:. I
�. Rua': � : , nO : < ••�.�
.. Edifício:

.:.. : ..�......................
��

'·r Qual o último "s)ogam" da Real Aerovías? .:,......... ,� ·I·
.,. - .•..
�

'.__ ••••••••••••••••••.• ! ••••••_........................ %
· ':.... ••
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oordadeiras para- bor
dados à mão, poden
do tl'abalhar na Fabri-'
ca ou -em casa. Empre
go garantido�
Tratar á rua Salda

nhaJMarinh6' 129.

QUARTOS

HOJE E AMAN'HÃ
NO PASSADO

28' DE AGôSTO
A data de hoje recorda-nos que:

•

em 1501, André Gonçalves e Américo Vespucio
. chegaram ao cabo a que deram o nome de San-
to Agostinho, o' me�o chamado de Santa Maria.'

/

de la Consolàcion, por Vicente Pingou, quando
,0 descobriu' em 26 de janeiro de 1500;
em 1613, o território compreendido entre 1)S rios
Amazonas e Essequibo foi concedido, por cartas
patentes ele Jaques I, Rei da Inglaterra a Sir
Thomaz Challoner, Robert Harcourt e John Re-
venson;
em 1817, deu-se a convenção entre Bras.il e Fran
ça, estabelecendo as condições de restituições da
Guiana Francêsa, conquistada pelas tropas do .

Brasil em 12 de janeiro de 1809. Completou as

sim, esta convenção o artigo 107 do Ato Final do
�

Congresso de Viena, assinado em 9 de julho de
1815;
em 1823, em Campos
A. Teixeira de Melo,

. e historiador;
em 1838, foi assinado o tratado de paz entre
Brasil' e Argentina;

-'

.

em 1865, .no Rio de Janeiro, -f'aleceu o Almirante
Luiz da Cunha Moreira, primeiro' Visconde' de
Cabo Frio, nascido em IOde outubro de 1777, na
Bahia. Foi organizador das primeiras forças ar-'
madas; _

(E�tado do Rio), nasceu J.
doutor em medicina, poeta

em 1868, o. Brigadeiro Andrade Neves, Barão do

'I'riunfo, tomou o reduto de -Passo Reàl, ou Te
bicuari;
em 1871, a Câmara dos Deputados adotou medi
da" para a abolicão gradual de� escravatura'
em 1888, em Sergipe, nasceu Hermes Fontes; 'que
suicidou-se em 25 ele dezembro de 1930.

30 DE AGõSTO
A data-de hoje recorda-nos que:
em 1631, na Ilha de Santo Antônio, um reduto
holandês .foi assaltado

_

e tornado pelos brasilei
ros' coman·dados pelo· Capitiio . M;,1.l·Úm "S(>ares

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



31

�Sociais
Resenlirnenio .

,

'Raulino Vieira de Mello
. .

Ab l- " qjuanto ;tempo vivem .os meus versos

-'Á mendigar carinho, sol, abr igo l ...

MflS só encontram corações perversos,(

1 di r
Que não entendem o que ne es 190.

Se eu en con trasse uma feli� maneira
"

De explicãr a dor que a mim .se apega ....

Queda ter nos ólhos a ceguell'�, _

M:1S não sentir minha alma aSSIm tão cega!.
-

Se eu nos meus versos exprimir soubesse,
E�ta paixão pungente que enlouquece, .

E que me traz á vida só gemidos ...

avião.
.

Felicitamos o senhor José Rosini, esforçado .Presl
dente da Sociedade BeneficiGnte de Brusque pelo grande
sucésso alcancndo nessa esplêndida noitada de arte e

, - -

elegância.

A canelid;:rta vitoriosa, srla. Nayr Haake, Miss Indústria,
candid-áta da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S. A.,
recebe das mãos do sr. Carlos Cid Renaux, Diret'Ílr dessa

indústria, a iaixa simMlica

�o lqgar - Srta. Alice Vieira, candidata das Indústrias
Têxtil> Rellaux S. k-'

....

Florianópolis, Domingo, 28 de Agô�to de 1955

•

Farias
PRIMEIRA COMUNHÃO

- -2 � _

ANIVE:R�ÃRIOS
FAZEM A�O&, HOJE:
_ sr. Henrique Ferrart

Júnior, funcionário dos Cor
rei os e Telegrafos ;
- sr. Francisco de Souza,

d!1 Reserva Remunerada da
Policia lvlilitar;

, - sr. Ar-lindo Oliveira
- menino Fernando Luiz

Castro, estudante
_ sra. Prof.. Zuleima

Goeldner
_ sta. Alice Cunha, filha

do sr. Euclides 'Cunha
_ menino José' Alfredo,

filho do sr, Wilson José
Muller -induatrial, e sua

exma. esposa d. Ivone da
Silva Muller residente no

Estreito
- sr. Armando Sabino
_ ST. Alexal;9l�e Francis-

'co Evangelista . .

- sr.' Aarão Cunha
FAiEM ANOS, AMANHÃ:

T:tlvêz então os corações mesquinhos, _ Prof. João dos Santos
Que da Arte esquecem todos os c�.�ll1�OS, '

Areão, Inspetor Geral do
Viessem aIêr meus versos ressen 1 os.

Ensino, já em gozo de mere-

...,.........�..I"-.l'....,....._.._ -.-.-- cida aposentadoria i..,...,; .

d" oi" 'd 8 sq'ue
__:_ SI' Gumercindo Camí�iss ln us. rla� e. ��. _ nha, fu�cionário publico fe-

Acontecimento social de expressiva significação te- dera)
[ugar em Brusque no dia 20 de agôsto, quando, no

_ dr. Antonio Gallotti,ve l ". ,
.

t.bail dr, Sociedade Beneficiente, houve o encerramen o advogado no Rio de Janei-a: e '

'1 -

d ndidatado concurso Miss Indústria e proc amaçao a ca .

1'0

1 I - dr. Cid Campos, 'i lus-vencec ora.
. .

., -.r. _

.O [nteressan te concurso, que mohilizou a �ell�ao na tre advogado e multo rela.
iedade de Brusque, consistiu na eleição de Míss In- cienado .nesta Capital;dús tria entre as distintns senhorinhas que trabalham �a,s _ sr. Guilherme Avilaf�l�ricas 'de tecido. da importante c�dade d� vale do Itajai.:" Silva, fu_ncioná�'io público
A votação final ocorreu no baile do dia 2.0' quando.a 'ederal

.

senhorita Nayr Haake, que t�'abalha na F�b.nca de, T��l- _ sra. Le�l, viúva do. sau
dos Carlos Renaux, S. A., foi proclamada MISS IndustIl,a, .4oso conterrâneo sr: MIguel
com 39,081 votos.

.

. ,.
i.eal, e genitora do' dr. Leo-

Em segundo lugar veio a senhorita Alice Vlell'.a, das rerto Leal
Indústrias Têxtis Renaux S ..A., com 21.596.votos.. _ menino Aldo Freitas

A terceira e quarta colocadas,' senhoritas Olenka Iun ior
Wippel e Clara Bastiani, das Indústrias Buetrier e Sch-

_ dr. Tomaz· Woods, Ins
Iosser, obtiveram, respectivamente, 19.7,05. e 5.993 votos. oetor Veterinário do Minis

Tôdas as candidatas receberam belissimos presentes �eno' .da Agricultura, em

e trajavam riquissimas toiletes que mais realçaram o 3ervico neste Estado
encanto' de que são portadoras..

,
.

_ ;1'. 1.eonardo Indio Fer-
Os senhores industriais prestigiaram a elegante fes- (jandes

.

ta com suas presenças, c.onquistandci a Sociedade Bene-
_ sr. Heitor da, Silva Du

ficiente de 13rusque, prestigiOSif"clube dos senhores op�- tra, funcionário' dos Cor
rários, magnifico triunfo social, que bem reflete, o adl- reias e Telegrafos
,antamento' da distinta classe.

�. .

_ menina Marilda, filha
.

As duas candidatas colocadás nos prImeIrOS lugares do sr: João Ramos Furtado
ganhãram ainda'viagens a Pôrto Alegre e Curitíb,a de _ sta. Maria, 'fereza d,e

'3ouza
_ .sr. Manoel Garc;ia, fun

cionário da Delegacia da

d�pitania dos Portos, em

Laguna
_ s·r. Constante André

uel uca, agi'icultor
_:_ sra. Maria Goulart, Sa

vas, esposa do sr. Miguel
Savas
_ sr. Carlos Eaptista de

-Sou7.a
_ S1'. Genésio Joaquim

Coelho
_ sr. Otto Dornbuch, ca

pitalista
_ ménina Maria da Gra

�a O, Nobrega: filha do sr.

Flordoal'do
-

Nobrega e sua

eXJl:!' esposa d. Cacilda Oli-
veIra Nobrega; .

.

_ sr. Jorge 'do Amaral

As galantes e\ inteligentes
meninas Marilú . e TeIma,
dilétas filhas do sr. Procó

, pio. Dário Oudques e sua

, exma. esposa d. Ondina Fer
nandes Ouriques, farão, ho�
je, na Catedral Metropoli
tana, a sua primeira comu

.nhão.
• Na oportunidade os dig

nos genitores recepcionarão
em sua res'idência, à Traves
sa Argentina n1'. 3,. nesta
Capital, 0- vasto' circulo de
suas amiz�des, oferecendo
lhes iautas mes!,s de doces
e guaranás.

.�e e•••

Preceito 'do Dia
CONSEQÜÊNCIAS DAS
;VEGETA'ÇÕES ADE

NóIDES
As adenóides,' quando au

mentadá,s de volume, na .in
fância, ou persistentes ,de
pois da addlescência, tra
zem urna série' de transtor
nos. O ar não é respirado
pelo narÍz, e sim pela bôca,
o que pode acarretar doen
ças da garganta e dos pul- 17
mões. A 'pessoa adqu4re uma

fisionomia peculi;l.r ,carac

terizada por nl}rinas aperta-
l

das, bôca constaptemente I
aberta e "ar" apalermado.,

Quando seu filho tiver
dificuldade em 'respirar
pelo nariz, leve-o ao· es

pecialista, que corrigirá
O' defeito, evitando con

sequencias nocivas e

desagradáveis. _", SNES.

