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11;;·;���t!�lfParti�o RBpu�licano
I Ano XLII : Tendo a revista "O CRUZEIRO", ontem aqui colocada
• ., à venda, publícado que o PARTI:PO �EPUBLICANO, sec-
O

N 'I {40 : çâo ele ,Santa Catarina, apoia a candidatura do Sr, JOR-I ii
.

• * GE LAOERDA- ao -Oovêmo do Estado, venho declarar ca-�
. ,

recer de fundamento a referida notícia,................0lIl•••••$.
Florianópolis, 3 de agosto ele 1955,

OSWALDO RODRIGUES CABRAL
PRESIDENTE

Cr$. 101

7"'

Fa�ndo aos catarinenses ��-����������-
BARREIROS FILHO � Da Imprensa Oticial � ���d::I�!���::::������!:
(N _11' d 41- � 80"181 � ': ches comunistas da Guate-a "IOZ. a 18n"a' � :' ReceQemo�:' i. .nala, o Presidente Carlos

Tr!lbalb.·ll'ta, prog'rama' dQ I !l'iorianópolis, 1° de Agôsto de 1955
:" 0astillo Armas .toma umaII Il .,

I Senhor Diretor: Ii
pausa para examinar os teí-

O ·à)
:: A fim de restabelecer a verdade, solicito de V, s-. o obséquio de autoriza,' � tos ele seu govêrno,RádiO aaro] i �. a publicaçâo em "O ESTj\DO", no mesmo local e com o mesmo destaque dado ao � Veterano alvo elas perse-

- Cata-rinenses, � suel to "BOLETIM IMPRESSO NAEj OFICINAS DA IMPRENSA OFIOIAL"", '

� gutçôes je exílio comunísta;
- Senhores e Senhoras rádio-ouvintes:

, l-
a seguinte nota de retrrícação: � Castillo Armas trabalhou.

Iítí
, .

f h steíam In "A IMPRENSA OFICIAt NÃO IMPRIMIU OS BOLETINS" � com a'ünco para Introduzrr
Os partidos po I lC08,\ sejam quais

.

orem, a I ,
-

c'

�,

, variàvelmente, uma bandeira que lhes define a côr das

�
Não é verídica a infOl'lll1UÇfiO vle,iC,UlI�:�par�.��� '�i�i�����;t:�:��,�� �l;:pl1::::o� � a =verdadeíra democraciaaSllirações. Essa côr não pode ser furtacor,

,

.

dia 31 de julho pp, segunc o a qua ,. a I: "'...
.

dí l' num país de hístoríeas dita-E essa bandeira é o programa Ideolôgíeo e prático que, boletim assinado por �'Um pessedista C\e Itajai", contra "o Sr, LHo seara, .can 1- :: duras, Os trabalhadores e osIeít I ltoral xecuta no Muníci �. «lato a Prefeito pelo PSD naquele MunÍ;,cípjo,' - :

'� camponeses te-ln azora dí-
se vitorioso nos 11 ei 'OS e C'I orass, se ex.'

,

� �R 'bl' 'E
- ,

ntes di'! A In1prehsâ Oficial vem 'cumpríhdo :com. o máximo zêlo e rlgôr as final�ades � rei'to a benerícíos reais: sin-
pio, no Estado, na. epu iea. < esse 11ro�rama e, a '

.

t Iâ ..'
..

tudo, um compromisso de honra, assumido severamente para as quais foi criada, Todas as encomendas são ano adas, em formu arios e�- !t dicatos livres foram argani-perante o Povo soberano, últíma e m'ais alta, i�stância no pecíaís, numerados, em três vias"não se tornando possível a confecção de qua -

� zados e as liberdades cíví ,J'ulgamento, daqueles q,ue se propuseram realízá-Io para o quer pedielo sem, autorização,

� roram garantidas para todos,A seccão de encomendas, a secção de contabilidade, bem como as ofici-
I (FOTO USIS)

_

� ,

bem da comunhão,
".,

1 _ _'d t
-

nas da Imprensa Oficial, estão à dísposíçã
..
o de elemento credenciado pelo Jorna., & g M a R a & � � & _ & _ _. _._•••�g••••Mas, os programas }Jartid�l'�OtS et·,os de eandí a os nao

I "O�ES;'ADO", para verificar a lisura e anonesttdade com que são levados a efei-

��'. ""o···
...

e
...-..

p··-u··-Iad"·0· E-j--I·:a-s·
.... - -

,- ft'da I-me'
se eonfínarn num plano adl!,l!lllS ra IVO.
,

E a melhor administração publica, 1101' mais que faça, to todos os pedidos na Imprensa Oficial,��em como para coligir elementos e dados
terá falhado rotundamente, se atentar contra a liberdade'

II
que provem tOer sido ali impresso o boletim acima aludido".

f .. -,

I - Certo da acolhida que V, sa, dispensará ao presente, subscrevo-me,
[', .Begurido notícias qlle re- contas 'de Slla atl'vI'dad'e 110'.

r'e crença,. c,tlntra a libe.rdu(.l.e d� mani estar OPll1lOes
..

e�- 'I .

,l
-,

d Atenciosamente, I ' i::./"1'''8S3.S })01' um ou filaiS cH.ladaos capazes e a altUl a e;
" cebemos de nosso cO�,'I'es-' Rio de J alJeiro; além disso,

J' ....

I Paulo Henrique BIasi, Dh:e.tor da Imprensa_Oficialtê-las e defendê-las. �
.

i ': 'pDndente em JoinviÍle, o deverá presidir a eleição daQualquer partidQ vitorioso nas urnas, que
..

queira
• � • _ � •• w. __ • a a _ �.•••.g....�....u ....::••••••ft••�......&.......&......._w••••_&......u.....................;.........__.': !lustre Deputa'do Elias A- Diretoria definitiva' que' o'sustentar à 'custa das liberdades que já c�nquistamos, es .. i

V.-'-w"'--, ...�. � ••••

,

••�. - ou a. � •• - -

.

elaime, que chegou dia pri- dentará a construção dotará írremediàvelmente fcrido de morte, E, por êss� moti-

'D
-

R· d S I meiro do corl"el1te�àqueia ci- Hospital do Trabalho, obra.vo, combatemos qualquer candida_t0' filiado, às cla�a� ou
'

e Io o U elaele; foi entusiásticamente que será construída llaque-às escuras, a to(lo extrcmismo, seJa da esquerda seJa da
,

aCÚmado pelos trabalhado- Ia cidade por sua iniciativa.'direita. Não admitimos disfarces, máscaras; subterfúgiOS,
re's que o receberam na séde Daquel.a cidUiqe. sua exêia. e

�
mudancas' de rótulo, venha,m do esque'rdismo e3talínico ou I LaDl'ad!A vitoriosamente a candidatura de seus sindicatos. Nessa 0- sua distinta comitiva ruma-Vel1haI� do (lireitismo hitIél'ico, sub-reptíc-iamente mime- -y P ... .

.. portunidade, após- uma -li- rá para es1,a Capital, deven-tiz.udo nas camisas integ'l'alistas.
'

" 'I' R' d M- y 'Sobrl-nh a' Prefel'lura geira l'efeição, inici.9u sua do cliegár antes elas dezoitoEm 1937, pouco antes do ?�Ol'tUllO golpe desferido

11e-,
/ 81mUO O ,a r o

reunião com os frabalhado- horas, Às 19 horas de hojeIas fOl'çag fU'madas e 1101' GetulIo Varg'as,. eu ouvi, sem ,el�-, Realizou-se sábado último 'temor às ameaças dos donos res, pI'estando contas; medi- SU5L excia. comparecerá à sé-g'ano 11()Ssível, e peto rádio, esta ameaça do senhor Phn_lO na séde do PSD, à rua ooel' tacilio M,!<�-€-do para Presi- elo Poder e do dinheiro, ante farta documentação, de, de se,u Pa:i'firlo)....PTN, à'salgado: Castigarei implacàvelme,nte a t�dos os �ue n�l) lho 'Neto, a espera.c,1a rel!!!i,ãQ rdepte,
Raulino J.,Rosjll' pa�:�" -- 'I'el'-H1inaBdo, disse >-que_ es- aos trab,alhqs que tem de- rua Felipe_ Schmidt, "23, ol}sigam os postulados do meu P�l'Lldo, e, amda maIs" c,astl- "daquele, partido .afim de es o', Vice, Herme�jnQ, Laq�llra pa- 'tav:'1 d�sf,raldada a ban_çi�iTi\ �e�vol�o l)�.,.ºâWm'a_' JR _ de será. l:e.c�donadQ �elDsgarei os que agora a;;"istem _u�rllfer�ntes ft� m�tmart�p� .. , r. .,Colr{ér, o ;leu. candid"<lto às- {a 1;.0'" Sec�e!"�l.i:.io !')� '$Vvk) du; O}>Os��o pm'a a volm '-à del'af, nl:Js Instittltos e llO 's'eLls compan-neiros e amigosQuem não é integralist�, é comums-ta, l1l',ao ba )lltern�twrr, prÓximas ele-ições muni'c;: I Pellfzzetti paI'CL 2.0 Spcretá-. Prefeitura, onde se faria um Ministério do Trabalho, em e pelos líderes. sindicais_ Da�E êsies úrtimas llel'.ÍOf!OS era�lre,petido� aqui, de' �ú- pàis, Estavam presentes inú - rio, C;Ontinuànelo' os demais govêrno de atendimento aos" favor dos operários de S-an- qui o' DeputacÍo Elias Adai-.

lllico, como slogan, 11elOS pal'tid:l1'Íos do SIgma, Desl1u_n" meras pessoas 'vinelás, de to·- em· seus cargos. reclamos do nosso homem'do t<:t Catarina e do TIntsil, Ü1- m� seguirá com destino aotam-nie, se o quiserem, aquêles. que, leg'alm��te e entao,
dos os recantos do nosso Mn-

_
Eni seguiela falou o Dr. Ínterior e ás necessidades d�s c]usive cJ.isG.ptin.do coni' ,:OS Sul do Estado: devendo pé_r-'envergavam com ufania-a c:1misa verde e erg'Ulam, o, braço ni-cípio, Estabe'Jecidos os' de- Mário Ma.fra, 'q'\.1e, 'dls,e ,<;lo habitz;n.tt1,;;;.da Sàdade,�á'can- i,�í'ÓPl'i(J>; tl(âbãníàáõI:es o m'àn-ecel" em Laguna. por al,�ara () céu, no estatuário

.gestto qos

a. depo4;os�
{le PlImo Sal� i pàttf.s e�l t�:n�l �o,",-p�obl�m:, :p:nsa.l21é�"�O �d.:;m.:;...;l.J, '�:v�""§atWS 'tl_e prol11

..et,fas e, con,' _ .:;iel� projeto de lei qu� trata gl;nS dias, pois lá a populagado"
. ',:

.. '�, ->_ 1.:1$0'0. da:-,pif1av·nt o sr-, l'te-r" proclamo".l.fI n6cfsslg;t�1 ...
·1... ,lpers� fiada.' .' tla unifjcacão dos institutos çã'O local o ag-uarda com vi-Desmi!}tam-ftl� ... o§l tfUe. se, lem'brar(."Jl'l' no)e de- que �n I melino Largura para ruS'to�' 'se fazer um gli\lerno que I'C�·· Terminada a retmião, os' de previdê-ncia social. brante entusias,,!10 e lhe tri-os �ombati, públicam;mte, na h()ra em qu.e tudo, l>ãreCIa ! riar .as demarches havidaF lizasse de fato '� não um f!-O- presentes comemoraram o Fazem parte da comitiva butará várias homenagensindicar que o Integralismo já empolgara 0_ Brasil, 11al'R j a respeito, assina I a n d o verno de prome3sas não C1lm- êxito ela mesma no Restau- dQ Deputado Elias Adaime 'qué já foram -programadas,todos os efeitos de uma �it�ria al'l'aSad�ra. ,. ' I que no partido, embaralhou, pridas, l'fl.l1te Om'o Verde, onde se o Conselheiro Alves do r. A, pois o Deputado Adaime jáNão lhes. neguej patrlOtlsmp nem Slllcerldaclc nos })1'0 ..

I vesse opiúiões diversas nã') Finalmente, usou eb pala-, pÓllde observ�r a animação P. L; 0 Inspetor Meil'eles do prestou à terra de Anita Ga-. pósi�()s. Não lha nego .nesta �o.�juntul'a, perigosa para os

'I' haviam, como' dese!av�m Os n� a-Deputado Orlando Ber- de que estão possuielos os IAPETC o Inspetor Luci- ribaldi grandes e assinala-desímos da DemocraCIa Brasllell'a.
adversários, divergen,cras ele tal! que conclamou a todos pesseelistas de Rio elo Sul pa.- 1io ,de Albuquerque da Cai- dos serviços, entre os quais

.

ot;que llCg'O, o que impUg'll� �. o direi�o �tual de sr i qualquer gravidade,
. a-cerrare� fileil'�s pela" v�to .. ra a proxima campanha, xa dos Fenoviál'ios que .a- poderemos destacar o con-ostentar, como eXl10ente d:mocl'ahco _de pr�metra graI��� � I "

" ria dos �ancliclatos �j-� Ali'l ,(Da Tribuna do Povo, de lJl'Oveitam as l:euniões. para 'seguimenÍD de uma poderosa.73, l�m _ hom�m .q_�Ie eXllre�Salllente nao

.abJu.rou,
das

. s,t:a�

I.
E assim, .tomou a hbel'da -

.

ança Soclnl Trabalhls"a, se'�1 ,RIO do, Sul),
.

anotar as queIxas e l'ecla- draga que, desobstruirá, de-?OnVICço,es slg'matlCas, um homem q�e lll:egrou a :I1elr:\ de de indicar aos presentes 0p Ear nrr
.

r S"'PR$ mE P'pr _'I!!P"mações dos ttabalhadol'es�, finitivamente, a b::Ú'I'a da-ll1tegrahsta., um homem-de-bem, af�naI, essa a }Jresu�- . nome do sr, Raymundo Mayr '

)rincipalmente, para sentl- qllele pôrto, e a.inda conse-ção, - mas que, justamente porque e homem-d�-:be�. nao i Sobrinho, assiBi:tlanelo que:
'

l'em a média das opiniões sô- glliU que a Cia. Ortis do Riodeve d!ssimular, não l10de infiltrar-se. no� ,arra�a�s �emo. outros nomes em foco,. como D.o' C'e.S,. U,
)1'e questões aelministrati- de Janeiro iniciasse, desdecráticos, que repulsam, denÜ'o, dos 11rlllC1p,�o,S hberals, a

o do ,sr, Vereador Rau1in0, ,. 'as re'lacionadas com os já, os trabalhos de instala-intromissão de qualquer candidato extremIsta, marcado
João Rosal', haviam colocado

.

• •• nstitutos e sôbl'e o projeto cão de luz e fôrca naql1elacom a tatuagem do Sigma totalitário, -'- muito embora o
qualquer pret'ensão nas mãoE

te unificação dos Institutos �idade secular e legendária,ampRrem fl'ente� denmcráticas improvisadas, sem o aval
do Partido, A pro11ósito da: retificação que o Sr. diret()r da !laborado pelo Deputa'do' E- a qual, graças ao esforçodas massas eleitoras. .'

_ Usou a seguÚ', da palavrq Imprensa Oficial pediu ao nosso dirctor o obsé- ias. dêssé" jovem' catarínense,Êsse candidáto, que até l>arece mentira, existe,

tOda"lo s:r, R�y�nundo Mayr Sobri- --..._qUiO dC/clu,torizal' a pub<lica"iio � no que foI aten- Ante-ontem a Comitiva do conjugirdo com o trabalho,via, em Santa Catarina, E ,êsse candidato é quem se con-
nho que, debaixo ele palmas, ,(lido - cumpre-nos csclal'ecer: )eputado Adaime rumou pa- esforço e ,poa' vontade do dr,trapõe por adversário e concorrente �, .c�ndid�tura �e afirmou que para o bem de l° - Os boletins aludidos - e criminosos fa- 'a a cidade de Itajaí, onde Walmor de Oliveira, dentroFrancisco Gallotti, que vale, pelos "Se s merItos e capacl" Partido deixava tudo à de)i- ce ao aÍÍonimato proibido pc":a Constituição - fo- IS trabalhadores já o ag"üar- em breve poderá dispor dedade, quer ctlmo engenheiro civil quer como homem pú·- beracão dos presentes e abria ram vistos e identificados dentro elc um carro ofi- lavam para prestar-lhes as um magnifico pôrto' para. es- '

.

blico.
. mão,o se assim fosse preciso ciál de alto auxiliar do govêrllo; "lereciclas homenag�lls, AIí coamento ,da produção doÊsse candidato, Jorg'e La,cerda, existe, e val'lOS ele-, de sua candidatura, pois qUE 2°'':_ Esta.!_l1os aprofundando averiguações pa- ,ua excia, per'manecerá até Sul Catarinense, e de luz ementos ,le cüpola partidária o apóiam, o_recomendam, o- jamais fôra obstáculo a< ra voltarmos ao assunto; Ihoje para resolver centenas ifôrça para o,desenvolvimen-enaltecem, o sobred'Oiram e o:querem desde já consagrar,

.

franco entendimento entrE 3° - Na Capital apenas possuem linotipos: de questões e para prestar to de s�u progresso.,por antecipação tçmel'ária, Governador do Estado de Sari- lOS pessedistas, a) _ "O Estado" '0 '.,a.•.0 8'.ta Catarina. f I Com a palavra 'o Vereador b) - "A Gazeta" N- 'd a- te' aspectoRadio-ouvintes, eu lhes peço que meditem �o que é Raulino loão Rosal', af>irmoD c) _ j� Escola Industrial ao po er o . r'
,

.

um regímen totalitário. Olhem para o quc acontece numa êsté qÍle, embora lenibradc (1) - A Imprensa Oficial.
- 1'1.flurescente Re11ública nfto, muito distante da nossa: c"ala-

Dor inúmeros amigos do in- 4" - Sendo os boletins feitos em linotipo, ca- p O I ICO ,_dos os púlpit()s, expulsos e 'cxilados príncipes da Ig'l'eja;, teriar, achava cOhveniente ( he;li as exclusões seguin.tes:
-RIO, 3 (V, A.) _ "Não ve- meios políticos, assim como�_erl'�das . as. tribun�s: da imprensa, do rádio, d�s comícios, I congraçamento em' tOl'n-o' dr I ,,_ Da Escola Industrial, 1101' se ,achar .. e..!_n 'o porque as homenagens a os problemas eleitorais ,d'e-

�:as partIdos; martmzados em calabouço os dlscorda.ptes, nome do sr, Raymundo May. ferias, à é11oca;
1 1

E b i
.

