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� SR, CELSO �AMOS- SEDE P. S. D. - FLORIANÓPOLIS. -�DE CURITIBANOS �"2- TENHO SATISFAÇAO COMUNICAR5lHE 'ACABAM RE· �
! TIRAR APÔIO ACANDIDATURA INTEGRALISTA Df JORGE LACERDA SRS. HENRIQUE CONINCK, ATÉ HÁ POUCO TESOUREIRO DO DIRE- j
� TÓRIO UDENISTA lOCAL E AlZERINO WAlDOMIRO AlMEJDA,-SUPLENTE DE DEPUTA1)O DA U, D. N. E QUE, NAS ÚLTIMAS ELEiÇÕES, l
� OBTEVE SÓMENTE EM CURITIBANOS, DOIS Mil E VINTE E QUATRO VOTOS. REFERIDOS LIDERES ACOMPANHARÃO A CANDIDATU� �
� RA VITORIOSA DO DR: FRANCISCO GAlLOTTL SAUDAÇÕES PESSEDI�TAS, SALOMÃO CARNEIRO DE ALMEIDA, PREa �
� :"·""F.''-''''''·w::.; ""'�' SI DENTE DI.RETORIO P, S. D. Ó.= o.,". """::)"��'.< 'Y·,>:,,�r:�t1��ift'� �
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:•••••••••c•.,•••�••:"."': I PERGUNTA INGÊNUA
i DIRETOR I I ·IOm•.i. antigoDia- : I R

.

,

d II Rubens de
=1

. Irio d. S. Catarina 1 esposta ao pe a etra
• Arruda ftamos

,:
Meu amigo x (que aliás é váría s folhas co-irmãs, nós,

I. DomGI�n�EsNoTEs' F.. I Ano XLII i �1���� �a;�����, et����g�n��:r� ��O:��C�:!�iS�: o��st���llt��;
.. N • dia para fazer perguntas in- acolá. Só possuímos esse va-

: de Aquino I I . i 11.241 • díscrétas e vae daí, depois de lente orgão da imprensa ca':'

:! t I uma série dessas perguntí- tarinense na Cidade, não pa-
...................... � ••••C· nhas meio ingênuas, meio ra- fazer elogios, mas, para

Edição de hoje - 8 páginas Florianópolis, Sexta-Ferra, 5 de Ag·ôsto de 1955 CrI. 100 atoleimadas á moda, de plan- defender o Prefeito e seu go-
tar verde para colher ma- verno das investidas que

duro, saiu-se com esta: contra eles, assacam as fo-
!!I.lrw••rll'lmllilnr.t.l-íiWIiIíI_••IiSW "••!!P"porque. vo'cês não. fazem lhas que não resarn pela nos-

rausa nesses elogiozinhos ao sa cartilha. Não é possível
:Jrefeito"? que o sr. Osmar Cunha, ca

A resposta veiu logo á queí- luniado, invejado, alvo repe-
11a bucha. tidas vezes de ataques COl1-
- Que quer .você meu ca- tra sua administração e até

'0. Dos jornais aqui na Ca-' contra sua pessôa honesta,
1ital, só o vôvô "O ESTA- fique á mercê desse farrsals-

I )0" é que tópa a parada. mo impenitente e solerte
le tivessemos a ventura co� cuja linguagem não é de to
no vocês a tem, de. manter da limpa e que não traduz
im regime de publicidade em a verdade dos fatos:

DEB,BOTA � � •
BRAZ SILVA fôrças para dar continuida-l amargor antecipado do ínsu

Perderam a serenidade nas de ao tr�balho fec�n�o de
I
cesso imi�ente; fugindo à

arg,umentações. Invadiu-lhes, preparaçao das calúnias. <') preservaçao dos prínéipíos
no raciocínio perturbada, o desespêro, pela falta dos ne- que íustincaram sua exis·· Nos GOmlClOS perrepistas do Sul do Estado, o sr.

calor da facciosidade avíl- cessários aplausos, contribue têncía. DI) outro o contendor Plínio Salgado contou sempre com a presença ao seu

tante. Procuram fugir à pro- para o tormento que Os sa- harmonioso, unificado, lu- lado .direito, do sr. Jorge Lacerda, do mesmissimo sr.

vocação .Iicita para a evi- code a todo o instante, em

I
tando com bravura e cora- Jorge Lacerda que, embora candidato perfilhado da

clência da utilidade de pro- que a irrefutabilidade dos gem cívicas; utilizando-se de: U. D. N., se recusou a comparecer ao meeting do Ge-

pósitos ainda ignorados. A- I pronunciamentos categóricos' recursos coerentes com a SU8. n eia l Juarez Távora, nesta Capital.
gazalharam-se sob o manto vem ao encontro para des-I formação, que o alto padrãc Em Tubarão e em' Urussanga, além do sr, Lacer-
da despeito, ac bertaram-sc I truir

o pomposo edificio, on- de dignidade lhe concede, da, foram vistos nos palanques os srs. Luís de Sau-
nas recalques desprezíveis,' de reinam a mediocridade e

I face a um passado e presen za, deputado eleito pela : U. D. N., Caruso Mac Do-
numa demonstração ínêgá- a mesquínharta," alicerçado te dignificantes. A debilidade nal d, também representante uden ista na Assembléia
vel de ausência de compos- no terreno esteril de vitali- vai se acentuando g-radativa- e Nerêu Corrêa, secretário do sr. Governador 'Ír ineu
tum na apreciação dos fa- dade moral. As armas dispo- mente e ao entardecer d. BornhauselJ.
tos e de falta de critério no,: níveis, já desvalorizadas, por uma longa jornada, o cansa Todos esses altos próceres da Frente Democrá-
julgamentos opõrtunos.- F'o- carecerem de legalidade, nã'.) ço obriga a que o oponentel. tica não só ouviram como aplaudiram as críticas fe
gem ao cumprimento do de- encontram vIgor para o tri- fmstaClo no. seu intento, bal- l'ozes que o sr. Plinio Salgado vociferou contra o' Ge
ver imposto pela determina- unfo, pois a arenà das rivali· :)ucie por entre o suor do re-I neral Távora, 'candidato do P. D. C. e da U. D. N. à
cão da opinião pública. Tro· dades elevadas não lhes ofe vez, uma palavra apenas, que Presidência da República. EnquaJito muitos e mui-
éaram a verelade pela calú- rece ambiente para o uso do." na sua acpeção evidente. tos jual'ezistas ::tbandonavam, revoltados, os comícios
U"ia' infhmante; a seriedade artifícios golpistas, A platéi:< quer dizer: denota... plinianos, para núo ou 'irem os ataques ásperos e

pela ousadia desaverg<mha- reclan'1a por uma. luta com enérgicos ao s u candidato, mormente quanto ao a-

ela; 11 honestidade ,]:)elo ser- patível com o regime em que ·.'Y,..v.·_��·.._·............�-.·.....• .............·

pôio dos socialistas e ; questão do petróleo, os SI'S.

vilismo condenável; a com- vivemos, na qual seja dado fi TEMPO J'Ol'ge Lacerd.a,- NerÊu Corrêa e Luís ·de Souza aVel'

penetração às". resporis!;tbili- ;1 assistir o fortalecimento de I � J#. �; . ..' _.... melhavi:-"lYl as mi1.{)s ttIJlnüdi't�do b messilhlico ex-chefe
..

dudes inarred,aveis pela vo- úgumentos insuspeitos, soh I' PI'evlR<10 'd� tempó ate ·as
do Sig,mn. ,�::l.ndí1.i' v�·.

ad"(· fOl\fess�" que o' ir. Ca-
uj)tuosidade· dos pronuncia- .') amparo dos incentivos ená· I 14 horas do

....
dIa 5: .

l'U30 Mac fjol�:-t!d, :·tl&n1 da siHl p"l'esença., n:lú- dl)l1 pal�
mentos. Evadem ao mister brecedores, afim de 'que se.[ Tempo -=- Bom. Nevoeiro

mas"aos oradorpg, ni:.; teflclo-se de SObre(�eJ)110 eHITC-:'
tlígno de percorrer os arqui- jam apresentados empreen-" pela manha.. g:ldo; no comlClO de U'nüísanga.

-. �.

'vo,s anele. repousam as. recor- Jimentos prestimosos. �oda� I Temperatura -=- Estável. Essã" atitudes ele gente tão estl'eitamente vin-
t�lCulo, inquieta-os; acarreta- via, o combate é desigual em! Vel1tos - De Sueste C' culada ao sr. lrineu BOl:nhausen, estão indicando que,

I?al'a o conhecimento públi·- tõda a linha. A contenda, na Noi'deste, frescos. enquanto a U. D. N. faz fôrça pelo sr. Lacerda,.o sr.

co, mostrar-lhes aos olhos sua estrutura, oferece des- . Temperaturas - Extre· Lncerd::t faz fôrça conh-a· o canclidato da U. D. N. ao

dos obser'vadores desperto,,;, I pwporções flagrantes. De um mas .de 'Ontem: Máxima 17,0 Catete!
Na Capital Federal; onde

.

I 'M" 9 " �xerce com brilhantismo 8.
analisá-los com serenidade .aelo o contendor senswe ao, mlmil ;c,.

..

SeJ'á que os jual'ezistrís da U. D. N. e do P. D. C. _
,

d t .l.dvogacia, vê ü'anscorrer,
para aguar ar a sen ença

-

não estão vendo i!fso? Sel'á que não estão sentindo o

categ·órica e insofismável � �••••••••:
�

:' �-�.Q�..

golpe pelas costas? Oú será que a U. D. N. e o P.D.C� .laje, a data de seu aniver-

das consciências vigilantes. DIRETO'RIO MU'NIC· IPAl DO PT, B catarinenses já largaram, de grota, a candidatura
;ário natalício o nosso pre-

Encontram-se isolados nesta
.

"\'.
• ••

Juarez?
:lar'O conterril,neo dr. Ivo

. -
•

das Receberl10s e agradecemos: sidencia deste Diretório, ClT, l'Aquino, ex-senador e líder
peregrmaçao, carregan o. o, •.

.

Sel'á ql].e os udenistas, os populistas - ou pe.
ombros a obrigatoriedade de Florianópolis, 3 de Agosto virtude do Sr. PresidentE

quena parcela deles _ e os democratas cristàós, de-
la maioria no Senado da

d
..

d'" 1955 i Cristaldo C. Araujo ter tepública e ex-Procurador
correspon erem aos anselOS � pois daiS atitudes do sr. Lacerda ainda não se COll-

dos nababos patrocÍ11ado'res Ilmo, Sr. solicitado licença. venceram de que êle é integralista e só integTalista?
}eral da República.

.das manobl'as subterra'neas DÍl:etor do Jornal "O ES - Aproveito o ensejo para Às muitas homenagens queSerá que os canrlidatos udenistas às PrefeiturQ.s
das vinditas. Ninguem os a- TADO" apresentar-lhe os meus

d· BI S- B t d S 1 J' '11 t ,erão, nesta oportunidade,
R 't

. e . umenau, ao en o ou, 0l11Vl e e ou ros mesmo, o Heriberto. Seria
campanha. Nl'nguen1 os a- N(�sta. espel asas cumpnmen- . ,. .

d f'
. •.

L 1 tributadas ao ilustre aniver·
. mUl1lClplOS, am a con .1flm no apOlO que o sr. acerc a d' I o p t

plaude. O silêncio irritante tos llles. vem PI'ometendo? sarii1nte, estão as ele O ES- san Ice (e n ssa ar e, pOl'-

\1
.

Od'l R·' A O f I Ih q.ue I}ão \'emos mesmo em
da platéia atenta ao espe- Tenho a honra de comu- I' tau ai ObrIgues Sel'ãb todos assim ião ing'enu'os?

T D , com o
.

01'l11U al'- ,�

t • t 1· V· P' I t
- .

t· d ·t f que elogia-los. Finalmente
,táculo inquieto-os, acarreta· l.icar a V. S. que, nes a c.a a, .0 lce reSle en ·e, nc' '10 os. smceros e mUI as e-

. . '1 P 'd'
. . ..

d se você .deixasse a '.Praça 15,
lhes desânimo, subtrai-Ihet 1ssumi o exercício da Pre· exerClClO na. reSl encla. ��j! "I 1W1l!J) 7 __ 1l!&..,lclOa es.
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_ _._ �._.,.. _ _.wg w_._. os bancos do jardim Oliveira

Belo e não bebehcilsse· tanto

Em Janeiro dé' 1947, COpiO integrante do Partido 80·· terra n;üal, passando privações: os velhos desvalidos, o,s cafésinho filado aos amigos
cial Democrático, ocupámos [Jor vêzes três, o microfon� da cegos, os. doentes, os sem roupa e sem conforto; e to'dos I como agora e se desse ao

conceituada e' popular "Rádio Guarujá", em propaganda � lima de .verd!ldfil·ro ca· tarl·neus8 o� di.as .amealhav� avaramente mo�das.divisionárias, partI I trabalho de andar um pouco

elos candidatos do Partido: ás eleições para o Govêrno c! 8. II U cllstnbUl-las depms, com aqueles mfehzes. E pelo Natal pela Cidade e atravessasse a

,assembléia Legislativa do Estado, Senado e Câmara Fe ..!. de todos os anos, remetia aos pobres dê-Laguna, todo, aque -

. Ponte m�rcilio Luz, você ve-

clerais.
.

i �nos, .. é . d�S�ingUid_o pelo MinistrQ �a Vi�ção, por, ato �e le dinheiro amealhado, somando cinco, seis ou mais nü- I ria anele estão as atividades

Refel'indo-nQs, de justiça, ao eminente e estImado ca .. i .ntena JustIça, com a S�ta. non:eaçao. para dIretor de lL ..: lhares de q'uzeiros, afim de lhes mitigar os sofrimentos. E' do Prefeito Osmar Cunha e

t,arinense Dr. Francisco Benjamin Gallotti, candidato ao cl�S .�epa�'tamen�os. Admm.lstratlvos �as o�ras do Porto ,d� os pobres recebiam aquelas esportulas, olhos marejados de I
a razão pela quaLnós o de