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

.
,
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DESCONTO EXCEPC10NAL NOS PRECOS ,.ilf'�';�j!�í h\%',df §tA

DECORACÃO, TAPETES, PASSADEIRAS I ,111",111
1

E _'
'

':.� I'
TOALHAS DE ROSTO E BANHO �

Só mesmo alguns previligiados da fortun� é que con

sideram facil resolver o problema de bem estar e dd. c�n
fôrto do lá!'. Para os demais, para a grande maioria,

quando necessitam de urna mobilia, de um gr�po estof�
do, de tapetes, passadeiras ou �esmo d:. t�cldos _paI a
cortinas, representa um verdadeiro SaCr-IfICIO a satisfá-

cão dessas necessidades.
'.

.

Daí à razão do interesse com que esta sendo �guar
dada a vendá" de art.igos para o lár, cujo inicio esta pro

gramada, pela "A Modelar" ·para o proximo dia 10 de se

tembro.
Os descontos que serão concedidos são:

.

.

10% nas tabelas de preços dos colchões e travesseí-

ros DIVINO
'

,10% nas passadeiras 'de congoleum
f d

I
10% nas poltronas"""": sofás-cama e grupos esto a os

15% em todos os tapetes e passadeiras de lã-bouclê
e veludo

15% em todos os tecidos para cortinas - decoração
e estofamento I � � . _

20% no variadíssimo estoque de toalhas de rosto e

banho.

ESTOQUE DE 'MOTORES E PEÇAS.

ASSISTENCIA E CONSERVAÇÃO

5 HP.- 900 RPM

B HP· 800 RPM

12H·P.700RPM
15 HP· 650 RPM

10 HP· 1500 RPM

27 HP· 1500 RPM

CONSULT'EM-1'{'OS ifO.BRE" lM_PO�TAÇÃO
D I R E TA}), 'Á G I 0'5 F A V O R A V EIS

NA (AMARA MUNI'CIPAL
,

Sessão da dia ·23-8-55.� �

I-readores
Genésio Leocádio

CARLOS HOEPCKE S A Presidência·-. Vereador da Cunha e Antônio Aposto-
• , '..

Armando Valéria de Assis, lo, em nome das bancadas,
Esta conceituada organização acaba de assu,mir a (PSD).

.

I que representam, respecti-distribuição neste Estado, do medicamento ODORATON,
I Secretarias - Haroldo

I
vamente PSP e PSD apOla�dos Laboratórios Klein, de Pôrto Alegre, à base �a po- Vilela (UDN) e Walter Oli- ram:_Submetido a votos, fOI

derosa planta arnazonica "Dipterix odorá�[l:", que e ,uma: veira Cruz (PSP).
, I aprovado, contra ,o� vot�sverdadeira arma de combate nas bronquites em gelai e.I .

Ata _ Aprovada, apos re- dos vereadores Gercino Sl1-
demais afecções catarrais. Dela afü:ma. o. Prof. L�b:ral� l tificações requeridà� pe�o I va,. 0?erato Carioni e Jupy
em tese a;:{esentada em Congresso científico, o se�ull1te. líder udenista Geremo Sll-. Ul isséia, todos da U. D. N ..

'produz- a modificação da
.

tosse e da expetoração, que va, Em Ség'l!i�a o vereador .Cal:-aassa rápidamente de mucopurulenta a ,mucose, p,�ra ex- Nazareno Coelho melo �1arlO .F�ra?o encaml-

tinguir-se em seÓ'uida; aumenta o apetIte � peso :.Odo- Expediente - ' Reque.ri-· nhou a .Presldencla com o.s"áton tem acão �urativa profunda, graças a energIa me- mento da bancada do PTB., respectivos pareceres, dldicamentosa· adquirida paI: um proces�o cientif�c� e�- no sentido de serem suspên- versos pr?.ietos de lei.. Após,nregado, sendo um dos medicam�ntos modernos maIS efl-
sos os trabalhos do Legisla- foi discutIdo o re�u:rIment.o;azes, nas súas indiéações terapêuticas.

_

'

tivo Municipal nã dia 24-8, .dos vereadores J�lho Pau!lcom:o homenagem a memó- no da Silva e OS111 Raul LIS
ria do ex-presidente Getúlio bôa para que o Legislativo
Var.gas.

.

Municipal não funcionasse
Liberato Cario.ni pronuncia na data .do falecimento do

vibrante discurso ex-presidente Getúlio Var�,
O vereador Libel'ato CalO: gas, tendo merecido ap.oio

rioni (UDN), na ocasião em de tôdas as bancadas atra

que se dis"ctltia um telegra- vês dos seus lídéres. Na 01'

:na a ser enviado à Câmara dem do dia, foram aprova
Federal fez uso da palavra, dos projetos de lei de inte
pr�;undiando vibrânte dis': �rêsse' da nossa população.
curso, no qual esclal;eceu a Nada mais havendo a tra
ma opinião pessoal' e foi tal', foi a sessiíB encerrada
contrário ao' envio do cita- e coiwocada outra para 5a.
Jo t.tlegrama. . feira em seu horário habi
Gercino Silvá pede esclare- tual..

ciméntos' --------.--,;--_
O líder udenista, ver�ador E; do Amazonas a plantaGercino Silva, em aparte S0-

mais eficaz, na cura das.licítou esclarecimentos à
mesa, I quanto ao telegrama.
em discussão. 'Na sua o

nião, a Câmara Municipal
de Florhll1ópolis não deve
ria influir no assunto, dada
'a nlaneira de pensar dos
seus memhros, os quais di
vergem nos. seus pensamen
tos e não terá nenhuma ex

pressão, e, son tinuou dizen
do ser favorável ao GOLPE

para remodelação do que .e
xiste no Brasil. Segundo sua

maneira de 'pensar, a Câ
mara deve ficar a margem
dos acontecimentos. Apelou
aos autores dos requerimen
tos, inclusive à mesa, no

sentido de ser retirado da
nauta o tão diséutido tele-1:

I"

grama.
Carmelo Faraco estranhou

a atitude'
'O outro orador, o líder do

PDC, Carmelo Mário Fara
co estranhou a atitude do
vereador Gercino Silva, lí

TRILHOS DECAUVILLE - 8kgs. � c/ talas de Junção der da UDN e 'salientou qUé.

e Fish-plates o telegrama por Ci:!l·to jun-
TUBOS GALVANIZADOS sem costura Diametros: tar-se-ia aos ,demais passa-

I" - 1.1/4" - 1.1/2" dos de todos os recantos do
'.

2" - 2.1/2" -.3" e 4',' país, muito embora não tra-
. Oferecemos as -mercadorias acima á,. preços abaixo do ga. melhodas ao regime ou

mercado - Material iÍnportadu e garantido em perfeita ao município. Foi favorável.
condição, -

. .0 vereadol' Júlio paulino da
Consultar - CIMETAL .S/A - Av, Graça, Aranha 182 Silva (PTB) em nome de

- 40 ando - ,Rio - Teleg. - CIMETALLIC - Fone sua bancada apoio-u o líder
42-3754. pedecista. Também os ve-

(OMITE' FEMININO DA COLONINHA '

o' 'Departamen to Feminin� "Alice, da Costa _Vaz"
.

do
Partido Social Democrático do Sub-Distrito dó Estrelt?,
instalou semana passada o Comité Feminino da Colol1l-

'lha, que ficou assim constitui do:, .

Presidente'de Roma - Sra. Suely Cunha.
Presidente _ Sra. Otília 'Laurentiná Silva.
Vice-PresidenteB _ Sras. Benilde Maria dos PassÇ>s,

Antônio Soi.lza, Izaurina Maria Martins, Maria Domingos
le Freitas, Maurilia Ana dos Santos, Maria Mercêz Lui-.
la Tancredo e Maria Costa.

,

Secretária Geral - Srta. Leonete Maria de Souza.
la Secretária _ Maria Natália de Oliveira.
2a Secretária _ Ilza' M. Silva.
3a Secretária _ Izabel Adolfo Oliveira•

Tesoureira Geral - Elza Conceição Silva.
la Tesoureira _ Adélia Soares. '

2a Tesoureira _ Eunice Rosa.
3a Tesoureira _ Celita Laura de Souza.
Oradora _ Mc'tria Odete de Souza.

Departamentó Social e Publicidade:,
Diretora --;- Eunice Rosa.
Membros _ Ilza Maria Silva, Claudete Silva, Gunil

da de Assis,'Maria Reginalclo, Adétia Soares, Francelina
Assis, Lacinia Vieira, Ondina de J�s! Margarida Rosa,
Carlota da Rosa, Maria José Vicente, Palmira Coelho,
Celimi Coelho, Maria J. Santos, Maurã Sôuza, Osvaldina
Oliveira, Bel'tolina Machado, Martinha Alves, Cecilia
Andrade, hacema de Oliveira, Maria José Gonçalves, Eu
nice Rosa, Isila Rosa, Docelina 'Fernandes, Eufrazia M.
Silva, Alcinéia M. Silva, B'enilde Maria CÇ>elho, Ilza Con
ceição Silva, Antônia G. Souza, Leonete M. Souza, Maria
Odete Souza, Selita Laura de Souza, Izauriua Maria Mar
tins, Maurili� Ana dos Santos, Jandira Carvalho Nune�,
Catarina Ana Rosa, Elza Rezes, Palmira dos Rezes, Ma
ria Agostinha dos Santos; Norma M. Andrade, Deobran
tina Maria de Abreu, Laureci Carvalho da Silva, 'Maria
da Costa, Selma Tancredo, Luiza TanGred'o e Mària do
Carmo Martins.

Como se póde verificar, 63 senhoras' e senhoritas,
compÕem .o Comité Feminino dq PSD da Coloninha.

BROHQUITES �

AFE«ÕES (ATARRAIS
•

A Amazônia é uma das regiões
do Mundo de flóra mais rica
em ap'licaçôes terapêuticas. For
nece à Medicina uma poderosa
planta - a Dipterix odorátll; -:
componente básico do remedlo

ODORATON. arma de combate
às bronquites agudas, crônicas

e dos fumantes; gripes, asmas,

tosses rebeldes e afecçêes ca

tarrais. Tem ação curativa p;�
funda, graças à energia medi
camentosa adquirida por um

processo científico empregll:do.
li: bem significativo saber-se

.

que Odoráton é um dos produ-
tos modernos .mais recomenda
dos pelos que comprovaram o

seu valor, inclusive mem-bros da

ilustre classe médica, do que
damos abaixo um exemplo:

«Atesto que' tenho empre-'
gado na minha clínica o prepa
rado Odoráton, em casos. d.e
bronquites sub-agudas e prmct
palmente crônicas com real

sucesso, tais são as suas pro

priedades fluídificantes e bal

sâmícas; aliadas ao seu valor

tônico, quiçá vitaminico.