1 -

b' t' I II _ Da Gãzeta- e do Es.tado 1101' não .posslli-
',1m companheiro desapareci- vem ser reso vidas pe os',m ora, ma erla mente, �li, rnelh-orasse o cam 10 mone a- Sobrinho que certamente
lo em circunstancias con- Ip.eios eI'eitorai�",!'iO; embora prosperem a agricultura e a inc1ústri�; embo- reuniria as credenciais ne- rem máquinas para serviço de gabinete;

,

�ristadoras possám .sérvir d.: �_w..........._...."-'
l'a floresça a vida mat,erial em medranças nunca vista_si I

cessárias, como outros tam"
_./

III - Da Imprensa Ofic.ial que,' embora pos- SINAGOGA WO'RMS')ase à divulgação de boatos .

,

-: tudo isso, todo êsse progresso nã.o oferece senão o es.. bém, à vitória em 3 de outu' suindo linotip'os e serviços gráficos, não imprimiuliet:icul() ,de um país, que se cngTandeceu roubando, positi- bro,' os tais boletiJ;�s, como 'sé vê do ofício do seu diretor.vamcnte roubando os dire,itos naturais, de um povo, redu- Tambem usaram da _ pala..
.

Diante do exposto esta conclusão: os referi-zid() à t'ondição dc passivo rCh-anho, sem bôca para fàlar, vra, na ocasião, os SJ:s, Depu- dos boletins cairam milagrosamente do céu, . ,sem g:na:ntia Para rezar a S!la fé, sem jornais }lal'a, corrigi! 'tado Orlando Bertoli, o sr. dentro de ohm automóvel oficial!e ()rientar, sem órgãos, enrirl1, 1101' onde resllÍl'em o direi- Aristeu Diotalevi, o sr, An, Da meS,l11a fonte, aliás, continua caindo mui-to, a justiça, a idéia, o ideal!
"

tonio Naschelweng, õ sr, Oc-. ta p:.:opagarula para os candidatos da Frente De:'Claro está, rádio-ouvintes, claro está que o candidato tacilio Macedo, o Vereador mocrática, , ,do Governaelor e a GO"vel'l1adol', caso 'fôsse eleito, lião iria Herminio Gh'ardi e outros, O fenomeúo é tão, impressionante que, seguli-gOVel'llal' o Brasil.
�lo infol'lnaçõ�s da nossa reportagem, a Msem-..!... Mas ida aconlal' o gÚmim, ainda' não extinto das Procediela a votação, foi b-léia Legislativa pensa apmá-Io através de umasementeiras da extrema direita;' indicado, por unãnimielade de Com'issão Parlamentar de Inquérito!- Mas ifía reanimar, nesta unidade federativa, f' votos o nome do sr, Raymun-tanto q�lal1to pudesse, aspirações recalcadas dos }lartidá- 'fio, Mayr Sobnnho q'\.l� .�,e, P- .

SífiSr-'mnI'Iiíi!"•.,rs
,.

.

iratil'i()s' de g'ovei'Íiação autoritária e sufocante; tlalxo de aplausos geql.ls dlS- -'--,
- -, --

.

_ ':-
- Mas l'ellel'Clltiria, no âmbito nacional como um do- se que aceitava a indicaç,ão I AS 58 VITIMAS.I'C-a-finadog da eterna vigilância, que é o rirêço da Ii- do seu nome � que se eleIto ' "

.berd:ule, ',' faria um governo onde. opa.. TEL AVIV, 3 (U. P.) ficial, entretanto, não esc la-
Porque., l':idio:ol.�vinte§J f�se' candidato, Joi'ge Lacer- vo pudesse respirar de:Scan� Os restos cios 58 passagei- rece quando chegarão os Ao concluir, �eclaroula, pal'cce uma' capa revel'siveI; neste ínvel'l1o: gabardine $ado"

" i 1'08 e, tr�fulantes do' "Cons- restos inortais d�s vitini�s, I m��s�i�ddaa q����I�a: a essa
'01' rOl'a e chantung impermeável e fasdsta por dell- Em seguida colocou o ca1'-

, tellatlOn de uma compa- De momento, estao ,em

VIa-I' t.." d o'�e quero dei-i'O",; porque êsse candidato que· anda, pOI' aí, ungido e. go de Presidente nas mãos nhia' de aviação israelita, gem de Sofia para EstambuJ. ques ao e g 1
'" ,

.

xar claro o que Ja dIsse re ..l'iSinad.o co,m' o ·()'leo I'l'ofallo do goVel'nl'SlUo, primeiro se do Partido o mesmo fa"'enc1o que foi atacado e destruído,
..

' '1, I' -', /
,

POI' lla-o se ter podido iden- I petidas vezes aos me�s ca-atizou, politicamente; nas águas salgadas da pia inte- os S1'S, Octacilio Macedo e. pelas baterIas da fronteIra
_

.

t f' 1 f t HeI'luell'no Lal'gUl'a""procecll'-ll)l'llg�l'a, lIa 'senlalla passa.
_ tific.ar quais os cristãos. e Im.aradas, com relaçao aos

I-� a; 110l'que- fosse can�Hdato tem, a lua, ren'e 0'-1 «

, d
"

h ' -

d d
-

't I d d para ql1al.·.s ....
os .iudeus,.. ,to.. d@8s

..er.,ãO"I,jiH',C?,.bJemaS,a
ue ada. democrática e muros de arrimo totalitário, da a reorg'amzacao a' mesa,' a" serao

.

ras a � 9.s. _ ,�,

,não �, ..as�iln.? i01'am e-1eit�� p;ra os'caÍ'go;; 'XsraeCvüí àérea, em 3aviões enterra'dos num túmulo
cO-.1

Os
(Contiuúa na �a: pág".) ';'agps os ,nomes dos srs, Oe .. : iSl'aelitas. A cWIÍu}libção o� mum.

�

"Naturalmente. que essas

.11aniiestações não Podem
tomar carater político, tra

FWWW�tando-se, como já disse, dG

homenagem que as forças
armaelas querem prestar
um companheiro",'

'')01' um vespertino, o minis
;1'0 ela Guerra, general Tei. ..

{eira Lott, a proposito das
;olenidades programadas pe
:os três clubes militares em

,nemoria do major Rubens
Vaz, Disse mais:

�obre golpes - disse na ma,

.1hã de ontem, entrevistado

- WASHINGTON, 3 (U. P,)
..:_ A histórica shiagolla de -

Worms, que foi localizada
pOl' Adolf Hitler e recebeu
màiores danos durante 'a,

guerra,. será totalmente re

construída., com auxílio do
govêrno alemão' e de fundos
norte-amel'icanos,

/

o RISO DA CIDADE .. '

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Uma casa ampla, construída em. um t�rrenú
20xH),50, localizada no. centro da cidade, sendo parte
nanciada, sntregando-se a casa desocupada. Preço
Cl'$ 800.000,00. Negócio urgente.

-0-

Duas' casas, localizadas em um

no Estreito, sendo uma de alvenaria

Preço <:;1'$ '300.00'0,00.

-\

WIlNISTf:RIO DA. AGRICULTURA
SERVIÇO FLORESTAL

DELE'GAClÁ .:FLORESTAI.
REGlDNAL

.. <\CORDO" COM O ESTADO J}J!.

S.t.NTA CATARINA
A V I S O

\; li . �J.IL� A Delegacia Florestal Regional,1I�\fMbG.�3I)v
CJV"" nu senttde .1e coibir( ao máximo pos-

de sivel, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe
fi- pedír os desastrosos erettos econômicos e ecológicos que

acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de. terras e lavradores em geral,
para a' exigência do cumprimento do Código Florestal
(Deer. 23.793 (te 23-1-19;l.4) em todo o Estado.

Q�EIMADAS E DERRUBADAS DE MAl'O
.Nenhum proprietário de terras ou lavrador podera

proceder queimada ou d'erl'ubada de mato' sem solicitar,
com antecedência, �� ne sessaria Iícença da autoridade Ho
restai competente, conrorme dispõe. o Código Florestal em
seus artigos 22 e 23, respéctivamente, estando os íurratores

sujeitos a penaíiôades.
REFLORESTAl\illNTO

o ESTADO FARMACIA DE PLANTA0
.\. ,

2 Florianópolis, Quinta-Feira, 4 de Agôsto' de 1955 U &STA1J('

A IMOBllIARlA "MIGUEl DAUX"

INICIAND'S AS SUAS VENDAS OfERECE
VENDE

Gerente: DOMINGOS ... lia
A.QUINO

lVIll:S DE JULHO s.;

---
ADMINISTllAÇÁU

Redallio e Oficlrau, à rua Con
selheiro Mafra,' n. 160 'r�l. 1022
- ex. Postal' lU.
Diretor: RUBENl J.. RA.MOS.�

-0-

Duas casas situadas em um terreno de .1".0x65, sito

no'Estreito, sendo uma de madeira e outra de material,

Preço Cr$ 220.000,00.

\SS'NA1' U�AS I
Na Ca,ltai

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

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

Conselheiro Mafra.
.

10 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse
lheiro Mafra.

16 sábado - Farmácia Nelson
Schmidt.

17 domingo. - Farmácia Nelson
Schmidt.

23 sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João
P��. •

24 domingo - Farmácia Moderna - Rua João Pín-

Rua Felipe

terreno de 9x53, sito
e outra de madeira.

1leprelienta>ltea :

RepX3sentaçõea A. S. LC.ra.
Ltda.

, Rua .3enador úI&ntu, 'O . _ 6u
andar.
Te l.: 22-6924 -- Rio d. Janeiro.
!;tua 16 de Novembro 228 6U

andar ula 611 _ oSio Paulo .

Rua Felipe

-0-

Uma casa de madeira zecem-construida, pintada a

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

-0-

Uma casa de material, localizada num terreno de

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

Preço Cr$ 140.000,00:-
-0-

Uma casa de madeira recem-construida ainda não

habitada, localizada em um terreno d� 10x30, sito em

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00.
-0-

Uma casa a Rua Conselheiro Mafrll-.
-0-

Uma casa a Rua Fernando Machado.

Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestais, em

cooperação, que mantem no Estado, dispôe de mudas e .se

mentes de espécies florestaís e de ornamentação, para ror
necímento aos agrtoultores em geral, interessados no reflo
restamento de suas terras, além de prestar toda oríencaeâo
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob-

tenção de empréstímos para rerlorestamente no Banco 110 INFORMAÇOES
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. UTEIS

OS interessados em assuntos florestais, para a obten- '_ -o--

ção de majore" sclarecímérvtos e requereremailtorizaçãaOleItorenco_ntrar..nut.co.
. " lu na, íntormaçõea que nec .Ita.de Iicençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente oi de imoetiiato:

I dirigir-se às Agêllcias Florestais Muuicipais ou diretameu- ,JORNAIS Tellf"".

te a esta Repartição, sítuada à. rua Santos Dnmnnt nO. 6
O Es:ado .........•.... , a.022

1
. A Gazeta ". 1I.61í6

em Floriarj()�lis. Diário da 'I'arde , S,ó79

'I'elefône- 2.470 --- Oaíxa .Poatal, 395.

'IA
Verdade .. ::........... 2.010

� _ ll/Ipi�nsa Jflclal . ,.,... IIJi88

Uma granne casa com terreno, em Santo Antônio. Endereço telegra-tico: Agrisilva _. Flol'ianópolls, S. C. HOSPITAIS
Cartdadn:

Preço Cr$ 150.000,00. (Provedor) UI'

Duas casas de madeira�"7ocalizadas em um terreno Vi"agem com segurança I ����ar�����.: :::: :: .: .:; �:m
.

d
.

t F' Militar .. a.lI'1
de 20x28, de tamanhos diferentes, situa as jun o a oS- São Seboat lãe (Cua de

cola de Escrita e Fazenda da Marinha, no Estreito. Acei-
e rapídez Saúde) ......... ;...... a.lil

Maternidade lJoutur Caro
ta oferta. Negócio urgente. los Corrêa .. 1.111

Três magnificas lotes-:��raia do Bom Abrigo. Pre-
SO NOS CONFORTAVEIS MICROaONIBUS DO ICHG�����s UR-

RAPIDO S"L BRASILEIRO Corpo de Bombeiro. .... 1.111
..O Cr$ 170.000,00. ,( tJ - ». Serviço Lus (R.clam.-

I çõea) . . . . . . • . . . . • . . .. 2.404
: Policia �Sala Comissário 2.038
'Policia rGab, Delegado).. 1I.�g4
COM'PANHIAS DK

I 'i'RANSPOB.TlIS
; AÉREO
'fAC .

CruzAiro do Sul .

P"nair : .
..--,----.,�-----_._-�.- ---------

Varig.: .

Lóide Aéreil ..

Real .

ScanlUnlivu .....•..••...

HOTÉIS
Lux .....•..........•••••

Magestic .

Metropol- ...........••.•.
La Porta .

Cadque 0 •••••••••••••••

Central t.. , .

li:strela '.'

(-.
. ..

f·
ideal .. �,':.:,;...... • ••.

ESTREI'fO '

Disque . _ ..........• I.....

Ano............. . Cr' 17U,00 to,
t:emllstn. Cr$ 110,00

I 30 sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio
No Interior ..

Ano Cr' 2')0,00 Rua Felipe Schmidt, 43. '

Semestre Cr'llO,OO 31 domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua Fe-
Anúncio mediante -ontrâto. I' S i_

.

ídt 43Os or ig in-rie , mesmo não pu- Ipe Cnml, .

blicados, !ião ,se�ão de ulvid�.: O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
A dueçao. nao as. r.esponlal dila, Santo Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe Sch-pelos conceitos emít: dOI nOI

.-:--1
. .

'

tillo, auinado..
.

midt, 43 e Trajano. .'
-

. A presente Tabela não poderá ser alterada sem pré-
via autorização dêste Departamento.

1.700
UOO
1.6.8
1l.I2'
2.'01
1.168
1.600

Báios X
-0-

oferta.. s

1\.08 Deodoro 68quina.da
Rua Tenente Silveira

�parelb..,em moderna e completa para Ilua\IlUer exaDle
.

radJolópe••
Radio,rallal .e radioscopia".
Pulmões e coração (torax).
Estomaio - intestinos e figado (coleclstogTatla).
Rins e bexiga (Pieleguafla ).
Uter� e anexos: Histero-salplngogratia com Insufla

ção das trompas p'ara diagnbstico da esterilid!i.de.

.Radiografias de ossos em geral.

.Medidas es asas dos diametros da bacia para ertenta

ção do parto (Rádio�p�himetria).
Díàríamente na MaternIdade Dr. CarlolS correa.

/

�o-

Quatro lotes no centro da. cidade. Preço
o-s 550.000,00.

Florianópolis - ltaja' - JoinviUe � Ourltíba

-0-

Quatro lotes na cidade de Londrina, Estado do Pa

raná ..Preço Cr$ 180.000,00.
-0-

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

Agência: VENDE-SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES

--0-

Duas casas de material, sittia�!as no Morro

raldo, tendo cada casa seis peças. Prêço das duas
Cr$ 150,000,00. Facilita-se pagamento.

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

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

1.021 Uma casa de estuque na rua Servidão Mor-itz, (l\)Ion'o)::��; com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00
3.321

.

Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inicio

�.!t� daI estrada do Pantanal (lado da Trindade), p'reço Cr$ .. h

1.171-140.000,00 -

1.1111; A tratar com o .f3r. DOl'il.�écio Soares ou o Sr. Sílvio
{II ISOD:lini' r

�o-

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

te anexo, com onibus na porta. Preço Cr$ 150.000,00.
Ven de-�e a casa. ou o terreno em separado.

do Ge-

;.
): "

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

R PROFISSIONALI
DR. RO�iit�:ASTOS MÁRIO DE LARMO -

Dr. Vida) Dufra FilhoINOICAOCO -

�
DR. WALMOR ZOIlER �::'J:.':ld�JI.:��:i/..?,::'1 .:.: C���!O ·1 cu::�:�:L���:C�A�I���IJ�� ��O������RO'ORA. WLADYSLAVA DR. I. LOBA.TO

CU'! do Rio de Janelrli I CLÍNICA DE CRIANÇAS PEDIATRiA NEO-NATAL - DISTÚRBIOS' DO R1IC1I1I-
W. KUSSI J'ILHO GARCIA CLINICA MÉDICA ADULTOS NASCIDO - ASSISTÊNCIA TIWNICA IlSPECIALIZADA AOS

Oouç.. do apuelho rUlIllIItárlo 011l10,lll.1I. pela ".culclluíio Na-
. CARDIOLOGIA I PREMATUROS

- 'l'RATAMEN'l'O r: .1NAPlilTIlNCIA INFANTIL• 'fUBERCULOSji .
doulII de Medlcln. da 'Oa1vlof- Contultório: Rua VitPl1 alli. Doença![i Internas (FALTA DE APETITE) - TRATAM!!:NTO DA lINURJilS. NO-DR. ANTONIO DIB ftADWGRAFIA jj RADIOSCOPIA .Idade do Or••n reles, 22 TeL 2675. . CORAÇAO - FIGADO - TURNA EM CRIANÇAS 'IiI ADOLESCENTES - DISTúRBIOS.

MUSSI DOS PULMôJJS Ex-Interno por eonclU.o i!. HI- Horários: Segunda., Qu..rt.. I üINS _ INTESTINOS PSICOLóGICOS DA INFÁNCIA -:- IilNFliIR.MIDADJlS DA INFJ.N-
_ íU:DICOa _ Clrurll'la do Torn . .. ternidade-E.cola 3exta feiraa.: . CIA DE MANEIRA GlilRAL

.'" tliIIC.l Formuo pela J.'aculdade Nllefo-' (Servlço do Prof. OctÁ'fl.:l a.. Das 16 às 18 hor...
.

_Tratamento moderno da

I
CONSULTóRIO - FELIPIi SCH_IDT, I••CIRURGIA ...L,-OS lIal de. Medicina, 1'181010l11lU.1 drlrue. Uma) . Residência: Rua F·elip. Bca- SIFILIS

. CONSULTAS - DAS 2 AS • HORAS •

.

GJlRAL-PAHr
t 11 TI.lac!rnrrUio do Mo••lta. M.-. Ex-Interno dlo Serviç.o de Clrur- midt 23 - 20 'andar apt 1 _ . CONSULTAS C/ HORA MARCADA: FONa 1181,3"rvlÇO compl.to .• 'j ·st.N�Ó: rêR IbR.;& Il'la

do Bo.pU,:} 1. A. P... T. C•. Tel. '8.002 ,. Consul�rio - Rua VlCtCir RESIDÊ:NCIA -' TENENTE SILV.lIRA, 110 (I'ON. 1111)�..do da. DO.NOAS D 'Cora0 de elpeclaUlL..çlo p.l.
. do Hiv de Janeiro <__: •.__ Meire.Jles, 22. ATENDE CHAMADOS A DOMICILIO .

.

R.AS, e0!l' .mod.rnoa m6kdo. i. ·S. N. T. E:I:-IDternll � Is-UtlI.- Médico 110 Bo.plta! II. DR HENRIQUJ: PRISCO HOR'''IO'.dlarnó.tli�o, 1 tratamlnt-o.
d Cf I" P f U

' Caridade
. •.