Senado Federal, assim nos expressamos: I CJPlval da RepUblIca, pala onde vai, delxa�do com piO lágrimas de agradecimentos, suplicando a Deus venturaó; fendemos contra todas as

"Integram as chapas do Partido, outros reconhecidos í-f�nda saudade, a terra natal, onde era estImado e que- sem conta para aquele cotação benfeitor que deles se apie- mentiras e coisas atolemada3

lares, entre os quais poderemos· citar o ilustr211
ndo por todos.
..,

elava. com que vocês o atacam.

sr. Dr. Francisco Benjamin Gallotti competente engenhei·· Talentoso, e amIgo smcero dos llvros, manifestando E' êsse catarinense ilustr,e, de coração generoso e bom,. l'erminado êste pequeno
ro civil e professor.' sempre grande sêde de saber, matriculou-se na Faculdade essa alma nobre. e piedosa, que se aprysenta agora candi- discurso de imprD'viso, meu

O Sr. Dr. Franclsco Gallotti; membro de uma das mais • de Djreito do Distrito Federal, dedicando ao estudo a maio- dato ao Senado Federal, indicado pelo· Partido Social De- amigo X despediu-se e foi di ..

ilustres e conceitüadas famílias de 'Í'ijucas, é um dos cata· I ria de SuaS horas de laZer, e eí-Io cinco anos mais tarde, moctático. O sentimento de gratidão desses pobres, a alma reitinho chatear outro ...

rinenses mais conhecidos dentro e fóra do Estado, pel0 I �orn:a�o em Di�eit�, ap?� U1� curs� brilhant�,. em que, alio� reconhecida dos catarinenses por êle beneficiados, - sai- L. S.

entranhado amor e devotamento dedicados á su.a amada
I � sua reconhecIda mtehgencla, ferrea e admnavel força d·_ bam todos os filhos desta terra, - anseiam por dar ao \ ,._.,..Q .

terra catarinense tantas vezes revelados. Termmado (, vontade. Dr. Benjamin Gallotti, sincero testemunho de grande a- N-
.

é ma·ls 'pecurso de humanidades em o nosso Ginásio, hoje Colégio No Rio de laneiro, começou logo o dr. Francisco Gal- preço pelas suas nobres qualidades e virtudes e reconheci- ao r ..
Catarinense, seguiu para a Capital da República, em cuja lotti a manifestar o seu amor � gratidão á terra natal, a- da capacid,ilde, sagrando nas urnas, a 19 de Janeiro, o ml'tl·do· ·votar em:Escola de Engenharia matriculou-se, afim de obter o hon- juelando aos catarinenses' que sabia necessitados. Dizem seu conceituado e b'enemérito nome".

raso diploma ele Engenheiro CiveL Já em plena mocidade, que na Capital da República existe um Centro <?atariner;" Conforme prevíanios, porque era .de inteira justiça,' e
-

lr8nsl"too catarinensismá se' m-;'nifestava ardente em o seu cora- se, para onde Os catarinas devem acorrer, quando desam· os catarinenses sabem ser gratos, não olvidando jamais os

ção, por meio da infinda saudade de SUg, terra natal e da parados, entretanto, o verdadeiro Centro, para onde muf- reais valores de sua terra, -. foi o D'r. Francisco Benja- Pelas 'indvações introduzi

jUbilosR alegria com que dela óuvia falar, ou encontrava tos acorriam, porque nele encontra�am todas ás facilida- min GaUotti vitorioso nas -urnas, para orgulho e satisfa- das no Código Eleitoral· não

naquele turbilhão de gente da grande metrópole carioca, des, era a repartição li<! Dr. Francisco GaUotti, amigo e ca· ção de todos. mais será permitido o voto

um filho da sua amada Santa Catarina. marada, que a todos ajudava, empregando a muitos coes- ElE!ito representante de Santa Catarilla no Senado da I do eleitor em trânsito. Anti ..

Forma�o, veio ?ara Florianópolis, onde logo cons�itui\l I ta�uan�,s .nas obras do Port?, alivia�do �s s��rimel1tos mo- República, Francisco Gallotti soube ser, na Câmara Alta, gamente, pelo § 9° do art. 87

um lar felIz, e dedICOU por longo tempo a sua capaCIdade ralS e flSlCOS de ootros, ate o retorno a terra natal, caso vel'd!l-deiro embaixador de nossa terra, propugnador e de-
I
daquele Código era permitido

COfio ,engenheiro da Comissão de Melhoramentos dos Por- 'não pretendes3em ficar ali, enquanto alguns se esquiva·· fen80r intimorato dos interesses de nosso po'vo, preocupan-
I
ao eleitor ausente do seu

tos e Professor do exÚnto It;lstituto Politécnico, tendo sido I vam dos coestaduanos e dê�es se .faz�a.m desconhecidos,. pa- d.o-se patriótfcamente com tudo que dissesse respeito à
I
respectivo domícilio eleitoral

ao seu tempo, Ul)1 elos lentes' mais competentes e mais que- ra o Dr. Francisco Gallottl era mdlzlvel prazer e satlsfa- terra catarinense, muito. conseguindo em benefício de
I
votar nos candidatos à pre

l:idos pelos seus discipulos. Tempos depois, é o dr. Fran- ! ção, abraçar.o catai-inense que ia da terra natal; ouvir-lhe, l)OSSa terr�. I sidênci� .

e vice •.preSielênCi1l.
cisco Gallotti distinguido com a hO!lrosa incumbência ele noticias· dos conhecidos e amigos e ajudá-lo no que fos�,'.) O mesmo vitorioso Pártido que o elegeu Senador, foi

I
da Re�ubhca. ASSIm ocorreu

dirigir as obras do porto de Laguna, para onde segue, dei- passiveI, como o fizera ultimamente, dishensando as 1113.io·· buscá-lo agora nos seus honrados e responsabilíssimos a- no pleIto de 1950.

�ando fundas saudades no meio social e estlldantil flo- res atenções aos componentes da embaixada "Dr. Uelo De- fazeres de Dir�tor das Obras. d? �orto da Capital da Re-I �quel: d,iSPO�itivo, ?orém,
rianopolitaÍlO. .. eke", de nossa Faculdade de Comércio, quando de p::tssu- pública, indicando-o, paI' unanllllldade de votos, em me- I

fOI agora levogado, �o po-

Em Laguna, dada a grandeza de sua alma é nobr�z? gem pela capital da República.
.

mm'avel conv,:nção, candidato a Go_vernador do Estado,

I
dendo portanto, � eleItor. v�-

lfe seus sentimentos, tornou-se o idolo dos operáriOS das Lá, no bu1i�cio da grande metropole, não esquecia os para o quinquenio 1956-61. tar na zona e clrcunscnçao

obras· do Porto e ·dos pobres e humildes. Passados pouco,.,' coestaàuanos pobres, faltos de recursos, que ficaram na (Continúa na 8a pág.) em que estiver inscrito.

Será que?
.-.·.·.·..·_·.-.....·w-....-'M-.J"'-....iIl-....._·..• .. '

O Prefeito está cumprindo
seu mandato com coragem e

honestidade, Nossa CapitalDr. Ivo d'Aquino
vem realmente passando por
uma fas'é de progresso sem

precedentes.
, As promessas feitas du
rante Sua campanha elei1;o

ral vêm sendo postas . em

prática' e se mais não pode
fazer é porque encontra obs
táculos de toda a sorte, prin-

I cipalÍ11ente �10 Governo elo'
I E�tado, que não perde opor-

j tuniclaele ·para atravancar-as
J.tivielades do operoso Pre-

-
'

.fetio.1Bem. sabemos qt�e ,)

trabalho do sr. Osmar Cunha,
faz 'um mal danado 'á s1tua

.

ção-'g6Ver;}amen'tal, 'que 'as
sim se sente diminuida. SP.
Osmar- não trabalhasse VÓ':
cês ficarfam mudos, gozand,)
a sua inatividade e contari
am assim, indirétàmente
com um cabo eleitoral efici-
ente. .. Osmar, porém, com

preendeu isso e trabalha e

tão somente por isso é que
a turma o elogia, elogiando
o, entretanto com justiça e·
sem alarde tão dos habitas
dos pregoeiros elo lado de lá.
Você, naturalmente não ha
via de querer que ao invés
de elogiar Osmar, elogiasse
mos Irineu ou Lacerda ou ate

\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Flnrianópolis, Sexta-Feira, 5 de -A.gô§to de 1955

Duas casas, localizadas em um

no Eatreito, sendo uma de alvenaria

Preço <'::1'$ 300.000,00.
.

MINISTÉRIO na AGRICULTUkA
SERVIÇO fLORESTAL

DELEGACIA }·'LOftESTA1, ,......_
REGIDNAL Ai.lMINIS'l'RAÇÃú

Itedaçio e Oflcillal, à rua Copo
.. "(;üLUrO" COM O ESTADO j.}l'.

aelheiro M3.Íra, n. 160 'l'"I. JU:.!2

Si\.N'1'A CATARINA
I

_ ex, I'osbl' UiI. 2 Sábado (tarde) -. Farrnâcia Noturna - Rua 'I'ra-
V I S O Dí.reto r , RUBItlN' " RAMOS.A jano.

A i)elegaciil Florestal RegioIllll, 3 domingo -- Farmácia Noturna - Rua Trajano.
no sentidó .re coibir, ao máximo pos- Gerente: DOMINGOS 11". II.

9 sábado (tarde) _ Farmácia Esperança RuaAQUiNO
sivel, as- queimadas e derrubadas de mato, afim de impe- Ccnselheiro Mafra.
pedir os desastrosos 'ereítos econômicos e ecológicos que Itepreliientatltell: 10 domingo _ Farmácia Esperança - Rua Conse-
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção I Repeesentaçôes A. 8. L�ri\, Iheiro Mafra.
de todos os proprtetáríos de terras e lavradores em geral, Lt�:a 3enadc.r IJ"ntu 40 _. �o 16 sábado - Farmácia Nelson
para a exígêncía do cumprimento. do Código Ftoresta.l I and ar. '- - Schmídt.
(Decr. 23.793 'de 23-I-I9:t4) em todo o F;stado. I Tel.: 22-6924 -- Rio de Janeiro.

17 domingo _ Farmácia Nelson
,

I�ua iii de Novembro 228 6" .lo,

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA'iO, andar laia 6U - São Paulo, Schmidt .

.
�enhum proprietário' de terras ou lavrador podera II 23 sábado (tarde) _ Farmácia Moderna - Rua João

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, \SSTNA'J URAS Pinto..

I N. Ca�t�
com antecedêncía.i a ue eessaráa Iíeença da autortdade no- 24 domingo _ Farmácia Moderna - Rua João Pino'
restaI competen te, conforme díspõc o Código i?lorestal em I Ano ."., ,.. . IJr. 170,00 to, .

seus artigos 22 e 2-3, respectlvamente, estando os infratores (::;em.,5tre Cr' 110,00 I
.

30 sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio
.

it . 1'/1 d I No \nterlor ' .

surei os a pena 1",l'4 es.. h Ano .,....... . Cr' :!�O,OO I
Rua' Felipe Schmidt, 43.-

REFLORESTAl\>l&l<NTO

Isemestre
., " Cr$llO,OO, 31 domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua Fe-), Esta Repartição, pela rêde de viveiros florestaís, em Anúndo. �ediante '-ôn_tráto, ! I' S h 'dt 43-,

_
.

. .. _ O's ongln'us, mesmo nao pu-· Ipe c Hl l r •

cooperaçao, qu� .mantem .ll� E"tado, dlsp�e de _mudas e se- ! hlicad.os, _não _serão de .Jlvid�.: I O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
-mentes de espectes Ilorestaís e de ornamentação, para Ior-I A díreçao nao se. r.esPQnllllllhll:' Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas FeJ..ipe Sch-
neeímentc aos agrfeultores em geral interessados no reílo- :p.elos "-on.celtoi emitido» 1I01.a.-

" 3· T",
. t1lOl üill.lnadol. mídt, 4 e I aJano .

restamento de suas terras, além de prestar toda orien{,ãçáo,. ------. -,I A presente Tabela não poderá ser alterada sem pré-
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob- via autorização dêste Departamento.
tenção de ernpróstímos para rerlorestamento no Banco do ' INFORMAÇOES
Brasil, com jurus de 7% e prazo' de 15 anos. UTEIS

.

Os interessados em assuntos f'orestais, para a cbten- ' -o-

cão de maíores sclareelrnervtos e c requereremailtorizaçã.J.0leItorenco_ntnrli.nl3sta eo-

,. luna, Informaçoe. que nac .ita.
de Iicençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente e de imediato :

I dirigir-se à,� Agências Florestaís Municipais ou .díretamen- JORNAIS- Telefuui

t t }> t'
-

ít do' � t D t" 6
O Estado ' "..... •. 1.022-

e a es a cepar içao, SI na a a rua ean os nmon n. A Gazeta· .: , ..•.. ",. 2,666

1 eru Ftortanépoüs.
_

Diário da 'I'arde ., .. , . , . ... �. ,579-0- 'I'elefêne: 2.470 Caixa Postal, 395. 'lt
Verdade

ii: :. i"·"···· 2.0�� . -

.

Uma granue casa com terreno, em San to An tôn id, " Endereço telegráfico: Agr!silva Florfanópolís, S. C'l. �nÓS��;aAIS ICIII , """ 11.6 li.parelhagem moderna ti completa ,para ClUa,\4UeJ'r exalil.
�__,...c._� ....._� ,;...__.__ Cartdado r

. .radiolópc••
Preço Cr$ 150.000,00. P d)

.
..

'( rove or , ... , .. , .... ,. e.l14 Radiogranaa e radJoi!i�oplà!l...
·

-0-

V" I
(Portaria) ,.".",.,.;.,. !,086

Pulmões e coração (terax),Duas· casas de madeira, localizadas em um terreno .