DR. RICARDO A. WEBER»

Distribuidores neste Estado:

CARLOS 'U'OEPGKE ·S. A.
" .

. ENTREGa IMEDiaTA

.,l:I1I 4VENT'URAS_ DO ·ZE-MUTRETA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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E.CERRA�SE O E'STADUAl. DE BASQUE'TEBO.L -,

COM OS JOGOS ENTRE DOZE E_PALMEIRAS (JUVENIS) E CARAVANA DO AR X PALMEIRAS (TITULARES), A"TAROE\E
A DISPUTA'DO LANCE LIVRE, PELA MANHÃ, ENCERRA-SE HOJE, NO ESTADia "SANT� CATARINA"� o CAMPEONATO
ESTADUALDE BASQUETEBOL, ORGANIZADO PELA FEDERAÇÃO _

ATLÉTICA CATARINENSE.
_

.......................................................••••_...........-..-r--............I"'...._... u••••••••••••••••••••••••••••••••••••• IIit•••••••••••!I,••0••••••

"O Estado" Esportivo
Je ,

'I'amandaré .

os, ARTILHEIROS
E'rico (Figúeirense) 4
Wilson (Paula Ramos) .:.............. 4
Lauro (Atlético)

'

3
Cavallazzi (Atlético) 3
Victor (Atlético) '

'

o. 3
Ari (Guarani) 2
Dedéco (Guaraní) e .>, 2
Valério (Paula Ramos) ,2
Pitola (P. Ramos) 2
Alemão (Figueirense ) '. . . . . . . . . . . . .. 2
Fernando (Avaí) ; ', .. 2
Armando' (Bocaíuva) :; .. '. . . .. . .. 2
Jair (Bocaiuva) 1
Nenem (Bocaiuva) r.... 1
Jair (Tamandaré) •. .. . . .. . . .. .. . . . . i
Vico (Avaí) 1

Dilney (Atlético) ................•.... 1

Alípio (Avaí) 1

Rodrigues "(Bocaiuva)
'

-; . . . . . . .. 1
Professor (Imbituba) .. '............... 1
Laudo (Imbituba)

'

1
Nery (Imbituba) 1
Oscar (Imbituba) I

'

Chadéco (Imbituba) '...... 1
Sombra (P. Ramos) 1
Caréca (Atlético)' 1
Bolão (Avaí ) 1
Ca rl ito (Figueirense) 1....
Niltinho (Avaí) ,

'

1
RECORDISTA DE TENTOS NUM Só JOGO
Lauro (Atlético), com 3 gols..

ARQUEIROS VASADOS
Amaury (Tamandaré)' ; .

LeIo CP. Ramos) '

.

Soncini (Atlético) .

Paté (Guaraní) .

Walter (Guaraní) .

Lui'z (Bocaiuva) ; .

Alcides (Avaí) ;
'

.

Almiro (Tanlandaré), em 4,9 minutos .

Itamar Cfamand;wé)" em 41 minutos .

.

Dino (P. Ramos) :
Oswaldo (Bocaiuva) .....•......... :; .

,

ARQUEIRO INVICTO
".

Tião (lmbituba), em 2 .Jogos.
.'

PRE' VEI'IIBULIRES PENALIDADES MÁXIMAS·
.

,.
, -_ .

;;\ '.,." Desperdiçada - I.eibnitz, do Paula Ramos no en-

,

'W'
,

contra com o' Guaraní.
PARA AS FACULDADES DE DIREITO, FfLOSOFIA, Convel:tida 'em gol � Pitola, do P. Ramos, no prélio

MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA. contra o Atlético.

CUR'S,O BOSCO,
Convertidà em gol - VicQ, do Avaí, no jogo contra

"a"'ieula: Livraria Lider, até 31 de agôsto. I
o

A'�:t�::;jiiO' d�x:�!{tC:?n�Ejo���:!!te ao Guarani.
. m',ITfJ;;U .iIInformaçõeS: Local acim� ou pelos telefones 2316 e OS APITADORES '

IIIIII:!!II �_ ii
3661.

"

' '

I
. .

Oswaldo Meira .

UlCIO das aulas: 1 de �etembro. Lauro' Santos , .

.Gerson Demaria .

Lázaro Bartolomeu .

Steban Hory (húngaro) � .

,João Sebastião da Silva , ..

ASPIRANTES

fi�ueirense X Guarani, Hoje rt8r�e
FAClt PARA o AlVI-NEGRO o COMPROMISSO ,FRENTE AO "BUGRE"
PROVAVEl o REAPARECIMENTO DE

"

ISAIAS E A ESTRÉIA DE NORTON

/'. (

'Na tarde de hoje, no es-1
.tádio da rua Bocaiuva, pros
seguirá a disputa do Cam

peonato .Citadino de Fute
bol Profissionais, co", o co

tejo entre Figueirense e

Guaraaí,
Acreditamos que o espe

táculo que logo mais pro
porcionarão alví-negros e

tricolores irá agradar em

cheio á massa de afeiçoa
dos que comparecerá áquela
praça' de esportes.

O Figueirense venceu

bem as duas pugnas que dis-'
putou no certame e com o

empate.entre Avaí e Atléti
co viu-se isolado na ponta
da tabela. Está em forma a

equipe que obedece à orien

tação técnica do veterano
Garcia.. Ainda domingo, na

rodada de encerramento do
Torneio dos Clássicos "Nel
'son Maia Machado", o "Fu-
racão Negro" atuou com
grande desenvoltura, sangue
e espírito' de luta, logrando
um bonito empate 'frente
ào Clube Atlético Carlos
Renaux, em Brusque, O con

junto alví-negru.deverá ven

cer o choque desta tarde

'�'eDnbores Industriais de Madeira
VENDE�SE

.mesmo quebrar a invencibi- FIGUEIRENSE - Wilson
lidade da poderosa equipe (Norton); Trilha e Helcio;
campeã da cidade. Isaías Walmor, Anibal e Lauda
fará seu réaparecimento. res; Plácido (Alemão), Be

QUADROS PROVAVEIS tínho, Carlito, E'rico e Pa
GUARANí - Isaias; Aní-

I

checo.
bal e Papico; Zezinhc, Nil- Preliminar às 13,30 ho
S011 e Fausto; Antoninho, ras, entre os quadros su

Vicente; Dedéco, Ari e' Má- plentes, em continuação ao

! do.
'

Campeonato de aspirantes.

�.......•.• ., � '"

AMANHA O ANIVER�ÁRIO
F. V. M. S. C.

Estará em festas amanhã tos notáveis tem grangeado
:) esporte da vela catarínen- enorme prestígio em todo o

�e com o transcurso do 12° país,
aniversário de fundação da

Federação de Vela e Motor Antecipadamente apresen-
'

TRILHA o vigoroso zagueí- le Santa Catarina, a qual tamos aos diretores da va-.
, ,

� , I'desde que surgiu no pano-' lorosa entidade os nossos
1'0 do "Furacao' rama �desportivo do Estado

I

cumprimentos pelá data tão
,

.
I tem ./

sabido cumprtr a sua 'cara para o esp�e veleiro
que se prenuncia sensacio- finalidade e pelos seus f'eí- 'barrio-á-verde.

-

nal, de vez que o "onze" I

. ""

+-��.I
'b.ugrino" nos treinos' tem

apresentado progressos e irá' •••••o••• '•••••••••••• ,_••••••••••••••••••••• I
á 'liça para não se deixar
abater com facilidade,' ven
dendo bem caro a derrota,
ou se possível

,

empatar ou

1
j

•••••••• '•••••••••••••••••••••••••••••••a..... 1 - 1 LOCOlVIOVEL, marca "Wolf" novo tipo AHF-3
com 27/39 BP. .i

2 -,1 PLAINADEIRA, de 6 eixos, com .pouco uso,
.iom boca de 125 x 60mm, completa com motores aclopa
dos diretamente aos eixos, um alternador de f'requencia,
.im armario-painel de ligação e acessoríos.

� � 1 SERRA- FITA Brente Resow, com volante de
1.250 mm sem motor. Nova .

4,.-- 1 QUADRO TISSOT, novo, fabricação Hugo
Neumann, eixo de 120 mm, mancais de rolamentos.

5 - 1 QUADRO TISSOT, usado, fabricação Hugo
Neumann, eixo de 110 mm, mancais de rolamentos, carro

, zompleto, inclusive polias e transmissões.,
'

I6 - 1 TERRENO, sito � rua Blumenau, cidade de .

Itajai, com 39 metros de. fLente num total de 5.000 metros
quadrados, fazendo fundos com o rio Itajaí Açú,

Os interessados,' poderão dir'iger-se a Exportadora
ele Madeiras S/A. Caixa Postal, 142 Blumenau. �

A JABELA DO CAMPEO�ATO DE 'PROa
flSSIONAIS COM AS NOVAS DATAS
Damos abaixo a tabela do Campeonato Citadino' de

. Profissionais, com as no-vas datas, em face da resolução,
também às 5as.do Conselho Arbitral de realizar jogos

feiras, à noite:
28/8 - Figueirense
1/9 - Paula Ramos
4/9 -:- Tamandaré
8/9 - Figueirense
V/9 - Paula Ramos
1fi/9 - Guarani .

18/9 � Avaí
22/!,!l - Tamandaré
25/9 - Bocaiuva
25/9 - Imbituba
�9/9 -, 'Paula Ramos
2/10 - Figueirense
6/10 - Guaraní
9/10 - Imbituba
9/10 - BQcaiuva
13/10 - Guiu"aní
16/10 - Bocaiuv�
20/10 - Atl�tico

X Guaraní
· X Imbituba
X Avaí
X Atlético
X Bocaiuva
X Imbituba '

X Figueirense
X Paula Ramos '"

Avaí
Imbituba

. \

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA
CIRÍJRGIÃO-DENTISTA

CONSULTóRIO - Edificio Paternon - 20 andar
sala 203 _,':. Rua Tenente Silveira, 15'

Ateridé" di'ál'lamente das 8 'às 1;1. horas.
3as e;'5'as das 14 às 18 horas. '

.