_

AI\. DR. ANTONIO BATISTA-SúLPOSOOPIA - HISTIJtO tilnte � I rar: a (�I ,ro. W·
DOENÇAS DB SIiNHOBAB - PARAISO Das 13

..

as 16 boras. JUNIORSALPINGOGRAJ'IA - ••,:",. \)- u mar � SI, I PARTOS - OP:lRAQO.S ""1 .

LIS.O BASAL FoC�n��ofebP' Sc:hmidt, Iii _

.• Co;:!.: Rua João Pinto D. 111, OperaçõeB �'D�!!u;a1 de S.- Telefone: Consultório - CLINICA IlSPECIALI:tA]lâ DI
.. Jl.dlote:!'apla )lor o.... e.r&u- n

.. '

I
da. 16 00 à. 18 00 h""lil h C)' I d A I ,

) 3 41
�

I CRI'''''' '8
Eletr.oeo" ..ula"lo· .... 11alOll UUn At�nde em bO:r

.• m.re.
&4..

p
. '.

i 'd dià'
n oral! - ln ca e. dR to.. . O • -�\o'-

lO .. •

R' :a Ii·t Ju I ... ela nlanll .t.n o - Curso de Elipecializaç;'1) DO RSI'deA'nCl'a' Rua J08é do' Con.uh.. du II á. n Ilorila.
Vlol�ta e JlI:tr. VlnoeDl.. Yu eS"F

---

. �!9w jj .va. no,
rlamente DO Bo.pita1 d. '{ospital do. Servidor.. do .,.

I.
. .' '. I Ru.• C"o•. Padre .1"ulll1nllo.

o
Cca.ultóllO: Rua Trllj�no. D. 1, . =-�.:.__'_G_,!� .._ Caridade. tado. . Vale Pereira 158 - Prala 12.

1 and!l� -;-.lIdltieio do .Ollt.pt� DR YLMAR CORR&A I
Residência:. (Sl!rviço do Prof.•• riano .•• da Saudade _ Coqueiros. I ADVOGAUOSHor",rul'. nllC ii ih 1:11 llol'U '. . .., Rua: General Bltt.ncouri n. !\ndrad )

I
.

Dr, liatJSSl. CLII\lCA MEDJCA 101 '. Cons�lta. _ Pela mana' DO .

.

- DR. JOSt MEDEIROS
_

Da. li ih 18 110r.. _ Dn. CONSULTAS du 10 - 11 j'j{). I Telefone: 11.691. Hospital de CUidad., DR. MARIO WEN- VIEIRAlIIusal ra.. A US NRa.idlnelal Ánlll.a Trom· Rua Tiradenh, :i _. :ron. a.n6 DR NEWTON
. tarde da. 1680 h••m dian· DHA E - ADVOGADO -

powlkJ, 8.. te no consultório .' Rnl Nun.. CLíNICA MEDICA D. ADULTOS Caixa Po.tal tiO - Itajaf
DR. JOst TAVAP.J:S b'AVILA Machado 17 ;;J.qull:J\ •• Tira- I!l CRIANÇAS . ISanta Catal:in..

.

IRACEMI' CIRURGIA "'.R/.!. dente�. Tel: 2766 Consultório - Rua Jo'o Pln- --------------------------

DR J'I"r'r TO DOm ..
U I Resldencla _ rua Pl'uid.nt. t 10 TIM 76n I D L D• U� Doença. de Senhora. - Protlo- I C t' I) '"

o, _ e. . Ir.

r auro auraVIEIRA MOLE'STIAS N1IRVOSAS • lagia....;. Eletrlcld.d. HUlta
ou lI! o

'CLIN'IC' .Cons. u_ltaa.: Du • li • aore!.
".

o • Milt"'l'AIS - CLINICA GIRAL 1
JS R d- R. J'IIlDICO r

� Consultório: Rua Vitor .,1- de
' eSI enela, ua at.vel •

.

.'
O H S t Dr Serviço NAcional dI Do.n, ·elea n. %8 _ Telefon.: 1lI07. OLHOS _ OUVIDO·'S

nior, '6
...
Tel. 2 812. Clínica Geral:lSPliCIAUSTA.. L O,

ças Mentai.. NA)tIZ .

OUVIDOS, NARIZ. GARGANTA i Chetl! do Ambulat 1):' Rir!;' .

Consultaa: Du li hor.. Im I GA.RGAN'U DR� NEY PE.....RONE I Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná-
1'RATA.:aNTO • oP.Jt.lQ,):.3 .ne Menta.l Idlllnte:,

. DO lo·

.n!blfr.-V.l'.ellao - NolniU.a�.. - I Psiquiatra do HOilplbli - ResJGê!lc)a: Fone, 1.4.%1 DR. GUER:!1EIRO DA I'ONSJ:CA MUND rias..
U1tra-Sol'll Colônia Slint'AD.

, ���N��;���;Â�iiLl:1O DI- Chefe do �el'viço d•. OTORI- Formado p",l.a Faculdad.· Nae.( Cu,ra .r:ldical lias infecções alludas e cronicas, do
(Trata•••tit •••1•••lh c.. Coovul.oterll:pi. polo,. _"'ll;fo- GE3TIVO _ ULCERAS DO .S. I NO do HosJ:.Ital de FlonanópoU. 11&01 d. r.edicina Uninuidad.j aparelho llenito-uriI1ário em S\mbos os sexos •....raQI.)

• choque e cardlazoL 1I1n.• 1n ,ra·
TO\-! \GO E DUODRNO AL.R

. Possue a CLINICA o. APAR:I· do Bisail
D d

'

Ih -{}'
.

d t �ADllo-redao.colIl. - &K.lta •
pia. lialarif\)teralli�. P.i(o: ..�.�.:--.. (aA-D�kMATOr.OGIA '. CLl: LHOS MAíS"MODIiIRNOS PA.1U RIO DJI J�.IRO • I'

oenças O apare o IlleStlvO e o ii stem•••no.(),
OCllloa - 1I04.r•• ( H CONSULTAS: .rçn. .l\!'� NICA GaRAL I TRA1'AMEJ'H" da. DOJINNÇAS Aperfei\'oamente na "C••• 4. HOI'árío! 10lAl ás 12 e 2lh ás 6.�. Oa..-IU....1'I•••l.� ( c.

tu dlll 16 lo. 16 50!'U FI_:_' I' .... ·da ESPECIALIDADj Sallde São III'UII".. Consultól'io' R 'l'iradentes 12 _ 10 A d F•• Ila&ü.) (manU)' DR. JULIO PAUPIIZ I COflsllltaa ._. 'PII. DlIUl'" 1i0 Prot. 'Fernando PauhDO ' •. , . 11 ar - olle:
Bor'rio da•••• UI ••raa I' Rua Anita Garibaldl, ."QU'�_ FILHO iHOSPITAL. fnterno por. »"101 do Snv1ço ;�246-

4•• u à. 18 aora., de General Bitt4lncouH. . • I Á TARDl!l .- dlill II •• 1 - I de Cirurgia R'<1
.

R L d C ti h IS (Chá rÚon.ullÓl'!O: - �. ViSor iI.l, .. R'ESIDiliNÇIAI j_"ll-.cO� 1(..'18, I E:r Interno da 20 ant.rm.�" 110 CONSULTOHHJ Prof. Pedro d••oura eSI enCl8; . acer a ou II o, -) ca I

r,l.. Iii - :rODI 111'11. . 139 'l'e1.l!901 .

.\.
e ServlCo da gllstr.o-enteroloi1a I CONSULTO lHO _ a.. 'OI

) EIIt.agio po.
r 1 ario na' "Iatn- 40 Espan ha) - Fone: 8248 .

.a... - �Il& �h ""r•• I' -

... _, .-' ." -- da Santa Casa de RIO dI.! .I.u.1ro
ILHEOS nO 1! nictade _ .Ilicola"

I'4no -11'11. DR. ARMANDO VA� (Prof. W. B�rardlDelh).
) 'REf:WENCIA . F.Up. Bd!.- Prof. Otivio Roririguea Li:na

R O DE ASSIS : Curso
.

de naurolorla (l roto Imidt nO 113 Tel. 2866 . Interno por ! �no do P:' Dto
DR. SAMUEL FONS:&CA I Austregesllo). Socorro

CIRURGIÃO-DENTISTA no. Servl,çol.lia CliDlca l.fa�tll
.'
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I d--i' , - I 3 a . as coosequ8oc as 8 f
I Zury Machado, e.; I. �:egam�!111!� pr�f�S!Sa n�ttJJleOv�rias, r e- '11.A-CONT-=CIM I=N:rOS SO�IAIS giões elo País sobre as consequencias verdadeiramente ca-

I :

I :
- L'· L I

_.

\.,
.

I
..

lamitosas da ú�tima onda de -rrío de cuja intensidade, ha li
,

- muitos anos nao nos foi dado constatar. r

• .
I I

.

Telegramas pro�indQ �o Norte do Paraná informam .i
••••••••••�_••••• I •••••••••••••••••••• '" que apenas 20% dos caresaís se salvaram. Tal fáto constí- i

NHA ANIVERSA'RIOS ·tue um verdadeiro desastre para a nossa economia, sabí- I.CASAMENTEO NA CAPELA DE SANTA TEREZI
-

.

d' f'
'.

.

f
. .

'1 d d FAZEM ANOS, HOJE:
do que am a e o ca e o nosso principal produto de ex-

.

Ana Maria Couto pelo seu ertio amave e e uca
_

o
portação. (

logo se impôs à nossa sociedade após 'a sua .apreseptaçao - dr. Lauro Severiano
I, t d Rupp, advog'ado "

Dentro do profuso serviço telegrafico publrcado pelo
à mesma, como uma figura de re evo, a ,_ram o para a

"E t do de São Pa lo" It' -
. .

âti - SI'. Celio Te'rtuliano
'

.s a u ,( es aca-se um telegrama de Çurí- I '1"
,

sua J'ovem personalidade as marores stmpa ias. -

tib 'f d f' f "C NEMA: arte que utt iza 'a nnagem
Cardoso, da Marinha Mer-

vI a, Il1 orman o que o, no oi ele tal intensielade, que o
xxx

La Porta _ " t comercio exgotou praticamen,te o seu estoque de agasalhos expressão,
O seu casamento - com o sr. Nelson can e

D
"

h E t '

d
- Reunindo todas as artes para .a formação de uma

t in ha que ser, forçosament�, um motivo de. alegria pa.ra o - sra, Lindomar Cardoso
o visin o s 'ano o Rio Grande elo" Sul, bem como

nova é, .por isso, dentre todas, a mais complexa",.
_ d G',· d S t H I no alto do nosso Estado falam as noticias ela queda ele neve

enorme círculo de suas relações e, aSSIm, a Igreja e areia, esposa o g. ugo tid de J
,

t t todes os Garcia da Polícia 1I.filitar'
em -quan 1 a e jamais observada,

-

Santa Terezinha pequena se ornou para con er OC os
'.

Eleo � f" Tambem em nossa Capital o frio destes ultimos dias
amigos das famílias que então se -un iam. lh:-hmednma L eo?orla., L' .1- foi intensíssimo e igualmente entre nós a procura de aza-

xxx in a o sr. ourlva ts- 1 '
,

0-

-

b f
. ,.

d f' I salhos tem SIdo enorme por parte da população que desta
A Slla formosura e a sua graça melhor se destaca- oa, une ronarro a· Irma, ' .

'
.

,.

et C 'I H k S/A de
' maneira, VIsa obter a necessaria defesa para enfrentar a

vam no contrast� do vestido de linhas simples, em taf á aIOS oepc
_

e

d Ve Ide I
inclemencia climatérica,

natural, e -o veu de tule que esvoaçava, era prêso num sua exma. esposa . a a
t " d ". .

d Ih 1 Dias Lisboa' _, ..
Con ranan o a básica lei do comercio, qual seja dn

gracioso coroamento de contas nacara as que e emo -

t D" ti AI
' oferta e procura, A MODELAR continua a manter os mes-

d sto
- s a.. laman ma ves; ,

. ',' --urava o 1'0 •

t L
.

M
'

M I mos precos elo 1111\;10 da estacão nao obstante a extraordí-
xxx s a. eOl1l ana a- .,

.
- ,

.

d ehado I n!lnu procura �le -agasalhos. Haja visto, por exemplo, casa ..

Serviram como padrinhos do noivo, na certmoma o

L '1' M d
cos ele pele cUJO estoque se acha grandemente reduzído" p

Civil Sr. e sr. Mário Couto, Sr. e Sra. Victor Moritz e o - sra.. eOl1lc la uran a .. .

-

,

S Freitas' ,que todavia contmuam sendo vendidos a mil oitocentos
-

e
Sr. e Sra. Dr. Gal. Acchí lles Galloti - e da noiva r. e

.' J' C t I quarenta cruzeiros; tailleurs em fino tecido de lã e ca-
Sra. Felipe D. La Porta, sr. Adolfo Nicolich Livramento -

St!. l\;ll�e Sos a
prlchoso acabamento a seiscentos e trinta e 5 cruzeiros' casa

e Stta.,Heloyse Livramento e o Sr. e sra. Naeuvio José - s a. ',fanna ouza .
_ ' "-.,

_ sr. Grahan Bell Ganzo
'(;OS cornprídos, de pura la, constituindo um agasalho C0111-

Amim. xxx

h Fernandes pleto a .t�·�zentos e setenta e cinco .cruzeíros, Tambem os
Na car imônla religiosa, serviram como padrin os

P I R dd S h reputadissímos cobertores Rheingantz a melhor marca
do. 1101'V� Sr. e Sra. Felippe D -. La Porta, Dr. Arthur D. La -sr. au o II c 1101'1' .

1 l..- d
, '

-

nacionai, estao sen o vendidos com quinze por cento de
Porta e Sra. Sr.' e Sra. DI;. Ivo C. Picolli e o- Sr. e Sra. ------ desconto,
Dr. Renato Pimazonni - e da noiva Sr. e Sra. Mário Par'tcipaçüo Já se encontrava redigida esta nóta, quando o reporCouto, Dr. Eurico Couto e Sra., Sr. e. Sra. Edgar da Luz Hercílio Silveira de Sou- ter Esso transmitia a noticia que nova e ainda mais ln-
Pereira o Sr. Carlos Augusto Maury Medeiros e a senho-

za JI·. e Délia Dutra S. de tensa onda de f' f' t t el'. v
- . no OI cons a a a no interior da A,rgenti-l'l'ta Maria Augusta Selva Silveira. O Sr. M,aury Medei- Qouza, te"m o pI'azer' de par'- na e qu" a nlassa f

.

d'
,

• ..:J. c; < na se Inge em direção ao nosso País.
r?s, moço elegante da sociedade Carioca, que veio espe- ticipar aos parentes e pes- Assim, é de se esperar para' .dentro de poucas horas nova
cralmente para o casamento.

.'
soas de suas relações de a- e tremenda queda de temperatura.

xxx '

l,mizade o contrato de casa-, .,•• tl!••
Entre inúmeras outras pessoas anotamos entre os me.nto de sua filha Marlene, I M'EUS V'' E'RS'OSpresentes: Sra. Helena Garofalles La Porta, que com, com o sr. Raul de. Araujo .

�ui��, elegância usou fino tailleuer e estóla de pele I Santos Filho. ,.' I '.

'

Grls Raul de AraUJO Santos e I,' DILAMAR MACHADO
Senhorita Miriam Nob-rega muito elegante no seu Erçilia de Oliveira Santos, Ha nos meus versos certa nostalgia

poyte jovem em tafeta ca�·amelo... _

.,
têm o prazer de partiéipar Alguma semelhança comovente

Sr. e Sra. Prof. Salvlo de OlIveIra, a sra. OlIveIra aos parentes e pessoas de À tristeza de um pássaro doente
usou lindo conjunto em êstitmparia azul e preto. mas relacões de amizade o

Nos últimos espasmos da agonia; .

.

Sra. Adelia La Porta, bastante comentada sua ele- eontrato '.de casamento de
gância em tafeta azul fundo. Tivemos a presença do Se- seu filho Raul, com a srta.
nador Saulo Ramos. Sita. Nor�a Cout? graciosa em azu- \1arlene Maria de Souza., IIão. Srta Arlete -Gonçalves mU_lto bOl11ta e elegante em I F.Jorianópolis, 30-7-55..
verde. Sr. e Sra. 'Dr. Fulvio Luiz Vieira, sra. Vieira em -------

"griR". Srta Tereza Fialho rom muito gosto usou um

'1' C I T E. tailleuer em seda pura CÔl' ametfsta. Sra. Adélia Amim .

sra. de belo porte em veludo negro. Sra. Otilia G. Fialho
um fino tailleuer em renda- branc,a, srta. Olga Vieira
graciosa em toillete escura. '

, Sr. e Sra. José Carlo,s Daux. Sr. e Sra. Erico Couto ..

Sra. Josefina La Porta em discreta toilete neg-ra, usando
custosos adel'eces de brilhantes. Srta. Anita Hoepcke_ ,da
Silva, muito bonita, usou lindo casaco de fina pele" srta.
Anita se fazia a�ompanhar. do sr. Francisco GrilIo. Sra.
'Olga G. Campo_;; _usou tailleur seda natural "Gris".

xxx

A· senhora Lucy Couto, esposa do sr. Mário Couto,
apresentou-se com grande elegância e distinção, usou um

vestido de renda' preto e ansanble ná côr "Grei".
xxx

Via-se na corbélia da noiva os mais lindos e custosos

presentes.
xxx

Sábado no Sabino's, Bar visitantes que procuraram
�onhecer o simpático Bar, aplaudiram o pianista Luiz

-

Fernando e também pediram ,autógrafo.
xxx

No dia (26) festejou mais um aniversário o menino
Jano Sarmento de Oliveira, filho -do casal sr. e sra. Prof.
Sálvio de Oliveira.

.
'

xxx

A coluna social cumprimenta o sr. Tenente Fernando
B. Viegas, pela passagem de seu aniversário 110 dia (1°).
O sr. Viegas é pessoa de destaque noól meios sociais e po-
líticos.
,-

.

xxx'

Comenta-se do desfile dos TecidoiY Carlos Renaux S.
A:, em campanha beneficente ao Avaí F. C.

xxx

Em avião da Cruzeiro do Sul. viajará amanhã para o

Rio de Janeiro, a sra. Bernadete Garofalles Viegas, espo
sa do Tenente Fernando B. Viegas. A spa. Viegas umà
das dez elegantes da cidade assistirá no Rio domingo pró
ximo, a parada de elegância Sweepstake.

xxx

Segunda-feira 'dia (10) festejou-'mais um aniversarlO
o industrial sr. Arlindo Senegalia residente em Curitiba
ao sr. �enegalia ,votos de felicidades da col.una social.

xxx

Francisco Carlos cantou 11a Boite da Colina, quando
o Lir;',! Tenis Clube começou sua temporada dé Boite. Es
tava uma festa bastante concorrida. A srta. Valescka Vie
g:as com sUa graça e simplicidade conquistou a simpatia
do conhecido cantor da Rádio Nacional do Rio.

xxx

Linda. era a mesa em que estava sendo homenageada
com um jantar no Lux Hotel, as encantadoras srtas. Te
resa Fialho, Evanilda Maria Lenzi (Miss Charme), Tere
zin,ha Dutra (Miss São Franciscp do Sul), srta.' Marily
Deecke -simpática e elegante. M:aria Christina Huette mo

ça bonit:j.. ambas da sociedade de Blumenau. Os srs. 'Gas
tão Silva, José Mussi, João Salüm, dr. Dib Cherem e .Zury
lVIachado.