íagem com segurança Nerêu Ramo•. "., .. ",.. 4,811 , . c

.

.
.

U Militar ,.,., ... " .. ", .. ·1.1.7 Estomago - Intesttnes e- tigado (coleclsto.grafla).·
de 20x28, de tamanhos diferentes, situadas junto a Es-

!SãO. Sebostião (Cala d. Rins e bexiga (Píeloguaüa) ,

cola de Escrita e Fazenda dit-Marinha, no Estreito, Acei-
e rapl'dez Saúd"e) " ..... "."".. I.Í'I

U H' I
.

tJ I fi

I Maternidad.e
lJoutur Caro tero e anexos: Istero-sa plDgogra a com usu a-

ta ofp.rta. Negócio urgente. ,
.

,
.

d·los. Corre a '. . , '. . ... '.111 ção 'das trompas para diagnc�,.'�tlco da esterffid�, .e.
-0- 80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO iCHAMADOS UR- -Radiogrà,t1as de ossõs em geraL

Três magnificos lotes na praia do Bom Abrigo. Pre-

4PIOO L
I GENTES -

R-lU BRASILEIRO Corpo de Bombeiros 1,111 Medidas' el::a�as dos diametros· da bacia para orlenta-
';0 Cr$ 170.000,00. {( - ) ,S.erviço Lus (Reclama- çã� dO· parto (R.ádio-pelvimetr.ia).

çõea) " .. , ",.. U04 Dlà1'lafu'énte na Matern1tlade Dr. CarlolS VO:aê8..Polícia (Sala Comissário 2.088 .. j.
Polícia (Gab. Delegado).. 11.'94
COMPANHIAS Di!
TRANS},OR'nS
AÉREO \

'rAC '.700
Cruz"iro dI) Sul ,., ,. 2.600

---------- ----�----::::::::::-:_=::_ Ihnair ." 1.661 A Casa n. 12 �a Rua 'dos�}lhéus (antiga Visconde
"Varig A'·é········,,·······

- 2,125
OUI'O PI'eto).,Lóide ri;). . . . . . . .. .. . 2,",OZ

!Real :................... lUlí8 A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza
l�c���I'1avs. 11.600

As Casa·s nOs, i e 3 na Rna Sete de Setembro
)Lux IL021- Uma casa/de estuque na rua Servjdão· Moritz, (Mono)

Magestic """�"""'" 2.276
com o terreno ·6. x 14, PtêÇO' Cr$ 18,000,00Metropol ,........... 1.1067

c

•

La Porta " .'... ,.,. 3.321 � ..
c Uma easa de material eom o terreno 10 x M no' in.icio

Caciq�e -" .. ,,' .....• ,. �",49 da estl'ad'a do ,Pantanal '_(lado da Trindade), preço Gí·$, ..
C,entrfl ;. i'��� I tú-oOO 00 - '.'._.

�,

-,'o ,
.-

•
"

,f:i;t:le � .. :::::::::::::::;: . .:e511,,.�: .Ãf.trata-r :G�ll,1·,Qf-él'..D.o�·��C.i� $oares çiu qYSr. r'�1JvioESTREITO , ,
.. J>:. \,ir,,, } --

. !. �. "
, ,_..:

Disque � Gli..,:Q��s�l� ��> ..

l·\ t-
•

;. -i}.I·�' F � "�
"

A It�OBllIARIA "MIGUEl DA�X"
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

o ESTADO fARMACIA DE PLANTA0
MES DE JULHO

Uma casa, ampla, construida em um terreno de

20x19,50, local izada no centro da cidade, sendo parte fi

nanciada, entregando-se a casa desocup.ada, Preço ....

Cr$ 800,000,00, NegÓCio urgente. Rua Felipe
-0-

terreno de �x53, sito
e outra-de madeira.

Rua Felipe

-0-

.Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito

no Estreito, -s-endo uma de madeira e�outra. de material.

Preço Cr$ 220.000,00.
-0-

Uma casa de madeira .tecem-construida, pintada fi

óleo, localizada em um terreno de 20x25 -. Negóclo urgen

te, Preço Cr$ 95.000,00. Estreito.
'

.
-0-

Uma casa de materlal, locallzada num terreno de

. lúx500 sito a rua 14 de Julho, Estreito, 'Negócio urgente:

Preço Cr$ 140.000,00,
-0-

Uma casa de madeira recsm-constru ida ainda lião

habitada, localizada em um terreno de 10�30, sito em

Coqueiros, Preço Cr$ 180.000,00.
-0-

Uma casa a Rua Conselheiro Mafra,
�o-

Uma casa a Rua Fernando Machado.

. -
'.

Raios .)(

Um lote d·e Wx34, a rua 'Pupioambá, Eotreito, Aceita
oferta.

'_

-0-

.Agência: Rua Deodoro e8qujna�da
Rua Tenente Silveira

-0-

Quatro Io.tes no centro da cldade. Preço
Cr$ 550.000,00.

Florianópolis -: Itaja' - J9inville � Curitiba

-0-

Quatro lotes na cidade de Londrina,· Estado do Pa.-

raná, Preço Cr$ 180,000,00. ..

. I

VJ'JNDE�SE AS. SEGUINTES PROPRIEDADES, .'

-0-

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

te anexo, com onibus na porta. Preço. Cr$ 150.000,00.
Vende-se a casa ou o terreno em separado.

-0- 18ANCOdeG�f�ITO POfULAR�,.

z AGRíCOLA
.

I i
Rv..a. ""TLaÁílMrl 16 ' . ItJ

�-6-_ --, .

FLORlAt'fÓPOUS.-:51ó..e�Jó.r,nô. '
-

.
'

----�--------�--�------------------------------------·----I----------�

.

, Duas ca/!3as d� material, sitllà�as no Morro do Ge

raldo, 'tendo cada casa seis peças. Preço das duas·

Cr$ 150.000,�0.-Facilita-se pagamento.
.

� .._-�--

,. ,

DR. R����:ASTOS I MÁRIO
DE �ARMO ,,:' "Dria ,:Vi'dal

.

'Dujra -i?'ilho .

MÉDICO CANTIÇAO _ I ES�ECIÁLISTA - EM -QOENCAS, DE . CRIANÇAS
.

I Com prática no Ho.pita.l Si.. M É D I C O tI E '*"
.

DRA. WLADYSLAVA DR. I. LOBATO DR. WALMOR ZODR . F'und1l.co de Assi. ii na °sMa I'
C RSOS D .cJSPECIALI�AÇAO NO BlO DE JANli:IRO

W. 1I6TTSSI· '1· GARCIA I Caso do 'Rio de Jan IrQ ÇUNICA DE CRIANÇAS ,PEDIATRIA NEO-NATAL -
- DISTúRBIOS, DO· -R.C.M-

m,v l'ILHO CLINICA MÉDrC': li Cf TOS 'NASCIDO .:_ ASS.lST�NCIA TÉCNICA t:SPECIALIZADA AOS
• Doençu do aparelho fuplutór!' Dlplolll••• pel. r.cul•••• N.-· CARDIOLOGIA I'PREMATUROS;·_ TRATAMEN'I'O.i. -(NAPET!:NCIA INFANTIL

DR, ANTON·10 DIB
TUBERCULosa CIOR.I .e Medicina •• UaI,."r- Contultório: Rua VitOl' •• i- Doenças Internas iJFALTA DE APETITE) -;- TRATA}4.l!::l'rTO DA iiNURI:SB NO.'

RADIOGRAFIA li RADIO!'lCOPU .Idade do Dr••n ! reles, 22 Te!. 2675. CORAÇAO - FIGADO _ Tt)"RNA EM .CRIANÇAS E ADOLESCENTES - DISTJ.]�BIOB
MUSSI DOS PULMOllS Ex-Interno por coneano .1:;_M.- I Horários: Segunda8, Qu..rtu 6 HINS _ INTESTINOS PSICOLõGICOS DA INF�NCIA· � IlNFilRMIDAD.IlS 1>Á INFlll.

_ MÉDiCOS -. Cirurgia do 'toru: ternidade-E.cola

Isexta
feiras: I CIA DE MANEIRA' GERAL .

-

-
_

CIRURGIA- ::L1NICJ. I?ormado pela I1'acuIdade Nacl.- (Serviço do Prot. OctA.vio,) Ite- Das 16 às 18 horal, Tratamento moderno da I'
.

CUNSULTõRIO _ FELIPE SCHIIIIDT, 18.
G.RAL-PAR'r03 nal de Medicina, TI.loloellta. EX_Int�rn!r�ftoueS· Llvima)d Cl _. I�e8idência: P..UII I<'elip. Se». SIFILIS ! CONSULTAS _ DÂS 2 AS li "HORAS.

,. 1 ._. tAl' II TllIloclruralio do BOI,lta) N.. �"er ço e rur, "·lat 23 20 rl tI. CONSULTAS C/ ·HORA MARCATX� .. FON. 110"'.:IbrVlçO comp ti.... c e.p, a. -

r"lI lI.aD..". ria do. Ho.pU!)i L A. P. ll.. 1'. C. 'f'el. '3,002..,.....
an ar, ap. -

Consultório _ Rua V t .........

L.Ado da. DO.NCAS D. S.NHO· ,,-

d R d ,.
IC 6:1'1' RESmeNCIA - TENENTE SILVJiIRA, 110 (rON. 11•• )_

RAS, coa.. modernos mlítodo. Ih Cura0 de e.pecl.lIlJ1içl. 'lia o lo e ·Janelro
._._ .. c.·

.____ iHeireJles, 22. ATENDE CHAMADOS A DOMICILIO
S. N, T. Ex-interno e .x·ual.. Méd.lco do Ho.pf�.. I DR· HE1I.TRIQUY'"" PRISCO

I I
.

diagr.óaticol c trai:amlnto. C td d
,. 'i.. 1.3. ,....., HORA}'IO'· .--:,------�--------

-SULPOSCOPIA _ HIST.JW tente .e Cirarrta •• Pr.f UI. ar a e I P "RAlSO
� . DR. ANTÕNIO BAT!STA DR. CLARNO G.

SAI.PINGOGRAFIA _ III:::,A' .; Gulmarl.. (Illo�.· DOENÇAS DJI SIINHORAS _

I
. " - Das 13 às 16 horas.

LI8Io. BASAL Conl: Fllipl Sc1amidt, II - PAR'rOa - OPBRAOOlllS M�!ACO TI' C ' ..\ JUNIOR GALLETTI
.. ltadlote!�plll ,or o.... carta.- Fona 1801 COiU: Rua Jc,éo Pinto n. 111, Operaçõ{'s - Doença. de Se-

e efone. on�ultorlO � CL!NICA IlSI'ECIAU)!;AVÀ DI; - ADVOGADO _

I!:letrocoall"ulaçlo - BaI'WI UUn I Atend. am hora mareade. das 16,00' 'àl 18,00 h(>"Ii'.
I
nhoras _ qílilcz; de Adultoll. I 3.415 I CIUANÇA8 RI!" Vitor Heirl>Jel. tiO.

VlnlGta e Infra Vermelll.. Rei,: - Rua ••t.v•• .Junior Pela manhã atlnde Ih"- i Curso dI! EspeciaUzllção no·, R 'd- '. R
.

J é d
I Consultai dal·9 ,. 11 hora.. iONiI: 2,468 - Florianópolb

Cç:aault6rio: Rua Trajano,. n. 1, 80 - Fone: !l9i riamente no Hoapital d. j qospitlll dOI Servidoru do lh. I S1 enC1a. ua os O
I Rei. o C,m., Padre J[.lttn.Uv.Ào.

10 andar � IIdiflelo do .ontepl0.· ·Carirlada. �u' I'tado,· I Vale Pereh'a 158. -- Praia l�.,
Hor.s.rio: Da. II l. li hora. - DR. YL!lt1AR CORR!A· fiesidência: (S'nv,iço do Prof .. lhrir.!lll de! da Saudade _ Coqueiros·i' ADVOGADOS '.

I
DR. ANTONIO GOMES OE

Dr. "üSSI. CLt:KICA MÉDJCA
. 10�lla: General Bittencollrt n, IAI��rade) I _

"

DR. JOS� MEDEIROS AI M ID ..
Da. 16 li 18 Iaora. _ Dra. CONSULTAS dai 10 -- 11 ·ho·

' �on9ult"5 - P"II m"nlal I!Q I DR MARIO WEN
• ..:�

IUSSI ras.' Telefoue: 2.692, Hospital de Ct.l'idada,

I'
. VIEIRA

I ADVOGADO
B.lidanclat :",.IR1.a Trom- Rua Ti!"lIdentc. :; _. Fone anil "

A tarde dai lUO h. em diaD- DHAUSEN - ADVOGADO - Estrítório • Reii":êncial
pOWlk7, i',

-

-- DR. NEWTON ;e no cODsu!tó;ic. .' Rua Nuua ,CLíNICA MÊDlCA D. ADULTOS, Caiu Postal 150 - haJat - Av. Hereilio Luz, 11

I
DR. JOSl!: TAVAP.J:S D'AVILA ,.,Iacha?o U ...quIT." .�

Tira-I E CRIANÇAS 'Santa Cstarinl, Telefone: U46.

JY'r'l TO DOY- IRACEMh, CIRURGIA GlIRt.L IdeRnte�d' Tel: 2766
.

D.�
Consultório - Rua Joio Pino I

DR. U� .u:a.
D d' S L P

- 1181 enela - rua • rer.Julntll ,t 10 l' 1 M 769 I D L DRA MOLE'STlAS NilRVOS.A.!'! li oença.
_

e enDoraa - rocto-' Coutin1lo '4.

I
o, -

e,' ,. ..' r auro aura.
VIEI

MEN'l'AIS _ C1.L.'">lICA GIIRAl. logla -. �Ietrfcldad� M�'ic.!l ( CLlNICA Con�u.lta�, Du 4 b • !Aor, i. •
KIlDICO

I D S
.