Em Capoeiras atende aos sábados á tarde

;x Guarani
X Atlético
X
X
X
X
X

Tamandaré
.Avaí
Atlético

X Avaí .

X Figu'eirense
X 'Tamandaré

"Loja
\

a Venda. RETURNO'
X Paula. Ramos
X Imbituba

·

X Atlético
:x. Tamandal'é

· X Avaí
X ·Atlético
]C Imbituba'
X Figu'eirense
X Avaí
X ramandaré
X F.igueirense
'x Tamandaré
X Paula Ramos
X: Figueirense
X Paula Ramos
X Guaraní
X Avaí
X Tamandaré
X Bocaiuva
-X Imbituba
X Paula Ramos
X Figueirense"
X Guaraní'
X Imbituba
X Bocaiuva·
X Guaraní
X

.

José E. de Uma
MISSA" DE 7° DIA

Aquino Lima e familia, Victor Lima e' !amilia, Lau-
ra e Monica Lima, Manoel J. Santos e familia cunhados e

i ,:ohrinhos de: .'
.

I .' JOSÉ E. DE LIMA .

I

farec.iclo em Pôrto Alegl;e, convidam os parentes e peS-I "ôas am igas jJ;, r:t ílssistirem a missa que em sufrágio -de.
sua álma será rezada segunda-feirar 29 do corrente, às

17 horas, no altar do S. Coração de Jesus, da Catedral,
agradeceJ1,do desde já a todos que comparecerem a esse

. é.to de fé pril'ltãQ.

23/10 --'- Guarani
27/10 - Bocaiuva
30/10 - Paula Ramos
3/11 - Figueirense
6/11 __:. Bocàiuva

10/11- Guarani
13/11 _:_ Tamandãré
15/11 - Paula Ramos
20/11 - Atlético
24/11- Bocaiuva,
27/11 - Guarani '

1/12 - Avai
4/12 - Imbituba
4/12 - Atlético
8/12 - Bocaiuva
11/12 - Imbituba
11/12 - Figueirense
15/12 -- Paula Ramos
18/12 - Gi.laraní
22/12 - Atlético
5/1 - Avaí
8/1 - 1mbitubà
8/1 - 'famandai'é
12/1 - Avaí
15/1 � Atlético
19/1 - Avaí
22/1 - Figueirense
2G/1 -- Tamandaré

Vende-se por motivo de mudança uma loja situada
no centr<;> desta Capital já bem conhecida.'

'

Informações nesta Redação ou na Rúa Oiilwaldo
Cruz nr. 406, no E�treito.

Bocaiuva
X Atlético

O 3° turno serª- iniciado possivelmente no dia 2 de
fevereiro.

A presente tab8lla foi aprovada em sessão do COll
selho Arbitral em 18 do corrente mês.

�-���--� .
.

.

NÚMEROS DO CAMPEONATO
PARTIDAS REALIZADAS

Paula Ramos 5 x Guarani 2
Imbituba ° x Bocaiuva O, em Henrique Lage
Atlético 4 x Paula Ramos 3

.'

Figueirense 4 x Tamandaré O.
Avai 4 x Bocaiuva 1
Atlético' 5 x Guarani 2
Imbituba 5 x 'I'amandarê O

Figueirense 3 x Paula Ramos 1
Atlético 2 x Avaí 2
Bocàíuva 4 x Tarrrandaré 1

CLASSIFICAÇAO
10 lugar - Figueirenee, O p. p.
20 lugar - Atlético, Avaí e Imbituba, 1 p. p.
3.0 lugar - Bocaiuva 3 p. p.

. 40 lugar - Guaraní, e P. Ramos, 4 p. p.
5° lugar - 'I'amandaré.t õ p. p.

GOLS A FAVOR
Atlético, : .' -. .. 11

6
5
7
4
5
9
1

Avaí � .

Bocaiuva '

.

Figueirense' .

Guaraní .

Imbituba .

Paula Ramos
'

, .

'I'amandaré : ..•,

GOLS CONTRA
Atlético ',' .

Avaí . ' : .

Bocaiuva ,
.

Figueirense '. .. .. . . 1

Guarani 10
Imbituba °

,9
13

Paula Ramos .

9 vezes

7 vezes

7 vezes

5 vezes

D vezes

4 vezes

3 vezes

2 vezes

'2 vezes
2 vezes

1 vez

2 vezes

2 vezes

2 vezes

2 vezes

1 vez

1 vez

, I.

. ClassiTicaçiW'
1° lugar - Figueirense, Gua"ani e Imbituba,
2° lugar - AvaC2 p. 1).

'

3° lt)gar.- Bocaiuva, 3 p. p.
4° lugar - Atlético, 4 p. p.
'5-0 lugar - Tamandaré, 5 p. p.
60 lügar - Paula Ramos, 6 p. p.

PRóXIMOS JOGOS
Dia 28/8-- Figueirense x Guaraní
Dia 1/9 - Pailla Ramos x Imbituba

O p.p.

CERTAME'
CARIOCA

Pelo Campeonato Carioca
de Fufebol, hoje serão efe
tuados os seguintes encon

tros:

Portuguesa x Flamengo,
em Campos Sales; América
x Fluminense, no Maracanã ;
Canto do RiQ x' Vasco, em

Caio Martins; Bonsucesso x

São Cristovão,. em. Texeira
de Castro; Botafogo x Ma
dureira, em Çeneral Seve
dano e Bangu x Olaria," no
Estádio Proletário.

CINr SAO 'JOSE
As - 10 horas.

"Espetacular Matinada"
SHORTS - DESENHOS

- COMEDIAS
Preço Unico: 5,00.
Censura té 5 anos.

As 1,45 - 4 -/7 - 9 horas.

I
A CANÇÃO DO SHEIK.
No Programa:

, �!'��o��P��·,t;�.. Na�:oo..
Censura até 10 anos.

7
3
5

As - 2 horas.
TRABALHOU BEM·, ..

GENIVAL

Preços: 10,00. - 5,00:
Censura' té '5 anos.

As 4 -_ 7 - 9> horas.
"Finalmente Hoje"

ESTA NOITE É MINHA
-No Programa:
Noticias da Semana. Nac.

Preços: 10,00 -'- 5,00.
Censura até 14 anos.

As - 2 horas.

1°) Cine Noticiario. Na,c.
20) UM DIA DE VIDA '

30) FOLHAS DA ILUSÃO'
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até JO anos,

As rr: 7,30 horas.
A CANÇÃO DO,SHEIl{
No Programa:
Cine Reporter. Nae .

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

As - 2 horas,
1°) PRATA MALDITA
2°) CIDADE SEM LEI

3°) ALIADO MISTE-
RIOSO 7/8 Eps.
- Preços: 7,00 - 3,50.

Censura até" 10 anos.

As'- 7,30 horas.
CIDADE SEM LEI

-

'fRAllA;LHOU BEM ....
r-. GENIVAL

. No Progsama :

Noticiarío Universal. _..J01'.
Preços r 7,00 - 3,50.
Censura até 14 anos.

As. -:- 2 horas .

"Espetacular Matinada"
SHORTS - DESENHOS

- eOMEBlAS
Preço: 4,50 - 3,50.
Censura té 5 auos.

As - 3' horas.
TRABALHOU BEM ...

GENIVAL
Preços: 9,00 - 4,50.

As 5 - 8 horas ..

A CANÇÃO DO SHEIK
No Programa:

.

Cine ReporteI'. Nac.
Pi'eços: 9,00 --5,00.
Censura até 10 anos.

As - 2 horas.

1°) TIME . MARAVI-
LHOSO
2°) PRATA MALDITA

. 40) ALIADO MISTE-'
RIOSO 7/8 Eps.
No Programa:
Atuál. Atlan. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura -até 10 anos.

As 8' - horas.
PRATA �ALDITA
CIDADE SEM LEI

No Programa:
Atual. Atlan. Nac.

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

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Sla. Catarina'Realiza "HaV'8"
. Cassíno -Hotel"·

'

.

.

.

.

Projeto de Bstatntos da' RlveDa·
Cassino. OPtei' S� A. .

(Co!'t'inuaçáo da ·2a. pág.) lesignar a comissão Iíquí-
�Jante de.tprminará a forma

" �r
periores a cinquenta mil de liquidação, a duração do_ Q

Sclrluzeiros é õbrígatória a in- mandato dos liquidantes, os .�.

di t
A

t
U

tel'venção de elOiS, llt'e ores. )oderes conterídos a es es e

Art.. 12 - OJ dll'� ores
.'
( .1 respectiva remuneração.

seus suplentes, q�ando em CAPÍTULO X

exercício percebera"o a remu- Das disposições transitórias

ação que lhes for fixada Art. 10 - As ações. serãoner blél1nualme�te, �ela assem ela integralizadas em dezenove

geral ordmana. 19) cotas mensais e sucessí-
, CAPíT.lJLO V vas, sendo a primeira, corres-
Dó Conselho Fiscal rondente a dez por cento .

Art. 13 - O Conselho Fis-
.