.

Pergaminho ,Fa.idico
(Plunder of the Sun) exploram a ambição do ho-.
Direção de John Farrow mem pelo dinheiro (e pelo

:._ Produção de Robert Fel- dinheiro), ciclo tão bem in i
lows � Cenário de Jona- ciado, há, alguns anos, por
than Latimer, baseado nu- John' Huston, com o exce

ma novela de David Dodge lente THE MALTESE FAL
_ Fotografia de Jack Dra- CON (Relíquia Macabra,
per - Música de Antonio com o qual o filme de Far
Dias Conde. row revela acentuada seme-

Elenco: Glenn Ford, Dia- lhança, no que diz respeito
na Lynn, Patrícia Medina, .a muitas passagens da his
Francis L. Sullivan, Sean tória.
McClory, Eduardo Noriega, PERGAMINHO FATIDI
.Iúlio Villareal, Charles Ro- CO, é um filme desses mui
oriér, Margarito Luna, Juan tos que caracterizam a pro
Garcia e Mona Barríe dução comercial de Holly-
Wayn e Fellows; WB. - wood, e o espectador expe-
1953. dente advinha rápidamente

-0- o final das sequências, no

Filmes como 'NOSSOS momento em que elas se ini-
MORTOS SERÃO VINGA- ciam; o lugar comum é o fa.
!)OS (Wake .Island), OS tor preponderante.
COMANDOS ATACAM DE Além dISSO, a trama é pro
!\iA'DRUGADA (Comandos positadamente complicada e

:3trike at Dawn) e A QUA- certos personagens nunca

DRILHA DE HITLER (The tem ocasião de explicar, no

f-litler Gang), deram a John fim, certas atitudes que to

Parrow, uma merecida repu- maram �dLlrante o desenro
__ação de competência, no ce- lar do filme.
1áÍ'io da cinematografia. Em papeis ésquematizadj)s,
No ."thrailler", genero a aparecem ao lado de Glenn

lue está subordinado PLUN Ford: a ingleza Patrícia
lER OF THE SUN, Farrow, Medina, a americana Dian
'ealizoli O ttELOGIO VER- na Lynn, os me�icanos Edu-
0E (The Big Clock), uma ardo Noriega e Júlio Villa-
1bra construida com grande real, o inglês Francis L. Sul-
10se de senso de estética e, livan, num papel que certa
mde se podia sentil: o pul- I mente seria de Sidney Gre
,o do diretor, influindo na.

.

enstreet se êste já não hou
�strutura e acabamento do vesse falecido.
'·ilme. Destaca-se no elenco o no-

E' por essa razã; que sempre existe' De uns tempos para cá, vato SEAN MCCLORY, um

�

Nos verso,," meull 'alguma c_oisa triste ;ntretU:llto, o d,ir�t9r de HIE- _tipo que p.e,rtence ao estilo
.--- '�'Omo um tanger na- sino em noite escura!" 'l'A -nos MARES, não vem implantado por Peter Lorre

.11; ,

, �orrespondendo a expectati- e que, depois dêste filme, a-

Conselhos de Bel Ia, e seus filmes não mais parecerá como o criminoso
.

. eza ;onseguiram alcançar o ní- do Cinemascope da '\Varner
LAVAGEM DA CABEÇA midamente. Duas colheres leI de qualidade apresenta- A MORTE RONDA O ES
COM A GEMA DE OVO de vinagre deverão _ser �di- lo pelas suas obras antel'Ío- PETACULO .

cionadas na agua da ultima I"es. 'O filme foi fotog;rafado
Dr. Pires. enxaguadura afim de que os É 'màis uma produção da por Jack Draper, nas ruinas

Há no comercio varios cabelos obtenham um aspec- Wayne-Fellows, emprêsa de Oaxáca, no México, fator
preparados á base de ovo to Drilhante e viçoso. formada pelo produto�' Ro- que contribue para O filme
para a }avagem da cabeça, . Após terá logar a seca- b'ert Fellows e por John com o chamàdo "interesse
metodo esse aCOnselhavel gem, a qual deve ser perfei- Wayne, que John Farrow di- turístico", sem conseguir a-

MÉDICO CIRURGIÃO pois o couro cabeludo e os ta, f)ois toda humidade é rigiu mecanicamente e sem tenuar a má qualidade do
-Doenças - de Senhõras cabelos realmente muito se prejudicial á vida do cabe- '1enhum entusi:;tsmo, conti- espetáculo.

Partos - Operações - Vias beneficiam com uma lim- lo. Para obter-se um bom re- 'wando o ciclo de filmes que
Urinárias pesa desse genero..

.

.. sultado enrola-se um toalha

ICUl'SO ,de aperfeiçoamento É :n.Uito facil, entreta,nto, I bem felpuda em volta de to- Passa tempo «O Estad.o),;e longa prática nos Hos)litais fazeI e� casa um xampu de da cabeça pelo espaço de
. de Buenos Aires' ovo CUJO modo de prepara- dez minutos. Depois deixam-- POR ORILDO

CONSULTO'RIO: Rua Fe- ção relataremos adeante: - :se os cabelos inteiramente
Upe Schmielt, 111', 18 (sobra- tomam-see duas gemas as soltos, podendo-se mesmo se-
do). - FONE 3512,

.

quais l;lão bem batidas com pará-los' em varias méchas -

HORA'RIO: das 15 ás 18 um desses aparf!lhos comuns afim de que o ar penetre' me-
horas. ás donas de casa para as lhor.

receibs culinarias ou. mes- Póde-se tambem deixar a
mo, 'Com uma simples colher eabeça exposta ao sol, mas
das de sopa. isso só por pouco tempo..
Após algum tempo junta- Certos aparelhos eletl'i-

se um pouco, de agua bem cos feitos para a secagem
morna, meio copo, por exem- dos cabelos são tambem in
pIo, tendo-se o cuidado de dicados.
não cnlocar agua. fervendo Regra geral_ uma' cabeca
pois, dQ contrário, coagula- poderá ser lavada com U�1
ria as albuprinas do ovo. xampú de ovo duas vezes
Continua-se a bater e jun- por mez. Sendo um couro ca
tomam-se duas gemas as beludo muito gorduroso é
litros mais de agua morna, melhor uma vez por semana "Conceito na primeira coluna: animais selvagens;
f

A""
COI1 orme a pessoa possua e em se tratando de cabelos la quinta; ave amazônica.:.'
poucos 0-1:1 muitos cabelos. seços basta empregar a la
Convem passar todo esse 'li- vagem com gema de ovo uma

qui do através um filtro ou -v.ez em cada trinta dias.
um coador de arame (os do Nota: Os nossos leitores
tipo que serve para bules de poderão solicitar qualquer
chá) afim de qure fique li- conselho sobre- o tratamento
vre de todo e qualquer re- da pele e cabelos ao medico Confira as soluções amanhã.
siduo. especialista Dr. Pires, á rua f Respostas do número anterior:

,

Depois da lavagem deve- Mexico, 31 _...,. Rio de Janei- CHARADAS SINCOPADAS: a) regato ---'- reto;
se enxaguar os cabelos mui- 1'0, bastando enviar o pre- aberta-ata.

'

to bem e esse pont� é muito sente artigo deste jornal- e o ENIGMA: Crês; taxa; arpa;' usam; pano;
importante. Utilize diversas endereço completo pal'a a mais; viva; ecos,

aguas, quente e fria, alter� resposta. DECIFRE SE PUDER: Itajaí.

Agência
-

de' .

p)I-blícidade
..... r. ..
- "_r''': 1I
...........

Dr. Võnstantioo'
Dlmatos

rrecei,lo do Dia
DUAS CAUSAS E UM

EFEITO
Nem sempre a "preg'uiça

intestinal" é a verdadeira
causa da prisão de ventre,
�mbora essa-s duas expres
sões sejam empregadas in
diferentemente, pára desig
nar o mau funcionamento -do
intestino. Muitas vêzes, o

intestino deixa de esvaziar
se de modo normal, porque
seus músculos se encontra-m
.muito contraídos, tal. ·como
acontece quando temos câ
imbra nos braços e pernas.

Se sofre de prisão de
ventre,

-

procure o mé
dico, que é quem pode
tratar o mal, comba
tendo-lhe a causa.

SNES.

. FUNCIONAMENTO DO·
INTESTINO

xxx Em cada dia o intestino
Na mesma noite festejava seu aniversário a esposa. precisa esvaziar-se uma ou

do sr. Arlindo Senegalia, que em mesa redonda ja.ntavam
I mais vêzes, conforme as

e tomavam suas doses de uísque. Acompanhava'm ó sim- I condições-e o regime alimen
pático casál sr. e sra. Seiiegalia nesta noite, o sr. e sra.. ! tal' de cada um; de modo
Júlio .G·onçalves, sr. e ·sra. Felipp Jorge com seu filho, a

I geral, porém, uma vez é-su
encantadora Arlene Senegal ia, filha do conl1ecido indus-

1
ficiente. Quando o intestino

trial do Paraná e�o sr. e sra. dr. Anizio Dutra. .

- I funciona preguiçosamente, é
xxx

'

I porque há qualquer pertur-
_

. O sr. Fran,cisco Huette jantava em companhia de sua' Dação a corrigir.
encantadora noiva ·srta, EroUde!l Lenzi. '

I Observe.se o seu iútes-
. -

xxx , tina funciona diària-
Com prazer registro o noivado da srta. Myriam Cunha· mente. Se tal não acon-

com o sr. Humbsl'to, Ro_drigues. i .;' tece, ,procure 0_ médico

31

como meio de

Oh, tu que lês meus versos, certamente
julgas-me um triste, e, na melancolia
Pensas que levo a vida tão sombria
Como a hora. tristonha do !l0l poente.

A verdade é bem outra, infelizmente
. Nào faço versos quan'do estou contente
Pois não sei definir minha ventura;

Darci Costa

- ( 24 )

CHARADAS SINCOPADAS

a) Aquele "nimal" só dormia em . "cama de Lona".

b) Encima 'da "fruta" está uma

3-2-
"pedra d� altar".

3 - 2

Parenta�
Edificar.
Esfacela.
Envergar.
Entoara...

DECIFRE SE PUDER.
Que fruta deliciosa você encontrará aí oculta?
Complete os nomes dessas frutas e terá o resul

tado.
_'- --' - RA. - OMA . C - JU.

bota;

,A\ 'ENTURAS DO ZE�MUTRETA
v•.r.:t COMO ME DE/XO{/
l.úH CIIARUrO lIa4!)O/i?.'

NAÔ I:D€V€ rER S/DO UMA
PONTA bê CIGARRO l/OAlJo

t2A/

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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UM GRÁNDE CLUBE,
,

-

José Brígfdo
.

'I
verdadeiramente enérgicas.

Não 'poderfamos de ma'!1ei- bem estes clubes-.iuve'nis por

As altas ,autoridades fu- Porque? As mais das vêzes
ra alguma deixar de regis-' parte dos 'diretores da equi

tebolisticas do país precí- porque os homens que diri- t�'ar os festejos come,mora-' pe que há pouco anivérsa

sam de dar um pouco de sua gero as entidades desejam tlVOS?e mais um aniversário I rjou a melhor acolhida

.itenção ao nosso futebol. acomodar as coisas, para
do Ipiranga F. C., dos Sa- possivel. Patrocinam in úme

Vivemos numa terra .de so- não deixarem as funções que
co dos Limões. , Seus dire- ras festas populares, tôdas

nhadcres e são relativamen- exercem ou porque prefiram
tores organizaram sua pro- elas destacando-se pela per-

te poucos os que se deixam favorecer os clubes. grarnação da melhor manei- feita organ ização e umao

influenciar pelas realidades * ,," * ra possível, 'tendo' seus as- dos que o f'orrnan. Seu esta-

que exigem trabalho inten- Não há uma diretriz segu-
sociados vívido momentos de dio tem vivido .grandes mo-

so, programa definido e' in- ra. Basta vermos o que se
prazer ante as festas patro- mentos quando da realiza

teligência aplicada ao es- passa na C. B. 'D., onde cer-
cinadas pelo clube alví-ver- ção dos festivais "mo�stro"

fôrço de cada dia. Afora os tos cavalheiros querem ter de que -assim premiou seus apresentando-se -, com núme

sonhos que embalam .a vida mais autoridade 'que o pre-
'esforços, em colaborar com roso público. É ainda o al

de muita gente,' impedindo sidente, esquecidos de que o clube de maior prestígio vi-verde o clube �ais pro

que tenham mais objetiva fazem parte; apenas, de' ór- daquele distrito. O Ipiranga, curado para participar de

concepção das necessidades gãos de colaboração, .desti-
na verdade, tem tido papel festivais; e sempre que pos

cotidianas, há também o nados a agir em benefício destacado no cenário espor- sivel lá estão esquadrões fi

malsinado comodismo, o dos esportes. O' "eumismo" tivo catarinense. Enfrentou liados a F. C. F. prontos pa

"deixa p'rá amanhã" do tomou conta, da entidade durante estes longos anos: ra intervir, conquistando na

"jecatatuismo" contemplati- eclética. Cada indivíduo se
clubes famosos dos mais di- maioria das vêzes sensacio-"

\'0 e estéril. julga um poder e fala por ve�'sos pontos do Estado nais triunfos. Como prova

* * * si mesmo, resolve por si saindo-se sempre 'com desta- disso poderemos verificar

No tocante ao futebol, va- mesmo, sem desejar prestar que, pois seus elementos tu- em sua séde a grande quan

mos lentamente caindo nu- contas de seus atos no poder
do fizeram nestes jogos de tidade de troféus e flâmulas

ma situação, de lamentável máximo a que se encontram grande responsabilidade, pa- que bem simbolizam as lutas

apatia. Deve-se estimular "0 legalmente subordinados.
ra manter o bom nome es- que teve que atravessar.

amadorismo, ampará-lo pr�- Ora, por êsse "pano de portívo de nossa capital. Deu para as grandes equi

ticamen te, porque apoio teó- amostra" é fácil compreen-
Tem enfrentado verdade i- pes de nossa terra elemen

rico há de sobra. Em vez de der o que não acontece em ,ras s�le�õe;, não se, dei- tos que pelo seu jôgo impres

palavras pomposas, que a entidades menores, nas I xan do intimidar a�t� o car- sionaram e impressionam,

claque aplaude f'renêtica- quais determinados clubes taz de seu adversário. Seu constituindo-se .muitos de

mente, precisamos de traba- se tornam. prepotentes, gri- n:aior patr-imônio sem dú- les o ponto .alto de seus con

lho eficiente, árduo, conti- tando pela bôca de seus re-
VIela alguma é o estádio. juntos. Enfim é sem duvida

n uado, através' de uma pla- presentantes, exigindo isto �m?óra não chegue a cons- o .Ipiranga um capítulo a

níf icação inteligente, que se:. e aquilo
. fazendo ameacas

tituír-se n um perfeito "es- parte no cenário futebolisti

ja rigorosamente seguida.' como se' viu, não faz; muito díum" por não contar com co de nossa terra. Portanto"

Nem sempre é possível. rea- tempo, de um presidente de as regulamentações exigi- résta-nos sómente augurar

lizar alguma coisa de sério, clube, 'a quem a vaidade fêz da�, tem si�o aproveitado à sua diretoria, formada por
porque alguns clubes, por perder a cabeça. ate mesmo por nossos clu- esportistas que visam só-

meio de, dirigentes arrogan-
* * '* bes profísslonais. Lá é o mente o bem estar de seu

tes, impõem sua vontade ar- Desde que se consiga es- verd�deiro paraiso dos clu- clube e o da capital; os me-.

bitrária, ainda que sacr if i- tabelecer, com real firmeza, bes Juvenis. Tôdo fim de se- 'hores votos para que-prós- .

As - 8 horas.

can do interêsse coletivos. um trabalho de renovação mal;a. temos, se qUizern:os,. 'ligam nesta jornada em bus-: Tom NEAL Judy

i(. * * de .valores no futebol, medi- notICIaS para nossos leIto-' ca de glórias. Para a frente, CLARK - Forrest TAY-

RealizemÇls o Ü'abalho de ante pl'ano cavaz de não sa- ,

res indo ,ito .gramado do pois, bravos Ipiranguistall,. LOR em:

renovação de valores. Sem crificar os cI'übes mas dê:' grandioso' e popular clube DISCo' VOADOR

O "cartão 'de visita" do '90 Jôgo êle o futebol brasileiro esta- les tendo ampla c�operação, I do Saco dos Limões: Rece- Maury Borges 6° - 7° � 8° 9° 10° ,Eps.

Campeonato Carióca assim Vasco:ic Portugl1êsa .rá fadado à desmoralização' o nível técnico do futebol
do .maravilhoso seriado

se desenrolou:
'

:' feN');Í?��' r-eguia1.11entar: Ox nos encontros 'internacio- brasileiro 'voltará a ser o I, e•••••••••••••••••,......... Preços: 7,00 - 3,50'"

10 Jôgo , Q:'':'N'i'ç.àJ�plíta'' poI' pepalida;- flais.- Por ora, seu declínio que era e p.oderemos ver,

CURSO "SANeO.'
Censura até 14 anos.

Portuguêsa x Canto do d:�.mitx�l�as, vence�l.o'Vas- adverte os homens da conve- dentro de poucos ano,s,. em
t ' T S SARAIVA"

-

Rio ce 3x,2. ,!�, ,
.

-

_.," niência de uma mudança ra- nossos campos, legltImos", \

Tempo regulamentar: O .. _ ,100 Jôgo dical na política que estão "eracks" substituindO. os ra-I
. áUtGISTRA'DO)

x O. Nas dis}lUtas de penali- : Flamsng'o'x Bangú seg'uindo. Os grandes J'oga- ros expoentes antl'gos qlle,,, DACTILOGRAFIA E TAC.l!UIGRAFIA
dades maximas venceu a, Tempo regulamentar: Ox dores vao escasseando e dia es�ão terminando sua car- ) PROF. LíGIA DOS SANCTO '

Portuguêsa por 3x2. 10. Na disput!1 por penaltis virá que teremos de apre- ren'a .

'
S SARAl'fA

20 Jôgo I
voltou a vencer o Bangú por sentar uma seleção nacional do Rio) atende aos mteressados diàriamente das 9 às 12 e das

Vasco x Bonsucesso 3xO. 'incapaz 'de· defender ccrm
14 às 18 horas

Tem p o regulamentar: Jôgo Final brilho o prestígio de que
(Do "Diário de Noticias", ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes Pires, 13 -

V 2' O l'd p" B'
.

d d f b
.