N i 1 d D Consultono: R .. a Vitor .ei- I d
Resldencla, Rua .I.tav.. Já· I

ESPECIALISTA III .oLHOS, ças

r

!{e:�:��� ac onlô .. o�n -eles n. 28. - Telefone: U07, OLHOS _ OUV�DOS _:. N tltU t
nior. 411, Tel, 2.81Z. Clínica Geral

OUV�DOS, �ARIZ • GARG�!� I
Chefe do Ambulat o', 8�ci; .

Consulta•. Dal 11 bora. em I J GARGANT.! I -DR NEY PERD I Especialista em moléstias de Senhoras e vias urinã-
TRArAliIoro • OPII1tAQ',,_ he Mental Idlante:,_ , .., DO . nONE -I .. ,Infra-VulIlelko - N.billl.aa. - Psiquiat::lI do n".I;>ltal _

ResH.encIs: Fone, I.'!:I 'DR. GUER!lEIRO DA FONSECA· MUND

j
nas.

.

-

I

frl'ltaau'lI1t;rltr:;S::••I'" CCIia! Colônia Se.nt'An,. �O�N��;��uA;Á.��Ll:IO DI.' T
Chete do Serviço "d•. OTORI- i Formado' p"J" .

F&culdllda N.c! Cura ndical lias infecções agudas e cronicas, do

4>pera-çlo) I Convulllot.!!,:p,a pelo,. 31<atro,
'GE�)TIVO _ ULCERAS DO J:S- jNO do Hosptal de Florlanópolt. ,nao} de :t..edlcma Univenidade aparelho !renito-urinário em 'l.mbos os· sexos.

A I i I i: lta 4 choQulo e cürdlazol. hll.. !a. .:-11' 1 TQM GO B DUOD'" O ,Possue a CLINICA OI APARi- I do Brasil '. .

11ft o-ret IlO....Op a - flce Ili
pia. Malarioterapia. f',jc.o�ltn·:" .\ ex ..N , AL.R- LHOS MAIS MOD'i'RNOS PARA. RIO DI J' N!lIEO' 1 Doenças do aparelho Dlgesnvo e do 8istema ...no.o.

OCIIloa - MooIerllD f '••••i.. CONsUI TAS' M , ••>j" GIA-DERMATOLOGIA • CLI- _

,I:j i. .U: -

, • , ,

4. O'.-IU.olari.,.l.· (bt!e'lt
. -� J • uçu. �u I NICA GeRAL ,TRATAMENT" dIlA nOIlNNOAS I Aperfelçoamente nll "C..a de' HorarlO! 10V2' as 12 e 21í ás 5,

,

I:ílta4 ) tu dai U; à. U tQr�: P �,
'

.- .'
.

da ESPECIALIDAD:J I Saude Sâo Mil'u.l" .

C
..

R T' d 2 10 A d F'•• •• (mliJlhiJ ' DR. JULIO PAUPI'l'Z I Consultai __ ....1. Dlanai 110 Prof Fernando Paullno onsultorlO: . Ira entes,l - n ar -- ODe.
Bodrio da. II •• UI liGral • I· R

.

G ·b"'i ,....
d 111. 18 Ia

-

k ua AllIt& arl a.u, ,hQ!h__ FILHO· HOSPITAL. Interno por I """108 do Suvico 3246 -

,aa • or... de General Bitt.Uéoul"t, .

. A- TARDE _ d • I d C'
.

. . .

CODlultóriO: - Roa Viior ••

1-1 RESIDENCIAl lt:'lI Lo;: t�.Il, I Ex interno da 20& ufermari:. ('ONSULTORl�' .. - I ..
'

Pr t pe d ,Jr:rg_ ReS1dencla: R. Lacerda Coutmho, 18 - (Chácara
r.l.. 1111 -- I'one 1117.. , 1?9 T 12901 le ServiCo de I'aatro-enterolo&,ia no �

.

o, i rv ., oura
.. E h) li' 3()"S

. Rea, - Rua 8io Jor..a II - ,� �� ._____ da Santa Casa do Rio de Janeiro I CONSULTORIO - Bita .01 EstagiO por 1 ano na "I!atn· ... 0 span a -
4 one: .....

'" 1'11 ·T'" (P • W Br d' 11) IILHEOS nO Z I OIdade - lIacol&"
n::*.. one •

•

. I
DR. ARMANDO VAu»- I rOL.

.-.
�rar me ! '

REf:IDENCIA· F.UpiI Seh- Pro!. Otávio Roàrie-uea Li:". I. I� �dR'jj I-=�
'DR. SAMUli:L_ FONS.CA RIO DE ASSIS 'Au��;:;esi�e). neurolo�la (l'rof, Imidf n" 113 Ts!. 2166 , Interno por ! �no do p, nto

CIRUaGIAO-DEN1'18TA DOI Serviço. de Clínica b�flJl,tH Ex interno do Ho.pita! maicr- j Socorro

R t 'N I-CUnica _ Clrurria - Prote.e da A••I.têucla Municipal • lIfl1'- .Ilidade V. Amaral. DR. ANTON�O MONIZ

I ' OPERAÇO�S �

es aurante aPo IDentária pltal de Caridade I DOENÇAS lNTlltNA8 DE ARAGAO
CLINICA DJiJ !-?ULT ,

a.lol X a latra-Vern'-'. ·CI.JNICA )l(1!;DICA D. CILU.N· 1 Coração. Estômllfto,. 'lIt..Uno.· !
DOENÇAS OH ....ENf:OfLS

Con;ultóric,· e ...illbeisl .IU ÇAS JI ADULTOS fl�sdo e viu biliar•• , lUn•• 0.... - CIRURGIA TRIlllJIdA'l-C.iL3GlA C?NSULT�S:. ·1-00 Hospital t' . .

.r.rnaudo I.eludo I.

�
- Alul'la - I riol c útero. .

1-
Ort"pedla Candade, dllmamanta da, 8 •

RUA Marechal Deodoro H.
.

1'.I.fone: lUlU Consultório: Rua Nu".. .a-, Cr,nlultório' Vik·r hll'll.1 Consultório: J oâo Pint<:l, 18. 10.
II QII II '

Conlultal:
. da. 8,00 A. lI.IO ehado, 7 - Connlta. 4.. 11 II n.

..
DR! 111 ào 17 diariamente. 2 u 4 ,d�s 14, as 1_6 hO,ras. Em Lages, no BUl do Bruil, O melhor I

• dai H 00 lia 18 laoral
.

18 horal. Das 16 lu 18 hor... . Me'los aDs- Sábado. no Consultor!o à Rua Joao_ PInto Dellconto espectal pan 03 lenhorel "f1ajanWis.
·Exclu.iv·amente com aora mar- Ru;dência: Rua ::I&r.chll Ú'QI· Residência: Ra. B"cal.TI. '0, Res: Bocaiuva 186, nr. 16 (lo andar), •

.....' IbermlÕ, I - J'oue: 1781 Fone: 1l"'8, Fone: - t,71-', RESIDENCIA: - a· a Duarh
.

Sbutel. 12a - I'loriuópoli:.l.

IN'OICADOR PROFIS·SIGNALI

Lavando com Sabão

'Virgem Especialidade
da· Ola. WIIZIL INDDS'BIIL�JoID,11I81 (marcI' registrada)

. ecoDomiza�8e temp.o�e' dinheiro
.
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Sooi
•

aIS
Confissão

OLAVO DANTAS
Alheia ao meu amor estás: no entanto.

pensando em ti eu vou passando os dias."
Tua última carta reli tanto

e fiqueisein saber o que dizias. '\
\

Era amor ou amizade o que exprimias
naquelas linhas de mistério e encanto?
Por vezes penso, e as mãos aos céus levanto,
_que são de amor as frases que me envias.

Perdoa, minha amiga, a confidência,
mas teu 1tmor é para mim a essencia

.

dos raros sonhos que em silêncio tramo.

A horda negra da angústia e da tristeza
depressa fugiria com certeza

,

.se tu dissesses simplesmente: "Eu te amo !'�

ULTIM-A MODAr';j

Um modêlo muito prático, idealizado por' Chromspun
Em estilo princesa, sáía bem ampla, blusa transpassada e

corte do pescoça arredondado, tem como enfeite dois gran
des broche sque ficam em cima do transpassado. As man-

'gas são curtas, (APLA)
-

MÉDICO CIRURGIÃO
-Dnenças de' Senhoras

31
I_.-=-

Partos - Operações - Vias
Urinárias

, Curso- de aperfeiçoamento
e Ionga prática nos Hospitais

,dé Buenos Aires
. CONSULTO'RIO: Rua Fe-

Iípe Schmidt, nr. 18 (sobra
do), .; FONE 3512.
-HORA1.RIO: das 15 ás

horas,
18 i

l

Você scbíe que

-��r--.,;..J ..
, ...

'

,

• ••

UM4 PLA),/T4 úX/E C.4t;'ECE DE '

CLOROFILA, R.4IZES, T,4U), FÓ
LHA�, FRUTOS.e SéMENTES. E!A

., TRUP,4' OU I'TUBERA ': /-IA' uf4RI,4C
eS'Pé'Clé�, COMO ASALMISCARA
DAS, 048 escoees é46 BRAA/OIS,
e' UM PR/!lTO DéL/(J/OSO.E I1'JU!
TO APRéCI.400 PéLOS'MSTROj I'NCM70S"

,.\ �':"!:"

Comen"fário �o Dia

Por ORILDO

Sel,os pàra
." coleção

VENDEM-S.E
Hotel Majestic - quarto

nO 2rdas 8 às 10 -e depois
das 18 horas.

ENTURAS DO ZE--MUTRETA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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'Forças Armadas do'B.ra-' •
"

.iI", r��tlizada em Sã.o !auI�, "MI\ RM�LADA'" E EXPulSÃO NO:om a mesma gum'nlçao aCI-'
.Fi

b.. .

.

n;itórias n;s elimiliatórias : FUTEBOL iIAlIANO
)l'usileil'as de double-skiff: Divulga-se que o Udinese, llecido o resultado' de um
ontra os glluchos. Guarni-' de Udine, 'capital da provín- I embate com o Pró-Pátria ou

:ão: Manoel Sil"eil'a e Wal-
\ ('in cio mesmo nome, foi ex-

!
seja por haver feito "l�ar-

1101' Vilela, do Martinelli. I pUl�O da P,rin:eira Divisã.o' :melada".. E' o Udine�e l�m
do futebol Jtahano, por deCI- dos melhores clubes ItalIa- r

..__�...UJJ1l_fiii..!'a���__���JI\;.tr.
.

_ _. ...•
'

I
sao da Federaçao ItalIana nos da atuahdàde, tendo no

.

__(1.� Futebol, por haver o cl.u- último certame 'italiano per- I,

be em referência pre-estabe- di do apenas duas vezes. .

. �

. �

�; a inesl!1a guarnição aci- Ipir-anga' c�-"-�......J".�_...-*.. .J".,...-....J".......__�_._.....u..............-............y"_-..-..�.�......�.....I"V t.
Vitórias nas elímin':ltó- Ó Nacional, demonsti'an- TORNEIO' "NE'lSOU �J1AIA MACUADO" I t

rias brasilei.ras
.

realizadas lo seu poderio deu um ver-" \. - I� IV
.

I, R .

I tl
-

•
__ . ,.-

no Rio e em Porto Alegre ladeiro "show" de futebol, Segundo, deliberou o De-' cado) - Avaí x Caxias, !l'es- Acary Pacheco, o veloz e

para a escolha da guarnição :0 vencer.o Ipiranga por pal'tamentQ .de Futebol �a
.

ta Capital. .Ioportuni.sta ;extrema canho-

de "quatro com" qu� em' !xl,· conqUlstalldo desta for- ? ·C. F., os Jog'os do TornelO
_

! to do FJg'uelrense, faz anos

Vaidívia, no Chile, represen- :11a' o titulo de campeão do I "Nelson 'Maia Machado" que
.

21 de agosto - Carlos Ino dia de hoje. _

/

tou o Bl;asil,
. classificand�- Jertame varzeano proll1ovi-lnão puderam ser levados a Eenaux x Figueirense, em I J?vem ainda,. com 21 -anos

se vice-campeão do ContI- do .pelo Atlântida. Para o efeito domingo devido às Brusque; Ferroviário x p,ay- i de Idade, o p�ngoso atacan-
� nente. Guarnição: Décio vencedor marcaram Marinho: chuvas; foram transfe4."idos sanGIú, em Tubarão e Olím- i te alvi-negro já é uma au- .o•••••••••••••••••••""••••••••G••• ·•••e•••••

Conto CRiachuelo), patrão (2), Aires e 'Domar e para para. as seguintes datas:
. pico x Hercílio Luz, em! tênti.ca promessa e de jogo

ii os remadores Hamilton JS ipiranguistas Ará. 15 de agosto (dia santifi- Blumenau.
.

.

para jogo vem se constituin-
Cordeiro e ·_Sadi Berber, do As duas equipes Jogaram do num "ás" de primeira
Aldo Luz e Manoel Silveil:a ,tssim cons titLíidas: ��_·_-�·J"_·�"�w�....""_-_-__• .......__...........·.-.·""..-._·"_.l"A·.........l"_....w_...... grandeza do "soccer" cata-

e Walmor Vilela, do Marti- NACIONAL - WilsonI,· rinense. Seus
__ driblings e

l1e��tória na regata interes- �{�:ISO�l �)�I��l�arL:��:,:�� :1:.TRE1 NA,M 9UARANI E PAULA .RAMOS : sSi�:�S, ��i��oot:'� l;��e����s�_
tadual com os gauchos, efe- I-Iugo, Marinho, Toide, Mau- O time dõ Club�. Atlético 1 Newt.on Garcez.·À tarde .0

'de de lutar como poucas, fa-,
tuada nesta.Capital,,:m out- ri e Pinga.. IGuaraní, com. ,:,istas _

ao campo estará ocupado p;lo zeni-no t�n� idolo .da "tor.ci- atende

l'iggel's a 4 com patrao, com IPIRANGA Walter,

,.
match de domll1go com o I Paula Ramos que levara a da" alvI-negra que delIra

a guarl11çao do Aldo Luz. Nilton <:l Abelardo; Eliás, Atlético, tr,einará hoje, à: efeito um exercicio coletivo diante de cada gol sensa-

fOI'�ada por Álvaro Elpo:�.arinho � Hélio; Fernar:do, n.oite, no está:dio da F. ,C:__F., 'sob � diI�eção deWaldir Ma- cional' do va.le.nte _

"player'\ ENDERECO: Rua Feliciano :N'unes - Pires, 13 �
patrao e os remadores. H.a- I v Illa,. Ara, Hugo .e Ira111. sob as ordens do tec11lco fra.. I Nossas feJ.lcüaç.Q'es, Tel. 3U3.