10%) da soma subserlta, pa
I será constituido por três �a no ato da subscrição e as

ca
t

A

membros efetivos e res su- tezoíto restantes, correspon-

plentes, acionista�, sendo que Jente cada uma a cinco por

03 suplentes. serao convoca- iento (5%) daquela soma,

doS pelo critério
_

da içlad:. )agas de trinta em trinta

tendo as atribuiçoes conferi Iías, tomando-se por têrmo

das em lei. nicial a data determinada
Art. 14 - Os membros do rara o primeiro pagamento. DE PITIGRILLI de hilaridade. cal' devendo nada a nin-

conselho Fiscal e seus, su-
'

Parágrafo único ....;. O pa- Buenos Aires -'- CAPLA) Com .êste meu antí-con- guém. É o "clou" da vilania.

plentes exercerã.o o mandato zamento das prestações sub- - O convite para um jan- formismo, não pretendo di- Para alguém se rebelar con

por um ano, podendo_ser re� ';equentes à primeira' poderá. tar deve ser despido de zer que a corrida para a tra êste costume, é preciso Ieleitos. A remuneraçao sera ser antecipado se as§im qualquer solenidade. O cos-

I
mesa em conquista dos me- ter. coragem, bem sei, por

fixada nas assembléias ge- desejar 'o subscrito, deveo- tume de enviar um cartão lhores lugares se deva que a dona de casa costuma

ruis ordinárias, anualmente. elo êste recolher as res- de visita para convidar os transformar na fuga desor- expor, como em uma capela
Art. 15 - Cabe ao' Conse- lectivas importâncias ao es- hóspedes foi substituido pe- denada de um cinema em mortuária, os "bouquets"

lho Fiscal reunir-se ordinà- ,abelecimento de crédito que lo telefone. Outro documen- chamas. As considerações enviados por seus convida
riamente de três em três me- lhe fôr designado, na confor- to que passou à história é o devidas aos . eclesiásticos, dos e nós; por muito que de
ses e extraordináriamê,nte midade do Decreto-Lei n.. , menu. Nas famílias antigas, aos anciãos, às senhoras, às sejamos mostrar rebeldia
sempre que sé fizer necessá- 5.956, de 1° de Novembro de colocava-se adiante de cada pessoas ilustres, continuam contra tal costume, nos sen-

rio, segundo as-normas le- 1943. \comensal uma graciosa de- sendo as que prescreve não timos vexados diante da au-

gals. Art. 2° -:- Os juros devidos!monstração de' 'caligrafia a velha etiqueta regularnen- sência de nossa homenagem
CAPíTULO VI pelos subscritores no caso de inglesa, com contornos de tada.: mas o sentido instin- floral. Acresce a isto que a

Do Conselho Consultivo atrazo no pagamento das rosinhas e miosotis, feitos ativo ha hierarquia e do que dona da casa não é obriga-
Art. 16 � 0 Conselho oon- cotas será de seis por cento aquarela, com a lista das é elegante, que é inato ao da a pensar como nós e es

suiuvo. composto de cinco (6%) ao ano, sendo que as maravilhas gastronômicas homem civilizado. perava a referida homena
membros, acionistas ou.não, prestações integralizadas, até e dos vinhos historicos Gomo a moda foi criada gem, embora anuncie a f'ra-

· eleit03 por três anos, poden- o início das atividades so- e cada convidado o levara' para a mulher sem gôsto se-standard "mas por que
do ser reeleitos; remunerados ciais, vencerão juro igual ao como lembrança. Encontra- "que não sabe vestir-se, as- foi se incomodar!"
conforme delilreração anual que for pago pelo Banco on- se, entretanto, o menu im- sim a velha etiqueta foi Deixarei, portanto, sem

ela assembléia geral ordiná- de estiverem elas deposita- presso nos banquetes ofici- compilada para as pessoas resolver o. problema das flo-
ria tem por atribuições pre- das em 'conta vinculada. ais, onde o organizador (al- que são desprovídas de li- i·es. Mas recomendo à dona
eipuas orientar e' aconselhar Art. 3° - As partes bene- gumas vezes o próprio ho- nha, de reflexão e de critê- da casa uma fórmula côrno-
a administração da socíeda- ficiárias serão entregues aos menageado se entendeu pre- rio. As pessoas inteligentes da: "Peço-lhes que não en-

de em todos 03 assuntos' sub- Incorporadores como remu- viamente com -o hoteleiro) possuem um senso inato do viem flôres". Não sei por-
metidos à sua apreciação.' aeração pelos serviços pres- colocou-se de acôrdo, <, me- que é grotesco, vulgar, pre- que êste costume de recusar

Art. 17' - O Conselho Con- tados nesse caráter e, a par- diante um pequeno presente, tencioso, acadêmico e sem flôres está tão difundido
sultivo reunir-se-á sempre til' do quinto ano de exístên- com o típógrafo. razão de ser e sabem, por nos veló-rios e não nos con

que convocado pela Direto- ría da sociedade, serão elas A eliminação de tôda so- conseguinte, se conduzir na vites para. almoços ou jan-
ria, sendo as suas delibera- -esgatadas parceladamente, lenidade se estendeu tam- vida social,' sob a diretriz tares, com a -agravante de
çõe3 tomadas �C!r maioria por meio de sorteio, ou, en- bém aos vinhos. A dança da elegânç:ia constitucional, que um ramo de f.lôres ape
Para delÍ'berar é necessário a tão transformadas em capi- dos sete véus-que outrora que nasce conosco, do mes- nas decente custa oito vezes

presença de três conselheiros t.al de acôrdo com O qUE) fôr se. fazia em têrno da gar- \ mo modo que a côr dos olhos -ma·is"" do�-que uma refeição ,.no mínimo.
.

:esolvido pela assembléia ge- rafa venerável, misto de e a tendência para -engor-,j'de ségunda categoria.
.

CAPíTULO VII !'aI, que tambem fixará o nú- vaidade e de falsa modés- dar e que, se não foi rece- A refeição, como no maior
Das assembléias gerais mero de partes beneficiárias 1ia, caiu em desuso. Levava-' bido com o dom do nasci- número das vezes uma das
Art. 18 - A a'ssembléia ge- a serem sorteadas, atenden-, se. para a mesa, com os cui- mento, não se deve esperar partes deve oferecê-l.a e a

ral ordinária instalar-se-á do sempre a disponibilid!lde dados que se tem com al- encontrá-la em nenhuma outra suportá-la, deveria ter
até trinta de abril de cada do respectivo Fundo. guém que fruturou as per- gramática de boas manei- uma característica de har-
ano e as assembléias gerais § 1° - Para a fixação do nas, a garrafa cheia de pó raso monia. Que ninguém mono.-

'

extraordinárias sempre quI' ,)reço do resgate das partes i ou recostada em um leito. A propósito do estilo, da polizasse a conversa. Para I

convocadas regularmente. i)e?�fiCiárias, tom�r-�e-á _

(l de vime ou envolta em um classe, do modo de adquiri.- um homem interessa�te 1---------'--------------------Art. 19 - As a'ssembléias media do lucro hqUldo as ,:lUdico guardanapo que, los,· po.de-se repetir as pa- transformar-se em manoto-'I
gerais serão. presididas pele nesmas atribuidas nos três wm a desculpa de recolher lavras do médico ao. pacien- no., para o ma"nótonp cOnver-

.

diretor-presidente 'e, na fal- :lltimo.s ano.s e, assim, o ca- as gotas, mascarava sem te que lhe perguntava cp- ter-se em importuno,' a dis
ta dêste, por outro acionista 9ital que, na base de 12% ao ocultá-la de fo.do, a marca mo se pode evitar a artri- tância é sutílissima. O dono
que fôr escolhido pelos pre- ano, dividido pelas cem par- famosa. A honra de abrí-Ia te: da casa e os convidados não
sente;;, sendo secretariadas ·tes beneficiárias seJia neces- cabia ao pai de fa�ília: que - Basta escolher bem os devem provocar discussões
por quem fôr para isto çon· ,ário para produzir aquele levava ao nariz a boca da antepassados. sôbre política e religião,
vidado. pela presidência. lucro atribuido a cada uma �arrafa com·a autoridade de Um manual de boas ma- porque os temas candentes
Art. 20 - As deliberações jelas, determinará o preço entendido na matéria, fa- neiras poderá ensinar que provocam aquelas reações

das assembléias gerais serãc do resgate. zia uma pequ'ena mesura não se corta os filhós com a que comprometem o pacífi
tomada;; por maioria absolu- § 2° - Tanto para o cál- como para dizer "não é pre- faca e que com' fraque se co metabolismo e a.quelas
ta de votos, salvo as restri· culo da distribuição da per- cisamente o que eu- deseja- usa gravata branca, mas interrupções com a boca
ções leigais, cabendo a cada centagem do lucro líquido, da oferecer· a pessoas de não poderá ensinar conduta, cheia, que são sinal de vul-
ação um voto. como para a determinação vossa classe" e vertia algu- nem- graça, nem "charme". gal'idade.

CAPÍTULO VIII do preço do resgate, Cl núme- mas gotas em seu próprio Quando Gilbert escreveu I Luis XIV convidava Mo-
Do exercício social 1'0 das partes beneficiárias ::opo antes de servil; os con- "considero uma criatura liere para sua mesa para

Art. 21 O ano social emitidas servirá, sempre, de vidados e, apenas se esgota- perdida aquela que morde I, ensinar sues oficiais a vi-
coincide com o. ano civil e no. divisor, ainda mesmo que um va a série de elogios, conta- o pão a dentadas e come as veram e, 'como Moliere era

fim-de cada exercício sociai certo número delas tenha si- va a história: ervilhas com 'a faca" não jum homem de teatro, aplica-

P M-
;--.

Iproceder-se-á o inventário e- do resgatado. - Êste vinho eu o engar- estava discutirill.o. regras in- ,va sàbiamente a técnica da relel·lura uo· I�.tpabalanço geral, com a obser- § 3° - O montante do lu- rafei' no dia em que 'naséeu fringidas ou preceitos igno- conversação sem rompero'
,

.:,
.

v�ncia da;; prescrições legais cro que possa ser atribuido o meu primogênito. Hoje, as rados, mas tomava êsse ges- equilíbrio das idéias nem
-

". ,

Art. 22 - Os lucros líqui· aos títulos beneficiários l'e.,- garrafas são levadas para tos como "tests" involuntá-
I
sua distribuição homogênea. Requerimentos Despachados

cios verificados se�ão aSSim, gatados será levado ao Fun- 1 mesa, já sem rolha, sem rios que o indivíduo, ofere- lO "conversador, amável" Dias 8, 9 e 10-8-55
distribuidos: a) - 5% des- do de que trata a letra "d", pó, sem gotas hieráticas e cia para um .tuizo sôbre sua

I
começa a ser maçante, meia: Certidões - Walter'Stodieck - �.010-55, 'Domingos

tinado à constituição de un' :lo artigo 21, dêstes Estatu- se no gargalo. flutuam fra- orópria desgradada persó- hora antes de êle próprio Pedro da Silveira - 1.917-55, Mário Abreu � 2.026-55.
fundo ele resérva legal até a- tos. gmentos .de cortiça,

.

êstes �alidade.· suspeitar; por -isso" nin- Construções - Fábrica de Rendas e Bordados Hoep-
tingir ao. limite de 20% do Art. 4° - Durante os pri- são retirados mesmo na co- xxx guém se deve aventurar pe- cke S. A. - 1.801-55, Elfrida Berenhausen - 1.906-55,
capital social; b) 10% meiros cinco (5) anos ie zinha. Pode ser qüe o.-.!_'essenti- lo plano inclinado das pero.- Manoel Galdino Vieira - 1.502-55, João Roberto Sanford
para o fundo de expansão funcionamento do "RAVENA - O jantar está servido mento contra aqueles que rações e dos monólogos. É - 1.826-55.