Tel. 3113.

asco x ; goa. e mga e a11gU x Vasco da Gama am a es ruta o ahpodo'
Vavá. ,

Quadros brasileiro. Há necessidade
._._�•............___,..,.�

30 Jôgo
.

Bangú: J.9rge, Joel e ZÓ- de' �el1ovar, mas o trabalho

Olaria x Madureira ,zimo; Hilton G;avilan e J-or- de renovaçã,o de valQres pre�
Tempo regulamentar: Ox ge; Robertinho, Luiz Car- cisa de ser feito sob plano

venceu o Olaria por 1xO; los, Zizinho, Décio e Nivio. inteligentemente delineado,
40 Jôgo Vasco: Victor Gonsales, qlJe l1ão sofra perturbações

Bangú x-São Cristóvão -Paulinho e Belini; Mir.im da parte dos clubes. Vel'da-

Tempo regu1amentar: Ox ,Orlando e Dário; Sabará, de é que as entidades did

O. Saiu vencedora a equipe ledo, Vavá, Pinga: e Silvio gentes, em nossa· país às

do Bangú na ;�cobrança de Paródi. I v�es são' meros joguetes

penaltis pOI' 3x2.
"

10 tempo: OxO. Final: .dos clllPes. Êstes fazem o
{o: \

-

50 Jôgo Bangu 1xO gol conquistado que entendem, nada respei- "Fi "
.,

l' 26 d' J

A
' Z'

.

h
. t b l'

.

t·
Ollanopo IS, e u-

merica x Portuguêsa por lZl�1 o aos ,8 mmutos. Iam, re e.am-se e as en 1- lho de 1955

Tempo regulamentar: Ox E aSSlm sagrou-se Cam- dades, mUlto embora as san- II S h" R d' t ' E

O V't
.

b
_

d T
.

I" C I -

.

. ;

I
mo. en OI e a OI s-

. 1 OrIou-se l)a co rança peao o ornelO l1lCIO a-, çoes em VIgOr, arranJam mo- ',tO d "O E tad "

d It'
,/ P f

�. .

d M B d d t' f'
. � pOl IVO e s o

os pena JS a OI' uguesa noca a eqUIpe e oça o� os e sa IS azer as eXlgen- T h' ()' t t' f
�

3 O 't b d' V t·· I b' t'
en o a ora a sa IS açao

por x: Ol a, ea e�1 o ao a�co o 1- clas c u IS Icas, sem c?:va- de levar ao vosso conheci-
60 Jôgo tulo de VICe Campeao. gem para tomar medIdas mento que em .Assembléia 11

Botafogo/x Vasco ____.__ ... , " ..
-_ --,--

- Geral realizada a 11 do cor-

Tem p o l'egulamentar: P
.

rtlC •.. paça'"O
rente, foi eleita e empossada

Vasco 1xO gol de Vavá a'",,'
". a Diretoria que regerá os

70 Jôgo "I destinos do Clube, durante o

'. Flamengo x Olaria SR. E SRA. JOBEL SAMPAIO CARDOSO

Tempo regulamentar: Fla- VVA. MARIA SILVEIRA CAVALHEIRO
perido 1955-1956, ficando as-

, sim constituida:

mengo 1xO gol de Evaristo. Têm o prazer' de participarem aos seus parentes e Presidente - Olirio Cruz

/" 80 Jôio pessoas de suas relações, o contrato· de casamento de Vice 'Presidente - João J.

Fluminense' x Bangú I seus filhos
I

da Silva
Tem p o r.egulamentar: II

JAIME HUMBERTO e ORLA,NDINA 1° Secret,ário - Estefano

Bangu' 1xO tento de Niv�o. Florianó2_olis, 27 de Julho de 1955. } N. Savas

,
"'-""""" :. 20 Seçretário - Gentil

.!••!+.:..)+,...)+)+,..)••H�)+��'-...�·••�.� ·�� � � �� Coelho
f!.+

• � .-.,. ,...� _� .. �.�-�C�-,
:.

" .

, ..... 1° Tesollreiro - Aurino

�t.
" '..�. H. Silva

�..
\ __. � I ' 2° Tesoureiro - Zenon S.

•:. ,�t", Rosa

•:. �t" Guarda 'Esportes -. Joa-
+,

�... quim-·A. Vasconcelos
.

� �:.'+,
..,'" Técnico - Jorge Joswia-

�t"
,-- ------- ------------

"�t� ':�: ck
Conselho Deliberativo

\

Alvaro -Jose' V·II 1-- Par'iclpação'
':�: Dastaque o cupom abaixo remetendo para: Real Aéi-o-, :.!. Presiclente - Altino Sil7 II

- I e a Hereílio Silveira,de Sou-

:...t..: vias _ Rua Cc'nselheil'o Mafra, ti F:lorianópolis, e çandi- ,.:. va

za Jr. e Délia Dutra S. de

....... date-se a uma passagem de ida e volta às famosas Cata- +, Membros - Miguel Amo- .
AGRADECIMENTO E MISSA I S.o��a, têm o prazer' de _par-

�;+ ratas de Foz do Ig�Hlçu. �t· rim, José Silva e Mário Gar�
, � família do falecido Álvaro José Vilela, vem tomal') tIclpar aos parent:s e pes-

..+ �t. cia. publIco a sua gratidão a todas as I?essôas que comparece- !.so.as de suas relaçoes de a-

!+,._ Nome' \. �:.. ,Conselho Fiscal rum a ,sua -residência para levar-lhe a expressão de imlzade o contrato de casa-

. �,�, Ênd,;,;�:": :: :::::::::::::::::::::::::::: ::::: : : :::: ; P""ident, - B,'.si! D, P""," aoompanh"am os ""tos mm'tals do mesmo at�'� Im,nto desua filha Marl,n,_

.r."� A nova agência da. Real Aerovias em Florianópolis, fica- ..... Dingee
-

sua"_última morada e bem assim àqueles que enviaram'
com o sr

..
Raul de AI:_aújo

.:.� rá localizada a: ti... :Membros - Rachildes da cartoe� e, telegramas de pesames, convidando a todos pa-I
Santos FIlho. '

,.

��� Rua: ,
'.' nO '..

'.:. Cruz, Otávio G. dos Santos! ra assJstI�'em a missa ,de sétimo dia que mandarão cele- R��l de AI:au�o Santos e

�:. Ed'f'
.

.. e Artur J. Candido ! brar no dla 5 do corrente sexta feira 'a's 8 hOI"'S I'
Erclha de Ollvell'a Santos,

� I lCIO
•• I.·"

c
,

n ,na gIe- t�
..

'

��
',' '.' ....•........ , . .. . . . . . . . . d

em o prazer de t

�%.i Qual 6 últil,no '''slogam'' da Real Aerovias? .+. Valho-me do ensejo para.la o'Menino Deus. ,

" . par lClpar

�tj , . , _..:
'
.. ',' . . . . . . . .!. ,testt�mtunhar-vos os !)1eus I

d' OlDltrossim, agradecem tambem aos humaüitários m'é- :�!s '�:I:eÇ��e: :e PaemssI'zoaadsede
-';iY

• pro es os de elevada estima
.

lCOS rs. Paulo Fontes e Dib Mussi que o assist·,
o

_ _ ��, _

.. _ í' , , :
. . . . . .

, :::- e distinta consideraçã9' I durante a sua longa enfermidade, p�l�s desve'los e 1��1: \ ���t��(�o ��l�as�mento ,�e
íJ!�� � � :.. .. • .. .. .. • • fio ;; • .., ., • .'" .. ...,

. • .:....
'

Este�an.0 N. ,Sa;.;v:a:s I �ados qu.e eJ?pre.garam para salvar a vida do enfermo. Ma '1
.

,."
c m a_ SI a.

,,. � • "., � '* 'Ó'� ..
"

� "'>**-.+.,.:��;;.••;..'.�.'.�* •••
' i�·.:..��! :�:H:.H,:'* l0 SecretárIO I Florunópoll,s'; 3 de agôsto de 1955

I en.e �all� de Souza."
,

' . ! ., F-lonanopolIs, 30-7-55.

(Estreito)
Armando' H. da Silva, proprietári_o do Perola Restall

rante, sito no Estreito, comunica aos seus distintos clier:
tes e amigos, que re.assumiu a direção daquele estabeleci
mento e que, continúa, a dirigí-Io pessoalmente, esperand' As - 8 horas.

merecer a preferência, com que ,sempre foi distinguido peln 1°) Atual. Atlantida. Nac:W
sua numerosa clientela. 2°) QUANDO A MU-

Estreito, 26-7-55.
_

.

ILHER SE ATREVE - Com:

DR. LAURO.CÃL�EÍRA J?E ANDRADA
--- JO��) 'i��:RA-TE DE VI-

.

','. Clrurglao. Dentista ,

I VER Com: Libertad

Con�u�tollO. Rus D. JaIme Camara, 9 LAMAR'QUE
HorarlO: Segunda Quarta e Sexta feiras das 8 às P' . '700

horas .'

.

. I eços . ,

T '.' .

Censura até 14 anos

. erça e QUInta 'feIra, dfls 14 à" 17 horas
.

'Atende à noite exclusivamente com ho'ra marcada
Capoeiras: Terça e Quinta feira, das 8 &8 '1] hora,

Sabado, das. 14 às 17 hora"s.

Florianópolis, Quinta-Feira, 4 de Agôsto de. 1955

..

o Estád
i

,

' '.
•••••••••••••••••••••••tf••••••�.

PUGNA INTERESSANTE
HOJE A' NOITE
ESTREIA NO CAMPEONATO, FRENTE
AO BOCAIUVA, �O AVAl QUA'DROS
PROVÁVEIS 'E HORÁRIOt

"

Renovar é, progredir

,Somellt�. esta noit,e se da-llio atuando como "espinha
ra a estrela do Avai no cer- dorsal" os resultados obtí

tame citadino de futebol' dos pelo esquadrão tem' si
prefíssional. Choveu quinta- do positivos, tanto que no

feira passada e assim o pré- 'seu primeiro compromisso
lio teve a sua realização sus- no 'campeonato, frente ao

pensa e transferida para· Imbituba, em Henrique La

hoje á luz dos refletores do ge, colheu um empate de
estádio da F. C. F. _o x 0.\
Lanterna em,' definitivo Dois gigantes que tudo

do Torneio dos Clássicos darão pelo triunfo, deverão

"Nelson Maia' Machado", o proporcionar um espetáculo
esquadrão "azzurra" porém interessante e de grande
não deixa de ser considera- eqnilfbrio que, irá agradai'
do um quadro valente que até ao expectador mais exí

doravante marchará firme gente. Por tudo isto, o pré
em sua fase de completa re- lio deverá ser presenciado
euperação, sob as ordens de por um grande público.
Leléco. Quadros prováveis:
Quís a tabela do Campeo- AVAÍ - Alcides, Waldir

nato Citadino que fosse o e Danda; Peres, Vico e

Bocaiuva o primeiro adver-
1
Fausto (Manara) ; Bolão,

sário do "Glorioso". O auri-I Alípio, Jair, Amorim' e Ja

celeste da nossa Marinha de cô. .

Guerra, voltando a obede-I' BOCAIUVA - Luiz,' Bon
ces à orientação técnica do ga e Chinês; Romeu, Braú

tenente Manoel Tourinho, lio e Nenem; Carriço, Ma

está possuído de um plan- dano, Jair, Biscoito e Ro

teI excelente, onde todos, drigues.
sem exceção, estão mais do, Horários:·Preliminar, 19

que nunca
- interessados na horas; principal, 21 horas.

conquista do cetro de Cam- Todos ao estádio da Praia

peão da Cidade. Com Bráu- de Fórà!

1° DE MAIO
FUTEBOL CLUBE

PEROlA RESTAURANTE

Do lO de Maio F. C., há

POUCQ flll1dado. recebemos e

19radecemos o ofício abai-

Pedimos aos nossos distintos leitores. o obséquio de

pr�encher o, éoupol1 ,aba ixo e remetê-lo à nossa Redacão.
afim de cbmpletarmos quanto antes, o nosso Cada�tro
Social. '

.

Nome
Rua
Mãe
Pai \

"

. ,

i
'

.

Data nascimento .........
,

.

Estado civil
-

'

.

Empr�g'o ou C�I:��""""""""""""""""'"•••••••••••••••••••••••••• _o.

Cargo do Pai (mãe) •••••••••• 0· ••••••••••••• o •• o o"

••••••• o •••••••••••••••••• � •••••• ,� •••••••••• ,

........... � o • o ••• o••••••••••••••••••••••••••
••••• o 0 ••••••••• o o •• o 0.0 ••••••• o •• o ••• 0 ••••••••

O ESTADO

CINE SAO JOSE �

As 3 - 8 horas.
O melhor filme mexicano

de ,'''Andre Soler"
Marhta ROTH - Tito

JUNCO - Victor MANO
EL MENDAJ;lrÇA em:

.-

NUNCA DEVERIAM
ARMAR-SE

,

No Programa:
Noticias da Semana. N'3:'c.

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

1:,.1 ii)·
As 5 - 8 horas.

Robert MITCHELL
Linda DARNELL � Jack
PALANCE em:

A ULTIMA CHANCE
'I'echnicolor

No Programa:
Visitante no Rio. Nac.

Preços : 10.00 -=- 5.00.

Censura até 10 anos.

:r;nBJ'Ul1
As _:_ 8 horas;

Jack PALANCE - Cons
tance SMITH em:

O ESTRANHO
INQUILINO

No Programa :

Vida Carioca. Nac .

Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 18 anos.

As - 8 horas,
William HOLDEN

Eleanor PARKER em:

A FÉRA DE FORTE
BRAVO

Techl1icolor
No Programa �

Cine Noticiario. Nac.

Preços: 9,00 - 4,50,

3,50.

Dr. VODstal1tioo
'Dimatos

"MÉDICO' CIRURGIÃO
Doenças de Senhoras

Partos -: Operações - Vias

Urinárias
Curso de aperfeiçoamento

e longa prática nos Hospitais
de Buenos Aires

CONSU:LTO'RIO:
.

Rua Fe

lipe Schmidt, nr. 18 '(sobra":
do). - FONE 3512 .

HORA'RIO: das 15 ás 18
'horas .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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,Florianópolis, Quinta-Feira, 4 de Agôsto de 1955

CLUBE DOZE DE AGOSTO
. ,

BRIL�ANTE PROGRAMA DAS FESTAS COM·EMORATIVAS
DIA 8 - 2a. FEIRA - CINEMA PARA OS FILHOS DO-S SRS. ASSOCIADOS
DIA 11 .: 5a. FEIRA - CINTILANTE BAILEDE GALA, COM A APRESENTAÇÃO DE DEBUTANTES,

-.

SENDO O BAILE ABRI·
LHANTADO PELA FAMOSA ORQUESTRA "CASSINO DE SE VllHA"
,DIA 12 - ôa. FEIRA - GRANDE JANTAR DE CONFRÂTERNIZACAO.
INSCRIÇOES NA SECRETARIA DO-CLUBE

"

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

HOJ E NO PASSADO

•

4 DE AGÔSTO
A data de hoje recorda-nos que:
- em 1849, na Fazenda do Marquês de Giuceioli-, em

Mandriollí, 'na Italia, faleceu Ana de Jesus Ribeiro,
Anita Garibaldi "a heroína dos dois Mundos", :_ nas�da
em 30 de Agôsto de 1819, em o lugar chamado Morrinl\1s,_i
então pertencente ao Município de Tubarão, neste Es-

tàdo;
,

'\ ,

- em 1866, depois de havér prestado os melhores

serviços ao Brasil, na guerra do Paraguai, morre no Rio

_

de Janeiro, o grande médico dr. Prancisco Prazeres de
.
Andrade Pei·tende; _

- em 1943, a Rádio Guarujá desta Capital iniciou a

transmissão de um dos seus melhores programas, a

HORA LITERARIA, sob a direção de seu idealizador, o

consagrado poéta Lourival Almeida. Assim, no transcur

so do 120 aniversário de tão sugestivo quão importante
programartransmitido tõdas as 2as feiras, às 20,30 horas,
apresentamos nossas congratulações com o nosso cor
dial abraço;

- em 1945, chegada ao Rio d-e Janeiro do navio Pe
dro I, em que vieram de regresso da Itália, o Esquadrão

. de Reconhecimento Cia. do Q. G. e Cia, de manutenção
.da FEB.'

André Nilo Tadasco

Banco 'do Brasil·S.I.
CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR

COMUNICADO N. 46
"A CAR.1lE IRA DE COMÉRCIO ,EXTERIOR, consi

derando que a desun íf'ormidade de discriminação dos ma

teriais à importar, observada nos pedidos de licença de

máquinas de costura, suas peças" pertences e acessórios.
torna dificeis, senão impraticáveis, os seus serviços de

contrôle; (l-omut1-iC!l'�l1tle- os pedidos da espécie deverão,
doravante, ser formli�adós rigorosamen te de' acôrdo com

aS'"e�ljeciHc-a--.jfÕt'$,:qll��'i!e:":::'il.eguem ;'

_

� Cí'-RCAÇA E Bi\SE - Carcaça (ou braço). e base

(ou prancha) de ferro fundido, desacompanhadas de qual- L

quer, outra peça para máquina de costura, marca ...
CABEÇOTE - Corpo do cabeçote, reunindo carcaça

(ou braço) e base (ou prancha) de ferro fundido,' e tôo
das as suas peças e pertences para máquinas, de costura,
marca ...

PEÇAS, PERTENCES E ACESSóRIOS --'- Discrimi-

, nação dos materiais de acôrdo com a nomenclatura a,do- '

tada pera Associação Prqfissional da Indústria de Má· I .

quinas de Costura, Peças' e Acessórios do Estado 'de São
Paulo (número.e designação).

A CARTEIRA informa que mantém afixada em snas

dependências reprodução -da nomenclatura acima referi· t

da, para conhecimento 'dos interessados.
Esclarece, finalrriente, -que, em conformida·de com p

instrução n. 118, de 22-6-55, da Superintendência da Moe�
da e do Crédito, não será permitida a importação de ca- I.

heçote senão como parte integrante e inseparável da m�
quina mo'n.tada, com tôdas as peças de seu mecanismo,
desprovida apenas das partes de madeira e das_ peças' do

pé, de ferro fundido.

I
ti.

Rio de Janeiro, 27 de julho de 1955.

a) Ignácio Tosta }i'ilho - Diretor. 17.
a) Adelino Debenedito � Gerente". I

(ôm a Biblia na Mão
«No tenaculo»

QUINTA-FEIRA, 4 DE AGÔSTO

Passos; Boaventura Guilher
me da: Silva; Carmosito da

Silva Lago; Cícero Manoel

llInacio; Carlos Alberto; Decio

Urbano; Dovenír Cristovão

Monteiro; Domingos Luiz da

Costa; Dacír Silva Bach;
Daniel Camargo Conceição;
Dorlval Ferreira da Rocha;
Elizeu Eugenio da Silva; Es-

tevam Ferndes; EeIu Alfredo . '.-_••�•••- •••-.-.-.-••_-_•••_••�.-----.->.