..

Trajetória 'Gloriosa do Remo Barriga-Verde
CAMPEÕES BRASILEIROS E SUL-AMERICANOS - AS VITÓRIAS EM: RROVAS
CLÁSSICAS E OS D'UELOS COM OS'GAUCH"OS 'CORDEIRO, o MAIS VITORIO-

so, SEGUIDO DE SADI, .ÉDSON E :CHICAO
Vitória no Campeonato. Vitória na prova de qua-

3ul-Americano de double-' tro com patrão da regata in
skiff com os mesmos rema- 'terestadual com os gaúchos,
dores Silveira e Vilela. I com a guarnição aldi�tat f'or-
Vitória no Campeonato

-

muda por Elpo, patrão e os

'.uI-Americano. de _?lJt-tig- ; r.t).madores ,Cordeil:o, Sc.h
rers .a 4 com bimoneiro com

,'lmtt,.
E'dson e SadI. Local:

t mesma guarnição do AI- F'lor'ianópolis. �

.

.lo Luz, vencedor do certa-r l :

,

ne nacional, óu seja': Igua= ..

'

.

":emy; Cordeiro, Schmitt,
I

2:'dson e Sadi.
Vitória na prova de "qua

TO com patrão com a mesmâ
ruarnic.ão do alví-rubro da
ma João PInto. Local: Por-"
'o Alegre.

nilton Cordeiro, Francisco
.chmitt, Edson Westphal e

José Bonifácio' Azevedo

38. Situação que se repetirá
1l0S anos subsequentes.
ESCOLA IMEDIATA DO

T'ECNICO E JOGADORES
Procurado pela .imprensa,

o presidente Silvio Pacheco
analisou a formação do
scratch permanente. Afir
mou· o presidente da CBD
que� em virtude da falta d;
tempo, pois só poderão ser

realizados dois' tr.einos dã
equipe, antes do jogo com

ods a·r;dinos,. a escolha do
tcnico e dos jogadores deve
rá ser feita imediatamente.

Vieira.
1945: UM ANO CHEIO

NO CORREN1E ANO
Vitória. na Prova Clás

sica "Fun'dação., M Cidade
-

de São Paulo", realizada em

:;ão Pa u lo, arrebatando o.

trof'éu, vistrrter obtido a vi
ória pela terceira vez .con

vecutiva, Guarnição CAldo
Luz): Iguatemy, ,Cordéiro,
-)clímitt, João Arftu', I{aIP,
�'dson, Osmam Boabaid,
Arlindo Schmitt e Sadi. O
Martineli obteve o 20 lugar,

. Vit�ria na p�'ova de dou- Vitória iia prova de qua
ble-skiff do ll1terestadu�1 tI'O com timoneiro da Rega
:om os ganchos, nesta Capi- .

ta Noturna efetuada na La
:;:'il, ?om ..

·

a guarnição do 1 gôa Rodrig� de Freitas, com
YIartll1,ell),. formada por Ma- a famosa guarn ição do Áldo
noel Silverta e Walter dos Luz.

.

San :o� .. <

.

..1 Vitória na prova de "ei:
Vitória na prova de dOIS ght"; da Regata Noturna da

.orn patrão da regata Inte-
. Lagôa Rodrigo -de Freitas,

.estadual com os 'gauchoi, "no Rio, com a seguinte guar
:ealizada riesta Capital,. com. nição do Aldo Luz: Elpo,
L seguinte guarnição: Al-' Cordeiro, tlchmitt, Edson,
zaro Elpo, patrão.e 'os re-' Sadi-,. Vifela, Gleno .Schrer,
nadores Edson Westphal e Osman Boabaid e Kalil Boa-
F�·ancisco Schmitt. :", '.... })�i.dl

.

�.

-

,
-. IJ.- \. .'

fI��',3 o.:I,,·1I."'fje3,$";It.a�il8�s••6 *�.\')."�"®3.G.8it�·�: .(
t

...: \'
,

1- '.
�

SADI

Nunca será demais enu

rnerar os feitos .gloriosos
dos nossos remadores em

competições interestaduais
e internacionais, dentro e

í'óra do' país. São tantos e

tão .brilhantes, obtidos por
tão poucia gente, que mais
do' que nunca nos orgulha
mos de ter nascido nesta b�
ia t�rra de Dias Velho. EI
los: .

.

O PRIMEIRO roTULO
Ano de 193G - Campeo

nàto Brasileiro de Remo -

São Salvador da Bahia':"_
Vitória -na prova de out-rig
gers a 4 remos com patrão,
com a seguinte' guarnição
pertencente ao Clube Naú
tico Riachuelo: Décio Cou

to, patrão _
e os remadores

.Orlando 8unha, Otávio
Aguia.r-, Joaquim Oliveira e

Aurélio Sabino. Vitória no

páreo de skiff, com o re

mador do Clube, Náutico
Francisco Martinelli, Elie
zer Bráglia.
'QUATRO_ BELAS VI

TÓRIAS
Per.íodo de 1950 a 1953:
Vitória na Prova Clássica

"Fundação da Cidade de.
São Paulo", . realizada em

São Paulo, com a. guarnição
de oitó ,composta por Moa

cir Iguatemy da Silveira, ti
moneiro e os remadores'Ha
milton Cordeiro, Francisco
Schm'itt, João Artur Vas

concelos, E' dSOl1 Westphal,
Arlindo Schmitt, Kalil Boa
baid, Antônio Boabaid e Sa
di Berber, do Clube de Re-

'gatas Aldo Lu�.
Vitória na Regata Inter

nacional de 'Montevidéu,

Vitória na prova de "four"
om

_
timoneiro do, Campeo

,ato Brasileiro. de Remo,
'ealiz:ldo no Rio, com a

íuarnição aldista constitui
Ia por Moacir Ig,ua,tel11y da
;iIveira, timoneiro ��

.

os
.

re:
nadores Hamilton Cordeiro,
?rancisco Schmitt, E'dson
Nestphal e Sadi Berber.
lesse certame alcançamos
,vice-campeão de single
_kiff, out-riggers

.

a oitó e

lUt-riggers a 4 sem patrão.
Vitória na Prova Clássica
Funclação da Cidade de
,ao P-anlo" Cbi-campeões,
JOl'tanto), com a guarniçãQ
.

o Aldo Luz formada por
loaci!' Iguaterr.y· da Silvei
a, timoneiro e os remado
,'es Hamilton Cordeiro,
<'l'ancisco·.Schmitt, João Ar
LU' V'asconcelos, Kalil Boa�
laid, Edson Westphal, José
30n ifácio Azeveclo Vieira,
\ntônio Boabaid e Sa-di
�erber. Local: São Paulo.

CAMPEONA10�BRASILEIRO E
;;SElECÀO PERMANENTe'.

,

RIO, 4 (V.-A.) - Sôbre a

"ealização do Campeonato
Brasileiro de Futebol, ficou
dicididõ, na última reuniãõ
:[0 Conselho Tecnico da
CBD, que passará a. dispu
tar-se de' dois em dois anos.

Para que seu transcurso nã0

)l'ejudique 'a preparação dos
"elecionados nacionais. fi
":ou-se o seu ."inicio para 12
de dezembro de' 56 e· o en

:erramento para ,17 de mar

�o de 57. O que deixa tempo
,mficiente para o treinamen
to da equipe nacional que
irá ao mundial da Suiça, em

Nacional x

DR. ABELARDO ARANTES baluarte. Ao dr. Abelardo,
Vem o Figueirense de so- resta-nos -sórnente desejar

f'rer um-grande golpecom a feliz êxito na missão que
ausência de -um de seus seus superiores o

.

destina-
-naiores batalhadores: o Dr. rarn,

.,

Abelardo Arantes que por TRILHA SONDADO P·ELO
motivos particulares .seguiu SIDERD:RGIA
sexta-feira, pela manhã, via Depois de termos noticiã-
iérea, para. o mun icipio de .do :o interêsse .do/Siderúrgi-

: ião .Joaquim, em: anta Ca- 'ca; o clube milionário de Tu
tarína, . onde permanecerá barão, em conquistar o za

durante ..dois anos. Em agra- gueiro Trilha ql1and6 da
decimet{to aos inestimave.is 'escursão do alvi-nt)gro :\que
\erviços prestados ao é'll1be' la cidade onde defrontou-se
)em �como a -simpatia qúe .

�om o Her�lio' L�lZ, sendo
:unto o caracteriza, seus co-

. derrotado por 3xl, voltamos
�egas e amigos homellagea- . LO assunto pois nOva carga
:'am no Bar Rosa com uma é encetada pelo clube da Ci
"esta ·Íntima. :ladé Azul na esperança de
Perde, pois, temporària,_: ;)Odér contratar o jovem de

nente, não só o alvi-negro EensOl: alvi-negro, oferecen
lhéu come também o fute- do um contrato devéras ten
)01 catarinensG um grande tador. Veremos se o futebol
I da

�capital perderá o seu

. vigoroso zagueiro.
O PAULO RAMOS EM As - 8 horas.

LAGUNA? I?) Cine Noticiário. Nac.

Couem rumores pela c,i- 2°) A ULTIMA CHANCE

Jade que a- equipe dà Praia
- Com: Robert Mitehum

- Technicolol'.le Fóra sob a dir�ção de
,valdir Mafra, está traba- 3°) ALIADO MISTER10-

.hando no íl-fan de conseguir
80 1/2 Eps.

lma excursão no fim desta Preços': - 7,0.0 - 3,50.
Censura até 14 ano:;.;emana áquela cidade., €m-

[rentando, sábaclo e domin
ro, duas equipes, provàvel
"nente o Flamengo e o Bar
'iga Verde. Caso consiga,m
·)s· tricolores seu intento, se
'á sem cluvida uma excursão
[Jl'oveitosa pois poderá o

écnico analisar cuidadosa�
lTente alguns pont,os falhos
lo conjunto. Voltaremos com

lOvas notícias.
-

O SÃO PAULO NOS FES
rEJOS COMEMORATIVOS

DO IPIRANGA

OllMPICO X PALMEIRAS E· CARLOS RObe�� 8 MIT���M
RENA�X X FERROVIÁRIO, DOMINGO ����N�:�:�LL � Jack

O jogo' Palmeiras x Fer- .. : A ULTIMA CHANCE

rovíár!o fi,cou para o dia 10, 'I'echnicclor
No Programa :em" Blumenau, devendo' o

campeão tubarónense após Atual., Atlantinda, Nac,

seu match com o Carlos Re- Preços: 9,00 � 4,50.
Censura até 14 anos.

naux rumar para aquela ci-
dade, regressando a Tubarão
somente após o encontro com

os esmeraldinos.

Em virtude de ter o São
Paulo conquistado brilhan

Madureira;�emente ó Torneio Pentago-
'la.l Jllvenil patrocinado pelo

Fluminense x Portuguesa
- em, Alvaro Chaves;

.

rpiranga como parte dos f.es-
;ejos comemorativos da pas-

São Cristovão x Botafogo

"agem de seu' 14,0 anivei'sá- -Felm São. Cr!SctoVãtO;d R'.

f
- amengo x ·an o o .10

no de undaçao, recebeu, .

M
-

,

. .

,

- no aracana.
ontem, o seu preSIdente, sr. I .

�

Osní Costa, de seus direto- lo o total de 15, continuando'
res, 'um bonito troféu, bem' desta forma em sua cami
como um'diploma. Com este nhada' -invicta..
troféu completou o São Pau- .

Maury Borges
.:j.

r

Dois jogos, domingo,
pelo Campeonato

nuas pelejas darão pros- var-se na liderança e o se

seguimento, domingo' próxi- gundo buscará rehahilitar
mo, ao Campeonato Citadino se 'do revés sofrido frente
de Futebol (Profissionais aos tricolores praianos.
e Aspirantes). promovida A outra pugna será pre
pelo Departamento de Fute- senciada pelos aficcionados
boI da F.40C. F. .

.

i da vila de Henrique Lage,
.

. e serão protagonistas Imbi-
O Atlético' enfrentará o tuba e Tamandaré, cujas

Guaraní, nesta Capital: O estréias no certame não fo
vencedor e o perdedor do' ram bôas, pois o quadro in
Paula Ramos, ambos clubes teriorano empatou em seus

de três cores, vão disputar domínios com o Bocaiuva e
uma bôa partida, na qual o o alvi-rubro foi goledo pelo
primeiro procurará' conser- Figueirense por 4xO.

Somente dois jogos serão
.fetuados depois de. ama
nhã, pelo Torneio dos Clás
sícos "Nelson Ma�a Macha
do", a saber:
Ol ímpíco x Palmeiras, em

Blumenau.
Carlos Renaux x Ferroviá

rio, em Brusque,

........,........••......................•.,

DIVERSAS

AniversariaNse O

extrema "'Pacheco

CINE SÃO JOSE
As 3 - horas.

- Donald _9 CONOR em:

FRANCIS NA ACADEMIA
No' Programa:
Fatos em Revista. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 5 anos.