· dos negócios sociais; c) CASINO HOTEL S/A."; todo. - frase declamada pelo me convidaram para. aImo- preferível o "blablabla" in- Transferênci.as - Odilon B. Vieira' - 1.456-55,
10% para gratificação à di- o acionista que tiver sub�cri- mordomo nas antigas comé- çar ou jantar e �squeceram transcendental homogênea- 1.96-9-55, 1.911-55; Aderbal Ramos da Silva e Ruth Hoep
retoria, observadas as limita- to e seja dono de um núme- dias, está simplificada numa o preceito de Brillat-Sava- mente subdividido a uma in- cke da Silva _- 1.948-55, Eremita Machado Guimarães -
Ções legais; d) - 10% para ro. de ações equivalentes a ,imples inclinação ou numa rim - "convidar alguém vetiva; o "maridauvage" a 1.988-55, Acelon P. da Cost_a - 2.009-55, 1.966-55; Nor
o fundo de resgate das par- cinquenta mil cr"\lzeiros, va- parada significativà no li- para a mesa é preocupar-se uma congestionante Catili:,. berto de Souza - 1.970-55, Júlio Francisco Coelho -

tes beneficiárias; e) - o 101' ao par (Cr$ 50.000,bO), te- miar da sala de jantar ou com sua felicida(ie duran� nária. 1.967-55, João Rodrigues - 2.006-55,'Hercílio ,Neves de
saldo como. dividendo aos a- rá direito a uma· estada gra- no .gesto cordial da dona de te uma hora" - me tenha Mas, como há perigo de Lima - 1.990-55, Hercílio Luz Filho - 1.983-55, Ascen
cionistas na forma a ser de-- tuita de dez (lO) dias por c:asa, que sé levanta depois envenenado a tinta e eu te- que um dos- últimos pratos dino B@rba - 1.936-55.

· liberada pela assembléia ge- ano naquele estabe1ecimento, ele ter servidp os aperiti- nha carecido de indulgência (o queijo ;.e,.íli torta) se I Guia - João M. Pacheco Jr. _: 2.025-55, 1.9.59-55,
ral. ou em qualquer outro de vos. Conheci famílias que e de gratidão para com o transformemc'''é'm tribuna, o 1.632-55.
Art. 23 _ Considera-se lu- propriedade da companhia. 'lntes da refeição ofereciam mau anfitrião, mau não por convidado. que quer viver Habite-se - Demerval Vieira - 1.849-55, Loris Cor-

cro liquido para efeito das Êsse direito poderá ser vermutes, bebidas amar- sua própria culpa. tranquilo de-&e ter a precau- sini - 1.934-55.
.

percentagens a distribuir às transferido a qualquer pes- �as, drinques americanos Mas também do outro ção, no mo.II]en_to de sentar Diversos - Antônio Mendes de Souza - 1.714-1)5,
Partes beneficiárias e à dire .. so.a que seu titular indicar. :liversos e o dono da casa lado da barricada dos con- à mesa, de preveni!: a anfi- Banco do Brasil S. A. - 1.362-55, "Banco Nacional dõ Co-
toria, o resultado do exercí- Parágrafo único "- A Di- !)erguntava com falsa insis- vencionalismo, se impõem- triã de que às Íl,30 deverá mércio - 1.363-55, Syriaco T. Atherino &. Irmãos
cio SOCial, Oeduzidas as .so- retol'ia regulamentará' a fOl'- tência! se certas recomen.dações. O se ausentar, ém vista de um 1.567-55, Continental�rco - 2,051-55, Deny Euclides da
mas destinadas aos fundos ma de exercício. da vantaJgem - Preferem um uisque? melhor modo de retribuir compromisso inadiável. Se, Silva - 941�55; A. F. Borba -·1.547-55, Artur Antônio
de reserva mencionados no atribuida neste artigo.

.

O uisque não é uma relí- um convite -é convidar. Os chegada esta hora, acha_ )VIenegotto - 1.629-55, Cia. FIOl'estal de Santa Catarina
artigo anterior.

.

Art. 5° - A assembléia ge- qui-a de mártir que se tira que se fazem preceder
I

por opo.rtuno retirar-se, nin- - 1.357-55.
CAPíTULO IX ral de cônstit�lição fixará 0, no dia da festa do. santo um ramo de flores continu- 'guém irá dep16ra,r sua falta; ""'�C'.U'J'

..

'-"-R-'-"--'-"S--'-"·O-
.....

_--;-;-S
....

A---·N-·-C·-·T··O·...-S-··S·
....

,A·
..

-R-·-A···I--V·
..

A..-..,.;-
..................

Da (lissolução ,e liquidação têrmo do mandato da; pri- padroeiro; ou há ou não há am o costume .posto em vo- se, ao contrário, os. licores,
Art. 24 - No caso de dis- meira Dir.etoria eleita. e deve figurar ao lado do. ga por alguns que enrique- ou uma mulher,) ou a pers-

s.Olução da sociedade a sua Laguna, 18 de maio de 1955 Cinzano seco ou do Martini ceram com a guerra, depois pectiva de um negÓ"cio ou a

hqUidação será feita per uma Os incorporadores: amargo; se não há, não de- ,de 1918, que gostavam o ex- tepidez da lareira sugeram
COmissão designada em aso. Dr. Paulo Carneiro ve ser mencionado. I�

cesso de 'seuS bens' em que êle fique, sua renúncia
sembléia .geral, podendo a Idatino Nedeff O cortejo para se dirigjr "straelitiae reginae'" ou em ao comprom�s�o. inadiável atende
eScolha recai!' na própria di� Waldemar Oliveira Bena- à mesa Co velho. general que' orquídeas. O ramo de flôres parecerá um gesto de sim-
retoria. .

guarda I oferece o braço à dona da I tem a apa.rência de pagar o patia para com�s donos da ENDEREÇO:
�rt. 25 - A assembléia que Francisco. Fel:nandes 'PinhQ _ casa) obteria hoje um êxito irlCômodo de n�o iluerer fi•. casa. Tel. 3113.

BROCA.S' para

SE�O
.

com ponta de 'metal duro

/1;� (carbureto de tungstênio e cobalto)

� Fabrl_!:ação sueca

� TEM O S· E M E 5 T O QUE
:::::::... PARA PRONTA ENTRE-GA

� em jogos �de 0,80 a 4,00 e de 0,80 a

." 4,80 m de comprimento, e brocas para

\ . \ \ \\\:'
'" fogacho de 50 cms. de comprimento.

c; I A. COMERCIAL BRAS'ILEJRA
DIVISÃO DE MÁQUINAS

Rua Alvares Penteado, 208 - 8." andar - Telefone. 35-4101
End. Telegr. "TRADECO" - Caixa Postal, 238 - São Paulo

,
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A MAIOR FESTA DO ANO
Convidada pela Comissão Organizadora 'de "A MAIOR

FESTA DO ANO", também intitulada' "NOITE AZUR

RA", a realizar-se no dia 3 de setembro, no Clube Doze

de Agõsto, e atendendo ao desejo da "torcida flamenguis
ta", em nossa Capital, a Srta. ELVIRA WILBERG, Miss
Flamengo e MISS DISTRITO FEDERAL' chegará a Flo
rtrmópolis, no dia marcado 'para aquêIe gí!!tMrê aconteci
mento social:

Para homenagear a mais linda das cariocas, a CO
.. MISSÃO 'ORGANI;eU o programa seguinte:

PROGRAMA DE HOMENAGENS A MISS DÍSTRITO
FEDERAL -:--

Dia !J de setembro:
A.s 12 horas - Recepção no Aéroporto por. repre

sentante do Sr. Prefeito MuniCi
pal, pela Comissão Organâzadcra,
pelas sras, e srtas, que partici
parão do "DESFILE RENAUX",
por pessoas da' nossa sociedade ev'
por enorme caravana da torcida
do FLAMENGO, por representan
tes da imprensa e rádio.

Às 12;30 horas - "Miss Distrito Federal" será a

companhada, do Aêroporto ao Lux

Hotel, onde será hóspede-convida-'
da, pelas pessoas que a recepcio-

Às 14 horas -

naram.

Almôço oferecido a "Miss. Distrito
. Federal", no LUX HOTEL, por

pequeno grupo de amigos e admi
radores do FLAMENGO.

Às 17 horas - Coquetel no Sabino's Bar, quando
será homenageada pela mocidade

florianópo'litana.
Jantar no LUX HOTEL, oferecido

pelo Prefeito Municipal e sra. Os
mar Cunha a "Mi�s Distrito Fe

deral", com a presehça de elemen
tos de destaque da sociedade local.

-' Saudação à beleza da mulher bra
sileira.

Recepção solene de "MISS DISTRI
TO FEDERAL" no Clube Doze de

Agõsto, quando será apresentada
à sociedade catarinense.

- Saudação.
- Entrega de uma· fina lembrança à

mais bela. carioca.
Às 24 horas - Sensacional "DESFILE TECIDOS

-RENAUX".

As 20 horas

Às 23 horas

'\
- Eleição da "ELEGANTE RE-

NAUX'I.
� Miss Distrito Federal e o sr. Pre-.

feito Municipal colocarão a faixa
simbólica na eleita.

- "Show" com os "DEMONIOS DO
RITMO".

.:» Sorteio de ricos prêmios entre as

mesas.
- Danças.

Diá 4 de setembro: -----

Pela lnanhã ' "Miss Distrito Federal" fará pas-.
s'eios, p·eJ.os .arl�edores .,da ·Il-ha.

Apresentação de "Miss Distrito Fe-
deral" ao povo de Florianópolis,
no Estádio Adolfo Konder, quando.
será homenageada pela "torcida
do Flamengo".
- Partida de Futeból entre Avaí

Às 15 horas

e Tamandaré.
À noite - Jantar-dançante no LUX HOTEL.