DIAS 5, 6 e 7 DE AGôSTO DE �955 Pe.reira; �raneisco José �e- f�GRANDIOSA E TRADICIONAL 1"ES'rIVIDAÍm -

-reira, -G-Ull]:1erme Walderniro �
I

EM HONRA DO da Luz; Genuino Bónaàêze: I I
.

�PROGRAMA-CONVITE Gervasio Augusto de Souza;
Os solenes festejes -serão: Jacegt.iay'Carvalho; Jacy Vaí

.

_

Precedidos de novenas preparatórias, de 28· de Julho delino Bernardes; Jurandyr
até 5 de Agôsto, às 19,30 horas. No decorrer das no- de Souza Ignacio João Maxi-

, m./I;:::}�}
venas funcionarão barraquinhas com churrascos, be- mino Machado; João Pedro

bidas, .café, doces, etc., assim 'corno nos dias 5, 6 e 7 Gomes; João Emilio da Silva;
de Agôsto,

-

; João Conceição; José Ramos :

Dià ,5 de Agôsto - A la. Missa celebrada terá início I .

-

1- ;��� :•••••��I<J,��;�����,,;�Iàs 8 horas, com Comunhão Geral das Irmandades e ,. '.
, .••• : ••

Fiéis. Às 10 horas, administração do S. Crisma.
DIV

-

RCIO E NOV '

Dia 6 de Ag'ôRto - Missa às 8 horas. Às 10 horas, 1 O
. O-CASA-1' �. será celebrada a 2a. Missa à tr.ente da Matriz', 80le- I . MENTO, .

,..
nemente cantada pelo côro da Matriz e Sermão ao

'
. �rocessd legal� rapldo e

I
Evangelho. " slglloso, no

_

exterior. Con-,
Às 16,30 horas, sairá imponente procissão com a �ulte. ,"�m e�m.promisso,.o:
Imagem do Senhor Bom' Jesus, percorrendo diversas .SCI�ltO.1l0 Jurl.dlco e A�ml- i
ruas da Cidade, terminando com a Prédica Oratória I1lstr atl�o. Caixa �ostal -'(
e a Benção do Ssmo. S-acl'amento. 4231.- RlO de JaneIro.

Abrilhm;tará os refel'idos festejos a excelente Banda I
Musical do 130 Batalhão de Caçadores de Joinville Auxiliar de escritório
havendo também grande queim� de fogos de artifí� Competente
cios.

.

Precisa A MOnELAR
Deverão correr trens e ônibus espedais en1re as vi-I-si�has cidades de JoiI�ville e São Francisco do Sul. ------ _.---.-

DIa 7 ele Agôsto - às 8 horas, Missa dedicada aos!ResfriOU se
'»

romeiros e Fiéis com Comunhão Geral. Às 10 horas, - r
Missa solenemente cantada em intencão dos S1's. Ro-

0"8
. ,,' •.

meiros.
> ·atoSln é excelente

Pelo comparecimento de todos os fiéis, antecipada- para �ombat�r as cons;!·

mente agradece a Comissão da Igreja Matriz eom os quências dos resfriac;)s:
.Jtiizes da Festa, já proclamados em 1954". irritaçõ,és dos bronquios,

José Sprotte Mira tosses, oatarros. Peça ao seu
Itamar Cordeiro
Sebast-iáo Nunes
Waldemiro Souza

Você sabia que ...
z

,

j7,/JA::;',0_ C/0,40E OE
.:: MAIOR SUPERF/é/E
\:) 00 /VI{J:í.lOO E'a5"Zo,
'\)b C'AP/T�L 04 NORtlE

G""A s : c?OM 456 QUI
L.ÔMETROS QUAPRA-

/?OS ;,,� •
A;?,t'A h'!;± QS"7•

SENHOR BOM JESUS DE ARAGUARI
Ielehração do ,10 Cenfenério

-1855-1955 .

., __/

Padre Horácio Rebêllo
Vigário da Paróquia

PRE' -VESTIBULARES

CURSO BOSCO
Matrícula; Livraria Lider, até 31 de agôsto.
Informações: Local acima ou pelos telefones 2316 e ,

3661.
InLcio d�s auJas; 1 de s.etembro.

1-

Realizou-se em São Paulo
.t X Mesa Redonda das Clas
ses Produtoras é antes da
reun íão, o sr. Rui Gomes de
Almeida pl'�sidente da As

sociação Comercial do Rio
de Janeiro e da Federação
.Ias Associações Comerciais
do Brasil, concedeu entre:':
zista à imprensa, focalizan
Jõ os pontos príucipaís des
ia conferência assaz impor-
[ante para a vida do país,
vive-nela uma das suas. fases
na is -sérias sobretudo no to
zante aos problemas econô
micos.

Depois de ter feito eriti
.�as e censuras à ação da

Il COFAP, à política c�mbial
_ A Ch f- d 16a C R' M Perei 'a' João Francisco Pi- onde reina confusão devido

e la a .,. I, .

di tri
.

deci f'
soltcíta, o comparecimento J res: João Vasques; João Ma-I

as Ire rIZ;s'll11 eCI�as.: adl-
. -

I dre: J 'J an ça ser uh a crracao o
naquela Repartíçâo, com a noe Alexan re, ase uven-

. _

'. . ,

devida urgência, afim de tra- cio Linhares; José Ernesto B.anco Central,. do Min istê

tarem de assuntos dos seus 'Jucas; Luiz Carlos de Mello; no ,da Ec.onolma, sendo fa

interêsses, elos seguintes bra _ Luiz Pereira, Laudelino Juve- voravel ainda a uma refor

síleíros:_. Lulzl=ereira; Laudelino Juve- ma de base em todo o nosso

sistema econômico financei
nal Joaquim da Silva; Luiz

Fernando Vieira; Lino Ma

noel Silveira; Moisés Manoel
la Silveira; Miguel Alberto
lo Nascimento; Milton Da

'níaní ; Manoel Pereira da

3ilva; Manoel Alexandre da

:::03ta Filho; Nelson Bento

.Lopes; Nivaldo - Correia;
Osni da Rosa Farias; Osval
do Costa; Ozímo Berna rdíno

:::orrêa; Osvaldir Bento; Ota
vio Natividade Vu-isslmo ;
)taviano Gonçalves; Osval
:10 Ferreira; Olívio Pruden
.íano -Homem; Raulino Pa
raní: Roberval Pereira cio

'lascimento; Rodosvaldo Es

.aníslau Cruz; Silvio Xavier
da Rosa; Ubaldino Xavier
�andido; Valdir João Luiz;
iJandi Cassiano Nunes; e Vi
coríano Jovita ele Andrade.

_j

-'-

- ,

16H C. R.

Nota sôbre comparecimento

- Aldo de A�sis Andrade;
\ntonio João Cândido; An

�.onio Geroncio
-

de Souza;
Antonio Pereira Filho; Aris-

tides Lino de Souza; Anterior
Inacio Coelho; Altamiro Jo

i fio de Souza; Alipe Capístra
! no; Alfredo Costa; Alcides

! Francelina de Siqueira; Abe

llardo Manoel dos Santos;
Aldory da Silva; Argemiro
Augusto Soares; Ary Macha
do Ramos; Assis Manoel dos

/ Diario da
Me_ropole

'.

GOV�RNO E CLASSES

PRODUTORAS

Alvarus de Oliveira

1'0.
-

Conquanto as class� pro
dutoras não devam ou não

possam ditar normas ao go

vêrno, pelo menos deveriam
ser chamadas a opinar e a

discutir certos problemas
pois devem ter conhecimen
.to do assunto e poderão a

judar aos homens de mando
em soluções mais hum-unas
e mais práticas.
Agora se debate, o caso da

assiduidade total. Há duas
correntes, em jogo, uma

_

de
fendendo os empregados,
crendo que se deva retirar
esse texto da lei. Há outra
f'avorável aos empregadores
que lutam para não cair. Re
almente a assiduidade veio

para amenizar as faltas ao

serviço cujo índice é grande
entre os nossos 'trabalhado
res e foi até concedido um

aumento de salário na oca

baseado na assiduida-

SÊLOS PÁRA COLEÇÃO
/VENDEM-SE

Hotel Majestic - q_uárto
nO 21 das 8 às 10 e depois
das \18 horas.

EMPREGADA
P03S0 tôd.as as coisas naquele que me fortalece. (Fil.

4:13). Ler Filipenses 4:10-15.
.

Num -dia de verão, meu filho de sete anos e eu saí

mos num barco a remo com um amigo. Meu filho estava

110S í_.emos, fazendo g,rande sucesso para uma criança qu'e

nunca )1avia remado antes. 1\ alguma distância da praia,
sugerimos voltar. 1tle manobrou o barco e em poucos mi-

mitos, a-lcançamos a margem, o que o fêz radiante.
Cristo chama-nos 'para realizar tarefas que Êle sabe PARA- AS FAC-ULDADES DE DiREITO, FILOSOFIA,

somos cap�zes de realizar. Pode haver pessoas conosco MEDICINA. FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.
que talvez possam fazê-las por nós, ou que nós dirão que

devemos esperar para outra vez. Por que devemos espe".

ra1' até ama11hã para levar o alil11ento àqllêles que hoje,
estão famintos? por que esperaI; cobrir o nu amanhã

qúando êle está hoje tiritando de frio? por ql�e fazer o

analfabeto esperai' até amanhã para apI'ender a lá,
quando a mensagem de Deus já está escrita para ser li-
da h�il�: nada nos desv�ie de Cristo qual1do somos chama- Correspondente Redacão Própria
dos, pois Êle sabe das necessidades de todos os' seus fi-
lhos e sabe quando enviar-lhes socorro. Que responda- . Antiga Firma- de representações com escritório nésta

-

mos ao chamado de Cristo com absoluta confiança em Cidade necessita. de UM BOM CORRESPONDENTE COM
,.

sua vontade,_sabendo que nele podemos tôdas às coisas. R.EDAÇÃO PROPRIA para iníc,io imedIato.
O R A ç Ã O' Oferece-se boas condições de trabalho em geral a

Ó Deus, que estudemos para conhecer�te, escutemos (!'uem estiver realmerite capacitado, caso contrário inútil

para ouvir a tua voz.; amemos para que sirvamos ,com apresentar-se.

en.te�ldimento e

humilda.d�. Em n�me de Cristo que é o

I
Os interessados ,deverão dirigir-se po: c�r-t� sob o t1-

cammho, a verdade e a VIda. Amem. tulo CORRESPONDENTE para esta redaçao mdlcando no-

_ PENSAMENTO PARA O DIA - me, estado civil, gráu ele instrução, empregos ocupados.

"Fala( Senhor; porque o teu servo' �uve." I Sam. 3 :9., pretenções, etc....
•

..

RA,CHEL H. WHITTIER (Maine) i, GUARDA-SE SIGILO ABSOLUTO.

Precisa-se para cozinhar
farmacêutico "Satosin '. in- e arrumar em casa de dilas
-dicado, nas traqueo'bron- pessoas sem crianças, á rua

quites e suas manifesta- Conselheiro Mafra, 135 -

ções. Sed'à tivo da tosse e

I
Sob.

- I

expectorünte. Paga-se bem._

_____
-----

qu�r�lIlog-----má1; produ
ÇãO/Íh'êél'samos' estimular o

�
-,

t'rabalho e não premiar a

malandragem> Todavia nem

oito nem oitenta; Em caso

de doença- comprovada ou

outras faltas justificáveis, a
lei deveria sei' mais flexível.
Por que não se entenderem
classes produtoras e traba
lhadoras, discutindo junto·
ao govêrno o �roblema, che
gando a um termo médio?
Acha-se em nossa Capital,

�colnpanhado de sua exma.

espôsa, o nosso ilustre co-

1hecielo de há tempós, o dr.
[vo Caüduro Piccoli, Chefe
de Divisão de Mão dê Obra,
do Departamento Nacional
elo Senai, e dinâmico Diretor
da conceituada e útil 'revis
ta PAULISTA DE INDUS-
TRIA. Figura bem conheci ..
da nas hostes jornalísticas,
que pela su.a cultura e pelos
recursos intelectuais, tor
nou-se um dos mais presti
mosos elementos na classe.
Muitas serão os seus amigos
e admiradores que irão ao

hotel La Porta; onde se acha
hospedado levar o seu abra
ço de bôas vindas à nossa

Capital, às quais o Estado,
se associa muito prazerosa-
me-nte.

.lxpresso Florianópolis LIda.
.

- . ,

1 ransporte de 'cargas em geral êntre
, .._

FlORIANOPOllS, CURITIBA F SAO 'PA.'IJLO

mIA,,: CURITIJSIl

COM VIAGE�S- DIkJl;'fA� r; PERMA I\'ENTES EM CARROS PROPRIOS
-""

",
.

i��'''"''''
,

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS
Escritório:

R,.fi Padre Roma 50 - Terreu

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 131S

FQnes: 2534 - 2.535
Caixa· Postl:\l, 435

End. Telegráfico:
Sandrade e Transpol1s

-0-

Visconde do RIo Branco
(Qli2/36)

'l"elerone 1230

Endereço Telegráttc:l·
Santldra e Transpol18

--tj-

Aven1da (jo "'stadn 1 fI#í(l!'71

Telefone: 37-30··91

São Paulo - CapItal - S'
Endereço TelegráfIco
Sandrade e T;·anspo!l.�'

.-0- .

(A.-êncla Df., Rio de l)\nel�O e em Belo H(jr1zontfi com tráret-o mtJtllo atj
8ú PaQlo com .. EmJ)r';;�. li .. Tl'ansportf\1i Mimu. G!!l'a.bll S/A,)

-------,_._,---- ..
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E C I T A L.1E'C I'T'A �
JUIZO DE, DIREITO DA 550 e 552 do CÓdigo Civil. JUIZO DE DIREITO DA cessores, .sempre foi exerci-

_ COMARCA DE TIJUCAS E para o dito fim requer pa- II COMARCA DE TIJUCAS

I
da l11�n.sa e_pacificamel1t�,

ra que se digne V. Excia. ". com ammo de donos,. mam-
EDITAL DE eITACÃO DE designar dia, local e hora, ,EDITAL DE CITAÇÃO DE festa durante todo este lap-'
INTERESSADOS AUSEN- para l:,t justificação pelo ar-I INTEItESSADOS AUSEN- S? de tempo, pOl� atos de, con
TES, INCERTOS E DES80- tigo 455 do Código de Pro- TES, INCERTOS E DESCO- tmua exploração agrícola.
NHECIDOS, COM O PRAZO cesso Civil, :_ na...qual de- NHECIDOS, CÇ>M O PRAZO 4) Que, 'assim sendo, se

DE- TRINTA DIAS verão ser inquiridas as tes- DE TRINTA DIAS. acha perfeitamente e confi-

O Doutor Clovis Ayres temunhas Teotonílio Do- gurada com todos os requi-
Gama, Juiz de Direito da mingos do Nascimento .e Er- O, Doutor Clovis Ayres sitos legais e a seu. favor, o

Comarca de Tijucas, do Es- nesto Raulino, lavradores,

I
Gama, Juiz de Direito da Co- usocapiao definido no art.

tado de Santa Catarina, na residentes
.

e domiciliados marca de Tijucas, do Esta- 5'50 do Código Civil. 5) Que,
f d I· t em Nova Descoberta, as, do de Santa Catarina, na pretendendo legitimar a suaorma a et, e c ...

FAZ i SABER a todos quais comparecerão Inde- forma da lei, etc. . . situação. de fato o� Supli
quantos interessar possa o pendentemente dê citação. FAZ SABER a todos cantes, na forma dos arts.

presente edital de citação, Requer mais que, procedida quantos interessar possa-o '154 a 456 do C. P. C. reque
com o prazo de trinta dias, .a justificação. seja "feita a presente editai de citação, rem a V. Excia, a designa
virem ou dele conhecimento citação dos atuais confron- com o prazo de trinta dias, ção de dia, hora, . para que

tiverem, que por parte de tantes Hercílio. Dadam. e Jo- I v.irem ou dele conhecimento as .tes�e�un�as, se proceda
Valmor Nunes lhe foi apre- sé Celso Pereira, residen te '

tiverem, que por parte de a justificação do alegado,
sentada a petição do teor se- o 10 em NOVA DESCOBER-I Tomé .dos, Santos e s/mu- após a qual deverão ser ci

guinte: - "Exmo. Sr. Dr. TA e o segundo em Caneli- lher lhe foi apresentada a tados os atuais confrontan

Juiz de Direito da Comar- nha, bem como dos interes� I petição do teor .seguinte : tes e suas mulheres se ca

ca. Valmor Nunes, solteiro sados incertos e desconhe- 1- "Exmo. Sr. 'Dr. Juiz de. sados 'forem, o orgão do

lavrador, natural dêste Es- cidos por editais de trinta Direito de Tijucas. Tomé Ministério Público, o Domí
tado, reaidente e domiciliado dias, - do 'Di'retor do' Pa-

!
dos Santos e s/mulher, bra- nio da União e por edital

no lugar Nova> Descoberta, trimôn ío da União por Pre-
I
si1eiros, êle industrial, ela com o prazo de 30 dias, os

desta Comarca, -por seu as- catória.t-em Floi'i-�nópolis e
I
de prendas 'domésticas, re- interessados incertos, para

sistente, quer mover a pre- do representante do Minis-! sidentes e� ITINGA, dês- contestarem a,'-ação no pra

sente ação de usucapião em

I
tério Público nesta Cidade,

I te Município e Comarca, zo legal. 6) Que, não sendo

que expõe e requer a V. todos para contestarem a I vem, por �/basta?te procu- contestada, deve ser desde

Excia, o seguinte t. - I O presenteação dentro do pra- rador, abaixo assinado, pro- logo reconhecido e declara

Suplicante é posseiro, há 11 zo de dez dias, de acôrdo por a presente ação de uso- do, por sentença, o domínio

mais de trinta anos, por sí com o disposto 110 artigo captao extraordinário, na dos autores, sobre às terras

e seus-antecessores, de- um, 455 do Código de Processo qual pedem permissão para desci-itas. pá-se a causa o

terreno sibuado. no lugar No- Civil, - sendo, afinal, re- expor a V. Excia e afinal valor de Cr$ 2.800,00 para o

va Descoberta, dêste Pri- conhecido o domínio do re- requerer o seguinte: - Que, efeito do pagamento da taxa

meiro Distrito, corrrLl ê me- querente sobre o referido há mais de trinta anos vem ':.diciá'l'ia. Protesta-se por

tros de' f'rentes -e 500 ditos imóvel, cuja sentença lhe por sí e seus antecessores,
.

todo o genero de provas ad- CASA FEERNANDO, LTDA,
de fundos, fazendo frentes servirá de título hábil para lcupando sem interrupção' missíveis Incluslve o depoi- Rua Saldanha Marinho, 2 - cx-. postal, 467
ao Sul em terras de Ale- o registro respectivo. Dá-se rem oposição de quem quer mento pessoal dos in teres- Fone: 3878
xandl�é Pacheco e ·fundos' a presente o valor de Cr$.. jue seja, dois terrenos sito sados, Termos em 'que PP. Telegramas: "Canan"
ao Norte em umà cachoeira 3.000,00 para os efeitos fis- sm Itinga, dêste Município, Deferimento Sobre os selos

/' FLORIANOÓPOLlS
-

que separa terras-de ValIDor cais. Protesta-se provar o sendo que o primeiro destes devidos' lia-se: - 'I'íjucas, ----

Regis; extremando- á Leste alegado com testemunhas e .otes, faz frente a Norte com 20 de junho de 1955. (a) E" r--. I T' -_c-A L. .I

V(N�O'( s( .

em terras de José Celso Pe- vistoria, se necessária, O oosses dos herdeiros de 13en� Marinho Laus." Em ditape-...., I .

reira e a Oste em ditas de sinatár]o desta tem sua re- :0 Manoel dos Santos e ter- tição foi exarado o seguiu- -
,

João, Domingos do Nasci- sidência nesta Cidade, onde "as de Manoel Antero, fun- te despacho : -- "A" como
.JUíZO DE DIREITO DA, novo �-::n.dado� feita nesse I _

'. '. '

.

mento. n A referida- posse .recebe- citação. Nestes ter- 'los a sul com José Steil; ex- pedem. 'Pijucas, 27-6-55. (a) PRIMEIRA VARA DA CO- caso a írítímação para a con-
,

'

foi adquirida
-

de Argemiro
'

mos P. deferimento. Tijucas, .reuia pelo lado de leste! Clovis Ayres Gama - Juiz
MARCA DE FI..ORIANÓ- testação no prazo e na for-

Jos{' Fior . llelo pai do su- 3 de. junho de 1955. (a) om Gaudêncio Martins e de Direito." Feita a justifi- POLIS ma da 'lei, sob pena de reve-

plicante
•

M�no�r Sebastião Claudio Cararnurú de Cam- Amaro Joaquim dos 'Santos cação foi exarado o seguinte liá, tudo medianté carta pre- "COll-f ARÉA ,CONSTRUÚ)A de

Nunes,' Há qu�ni.é. anos, pe- pos." Em dita petição fqi ) pelo lado do Oeste com Jú- despacho: -"Façam-se as
Edital de citação com o catória ao Juízo Cível a que 309m2, situada na Rua Feli-

la quantia di Cr$ 3.000,00; I exarado o seguinte despa- !io José Martins e herdeiros citações reqúeridaS',TIll, iní-
. prazo, de trinta dias tocar por di�tribuição da ré� pe.Schmídt 113.