As - 8 horas.
Marhta ROTH - Tito

iUNCO - Victor MANO
EL MENDONÇA em:

NUNCA DEVERIAM.
AMAR-SE

No Programa.:
Fatos 'em Revista. Nac,
Preços: 10.00.- 5.00.
Censura até 18. anos.

.....

r.•• It.�
As 5, ---'- 8 horas.

Donald O CONOR em:

FRANCIS NA ACADEMIA
No Programa:
N;ticias da... Semana. Nac .

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

As 8 hor-as .

Continuação do' Famoso
.

-Seríado
Tom NEAL Judy

CLA""RK - Forrest TAY:::
LOR em:

_

DISCO VOADOR
-

'11° - 120 - i30 - 14° .....:..
15° Eps, deste maravilhoso
seriado.
'Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 14' anos.

•

f As - 8 hor.as.
R'ossano BRAZZI - Anna

MAGNANI em:

VOLCANO
No Progrãma:
Vida Carioca. Nac.·

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

<',.

A rodada inicial do
certame carioca
RIO, 4 CY. A.) - A pri

meira' rodada do Campeona
to Cariocá de Profissionais,
domingo proximo, -çonSi�rá
dos seguintes jogos:
Olaria·x América - na

rua Bariri;
Bangú x Bons'ucesso - no

Estadio Proietal:io;
Maduí·eira x Vasco - em

'.F

ÇURSO �'SANCTOS SARAIVA;'
(�EGISTRADO)

DACTILOGRAF·IA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA .DOS SANCTOS SARAIVA

_

aos interessados diàriamente das. 9 às 12 e das
14 às 18 horas

,;_)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



FUNCIONAMENTO SUAVE
'.

DO MOTOR CC'M rÔDA A PO�iNCIA DE QUE É CAPAZ

Florianópolis, Sexta-Fe1ra, 5 de Agõsto de ,ln55o ESTADO

..

SI.NTA, AO DIRIGIR SEU' CARRO, O

•

•

usando sempre t1 gasoUna

.

'-

/

l. C A e o cdítlvo à base de

'fosfato trlcresllíco, descoberto e patenteado

pela SHELL, para eliminar as duas causas, mais

frequentes da perda da potência e "õotldos'

do motor: a PRÊ-IGNIÇAO e a FALHA NAS VELAS,

Usado, a principio,
-

sõmente em motores de cvíõc,
-

b cC. A.
está sendo empregado, ago�a, em todo' o mun,do,

tom!:>ém em motores de outómovel, com 0.$.

mesmo excepcionais resu'l.tados,

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

5 ,

I.,

COM

(PATENTE N.o 40637)
.

"'r

I
�APESIR DISSO, �io CUSTAM

I·

-. 'SOMENTE as GASOLINAS SHELL CONTÊM I�c�a.
,

.

NOPARlA.MENTARISTA
Man-ifesta-se o Marech-al Mascarenhas.

Preceito do Dia
o J

EXPANSÃO DE VOlTA REDOND.A•

lesada.
Sobre a possibilidade de

lOVQS finanCiamentos, o pre
idente da Companhia Side

urgica adiantou que estão
estudando. Informou ia se-

RIO; 3 (V. A,) .r: Regres
sou ontem dos-Estados Uni

elos'- o general Edmundo Ma

cedo -Soares, presidente eh

Companhia Siderurgica' Na
eíonal que, naquele país pro
curou uma maior aproxima.. uir que a Usina de' Volts

ção entre o Banco de Expor- adenda já terminou a sue

_ tação � Importação e a nos- mmeira fase de expansão, o;

sa mais Importante usina si- ue lhe permitirá
.

fabricar
derurgica. Depois de inspe-' .nualmente cerca de sete

clonar o escrltorío que a entas e cinquenta mil tone-
. companhia mantém' em No- . adas de lingotes de aÇ!)
va Iorque, o general Macedo

' sto significa notável aumen
Soares visitou diversas usí- o" de produção de trilhos E

nas slderurglcas dos Estados ierüns, afora a elevação pa

Unidos e Canadá, recolhên- a o dobro da produção de

do . informações de grande 'ornalhas de flandres, Iarní

utilidade para o desenvolvi- I iados de chupas a quente P.

mento da nossa índustrta 1 "do ..

_ .. _ . . � _. __ �. __ .. _.�4.
--------�

RIO, 3 (V, A.) - "Sou in- tras virtudes do pa.rlamen- O "FILHO úNICO"

teiramente favorável à ins- tarismo, a começar, pela des- O isolamento em que é

.ituícão do regime parla-.
i centralização do poder re- criado o "filho único" traz

ment"arista no Brasil" - de-
I

publicano. Pôde-se dizer que para êle situações dasagra
clarou o marechal' lVIascare- 'com esse regime a dernocra- dáveis, Já se verificou que

rihas de Morais, falando ao 'cia fica mais arejada, gá-. somente 13% dos "filhos

vespertino "Tribuna da Im- n hái1do ampl itu de e solidez, únicos" procuram partíci
prensa". Acrescentou: No entanto, como soldado, par 'dos brinquedos, escola-

__.:. "Somente no regime digo que o aspecto que mais' res, Essa falta de' convívio

Iparlamentarista é possivel o me seduz é o de afastamento social do filh? pode ser evi

.fastarnen to completo das dos mifitares do campo das tada pelos pals, desd-e que o .

'�orcas armadas das compe- .utas pol ítlcas, coisa que só ponham-em contacto cOlp ou

jC5es político-partidárias. É se tornará uma realidade tras crianças que lhe sir-

�l�ro que reconheço as .ou- com o parlamentarismo". vam de ·companhia..
IEvite as más .conse-

- -- quências do isolamento
,.. do seu "filho único", .

"I.GN-OMINIOSA C'E�'SURA" 'acostumando-o ao �on-I
- I' vívío de outras crran-

ças, - SNES.. NOVA IORQUE, 3 (U.P.) em todos' os jornais colem
- A Associação Interameri- bianos encheu de consterna-

I
.aua ele Imprensa, por inter- cão todos os povos livres do .

uédio ':?� seu preaiden te hemisf,é.rio ocidental": . I
rohn Reitemeyer, enviou um Manifestando a solidar'ie-

.elegrama .

de' protesto ao' dade da AIP à Comissão Na- I

.residente 'da Colômbia, pe- cional de Imprensa da Co-

'AVÓ� .. ;�:3�:�;��;:��{:�1�: ,1�::t�t;:��:�:;f;�::� ,V·
..

·,--··(·-N'·-D--:(·-�·--S·_(� t.:__-:,'t. O telegrama da AIP dir i- quanto afeta um país que •

t
-

_T!� ?�do a� pl'esid�nte R.oj�as Pi- >á l?OUCOS anos 'foi exemplo
'

_

:--.1'.�� 'à'� I nllla diz que "a decisão de estelar da democracia a111e-

"',_)I'W�.��, estabelecer a censura prêvia ricana". -

MAGNIFICA RESIDENCIA
- 1;;.t(�1'"��� ,MÃE ""'___

com AREA' CONSTRUIDA de
.

309m2, situada na Rua Feli

pe Schmidt 113.

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

Dr. Guerreiro da Fonseca,

Auxiliar de escritório
-

Competen te·
Prectaa A MOT)ELAR(O REGU41\..DOR VIEm.A).

Â mulher �vit.rá dof'fJ�

ALIVIA AS CóLICAS UTEJUN.-\S

Emprega-se com vantagem pala
combater t'll Flores Brancaa, Cóll-

./ cas Uterinas, Menstruaea � I" '. Q

parto,' e Dores nos
.

ovti+.)�.
t poderoso calmante e Ré!l....a

do!" por excelência.

;?LUXO SEDATINA. peja lill).. com-

6ll'oVllda eficacía é recettada '0'

médícos ilustrei.

·FLUXO SEDATINA encontn-:J.4 di

toda parte. SIN-DICATO DOS JORNALJSTAS PROa
FISSIONAIS DE ·SANTA CAT�RINA

I..

•

PREFEITURA MUNICIPAL
,PORTARIA N. 40

I
Walfredo dos Santos

..

O Prefeito Municipal Imperial -' 'Dial11:antino
de Florianópolis, no Alves

uso de suas· atribui- Roxy - Rufino José da

ções,
. "lilva

DETERMINA: Império - Antonio Ramos

os funci0nários abaixo relu - Glória - Lauelelino Sardá.

cionados para, ,durante o Prefeitura Municipal de'

corrente mês, fiscalizarem a Florianópolis, 1.0 de Agosto
'execução do Imposto s/Jogos ele 1955

-

e Diversões, nos estabeleci- Osmal� Cunha

mentos seguintes: Pl:efeito Municipal
São José - Newton Gou- Gustavo Neves Filho

vêa e Olegário .. Cardoso I Secretário
.

Géal, em exer -

'IRitz -- Idormélio Santos e cício.·

CONVITE
o ,Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissio-

nãis de Santa Catarina, reconhecido pela CôRTA de 18 ele
.

Maio de 1955 do sr. Ministro do Trabalho, Indústria e Co- Compra semércio tem o grato prazer de convidar as autoridades, as

I'
-

c1ema_is entidades de classe, 'a imprensa f!llada e escrita, os
. Te:re�o ou casa v·elha

jornalistas profissitmais e os srs. associados, para a sessão i lmedwçoes �do centr.o.
.

solene de posse da sua primeira diretoria e dos membros I Informaçoes na A M,)de

do conselho fiscal e seus suplentes, cujo ato se reali- lar,
zará ás 16 horas de sáQado próximo, dia 6 de agõsto cor-I .

rente" à rua Tepente Silveira, 69, sécle da Casa de Santa [.
-------'------

Catarma.
. CASA MISC.LANIA di.tl'l

F!nrianópolis, em 3 de �gosto de 1955 I
b a.a d Rádl R C A

(a:)_MARTJ'NHO CAU,ADO JUrTIOR 1JlUora - oa 4NI. J.

.

PRESIDENTE : VU(ll'. YdvOilu & l)iiilfilif...

.....

H O J E P A S�S A DO
AGôSTO5 DE

•

. A data de hoje, recorda-nos que:

em 1585, a caravela comandada por João 'I'ava
res, chegou e ancorou no antigo Pôrto da Casa-

.-

ria, afim de fazer pazes com o cacique Piragibe
e lançar os fundamentes de uma cidade, que,
após 1930 passou "a se chamar João Pessôa ; co

mo homenagem ao valoroso paraibano;
em 1625, fez-se de vela, 'da Bahia da Traição, a

Esquadra holandesa do Almi-rante Boudewyn
. Hendrikszoon;
em 1646, um ataque dos holandeses .contl�a Olp1-
da foi repelido pelos Capitães João Soares de
Albuquerque e Braz Soãres, tendo sido ferido o

.general inimigo von Schkoppe.;
.

,

em 1709, Bartolomeu Lourenço de Gusmão rea

liza em Lisboa, Portugal, a primeira experiência
ele a scen ção aerostática;
em 1868,' em Rio Pardo, no Rio Grande do Sul,

. nasceu João Propicio. Menna Barreto, vindo a

falecer como .Gen eral" e Barão de São Gabriel,
em 9-2-1867;
em 1827, em Alagoas, nasceu lVIanoel Deodoro
da Fonseca, ex-Presidente e Proclarnador da
República Brasileira, falecendo em 23 de agôsto
de 1892, no pôsto de Marechal:
em 1829, o então 'Deputado José Clemente Perei
ra (nascido em 17 de dezembro de 1,787 e fale
cido em 10 de março de 186-1), foi nomeado Mi
nistro da Guerra do Brasil;
em 1835, nasceu Gaspar da Silveira Martins, vin
do a falecer em23-7-1901;
em 186� os paraguaios entraram em Uruguaia
na e foram cercados pelas' tropas brasileiras:
em 1868, 'os restos da guarnição de Humaitá, re
fugiados em IslaPoi, 'no Chaco, renderam-se aos

brasileiros ;"
ei 1869, 'no desfiladeiro de Sapucaí, os

:

para
guaios foram desalojados de suas trincheiras,
por tropas brasileiras comandadas pelo Cm'OIie I
Francisco Lourenço de Araújo, da 'Guárda Na-
cional da Bahia;

,

em 1896, o Brasil readquiriu a Uha da Trindade,
em poder dos inglêses desde 20 de julho de 1895;
em 1920 foi fundado o Instituto Histórico do Rio
Grande do Sul.

\ André NUo Tadasco

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

VENDEM-SE
.... Vende-se por motivo de viagem, móveis de quart.o
com colchão de mola. Uma radiola para. 12 discos, uom ..

ISO ilisem;. Tratar na Rua A�vará de Carvalho n. 2. Preço'
.de OCBS:-O. •

'1
, ." __ _ _ ..

,

.
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INIIA GARIB8LDI
A Hereíaa dos Dois' Mundos

PASCOAL .APóSTOLO

....••.•.••••.•.......•.•.........'
'

CURSO "SANCTOS SARAIVA",
, (REGISTRADO)

.

DACTILOGRAFIA E TAQUItHiAFIA
_ EROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAIVA

atende aO's interessadO's, diàriamente das ,9 às 12 e das
14 as 18 hO'ras

ENDEREÇO:
Te!. 3113,

RU3 Feliciano Nunes, Pires, 13.-

FlrH'!anópoli", Sexta-Feira, 5 de AgÔ5to de Hl55
-_-. _ ... _, ••....- ---,_:_._ -�--,_._-_._,-,------_�-_ .. _ ..

CO'nsiderai como crescem O'S lírios. Cedo na primave
ra suas espadas verdes brotam do solo e se transfo-rmam
em abundante folhagem. Depois, enquanto as outras flo-
res desabrocham e enchem o ar de fragrância, as folhas 'li J' V·II Ido lírio murcham e fenecem. O que era antes uma planta varo ose I e averde promissora de maior beleza, torna-se uma moita

'

.