ESTOMÁGO - 'FIGADO - INTESTIN�S
P R I S Ã O� DE VENTRE

PllUlAS DO ABalDE MOSS
Agem directa.mente sebre e ap-

parelho. digestivo.. evitando. a pri-
são. de ventre, Proporcionam bem

estar gere1. facilitam a digestão.,
descengestionam e HGADO. IJ'
gulaftzam a. funcções digestiva •.
e fazem c!esopparecer os enler.

mida.dea de ES roMAGO':
fIG.ADO e INTESTINOS.

(REGISTRA'DO) .

.
DACTILOGRÀFIA E TAQUIGRAFIA

PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAIVA
ao.s intel'essado's diàriamente das 9 às 12 e das

14 às 18 ho.ras .

Rua Feliciano Nunes Pires, 13 -

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



•__'a� 81uIRceaau ce Itajaí
RIO, 27 (OE.) /_ A COMISSÃO DE FINANÇAS DA CÂMARA Ap-ROVOU ONTEM EMENDA DA 'AUTORIA, DO DEPUTADO J O A QUI M
RAMOS, SUBSCRITA PELOS DEPUTADOS PESSEDISTAS, CONSIGNANDO NO ORÇAMENTO DE 1956 A' VERBA DE DEi MILHÕES DE CRU
ZEIROS DESTINADA À CONSTRUCÃO, EM ITAJAí E BLUMENAU, DA VILA OPERÁRIA DA ESTRADA, DE FERRO SANTÃ .cATARINA.

�-�w��w�feíífro�ãCaiinHc�:dãlãêõíífade:ilnrelio
Manifesto Contra ,0 Golpe 'E.�

O Diretório Acadêmico do Catarina, considera��o a

�-I; ca,
nossa fôrça .?� jove�.5, direit,o, de-,reUniã?, .sem

as

11'l
histórica; custo�l-nos 1:1uito

C. A. XI de Fevereiro da F,t- tual conjuntura politica e ri. nosso ardor patriótico aSSIm oerdaaes democrátlcas? sangue, desde Tiradentes aos
........�·�..·'Fi-;;;fã�ó��:"j)"'��';ii"�:"'"28'"'d;Âgõ'stõ-..·d�-1955·......···... iuldade de Direito de Santa arrgustiosa expectativa em o 'exigem. ' Como denunciariamos as bravos pracinhas que tomba

���� q�effiwn�aop���a- Som�umaju�n�deooru- negoc��s,U uhl�a�d� rnmná��coo�aofaci�
sileiro, quebra o seu silêncio, cta de seus compromãssos. des policiais, os desmandos e mo.

F
·

G II ttl
projeta-se sôbre' a Praça e, Cremos num futuro livre e imoralidades administrativas, Ela é o resultado de gran-

ranC ISCo, ,a o I unindo-se ao clamor

i)OPU-,
feliz. Jámais patuaremos com os acôrdos lesivos' à sobera- des lutas do povo brasileiro.

lar, repudia e condena o gol- regímens totalitários. nía nacional? Como lutar por Ressaltamos que nos díaa

f
' , pe., "A barideíra do Brasil não um 1?r�sil mais rico e mais de hoje o que se nos impõe

e sua a eição as crianças Nossa tradição democrátí .. mais cobrirá regimen de ex- promissor, emancipado eco- é manter a ordem, assegurar
cessão", mesmo porque não nomicamente e, mais justo a paz, escolher os futuros

Se aquela grande poten- uma centena de meninas po-
NA POLICIA. o permitiremos. E' preferível socialmente? Como propug- dirigentes pelo .voto, traba-

cia do Saber que foi o por- bres, mantendo com a ex-
tombar lutando pela líberda- nar por nossas relnvíndíca- 11'1ar pelo angrandecímentot t po a tílha genro 'e LADRõES DE BICICLETAStentoso Rui, cultivasse tan o remosa es S,' '. '

de, que viver, sem honra, ções, por maiores verbas para da Pátria e respeitar as íns-
as belas letras como as le- outros parentes e amigos, um Na Delegacia colhemos o

hospedado num govêrno de educação, pela cultura nacío- tituíções.
: é preciso viver

tras jurídicas: se fosse tão asilo que as abriga e educa, seguinte:
grupos. nal? "com a lei, dentro na lei por-

produtivo na prosa de ficção e onde elas encontram carí-
_

José Mato,? estabelecirto
Dizemos.ao .povo, alerta- Tudo istq nos seria proibi, que fóra da lei não há salva-

ou em pincelar quadros da nho, conforto, satisfação e com casa de aluguel de bící-
t d

.

mos d d·t d O• mos a ° os: se quiser ,L o numa 1 a ura, povo ção".natureza e da vida real, co- \ alegria de viver, disse-nos do cletas no Largo 13 de Maio, viver e prosperar; se quiser- sofreria. Não haveria Justiça. O Diretório Acadêmico da
mo o extraordinário -Macha- seu benemérito e' patriótico queixou-se de que foi rouba-

mos o futuro radioso a que Não haveria risos, felicidade.' Faculdade de Direito de Ban-
.do de Assis, ainda mais ali- propósito de, se eleito oover- do em duas bicicletas, marca temos direito; se quisermos Estudantes! Magistrados: ta Catarina está certo de que
ando a essas admiraveis fa- nadar, - (o que não pode- MAROTON, pintadas de ver ..

livrar-nos da escravidão eco- Professores! Advogados! Po- interpreta o pensamento de
culdades, a de garimpeiro do, rá deixar de acontecer, por- melho, quadros 203.132 e

nômíca, do atrazo, da mísé- líticos! Todos, todos os estudantes e de todo
ouro de lei do idioma, em que os catarínenses sabem 197.905, chapas 934 e 936.

-ía ela ignorância lutemos Povo! o povo quando os concita a
que era proficlentissímo, nem ser justos e reconhecidos e LIMPA:':�M O QUINTAL. II el� liberdade, p'ela demo- Unamo-nos contra o golpe, se unirem em defesa ela de-

1 t· C Ih desejam o bem e a prospe- Vera LUCIa de Souza, resi- p
Hercu ano ou La mo oeu o,

d t' U
'

'

.

3B
era. Defendamos nossa Consti- mocracía, pela legalidade,

Eça ou Camilo, Garret ou rídade de sua' amada terra) en. e a rua ruguai, "

Unamo-nos contra o gol- tuição. E' um dever de hon- pelo respeito à CONSTITUI-
Bernardes, Castilho ou Viei- - todos os anos, pelo Natal, �uelx�u�s� ,�e que ro�:_a� pe! Conclamamos todos os ra. E' uma obrigação patríó- çÃO.
ra, nos teriam ,lega�o em o Palácio da Agronomíca, se- o qum a c e sua re�l encia,

colegas, todos' os jovens, to- tica. E' um imperativo demo- Florianópolis, 26 de agôsto
pum vernáculo, maior quan- rá ponto de recreio das cri- onde estavam, estendidas -

dos os' profissionais liberais, crátíco. de 1955.
tidade de' preciosas filigra- I ancas pobres, que alí rece- uma blusa de lã, uma sáia e

magistrados, partido polítí- A Constituição brasileira é Paulo Gonzaga Martins da
rias ela ourivesaria da Arte. berão, tanto da parte do Go- uma combinação, tendo sido

cos, etc., a se unirem e, nas
t fruto de uma .longa evolução Silva - Presidente.

Não nos surpreende tíves- vernadar e Vice-Governador, informada �e que a au_ ora escolas nas câmaras, nos
t t h d " '

1pn d - t· do roubo e uma negrinha '
.se o "Atlante do Pensamen- es rec os e ouro: son �

-

como e suas respec ivas e <.' Tribunais, nas ruas, nas ca- ••�ee••••••o••ec...e"�t;::llt"�iU!JCitO••(5).ill•••••O.'
to", enlevado em 1920, o te a uma criança como aque- Exmas esposas, o carinho e que pede e�l110las e que resi-

sas porpagarern que é neces

'1'
-

'

nosso mundo literario com la, (refere-se ao filho queri- a atencão que bem merecem I de a rua RIO Grande do Sul. I ' :
I' golpe PI·" d

· , ·

aquela págína burilada em do), poderia ser cometida a o que -acontecerá, saÜsfato� I
Os roubos continuam, os jsano r�pe 11" o. re el.ura ' O mUDIClplO

oiro de lei e i n c r u s- nobre missão": "uma avesi- riamente no dia em que ou-
I de bicicletas -agora estãoma I Se é verdade que nO$SO rc-

d FI
- ,

1-tada de [oías raras: que é a nha doirada do paraíso, que tra cr'ian'ça, tão pobresinha m�?3;: �o qu�ntal de noss�s gimen de�ocráti.co não �os I e o riDOOpO IS
"Oração aos Moços", se em salta entre os meus joelhos como elas sorriu para o residências nao se pode dei- tem trazldo maior progres-

1893, já havia cinzelado obra e os de minha mulher, o 'mundo, no seu berço de pa- xar nada. Tudo serve' para so, não é menos verdadeiro

peregrinamente bela <e emí- último, mensageiro que' me lhas e trapos, e com o seu carregarem, até as latas e os que pior seria um regímen
nentemente humana, como o chegou' do seio da eterna II abençoado olhar a tudo do- caixões de lixo também estão ditatorial. Que poderíamos

b d d h t .

t· h Ih sendo VI·sI·tados Quando a fazer sern' ll'ber'dade de im:"célebre discurso de agTadeci� on a e, a res anos, nos mmou, porque m a no o ar '

. . .
-

. .

d' dR' bl' 1 d" d
. .

d' cabara' tudo isso? pr'ensa e' de palavi'a, sem o,mentos à homenagem que pl"lmen'os 'las a epu IC::l, a uz lvma a mlsencor la

lhe }ôra prestada quando em que anda entre\ a minha ni-,: e do perdão. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

visita à sua amada terra na- nhada,_,de CQI� ém colo como I :Essa eloquente e sincera LI·ua 'de Defesa
,

tal, levada a efeito no Tea- o filhinho de n1eus filhos, expressão do seu sentimen�,o
tro São João, por iniciativa, que papeia entre os colibris çle afeição às crianças, a

dos funcionários da Fazen- do jardim e os passarinhos do todos comoveu porque o po-

d L I·d dda.
'

beirad? de casa, nota alada
I '{..o não está acOstuhlado a a eUa' I a eRui tinha pelas crianças de frauta captando nuni raio pronunciamentos dessa natu-