Argemiro Joc}sé FJor já, por cho: - "A., como pede. Ti- le Mario . de Souza. O se- cial, T'ijucàs, 23·7:55� (a) ferida Comarcl;l;, ficando 'FaéUi:t,a-se parTe 'aó pi'ga-
sua vez havia comprado de jucas, lO·de ,inlho de, 1955. runc10 lote, faz _frente a- 'Clovis AyresGama:':E'para '

O doutor Manoel Barbosa também. intimada'; para'.o mento.
.

�,
Jeremi;s 'SiJ:Va. ü'mesmo imó- (a) Clovis Ayres - Gama - 10rte com"terl'as de Vi�en- qúe -chegue ao conhecimen-

de Lacerda, Juiz de Direito mesmo fim, ,sua mulher. Pl;O- Tratar com o pl'opl'ietál'io
vell há ma-is de" vinte anos Juiz de Direj-to.': Feita a 'e José da" Silva, herdeiros to de todos 'e ninguem -pos- da 4a. Vara em exercício do .testando por t(i)dos os meios Dr. Guerreiw da Fonseca,

e, �ànterior�êtüe, êste o iustificaç,ão foi 'exarado o de H.onorato dos Santos e sa alegar ignorância, man'-
cargo de JilÍz de Direito da de prova -em direito admiti-

.

,

(�o�prar::ç..�dé Tiago de Tal seguil'l,te des,pacho: - "Fa- rúlio José Martiils, fundos dou expedir o presente edi-
la. Vara da cidade de Flo- dos, especialmente exames

que 'já 1f.ili:l4-la posse imemo� çaIl'!-se' as 'êitáções requeri· 10 sul no Ribeirão da Itin- tal que será afiiado na sede
rianópolis, Estado de Santa penClalS, depoimen.to pes

rial; _MaJ:ú)�l Sebastião Nu- das na inicial. Tijucas,22- ra, com terras de Amaro clêste Juizo, no lugar do cos-
_Catarina, na forma da lei, 30al sob pena, de confesso,

nego comprou �:.dito imóvel 7-55. (a) Clovis Ayres Ga- faaqllim Filho e Júlio José tume, e, pOl� cópia, publica- �tc. il�ql;irição de testemu11has,
de Argemil'o sob a condição ma." E pára que chegue ao :vlartins, extrema pelo lado do uma vez, no -DIARIO

. Faz saber aos que o pl'e- juntada de nov\os documen
de ser paga a referida-quan- '�onheciriitnto .

de tod'os r
e do leste com herdeiros de 10FICIAL e três vezes no

,enfe' edital de citação, com tos, àrbitramentos, prec-ató
tia ao vendedoi', dentro do ninguem possa alegar igno- Maria de. Souza e terra de j01'l1al"0 ESTADO", de Flo- ; prazo de tri.nta dias virem, rias etc., tudo no caso da a

prazo de três anos, mas co- rância, mandou expedir o 'úlio Cetano Pereira, pe- rianópolis. Dado e passado
)li dêle conhecimento tive- ção ser contestada, pede lhe

mo o vendedor nunca tives- presente edital. que será afi- o lado oeste .com .uma ca- nesta cidade de Tijucas, aos
rem, qu,jf,.j)or pl:!-rte de José sejam os autos feitos

_

com
se procurado receber -a dita '{ado na sede dêste Juizo, no 'hoeira, ·com a estrádá

ge-I
vinte e cinco dias do mês de

Maria Ferreira, lhe foi diri- vista antes do despacho sa

quantia, decorreram doze lugar do costume, e, por có- "ai de Itinga e Francisco julho do ano de mil novecen-
�ida a petição do teor se- neador, para especificação

anos até que o�pai do supli- pia,- publicado uma vêz no jelso Lemos., 2) Que, os

I
tos e cinquenta e cinco. Eu,

�uirite: Exmo. sr. di:. Juiz de das provás, conforme for ne
cante aconselhou que êste DlkRIO OFICIAL €i -três '.tuais possuidores, ora re- (a) Gercy dos Anjos, Escri- Direito da la. Vara: Diz J0- cessário, em face do que é a

(ha três anos) solvesse. com vezes no jornal "O ESTA- luerentes; adqúiriram todos I vão, o datilografei, conferí
,é Maria Ferreira, brasilei- legal a contestação. Com o

Argemiro a refêl'ida dívida DO", de Florianópolis. Da- os direitos de todos os her- e. subscreví.' (a) Clovis
co, solteiro, agricultor, resi- valor de Cr$ 30.000,00, vai

e passou a ocupar, definiti- do e passado nesta cidade de leiros e os da . meeira do Ayres Gama - Juiz doe Di-
dente ém Jacarepaguá, Dis- esta acompanha,da de 3 do

vamente, conio seu, o .refe- Tijucas, aos vinte e cinco �spólio de João Manoel dos reito. Está conforme o ori-
trito Federal, por seu advo- cumentos. P. deferimento.

rido imóvel, onde tem fe'ito dias do mês dé julho do ano 3antos, então possuidor do: ginal afixado na sede dêste
gado abaixo assinado (doc. Plorianópolis, 18 de julho

algumas benfeitorias; e ten- de mil novecentos e cinquen- !móvel usucapiando ha mais' Juizo, no lugar do costume,
junto) que é credor de Ro- de 1955. (Ass.) Clamo G.,

do a posse atual do supli- ta e' cinco. Eu, (a) Gercy �le quarenta anos (Docum. sobre o qual me, reporto e
naguera Basseda, casado Galletti. (Selos afinal); Em I

cante, como as de seus ante- dos Anjos, Escrivão, o dati· .T.). 3) Que, a posse refe- dou fé.
-

�om Júlia Basseda, êle co- a dita petição foi proferido I'cessores, sempre foram pa- lografei, conferi e subscre- l'ida, tanto a dos atuais pos- Data supra. O Escrivão:
merciante e ela doméstica, o seguinte despacho: A. Co-

cíficas' e ininterruptas e ví. (a) Clovis Ayres Gama ',uidores,
_

como a � ante- Gercy dos Anjos. .

tmbos brasileiros, os quais m� requer. Florianópolis, (nm'pra-semantidas com ânimo de do- - Juiz de Direito. Está con-'-

IS' ft I'
· l'esidiam nesta cidade, à rua t8-7-55. (Ass.) Manoel Bar- I, U

no, como é público e notó- forme o Ol:iginal afixado na Denta gJnta pu onl8 00nselheiro,Mafra, mas atu- bosa de Lacerda. E para que Terreno ou casa velha
rio; III Em vista do exposto .3ede dêste Juizo, no lugar '

..

'

Ir ' . .dmente em lugar ignorado, �hegue ao conhecimellto de imediações do centro.
quer o suplicante legitimar ,jo costume,- sobre o qualme. pela importância de todos mandou expedir o Informa ões na A M.}de-
o seu direito sobre o refe- reporto e dou fé. 1)[ Cr$ 30.000,00, por aval cons- presente edital que será a- lar.

"
rido imóvel,' de conformida- 'Data supra. O Escrivão: ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO c.ante da inclusa promissó- fixado no lugar· de costume �ASA MISCJ:LANIA dl.u',.de com o disposto nos arts, Gercy dos Anjos. Rua: Tiradentes, n.o 20 da, vencida e não paga. Em � publicâdo na forma da lei.

FLORIANÓPOLIS bui.dora do. lUdt� R.C...A.face da circunstância' acima Dado e passado nesta cidade
l'eferida, a citação pois, só -:le Florianópolis, aos vinte Vitor, Vlllndu _ DlH8L
)oderá ser feita na forma dias do mês de julho do ano

�stabelecida pelo art: 177, n.} ie mil novecentos e cinco- -----------

[ do C. P. C., valendo essa enta e cinco. Eu, (Ass.) Hy
citação, para todos os têr- gino Luiz Gonzaga, Escri
mos da caUi?a. Nestes têr- 'vão, o subscrevi. (Ass,) Ma
mos, e como não lhe foi pos- noel 'Barbosa de Lacerda,
sível, até esta data, efetuar Juiz'" de Direito da la. Vara
pelos meios amigáveis a co- em-exercíci�. Confere com o

Ibrança em apreço, apesar de original. Hyg-ino Luiz Gon
o haver tentado, vem, pela 'zag'a, Escrivão do, Cível da
presente, propor

.

contra o lí1 .. Vara.
devedor a competente ação
executiva, na forma do art.
298, item XIII do,Código de
Processo Civil, pelo que pe"
de' mui respeitosamente a v.

excia., seja servido expedir
o necessário edital, para que
se proceda à citação, no sen-

ESPl!:CIAIIZAD:\ EM ARTIGOS DENTAHlOS tido de ser pago o débito a-
a di�o:" cima referido, dentro de vin

te e quatro liOl'as, com os j u�
'-EVONI te- ros respectivos, custas e ho-

�lOs para pronta en�rega , norários de advogado, êstes
Aceitamos encomendas de PLACAS E"'1\1ALTADAS na base de 20%, sob pena de Aos que puderem comparecer agradéce antecipada-

penhora em tantos bens mente. r

quantos bastem parâ satis-
fazer a obrigação, ' ficando
desde já nomeados pelo su

plicante, bens imóveis do
devedor situados na comarca

de PÔ1:tO Alegre, Capital do
Estado do Rio Grande do
Sul. E si o pagamento não
for ef-etuado na forma da ci-
tação

.

pede se proceda à pe- Opel'ál'io: VALDE:M:AR POSSAS - Rua "3 de Maio"
ilhora independentemente de meia), lio' ESTREITO.

• Florianópolis, Quinta-Feira, 4 de Agôsto de 1955

Moça para 'Escritório
Precisa-se de uma moça para trabalhar em escritó

rio comercial, e que tenha alguma prática. Exige-se re

ferências. Dirigil'"se á rua Tiràdentes nO 7.

;'

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

de frente, 34 mts e de fundo 558 mts. Sobre a mesma

echa.-se construida' uma casa de material (nova) em per
feito estado de conservação, medindo a referida 100
'mts2, sendo as dependências seguintes: - três (3)
quartos grandes, uma (1) sala de Visitas, uma (1) sala
de jantar, uma (1) copa, uma (1) cozinha e parte Sani
tária completa com água encana?a.

Além da casa possui a referida propriedade, uma

Fábrica para Beneficiamento de Madeiras e Constru

ção de Móveis, tendo a mesma em seu interior .os seqtíin
tes Maquinários: - 1 Serra de Fita, 2 'Fupias, 2 Fura
deiras, 1 Serra Circular, 1 Pleina Galopa, 1 Torno de
Madeira de Lei, 1 Torno de Ferro, uma Serra 'Tico-Tico
e um esmeril. Todos os maquinários são motorisados.

Tratar na Firma Russi; Leite & Cia. Ltda, sita ao.
Cais Frederico Rolla, esquina Pedro Ivo ou pelo Telefo

nO 3694. Nesta.

Estoque permanente d� todos e quaisquer
"oncernentes ao' ramo

EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES

pára diversos fins
ATENÇÃO;' Atendemos

Protéticos do Interior pele
AÉREO e POSTAL

'

COM A 'CHEGADA DE GRANDIOSO E\ MARAVILHOSO
ESTOQUE DE MERCADORIAS

os senhores Dentisüls e

Serviço de REEMBOLSO

=:

o ESTADO

a Entrega
.

.

NOVAA

A máquina de calcular que mais se' exporta no MUNOD

Capncidade: 999 lVIlI.':HõES CO::V:I OU SE:iVI SALDO NE,
GATIVO

ELETRICA imprimindo a subtração em

VERMELHO

,DISTRIBUIDORES PARA STA, CATARINA

MAGNIFICA RESIDENCIA

-V�g�ri�;.JllflÊJí\ S
FUJ_�jAN6fUÜS) .'� .. :BI9

.

ÁS'· 3a5, .

FPQPS.:;-S, '�UlO:,: 8,10-. " • 4as.<l
I!'Q�U• .,;. ÇU�IJI._"rl�lo. ,:fiOS; SA BS,
'> SERViÇOS>A.ÉR�()S

"

CROZEIRO DÔ"SUL,;c_ < '_,_-'
-

.• __
.• t'".,. "_._,' , _ ,'. ""�. ;�, , .... ,

-, _' 'o,"
'."

MissaCo'nvite ,'pará
A Família de Kosmos Apóstolos convida aos demais

parentes e pessoas de suas l:elações, para assistirem a

missa do 400 dia que por alma daquele ente querido será
realizada quinta-feira 4 de Agôsto . às 10 horas na resi
dencia da mesma família à rua Conselh.eiro Mafra nO 186.

A missa será rezada' pelo (Autorizado) reverendis
simo padre senhor Haridimos Papada-kJ'?,' especialmente
vindo de São Paulo. •

OPERARia À VOSSA DISPOSICÃO
,

CONSERTA-SE FOGÕES ECONÕMICOS. SERVIÇO
RAPIDO E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO A

DOMICILIO.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópoli;;, Quinta-Feira, 4 de Agôsto de 1955
.

o ESTADO

< .

COMO GOVERNADOR .

Dr,'- Irsnclseo :�erijamini '''Gallot·ti
do' Partido ':'�ócial Democrático

..

\ -.

� .

..','

···1<;•

•••• •

...

•

L
.

, I -

COMO VICE-GOVERNADOR

•

••

I
Dr. José de Miranda Ramos
-. I

do Partido 'Trabalhistá
.

Brasllelro -

.

.

Candidatos da.· Alian�a Social Trabalhista- ,.
-

\
.

)

/

. ;)

•

R�CORTE YARA PROPAGANDA

. I

.
'

/
I /

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Dr. Adhemar de Barros - Presidente Diretório Nacional P.S.P. - Rua Albuquerque Lins 992-São,Paulo.-Os infra assinados mem bros do Diretório Rezional
'e re�pect�v?,.., cons�lho vem, CO�l o devi�o acatamento apelar Vossência sentido não permitir realização convenção escolha candidato Govêrno Estado, sem Vos�ência
sentir opimao eleitorado Catarmense atravez sua-excursão Estado. Encarecemos urgente atenção afim evitar graves consequências. Note Bem: Caso Dr. Adhemar
não 'estjver, encarecemos fineza chegar seu co ..nhecimento inteiro teor dêste, Saudações Progressistas Coronel João .Cândido Alves Marinho, Vice-presidente;' Dh:e
tório Re,��nal; .AI�ebíades. Cândido Pi�heiro, Tesoureiro Geral �jretó�io ��gional. por si e pelos �iretórios Municipais de Áraranguá, Urubicí, São J�aqu!m,
Bom Retiro, Joinvile, Capmzal; Yoldori Alves, Segundo Tesoureiro Diretório Regional, Dorval Jose dos Santos, José Cardoso da Costa Germano Carvalho Oní

Carvalho),�rnou T�ixeira de Melo, Diretor pil'et,ó�io Re�ional e Presidente Diretório Municipal Itajaí por si e pelos Diretó�ios' de Itajaí: Joinvile, 'I'ijucas, 'Itupo
ranga; MárioLeurindo, Procurador Geral Diretório Regional; Comandante Lafayete Marinho Vasconcelos, Presidente Diretório Municipal da Capital .e membro
Conselho Est�dual; Va�ter. Cruz, �ereador Capital; Gené�ioLeo�á(lio, Veread�r Capital; Professor Antônio Lúcio, Presidente Joaçaba por si e pelos diretórios- de
Joaçaba, Herval, Concórdia, Xaxim, Campos Novos, Seara; LUIZ Bento Barbi, membro Conselho Estadual; Roberto da L. Costa, José 'forres, membro C. Estadual.