,

ressequida e tostada do, sO'I: No entanto; mais tarde, 110
• AGRADECIMENTO E MISSA

forte do verão soltam um.caule esguio e alto; flores em . A família'do fa'lecido Alvaro José Vilela, vêm tornar
forma de trôrnbetas desabrocham, cada uma delas repre- público a sua úatidão a todas as pessôas que comparece
sentando um cântico de vitória dos lírio sôbre a morte.

ram a sua residêndia para levar-lhe a expressão de seu
Êste é um dos mais típicos paralelos que encontra-

mos na" natureza illlstl-ando' a vida ,humana. Nós fene-
pesar e.acompanharam os restos mortais do mesmo até a

sua última morada e bem assim àqueles que enviaram
cemos vencidos pelo pecado, e temos tôda a aparência de

, cartõese telegramas de pesames, convidarido a todos pa-
morte, EH-tão, Deus. nos .ehama. Seu segredar de amor re-

ra assistirem a missa de sétimo dia que mandarão cele-
dentor é semelhante ao vento sul na primavera, Suas brar no dia 5 do corrente, sexta feira, às 8 horas, na .Igre-
bênçãos caem como chuvas vindas 'do céu. Seus julga- .

d M
. D'

.

t . d I I'
- - ja o emno eus.

m.en O'S se esenro am como re ampagos e trovoes, tao O tro'
.

d t b.
.

h itá
,

, .

d
-.,

u rossirn, agra ecem am em aos umam artes me-
rapi os sao. Afmal, o que parecia morto e sem esperan- 'do D P 1 F t

'

Dib M
.
'.

.
.

ti
ça cede lugar 'a uma nova vida abundante e feliz. I

ICOS 'rs. au O' O'U es e � USSI, que o assis Jra�
D' h 'S d "'I it

#
durante a sua longa enfermidade, pelos desvelos e CUl-

eus c ama. e respon ermos, n. e nos ressusci ara. I

d d'
. j"d d f

"

,
. a os que empregaram para sa var a VI a ,O' en ermo.

,

F'Iorianópol is, 3 de agôsto de 1955.

Armando H. da Silva, prO'i)rietário' do Pérola Restau

rante, sito no EstreitO', comunica aos seus distintos clien
tes e amigos, que reassumiu a direção �aquele estabeleci-

"Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas
mento e que, contínúa a dirigi-lo pessoalmente, .esperando

que são de cima, onde Cristo está," CO'I. 3 :'1. '
merecer a preferência, com que sempre foi distinguido peja

.
GEORGE D. GOODWIN (Califórnia)

sua numerosa clientela.
.

SENHOR BOM J�SUS DE ARAGUARI
- Estreito, 26-7-55._�_......._

Celebracão d-o 10 Cenfena'rl"o-
_

) V :E' N D E-S, E
, . Vende-se uma Propr-iedade em Capoeiras, medindo

18'55 1955 de frente, 34 mts e de fundo 558 mts. Sobre a mesma
- acha-�� éonstruida uma casa de material (nova) em per-

DIAS 5, 6 e 7 DE AGôSTO DE 1955 f'eito estado de conservação, medindo a referida 100

GRANDIOSA E TRADICIONAL FESTIVIDADE mts2, sen do as dependências segu intes L--'- três (3)
EM HONRA DO quartos grandes, uma (1) sala de Visitas, uma (1) sala

PROGRAMA-CONVITE de jantar, uma (1) copa, uma (1) cozinha' e parte Sani-
Os solenes festejos serão: '

Itária
completa com água encanada.

'

Precedido.s de novenas preparatórias, de 28 de Julho ,�lém da casa possuí a referida propriedade, uma

até 5 de Agôsto, às 19,30 horas. NO' decorrer das no-
Fábr-ica- para Beneficiamento de Madeiras e Constru

verias funcionarão barraquínhas com churrascos be-' ção de Móveis, tendo a mesma em seu interior Os sequín
bielas, café, doces, etc., assim como nos dias 5 6 e 7" tes Maquínár.ioa: - 1 Serra de Fita, 2 'rupias, 2 Fura
de Ag'ôsto.

'

deiras, 1 Serra 'Circular, 1 PIeina Galopa, 1 Torno-de

Dia 5 deAgôsto - A la. Missa celebrada terá início Madeira de Lei, 1 Torno de Ferro, uma Serra 'I'ico-Tico

às 8 horas" com ConlUnhã� Geral das Irmandades e � um esmeril. Todos O'S maquinários são motorísados. o

Fiéis. Às 10 horas, administração do S. Crisma. Tratar na Firma Russi, Leite & Cia. Ltda, sita ao

Dia 6 de Agôsto - Missá às 8 hO'ras. Às 10 horas, .C;1is FredericO' Roll,a, esquina, PedrO' Ivo O'U pelo Telefo

será celerlrada � 2a, Missa à- frente da -Matriz, sO'1e'- ne nO 3694. N'esta.

nemérite cantáda pelo côro da Matrlz e Sermão ao

Par'icipação
1.

Hercílio Silveira de SO'u- I
�a Jr. e Délia Dutra S. de
::;ouza, 'têm O' prazer de par
.icipar aos parentes e pes-

2.

,O'as de suas relações, dé a-
'

-nízade o 'contrato .de casa-
-

11ento de sua filh� Marlene, ! 3.

com o sr. Raul de kraújú'
\antos Filho,. I
Raul de Araújo SantO's e'

8rcilia de Oliveira SantO's,
I L!,.

f,êm o prazer de participar
,lOS parentes e r pessO'as de
,uas relaçõe� de amizade o,
'ontratO' ae casamento de 5.

<eu filho Raul, cO'm a srta.

V{al'lepe Maria de Souza.
FlorianópO'lis. 30-7-55.

Evangelho.-
Às 16,30' horas, sairá imponente procissão cO'm a

Imagem dO' S()nhol" Bom Jesus, percorre{1dO' 'diversas
ruas da 'Cidade, terminando com a Prédica Oratória
e a Benção do Ssmo. Sacramento.
Abrilhantará os referidO's festejos, a excelente Banda
Musicai do 13° BatalhãO' de Caçadores de JO'inville,
haven do também g'rai1 de queima de fO'gos de artifí
cios.
Deverão CO'Frer trens e ônibus especiais en tl'e as vi-
sinhás cidades de Joinville e SãO' Fi'ancisco _do Sul.
Dia' 7 de Agôsto - às 8 horas, Missa dedicada aos PedimO's aos nO'ssO's distintos leitores, o ob!1équio de
rO'meiros e Fiéis com CO'munhão Geral. 4,s 10 horas, l'lreencher O' coupO'n abaixo e remetê-lO' à nossa Redação,
Missa solenemente cantada em intençãO' dos Srs. RO'- afim de cO'mpleta-rmO's quantO' antes, o nosso CadastrO'
meiros. SO'cial.

'

Pelo comparecimento de tQdO's os fiéis, antecipada- NO'me
mente agradece a Comissão da IgI�e.ia Matriz cO'm os'' Rua
Juizes da Festa, já prO'clamados em 1954.

José Sprotte Mira

,Uamar CordeirO'
Sebastião Nunes
Waldemiro Souza

a Biblía na Mão

Giuseppe Garibaldi, general ítalíano nasceu em 1807 e

veíu a falecer em 1882.
"

A Itália, que é, atualmente um dos melhores países da E!u,
rapa, deve quase tôda a sua liberdade a Garibaldi, que

'muito lutou para que ela, assfm fosse.

Quando Gãrlbald,i nasceu, a Itália era dívídída em

duas partes: do Norte e a do Sul.
.

A Itáliao Norte estava sob o domínio da Austría, en

quanto a parte Sul, pertencia ao rei de Ná,poles.
Garibaldi, quando lutou pela primeira vez, não pôde sen

tir o sabor da vitóría, pois os revoltosos eram em número

muito pequeno, e fàcilmente foi sufocada a revolta contra

o donúnio austníaco" Garibaldi refugiou-se em 1834 na

França e -depoís veíu para a América do Sul.

NO' Brasil tomou parte' na guerra dos Farrapos e na

do Ditador Rosas. Na guerra dos Farrapos, os seus, valentes

soldados eram chamados Garibaldin03. 'I'omou parte tarn-

bém em vá;ri�s outras como na Revoluçào RepUlblicana junte>
com Bento da Silva e CanabarrO',' os chefes da Revolução,
tornando-se, desde logo, um chefe célebre. Sê'ús homem

estavam sempre prontos a seguír-lo até :a morte."

Voltou a Itália em 1848, lá tornou parte em várias re ..

voltas contra o .dominto anstríaeo e o francês, em 1840,

Não estando' ainda muito rorte, foi vencido, indo refugiar
se nos Ésti'dos Unidos. ,

voltou':�í:ã a I-tália,A';este seu terceiro retorno a 'Pá

trta cons�guiu" torná-la um país lívre. -

Ow:ibaldi' casou-se em 1342 com Ana de Jesus Ribeiro,
em Montev1qéu. A: célebre Ànita Gai:ilJaldi era natural dlo

Mbui�inbos7ÊstacÍõ de S�nta Catarina.
..

-TeY,é�tr'ês filhos;:'lVIanotti, nascido no Brasil; _Ricciottí e

Teresin4a. �

Ma:.hO'ttke RlcciO'tti I1Íuito se distinguiram na guerra
fran:CG:Pnissi�na de'1870 a '187.1.' I

•

·l\!Íi,ta., 'efetiv3tmenté'; rev.elou-se uma mulher de quali
dades �xce"pgionais; acompanhou seu ,m.a,ri"do 'nas lutas a

qui contra 03 .realistas brasileiros e na Ittalia cO'ntra os auS-
I), '. _. I '

,-

tríacos" lütôu 'a seu lado, animou e encheu:"de coragem os

seus �ol�lados, compartilhou com Garíbàldi tôdas as honras

e todo o heroismo.
'

Anita: veiu' a ialecer em 1849, quandO' severamente pel;'
seguidOS pelos aw;triacos, fugirari1 num barco de peSCá pa

'ra venéza, mas persegui40s à,inda foram abrigad�s a de

sembarcar, no lugar mais próximO'.
.

Não muito longe da práia, Anita exausta e pelO' perig(
da fuga, fO'i vítima de uma lesàO' pulmonar, vindo a falecer

nO's braços de seu mar�do, na fazenda dO' Marquês Guie _

cioli, perto de Santo Alberto, Itália.
Anita Garibaldi está enterrada ,em, Nice, onde há, des

de -1909 um monumento a sua memória O'utro em Jilelo Ho

rizonte e nesta cidade.

Jose Garibaldi foi deputado nO' parlaI:l1entO' italiano'

Protestou contra a cessão de Savóia e Nice aos frà:nceses.
,

OcupO'u' Brescia erh 1859, O'rganizO'u uma espedição
. contra. Sicília e Nápole3, vencendo. os franceses,

Tentou em vãO' tomar Roma em 1862, P\
'

t.
'e . --

.

, ,Em 1867,novamente lutou cO'ntra Roma mas viu seu E'MPRVGAO'A ar 'Ic.paçao
esforço frustrat'j,o pel.os, f.ranceses, C .

Lutotu contí'a a Alemanha em 1870, quando invadiu fi

I p.,
.

h
SR. E SRA. JOBEL SAMPAIO CARDOSO

Franca. f
•

�

,reClsa-se para COZIl1 ar VVA. MARIA SILVEIR-A CAVALHEIRO
..i. iiscrevetl. grandes obras cO'mo: "Cantoni ii voluntario'

e arrumar em ?asa de ,duas Têm o prazer de participarem aos seus parentes €

"i lVime'" '.�-Memórie a,utobiograficie".
- I pessO'as s.em cl'lanças, a rua, pessoas de suas relações, 'o contratO' \.de casamento de

"
' '

.
. .',

I
CO'nselhelro Mafra 135 -

I
"ellS fl'lhO'�

,

EXlstem esta tuas suas em dlversos palses
'

.

' Ip.
" .

.

,Em São Paulo no Jardim da Luz bem comO' mO'll11-'
SO'b.

_ I
JAIME HUMBERTO e ORLANDINA

, , Pao'a-se bem ' FI "
,

I' 27 d J Ih' d 1955
'

mentü aO's célebres mil vO'luntários que êle reuniu em Ge-
'" .

. O'IlanO'po 1S, e u o e . ,

nebra em 1860 e com os quais foi auxiliar a revolução na

Sicília.
Em Buenos- Aires também há outra estatua sua.,

Em sua hO'menagem foi dado o nome de GaribalcÚ a

uma cidade do Rio Grande do Sul, que conta com dezesse- I

te mil habitantes,
"teve a suprema ventura- de nunca ve"-se separada da- ."-

quele que tanto amO'u.

Legou� à posteridade seu nome � e êle pertence a histó-
Iria"

'

'.

r E mais adiante: Pagou Anita à rtalia a generosa par-
"

te que tomO,u Garibaldi na nossa pátria pela luta do ideal

sO'nhadO' pelos heróis' de 1835,. CO'nsagrou-se ,v'oluntá,ria-Imente a, um holocausto de abnegação, de devotamento, de,

amO'r e de fé . Os despejos da lendaria brasileira guar<;la.�os,
hoje, a cidade de Ni�e". (li. BO'iteux, 197, ,pág 174).

a c I T E
Agêne,ia

de

PQ blicidade

SEXTA-FEIRA, 5 DE AGôSTO
Vossa vid'a 'está escondida com Cristo em Deus (CoI.

3:3). Ler CGI. 3:1-4.
.

ORAÇÃO

Pai, nós te agradecemos por Cristo, em quem pode
mos nascer, de novo para uma vida mais abundante e

mais gluriosa, Ajuda-nos a' descobrir a .vída que está es-"
condída com Cristo em ti. Traz à nossa vida a gloriosa
florescência, por Jesus Cristo, nosso. Senhor. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA·

6.

7.