-

.::ttt••••••••CDCIl�OClUíl•••••&O••G•••••••
sublime afeição, sentimento de sol, gama viva dos mati· i

reza, partidos de quem pro-

'I Sobral Pinto, campeão das Na última sessão de Ordem
semelhante ao que vem de- zes do iris librando-se no mete assim proceder, q�and0 lutas democráticas no Br;' dos Advogados, realizada na.

monstrando de ha muitos a- anil do nosso

contentamen-I
revestido da autoridade de I

sil, lançou um grande mo-! quarta-feira pas!'ada, sob a
nos, um dos mais dignos e to.:. como vós, como . vós, chefe do Estado, consideran-

Iilustres filhos de Santa Ca- ,11eus pequeninos ... " , do-se que. o comum, muit,o vimento de preservação ,do presidência do dr. Edmundo

tarina: o Engenheiro Fran- "Aí vezes me- parece' que' comum, é os que sobem olvi- regime: a Liga de Defesa da ,Acácia Moreira, o sr. Conse

cisco Benjamin Gallotti, emi- a pagina mais maviosa do dar os humildes, os gran Legalidade. lheiro Milton Costa propó3
Eva:ifg"elho é a predUeção de des esquecerem os pequenos, Equidistante de partidos telegrama de aplausos e a-

nente candidato, da Aliança políticos a Liga fundada na pôio à Liga, o que foi àpro-Social Trabalhista ao Gover- Cristo pelos meninos, a n1a�s para os quais, n1uito elnbora, '
. j�

divina, e a mais humana de antes, tivessem tido olhares Capital Federal, está não só vado por unânimidade, de-
no do Estado, e de que mui-

aglutinando as mais repre- pois de falarem os srs. Con--to se des,vanece, porque é todas:, a qae nos deixa pare- expressivos c:ie promessas 8,- , '

sentativas expressões da cul- selheiros Rubens de Arruda
um sentimento que lhe faz cermo-nos de long'e éom o' nimadoras.
imenso bem; sentimento qnc ,'l'azareno, sorvermos ,delicio- Francisco Benjamin Gal-

I tura brasile�ra, co�no ai.nd't
lhe é inato na alma, porisso, samente como um favo de lotti, diferentemente, será! n:erecel1€lo n:restnta sohda

sente-se feliz em ass'im, pro- mel toda a pureza de sua um governador revestido de nedade de �Ul�ero semI con-ta de associacoes de c asse Espera-se que a mocidade-cedendo, joutrina, toda a benignidade sincera e confortadora con- , .. . ,

"

I Santa Catarma Ja esta acadêmica -de Santa Catari-
Aliás, o proprlo Rui, ex- de sua p3.lavra. Mas o Evan- sideração e estima pelos po-

'

'

planando tal.v�, com' a au- geliro mesmo 'não so'ube re- bres e os humildes e

gene1'0-1
presente nessa cruzada em na também se alie a esse

, toridade que lhe era peculiar, produzir a linguagem de Je-, samente afeicoad; ás cri�n- defesa das liberdades públi- sadio e patriótico movimento
, ,

.

cas
' de Defesa da Leg,alidade.a bela expressão de François sus as cnanças ... ou o prQ- ças; e do mesmo elevado' .

de La Rochefoucauld, celebre prio Jesus não lhes soube fa:"
I
sentimento e proposito, en

autor das "Memorias", que lai', senão afagando-as". contra-se revestido, anã:>

tres seculos antes afirmára: Discursando, no encerra- menos digno e ilustre cata-.
"O homem mais feliz é a- menta c;la instalação 'das alas rinense, deputado Dr. José :le

quele que faz a feJicidade de femininas da Aliança Social Miranda Ramos, seu honroso

um maior numero de
-

outros Trabalhista das ruas' Cruz companheiro de cruzada pe

homens", escrevêra que a e Sousa, (Morro do Céu) E' lo bem de Santa Catarina,
Felicidade, a seu ver, "está Nova Tr0?.lto, o engenhelJ::.'J eomo candidato que é, 3.6

na doçura do bem, distribui- Francisco Benjamin Gallotti cargo de Vice Gov'ernador do

do' sem idéia de ,remunera- abr�u de _I)!lr em par, as r,or- Estado, pela vitoriosa Alian

ção", ou "a nossa felicidarte tas de se'l boní,s�;imr, cOJ'ução,
'
ça _Social _:Trabalhista. ,

consiste no sentimento d,"l/ e todos ob,:rvaram ::�e de i Com que satis��ç.ão, C?n1
felicidade alheia, generosa- I fat?, _

o 'amor do prOXlmo, a
i
que orgulho p.atnotrco e SIn

mente cre�da por um ato afelçao aos pobres, e aos hu-
I
ceI'o reconheCImento, o pob1'e

nosso�'., 'I mil?es e. m�ito e�pecia.lmen- I que, sendo pa! amordso, vo-

Sabendo-o de enternecida te as cnanças, tem all um tara, nas urnas de 3 de ! 1 bingo horizontal - 1 licOl'eira com 6 caHces

afeição pelos pequeninos, altar.. Constataram todo,;,) tubro, em' o nome do 'Dr. 1 bin:go horizontal '..:_ 1 fruteira
'

uma revoada de criancas perfeitamente, através as pa- Francisco Benjamin GalloUi, 1 bingo vertical - 1 garrafa Termica e 1 lanterna
• , I, b 1orientadas satisfatoriamente, h"l'as reVestidas de caJ.'Ínho que no governo de todos os 1 bingo vertical - 1 a ança

.

acerca-se. do g,ránde vulto e s�nc:rida?e, com que se re-I cat�rinenses; terá para �om 1, bingo T - 1 bombon.ierr
'

nacional, e uma delas lhe di- ferm as cnanças, a generosa o filho do homem humilde 1 bingo T - 1 jarra com 6 copos

rige bem estudada e mereri- afeição que nutre por esses

I
da plébe, o mesmo carinho 1 bingo L - 1 jarra com 6 copos

da saudacão.
.

pimpolhos do sér humano. E que dispensa ao filho do rico! 1 bingo L ..- 1 jarra com 6 copos

Rui co�fessa ter sido "a bem poderemos- avaliar o va- Abençoados os que seiguin- 1 bingo X - 2 toalhas - mesa e banho
mais inenarravel das surprc- 101' do sentimento de qua1- do o exemplo de Jesus, que 1 bingo X - 1 jogo de Pirex 8 peças
zas que os_seus olhos con- quer individuo, pela manei- aconchegava ... ao seu divino 1 bingo janela - 1 aparelha de café

tempIaram, .delicadeza que. ra com que trata a:i eriançfis, I regaço, as inocentes crian- 1 bingo janela - 1 aparelho de café
parecia debuxada pelo arijo finalmente, pelo que essas' cinhas, amam e e�:tremecem 1 binlgo mosca _J 1 estojo de ',Tóialete
bom dos sonhos da infancia", tão queridas creaturinhas

I
esses pequenino.:; seres aben- 1 bingo mosca - 1 Aparelha' de' jantar

e ao agrãdecer, pinta com as para êle represent'a.
. I çoado.s" que pela sua garridi- '1 Bingo Pesado - 1 jogo Pirex par�' BEBE.

côres arcoirizª,ntes de sua ,Depois de. relatar o que fi- I ce: enclÍep.i..o mundo de ale-
_
Pal'a_ todos os bingos acompanha um premio de

peregrina imaginaçãa, a bela zera e contmua fazendo no

I
gnas! . I consolaçao. _

,

página da qual e:xtraimos es- l'RiO de Janeiro, por mais àe . ILDEFONSO JUVENAL. CARTAO - CR$ 50,00.

-,

•

Ramos, Rubens Costa, João

Bonnassis, Wilmar Dias e

Francisco Assis.

Os prêmios--da relação abaixo, para
o Bingo da próxim,a (quint�-feira), dia
'10 de Sêtembro, no Clube 12 de Agôs
to, se encontram em exposição em

uma das vitrines da Casa Hoepck.

EDITAL
De ordem do Sr. Prefeito e de acôrdo com o artigo 174

do código de posturas do Municipió de Florianópolis, fica
proibido, a partir desta data, à tráfego de veículos com ro

das de ferro sôbre a pista do trecho já asfaltado da Es
trada ,da Base, o qual poderá ser fei'to pelos acostamentos.

Florianópolis, 25 de Agô,�to de 1955.
Zerbi Lins

Diretor de Obras -e Viação

FV0Gqanãe
�Um ilustre visitante e amigo, enquanto caminha

vamos pela Praça, dizia-me que mmca vira terra com

tanto carro oficial como Florianópolis.
Fi-lo sentar-se num banco, ped,imos dois engra

xates e fomos conversando:
- Você está enganado. O. número de automóveis

oficiais aqui não é assim tão grande: é muito maior.
,

-' Não compreendo!
- Já vai compreender. Está vendo ali aquele

Dodge, com chapa particular? Pois é oficial! E aquele
outro lá, preto. Também é oficial. O primeiro é da

Diretoria de Terras. e o se!gun�o da �ecretaria da Fa

zenda.
- Mas 1>01' que usam chapas particulares?

,

- Porqu� estão fazendo a çampanha política elo

candidato do .govêrno!
.:

,Com gasolina ...
- Paga pe16s cofres publicas!
- Então ...
- Então aquele outro que vai passandQ também é

oficial. E' do Palácio do Govêrno. E o jeep que vem

atrás, idem, idem!
- Se isso é verdade, a Liga contra o Roubo, por

aqui, faria estragos!
- Se faria!!!
- E aqueJe jeep japonês, ali, com chapa amarela,

também é oficial?
- Aquele taIllll.ê...m é., Pertence ao Serviço d'e Fis

calização da Fazenda e vai fazer a campanha em Brus

que, com o deputado Mário Olinger, da U. D, N.!!!
,

- Mas o roubo aqui. ê franco. Usam o dinhei-
ro do Povo assim, como se não tivesse dono. Que dirá
elisso - a U. D. N. nacional, com a sua campànha de

moralização?
- Não diz nada. Usa a Cara número dois e fica por

isso mesmo!
- E não há lei regulando o uso d,.e carros oficiais?
- Há! Lei, aliás, muito rigorosa, feita por um de-

putado udenista, quando estava na oposição. Hoje é

Secretário d'Estado e dá o exemplo em desrespeitá-la!
Esses são os catões da eferna vigilância!

� Mas, que é que eles_pregam?
- Mandam que façamos o que eles dizem e não o

que eles fazem!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