��:=�A�4�Ó�.ÕO�.-f�-�.w�-�w��w��._���
A 4 de Agosto de 1849, na fazenda do marquês de

Gíuccíolí, nas vizinhanças de Santo Angelo, recanto (la! O díretórlozinho modêlo de tos a diretórios de 'partidos
- praia do Adriatico, na encantadora Veneza, para onde fô- Capoeiras, da U, D, N., re- dibriando a boa fá de gen)e políticos,
ra transportada, gravemente enferma, exalava o ultimo flete bem o que seja a orga- humilde, que ignora exígên- 'Faço tal declaração para

suspiro, Ana dé Jesus Ribeiro, (Anita Garibaldi), a mu- nização desse partido! Ha cías legais, os organizadores evitar explorações do nosso

lher extraordinária, .que admirou o mundo pela bravura varies dias vimos publícandõ I elo díretóríozínho dela se va nome no seio destà localída

e heroismo, pela índorna vel coragem com que se houve declarações de pessoas, umas j.leram para fingir, prestígio, de, pois tôda a nossa família

nas lutas gigantes empenhadas ao lado do seu esposo" o pessedístas, outras símpatí- A prova é a que vai a se- é simpatizante do Partido

condotíére José Garíbaldl, primeiramente no Brasil, pela zantes do P. S, D" Incluídas guír: Social Democrático. Dentro do intenso progra- que começa pOI: garôtos e

implantação do sonhado regime de "Liberdade,' Igualdade na�u:le ,clil'etóriozinho à" Capoeiras, 27 de julho de Aristides Miranda ma tragado pelo nosso- Pre- garôtas da mais tenra ida-

e Humanidade", cuja revolução rebentou em I Porto Ale - traíçáo. DIversas outras, para, 1955 _ ,Flirma reconhecida no, feito Dr. Osmar Cunha, está de, até adultos, sem 'respeito

gre, a 20 de Setembro de 1335, chefiada pelo Coronel Ben- evitar perseguições do demo',.' Senhor Diretor de "O Es- Cartório Vieira. ' o aformoseamento do Jar-' algum pelas coisas públicas e

to Gonçalves da Silva, e, depois, pela unírícacão ela Itália, critico Govêrno bornhausea- I tado"
,

---- dirn "Prefeito Olivio Amo- particulares.

t.er;do demonstrado 'valentia sem igual no compate de Le- no, foram por nós aconse- Constatando a inclusão do rim", que _vem sofrendo uma I ' -'-----

cinjo, onde a luta foi travada corpo a corpo, lhadas a não fazerem decla- nome de, meu pai, Venâncio NA POLÍCIA radical transrormação., como A VOZ DA ALIANÇA
Nessa batalha Anita foi derrubada do cavalo em que ração pública protestando Miranda, no Sub-Diretório ) Estes dias frigidos tem sí- .tívemos -ocasíão .de verifiC�l"_r SOCIAL-TRABA

montava, por haver sido o animal atingido por bala e contra sua inclusão, 'à reve- da UDN de Capoeiras, con- do muito movimentado na. Aquele aprazível JardIm

caido morto. Embora ferida: pula para o arçào da séla de lia,' naquele prestigioso ór- forme publicação nos [or- nossa Delegacia Regional de jazia abandonado, ,servindo LHISTA
Garibaldi, que a transporta para lugar onde ela poude gão das- Capoeiras, nais desta Capital, venho Policia, da qual é ativo De- de campo de futebol para a Ocupará sáb_ado" ás 12,11)

receber os necessários curativos, atravessando a galope, Afirmámos, há dias" que, pela presente declarar, de legado, o deligente e esfor- rapaziada, Agora com sua i horas,' o microfone da "Rá-

perigosamente, através elas forças inimigas. rrêsse díretóríozlnho de Ca- público, a surpresa- que, tal cado Capitão" Paulo Sami. completa remodelação é de I dio Guarujá", na voz da

Mas, a major prova de heroísmo dada por Adita na poeiras, a capoeíragem _ d05 fato causou no seio da nossa As partes se sucedem diá- 3e esperar q-ue o� desocupa- I Aliança Social Trabalhista, o

Italia, foi quando a 2 de J'u.ho de 1849, Garibal'di operou seus organizadores' anelam família, pois o mesmo- não é rias e não só os Comlssárlos dos não invadam mais aque- nosso prezado colaborador

a trabalhosa retirada de suas tropas da cidade de Roma, so�ta, pois até pessoas anal- I eleitor, por ser analfabeto, estão constantemente rece- le local, conservando-o (' Jornalista Ildefonso Juvenal

procurando evitar a perseguição do inimigo, indo entrín- rabetas, não eleitores, foram parecendo-me
/

não ser pos- bendo queixas, corno tambem mantendo os nossos foros de o qual falará aos catarrnen
cheirar-se em Cíterna. .

nele arroladas. De fato, lu-
I
sivel pertencerem_ analrabe- os nossos polícíaís não des- Capital do Estado, ses sobre os candidatos ,á

Já chega de vandalismo, administração do Estado, no
como diariamente ,notámos, próximo quínquênlo.

,.

.... ,

cao
. .

"

Aí, segundo relatou e herói em as suas "Memorias", -------- cançam, em serviços espe-

'f.l!lln destacamento colocado em certo ponto, para deter o �••••••••••••••••••••ei••••••••••••••••••"••: cíaís de condução a Delega·

inimigo, foge em debandada com a aproximação deste". .:' Uonumen '0- a' ... -. : cía dos infratores de brimes
"Anita que vinha na retaguarda das .forças, perce-l·. 1". I �nl.a : os mais variados,

bendo a fuga, corre ao seu encontro, de espada em punho, I: .1 E' de se notar que os rou-

grit�ndo:, - Covard�s� enquanto uma mulher combate, _= Garibaldi •
aos estão em primeiro pla-

voces fOgem?!" repetição da memoravel façanha do bar- I • • no, resultado talvez dos dias

co "Rio Pardo", no combate naval :_de Imbituba, em que, I : , A CAMPANHA PRÓ-MONUMENTO À ANI-'
•

-1ue correm. Em segundo pla-

segundo história o saudoso Saul Ulisséa, em o seu liv.ro I: TA GARIBALDI _. "HEROINA -CATARiNENSE" ! no estão as atividades dos

"Coisas Velhas", "apesar da insis,tencia de Garibaldi, nao!: É UM MOVIMENTO QUE MERECE O APóIO • malandros e alcoolatras.

fie afast�u da luta, e de �arabina em punho, a ,peito desco-l�: IRRESTRITO D�S' PODERES PÚBLIC0� DE : . Para hoje colhemos {lO li

bert0' nao cessava de dlsparar ,sua arma, ate que uma • NOSSO -ESTADO E DO POVO CATARINENSE, .: vro de ocorrê:ncias, o seguIn"
bala de peça de grosso calibre, arrebenta a bordo, justa- : COOPERE COM A COMISSÃ:O _ ENVIEM SUAS :. te:
mente' no lugar onde se achava a corájosa mulher, junto : CONTRIBUICõES PARA CAIXA POSTAL 136 - II
a dois mari�1heiros combatentes, sendo os 1;1'eS a"rremess's,- : FPOLIS _- S: C.

-' , , . -

- . :!
AGRESSÃO

deis à distancia". ;r .' • Nelson Veloso, natural des-
'.. ...,

"Garibaldi corre a socorrê-los; encontrando Ani a d,es- -'•••••o.e<ioe•••$••••••GiII•••O••••{;•••••••••••
I te 'Estado, em cor preta, ca-

falecida 'e coberta. de sangue e os dois marinhei�os n101'tos
_>_l. I sado, COln 27 ános, pintor,

e mutilados", '; Fala' ndo" aos c- a' ta' r'"lnenses residente á rua General Vi-

Ao voltar a si, é Anita intimad,a por Garibaldi a que'
.'

eira da Rosa, queixou-se de

desça ao porão, afim de se abrigar da saraivada de balas, a (Continuação da la, pág'.) i que
foi agredido a sab e por

que a heroina exclama decidida:
. x x x

Ro.sa Souza (:.()m seus filhos

- "Sim, vou ao porão, mas para enxotar os covardes Caros radiocouvintes, senhoras e senhores.
e filhas, produzindo-lhe fe-

que lá se tenham escondido", E volta depois, a combater O Partido 'Social DemoCÍ'ático e o Partido Trabalhis-
rimentos.

com desusada bravura e heroismo, ta, congraçados, a·lJl'CSentam um candidato ao Govêrno
Nascida em Santa Catarina, no lugar Morrinho do Estadúal que não, tem passado comlu'ometido seIlão com

Mirim, Município de Laguna, no ano de 1321, contava Ani- <) estudo e o trabaÍho, com a honra e a tradicão de um

ta Garibaldi apenas 27 anos de -idade, quando sucumbiu, nome de fai11Ília, já provado e apl'ovado 'ila p�lítica ele

depois de uma existencia elas mais atribuladas, porém Santa Catarhla, Pelo trabalhO, ascendeu seu'pai. Pela vo

gloriosHs, para hOnra de sua terra natal e do nosso caro eação cl'istã da' cal'idade,' até hoje se l'elembra com lágri�
país, que se, orgulha em registar na sua história' mílital', mas, o nome de sua Mãe, abençoada pelos pobl'es, por ela
os feitos extraordinários da impávida guerreira, socorridos na vizinha cidade de Tijucas. Francisco Gallot-

O nome da heroina catarinense é "..hoje" reverenciado, ti não falhará na Governança do, Estado. Não faHiará,
tanto no Brasil, como na Italia e outros países da Europa, porque, não pode,' não (leve degenerar de Luiz Gallotti,
sendo que e� Roma, oomo. em Nice, onde repousam seus Ministro do Supremo Tribunal; não falhal'á porque tem do, com pa!avras de baixo

restos mortaIS,. foram ergUlc1os:,-monumentos consagradore,s tanta, responsahilidade como Odilon GaHotti, dos maiol'es
calão,

de sua me�orIa.
.

'o • '�" ' I entre os, grandes mestres neuriatra.s do Brasil; não falhar:i
--------.---

Em o nosso paL:." a caPIt�,l pOltale"lense, os- I porque e do mesmo sang'ue e da mesma estirpe de Aquiles A DANÇA DOS CAR-
tenta eu: uma de suas praças publIcas, belo, mo�umento iGal1otti, General do que honl'a o Exército Brasileiro. Não .. ROS OFICIAIS I
em gramto e bronze, com as estatuas ce GanbaJcll, acOn - ! falhará, porque é irmão de Mal'ia Gallotti Peixoto aqueb, O nosso reporter, além dos,

•.

tecendo G mesmo em Florianópolis, que, ,por iniciativa do' (lU� é alma transbordante a toda hOl'a pronta a i�distil1
'

,

'f'
,. ..

d 'a ,!
� d b .' l' "

. ,o ,

,

; i < '

,

; carros o lCialS Ja enunCl-

��u OsO Desem aI g,a� OI Joo;e BOlte.ux-, ve-se em o JaI - ,tamente servir ao pró::simo, nas suas necessidades e aper·, dos que andam por aí em
I

(11m da praça Getullo Vargas, artlstlco bmto em bronze I
turas de vida, Mal'ia Gallotti mantém abel'tas com el1é:ln- 'I

'

h l·t· tou
'

d "H
'

d D' N,T "1"I 'campan a po 1 lca, ano

a eroma os o,lsr üml.. OS.
.

J
• • I t:t�ora simpllcidade, as portas acolhedoras de sua casa, mais alguns.' i

Em Laguna, terIa natal ele Amta, a memona da herOl· eSllécie de cljspensário do povo tiJ'uquense ' .. h p"
. .,'

.

J
VlU, pnmeIro sem c a l-

na e dos que com ela operaram o;; feitos extraordmanos d", O" Gallottis nunca falharam' f
'

t' f
I

_

-

• _

� < •

,_ mas 01 pos enormen,e

Revoluçao �arroupllha, foram hom:nageados com a el'@cao Êste Gallotti, profundamente Gallotti, não desme'l'ece- informado de que já recebe-
de .�m Ob��lSCO n� PI:aça da Ba�dell'a, �omena��m smcera" d. o lustre de uma família ilustre.

.

I
l'a ch3Jpa particular

/
o

'

pOlem, pOl demaiS Simples, mUlto aquem dos glandes me· D!r-se-ia, senhoras e senhol'es radio-ouvintes - dir,
recimentos da gloriosa filha do lugar. i se-ia r,:ue êle, Francisco 'Gallotti; é o ouro colhido' nos IP-

Laguna precisa erigir, em a sua praça: principal, gral1- I rímpós do Partido Social Democrático, para se consolidar'
de estatua consagradora da memqria de Anita Garibaldi. ! no ,bronze heróico do Ti'abalhismo Catarinense tal como

Felizmente, tão justa e merecida homenagem vai ago- 'I sucede com certos elementos naturais precios�s e úteis

ra. �or:c:etizar-se. "Para sana�. �ssa la�entavel OmiSsã?".! cuja lig'a metálica se fortalece para a �onsistência e a du�
fOI mlclado em Laguna, patnotlco mOVImento de amblto ; l'abilidade. '

'

.,

n.acio�al, afim de angaria:- meios para t�o ju�to e mere'-I Foi dês,se conjugado de fôrças nobres e afins qtle se

CIclo fIm, encontrando-se a frente desses. mOVImento, ele.. fêz a marcha c:iiretrlz da Alianca Social Trabalhista', Cata-
mentos representativos 'de todos' os centros de atividade l'inenses, eleitol'es! que ouvis � qiIem nunca neg'ociou. a

daquela gloriosa terra, esperando os seus dignos iniciado- sua Índepedência nem empenhou a sua honra 1105 gui
res, que em Abril do proximo ano, 'em comemoração -ao ehês do subô�'no, vamos! por amor filial à terra de Sant2,
centenário da in�talação da Comarca, seja inaugurada a Catarina, vamo... ! às eleições da próxima primavera ou·

'estatua de Anita, que será motivo de justificada adrnirà·, tubrina! E lá se vai, com o desgas·
ção p,atriotica, por part,e de todos que visitarem a terra Pesse(listas! pela dignidade de Nerêu Ramos, ao, qmíl te desses carros, com os con-

.lagunense. a própria injúria rende,' neste momento, o seu tl'ibuto ele sel'tos nas oficinas e com a

Que os nossos:patrícios_e muito especialmente os filho', praga e esconjuro, que mais q'ue isso ela não poderia dal'" gasoli_na, o rico dinheirinho
de Santa Cat�rina, ajudem aos lagunenses, ,seus dignos ir- lhe no seu ritual trilHldiante e macumbeiro!, vamos! com do Povo.

mãos, a cumprir essa sagrada, divjda de gratidão e tam

bem, elevada dever de_'natl!iotismo, perpetuando no bron
ze á memoria daquela 'que tanto honrou a terra do seu'
nascimento

-�\

INSULTOS DE ALCIONE

,Mário C�stro, natural des
te Estado, de côr branca, ca
sado, com 25 anos, comer

ciante estabelecido, com ca·,

sa de seC03 e molhados, sib
á, rua' Curitibanos 75, quéi-,
xou-se contra sua visinha

Alcione, por lhe ter insulta-!

Dodge 51, cô!' cinza, que ser- i

ve na Diretoria de Terras e I
Colonização.

. _ ' I
Da mesma repartlçab fOI I

visto o jeep 2/13, c�m' o sr. I
Nilo Mussi, influente políti
co l'eg'enerador, lá pelas ban

das de Anitápolis.
Ainda da mesma diretoria,

o jeep 2-40, que é muito

cristão, foi mandado a ser

viço a Joinville! Com o si-,
Itamai' Monguilhcíte.

I. J.

êsse Nerêu Ramos, cuja orientação política é a nossa cal'.- O Govêrno austero do sr,

ta de mareaI'; vamos! guiados llela sua autol'idade de fi- Bornhausen concorda com

gura primacial dá. República; vamos às Ul'naS para o su-' tudo isso.

'i.'rágio vitOl'10s6 e vlndicativo de Francisco GallottÍ c Mi·
.
E, o / sr. Lacerda promete

l:tnda Ramos, os l'ccul)eradores do Executivo Catal'inense! continuar êsse Govêrno!
Trabalbis,.tas! ';POl' Getúlio Val'gfli3', qu� nã.o mOl'l:ell Francisco Gallotti, não!

no vosso coração enlutado e agradecido; pelas vossas Jrei_ Se eleito acabará com êsses
vindicações afinda não satisfeitas; vamos, em mono,bloco, I

esbanjamento!> do erário e

ao pleito eleitoral, numa só arr(U!cada, l)al'a sufrag'ar, C) moralizará a administraçãQ.
vosso caÍldidato Miranda Ramos, que também é o n.9s80, e O __povo que escolha entre

l)ara eleger o nosso candidato Francisco GalIótti, que I o continuador e o l'efol'ma-

também é o vosso!
'

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

Loteria do EstaClo
HOJE:

CR $' 300.000,0.0

• •

Plnrfanópolis, Quinta-Feira, 4, de Agôsto de 1955
._---- -,--�

REAlIZACÕES MUNICIPAIS
" .

F R E C, H' A N D' O
BARRIGA

O nosso jovem colega O Clarim, que' se edita na

longinguo São Miguel do Oeste, em sua edição de Hi
de julho último, em titülos algo salientes, anunciou

que· o. sr. Nerêu Ramos seria candidato à vice-g'over
nança do Estado,

O teor da. rrot�cia é o seguinte:
: "Há muito aguardava-se o aparecimento ela can

didatura à Vice-governador do Estado, pelo PartidG
Trabalhista Brasileiro, Que finalmente em convencã;
realizada por esse partido, foi' oficialmente lançada' a

candidaturã, Nerêu Ramos, -que concorrerá as próxi�
mas eleições de outubro à Vice-governança do Estado.

O sr. Nerêu Ramos é o companheiro de chapa do

sr, Francisco Gallotti.
Os dois nomes indicado.:; pela coligação P8D e PTB,

81'S. Gallotti e Nerêu Ramos, demonstram ossi�ilidade
de êxito em sua campanha eleitoral".

Ao prezado confrade, q�le lá no extremo Oeste,' faz
presente a imprensa catarinense e, com isso, merece

toda a nossa sinípatia, cam as nossas saudações cor

elialíssimas, levamos os nossos, cumprimentos pel8,
bal'l'ig'a!
" Isso acontece!

CHATEANDO ...
Na sua recente estada na Laguna, o sr. Jorge

Lacerda foi contínuamente importunado'- por telefo
nemas"

As perguntas 'que lhe fa2iiam era;}1 deste teor:
- Dr, Lacerda, o seu trem para a Palhoça estari

no horário?
.

- O sr. podia informar se ó trem para o E3treito

já s�iu?
'

- Acabo, ele ·saber que o sr, quer regressar -hoje.
Posso reservar um dormitório, no trem noturno?

SILENCIO EN LA NOCHE ...
O sr. Jorge Lacerdà esteve em -t\raranguá para

aguardar a chegada do sr, Plínio' Salgado. Com ele

viajou pelo Sul, fazendo pre3ença nos comícios. Ma}
não piou nem pipiou. '

Um juarezista' apaixonado, da U. D, N, de TubJ,

rão, vendo-o. no palanque, mudo e triste, não se coúteve
e gritou:

- Cacareja, dr. Jorge!

MAIS SILENCIO
A imprensa _oficial e oficiosa da ,U, D. N, não teve

peito de ãnunci'ar a presença do sr. Lacercla nos co

mícios do sr. Plínio Salgado.
Por que?
Porque essa presença prova que o sr. Lacerda es-

tá contra o General Távora" candidato da U. D. N,
ao Catete. E, pi'ovando isso, prova que a 'u. D. N. cata
rinense virou mesmo caudatária, pois, seu candidato
ao Govêrno não dá bola, para a candidatura do Ge
neral!

O jeito é esconder o fato!
Daí a raiva de ilustre procer udenista:
- Por amor de Deus, nunca ma1s me digam 'que .

"o pl'êço da liberdade é a terna vigilãl1Cia!"

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