/

Padre Horácio Rebêllo
Vigário da Paróquia

Expresso Florianúpolis Ltda�

MATRIZ: FLORIANÓPOLIS
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

'Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 13ii

Fones: 2534 - 2.535
Caixa PO'sttll, 435

Ehd. Telegráfico:
Sandl'ade e Transpol1s

1 ransporte de cargas em geratentre
FLORIANOPOUS, CURITIBA E SÃO PAULO

.

-

- �::I

COM VIAGENS DIR!:'l'AIS � PERMA NENTES EM CARROS. PROPKIOS'" 0)

I'ILIA '... : CURITIBA 1'u.1AL: 840 PAULO

ViBconde do Rio Branco
.

(iSiIJ.)
Avenlda do 'l1stado leeO/n

Telefone: 37-10-511
. 'l'elelone 1230
\

Endereço TelegrRt1c:>
Santldra e TraD8pol�

-J,j.':_

�ão Pllulo - capltal,- sr
Endereço Telegráfico'
SáIÍdrade e TllanspoUa

-o-

'\

(A,êncla Ou Rio de janeiro t! em Belo BOr1�ODtf; com tráre,o m�tlÍo at'
8.. Pa1l1o IlO� a �gJ.pr�a d. TraulPortes M.ina. Gera" SIA.)

-�::._�....:.",-=--<----- -�-,_
..

-,_.�.. ,- -��:..,..:.....;..."..,..-.._�. ..�-,

'v

o -ESTADO

MONUMENTO À ANITA'GARIBALDI
C o' N V I '1:. E

A COMISSÃO Pró Monumento á Anita Gal'ibaldi convi
da as autoridades civis, militares e eclesíastdcas, bem co

mo o povo em geral, para assistirem á sessão Civica que
fará realísar no dia 6 de agosto, sábado, ás 15,00 horas na

sede social 1 do clube '.!.12 de Agôsto" em comemoração á

passagem do 1060 aníversárío da morte de Anita Garibaldi,
"Heroína Catarinense".

.

PEROlA RESTAURANTE

(Estreito)

DR. LAURO' CALDEIRA DE ANDRADA
.

Cirurgião Dentista
CO'nsultório: Rua D. Jaime Camara, 9
HoráriO': Segunda Quarta e Sexta \ feÍl'as das 8 às·

11 horas.
.

Terça e Quinta feira, d:,ls 14 às_ 17 horas
Atende à noite exclusivamente com hora marcada,

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

Sabado. das 14 às 17 hO'ras.

..

•••••••• � ••• o' •• , •••••••••••••••••••• � • "o •••••• 1-
• • • • • • • • • - • • • • • • • • • • • • 0

.. � • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -.

Mãe
Pai ..............'

" � .

}ata nascirrieÍ1to
-

. . . . . . . . . . . . .
'

� -.

<::stado civil . , .

Emprego· o'u Cargo
•

Cargo do Pai (mãe)
.:
.. '

, ,. �

. .

Dl'. CesaI' Batalha da Silveira

Cirurgião Dentista
Clínica de Adl!lltos e' Crianças
Raio X

.

Atende.cO'm, HO'ra Marcada'·
Felipe Schmidt 39 A Sala,s 3 e 4

rRE'•VESTIBULARES
PARA AS FACULpADES DE DIREITO, 'FlLO�OFIA,

,MED'lCINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.
-

I

'CURSO BOSCO
l\1aü'ícula: Livraria Lider, até 31 de agôstO'.
Informações: LO'cal acima O'U pelO's telefO'nes 2316 e

3661.
IníciO' das �ulas: 1 de setembro,

Anti'ga Firma de representações com escritório nesta
Oidade necessita de UM BOM CORRESPONDENTE COM

REDAÇÃO PROPRIA para inicio imediato.
Oferece-se boas condições de trabalho em geral a

,quem estiver realmente capacitado, caso contrário inútil '

apresentar-se.
Os interessados deverão dirigir-se por carta sob ·0 tí

tulo CORRESPONDENTE para esta redação indicando no

TIe,' estado civil, gráu de instrução, empregos acupados,
Jretenções, etc .. , ,

GUARDA:-SE SIGILO ABSOLU'rO.
I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



FI01';Uuõpo!ls, Scxta-I�e;ra, 5 de Agô::;10 ele 1955

JiÇD}olTOtT552 AdJCiVi;,I.I§:OE1i,lITo1 O�I,oc, af�ib
COMARCA DE TIJUCAS E para o dito fim requer pa-. COMAHCA DE TIJUCAS : da m"an,sa e pacificamente,

,

rn que se digne V. Excia. I ' I com an imo de donos, mam-

EDITAL DE CITAÇÃO DE_,designar dia, local e hora, 'EDITAL DE CITAÇÃO DE Ifesta durante todo este lap
INTERESSADOS AUSEN- para a justificação pelo ar- 'INTERESSADOS AUSEN- so de tempo, pOI�atos d� con

TES, INCERTOS E DESCO- tigo 455 .do Código de Pro� I TES, INCERTOS E DESCO- tinua exploração agrícola.

NHECIDOS, COM O PRAZO cesso Civil, - na, qual. de- I NHECIDOS, COM O PRA�O 4) Que, �sslm sendo, s,e
DE TRINTA DIAS verão ser inquiridas as tes- DE TRINTA DIAS. acha perfeItamente e conf�-

O Doutor Clovis Ayres temunhas Teotonílio Do- gurada com todos os requi-

Gama, Juiz de Direito da mingas do Nascimento e Er- O Doutor Clovis Ayres sitos legais de �. S��l favor, ta
Comarca de Tijucas, do Es- nesta Raulino, lavradores, Gama, Juiz de Direito da Co- usocapJa� .

e I�l, o no ar .

fado de Santa Catarina, na residentes e domiciliados marca de Tijucas, do Esta- 5.50 do Código C.I�Il. 5) Que,
,

forma da lei, etc... em Nova Descoberta,' as do de Santa Catarina, na pretenclendo legitlmar a su.a
FAZ SABER a todos quais, comparecerão in de- forma da lei, etc. . . sítuacão de fato os Supli-

quantos interessar póssa o pendentemente de _çitação. FAZ' SABER a todos cantes, na forma dos arts.

·pI;esente edital Ji,� cita�ão, Requer �ai� que, 'proc�dida quantos int�ressar p�ssa_ o 454 a 456 do �. P. G. n�que
com o pr1azo de trinta dias, a [ustif icação seja feita a presente edital 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- virem ou dele conhecimento

I
as .tes��:uun�as, se proceda

Valmor Nunes lhe foi apre- sé Celso Pereira, residente tiverem, que por parte de a ,:ustJflcaçao d�_ aleg�d�,
tada a """tição do teor se- o 10 em NOVA DESGOBER- Tomé dos, Santos e s/mu-jltPOS

a qual dever ao ser CI-
sen F� ,

' •

f tguinte: - >'Exmo. Sr. Dr. TA e o segundo em Caneli- lher lhe foi apresentada a tados os atuais con ron an-

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

ca. Valrnor Nunes, 'solteiro sados incertos e desconhe-, - "Exmo. Sr. Dr. Juiz de I sad�s ,f?rem: o. orgao d,o
lavrador, natural dêste Es- cidos por editais de trinta I Direito de Tijucas. Tomé

I
Ministér ío ��blJco, o DO�I

tado, residente e domiciliado dias, - do Diretor do

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

no lugar Nova Descoberta, trimônio da União, por Pre- sileiros, êle industí-íal, ela I
com 0 prazo �e 3,0 dIaS),. os

desta Comarca, por seu as- catórta, em Florianópolis e

I
de prendas domésticas, re- : interessados lJ1c:rtos, para

sistente, quer mover a pre- do representante do Minis- sidentes em ITINGA, dês- contestarem a açao_ no pra

sente ação de usucapião em I tério Público nesta Cidade,
'I
te Município e Coma�:ca,

I zo legal. 6) Que, n ao- sendo

que expõe e requer a V. 'todos para contestarem a vem, por s/bastante procu-: contestada, d�ve ser desde

Excia. o seguinte: - lO! presente ação dentro-do pra- rador, abaixo assinado, pro- ,logo raconhecido e decl�r�
Suplicante é posseiro, há,' zo de dez dias, de acôrdo por a presente ação de uso- ; do, por sentença, o domínio

mais de trinta anos, por sí ,:om o disposto no artigo captao extraordinário, na dos a�ltores, �ob�'e as terras

e seus antecessores, de um 455 do Código de Processo qual' pedem permissão para descritas. Da-se .a. causa o

terreno situado 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, com 119 me- querente sobre o referido há mais de trinta anos vem �l'diciária. Protesta-se por

tros de frentes e 500 ditos imóvel, cuja sentença lhe, por sí e seus antecessores, todo o �en.ero d� provas a�
de fundos, fazen,do frentes servírâ de título hábil para' icupan do sem interrupção missíveis inclusive o. depoi
ao Sul em terras de : Ale- o registro respectivo. Dá-se rem oposição de quem quer

I
menta pessoal dos mteres

xan dre Pacheco e fundos a presente o valor de Cr$., jue seja, dois terrenos sito sados. Termos em que PP.

ao Norte em uma cachoeira 3.000,00 para os efeitos f is- em Itinga, dêste Município, Deferimento Sobre os. selos
que separa terras de Valmor cais. Protesta-se 'provar c .endo �ue o primeiro destes devidos lia-se: - 'I'ijucas,
Regis; extremando a Leste alegado com testemunhas f otes, faz frente a Norte com 20 de junho ,de 1955. (a)

, em terras de José Celso Pe- vistoria, se necessária. O iosses dos herdeiros de Ben- Marinho Laus." Em dita pe

reira e a Oste em ditas de sinatário desta tem sua re- o Manoel dos Santos e ter- tição foi exarado o seguin
João Domingos do Nasci-. sidência nesta Cidade, onde 'as de Manoel Antero, fun- te despacho: -:- "A., como

JUíZO DE DIREITO DA, novo mandado, feita nesse

menta. II A referida posse recebe citação. Nestes ter los a sul COri1 José Steil; ex- pedem. 'I'Ijucas, 27-6-55. (a) PRIMEIRA VARA DA CO- I,caso a intimação para a con

foi adquirida de Argemiro mos P. deferimento. Tijucas, rema pelo lado de leste Clovi� �yr,�s G�ma -;::- J�i.z MARCA DE FLORIANÓ� I testação no prazo e na for-
José Flor pelo pai do su- 1 de junho de 1955. ,(a) -orn Gaudêncio Martins e de Direito, Feita-a JUStJf1-

.' POLIS .rna da lei, sob pena de reve-

plicnnte Manoel Sebastião Claudio Cararnurú de ,Cam. Ama ro Joaquim dos Santos cação foi exarado ,o seguinte lia, tudo mediante carta pre- com AREA CONSTRUIDA de

Nunes, há quinze anos, pe- pos." Em dita petição foi �. pelo lado do Oeste com Jú- d:sp�cho: - Façam-se . a.s Edital de Citação com o' catória ao Juízo Cível a que 309m2, situada na Rua Feri-

la quantia de Cr$ 3.000,00; exara do o seguinte despa- ia José Martins e herdeiros c�taçoe�: requeridas na nu-
prazo de' trinta dias tocar por distribuição da re- pe Schmidt 113.

Al'O'emiro José Flor já, por I c.bo: - "A., como pedé. Ti, le Mario de Souza. O se- clal. TI.lRCaS, 23-7-55. (a) ferida Comal'ca, ficando Facilita-se parte do paga-

SLH� vez, havia comprado d-e iucas, 10 de julho de 1955' :undo lote, faz frente 'a Clovis Ayres Gama.:' E para O doutor Manoel Barbosa também i11tima,<la, para o mento.

Jeremias Silva o mesmo imó- (a) Clovis Ayres Gama - lorte com terras de Vicen- que chegue ao conhecimen-
de Lacerda, Juiz de Direito mesmo fim, sua mulher. Pro- Tratar com o proprietário

vel há mais de vinte aTios Tuiz de Direito." Feita p. e José da Silva, herdeiros to de todos e ningl�em pos- da 4a. Vara em exercício do testando por todos os meios Dr. Guerreiro da Fonseca.

e, 'anteriormente, êste o, iustificação foi exarado�' 1: .Honor�to d?s Santos e I sa alegar. ignorância, maI�- cargo de Juiz de Direito da de prova em direito admiti-
comprara de Tiago de Tal leguillte despacho: - "Fa- fuho Jose Mal't-llls, fundos dou expedIr o presente edl-

ia. Vara da cidade de Flo- dos, especialmente exames

que já tinha posse imemo- çam-se as citações requeri Ia sul no Ribeirão da Itin- t�l que s.e'rá afixado na sede
l'ianópolis, Estado de Santa p�I'IClalS, depoime�1to pes

l'iaL ,Manoel Sebastião Nu- das na inicial. Tijucas, 22, �a, com terras de Amaro deste JUIZO, no lugar do cos-
Catarina, na forma da lei, soai sob pena de confesso,

nes 'comprou o dho 'imóvel 7�1'í. (a) çlov.i�,:;:Ayr�� <;iai' Joaquim Filho "e J:úlio José tume, e, por- cópia, publica0. inquirição de testemunhas,
de Argemiro sob a condição 'lla." E para quê, ch�gue a( 'fârtins, extrema pelo lado do uma. �vez" ú'O""Bli\RJO d);az s'aber 'aos qlre o pre'- juntacLa, de novos documen-
de ser paga a referida quan- ,!onhecimento de todos '10 leste com herdeiros de OFIÇIAL 'e três vezes no

;ente edital de citação, com tos, arbitramentos, precató- ..

tia ao vendedor, dent'ro do 1inguem possa alegar igno VI,a�'ia de Souza e .terra de Ij�rn�l"(� ESTADO", de Flo-
;) pl'3Z0 de trinta dias virem, rias etc., tudo no cãso da a

prazo de três anos, mas 'co- rância, mandou expedir ( 'UllO Cetano Perell'a, pe- Il'lanopo.hs. Dado. � passado
.lU clêle conhecimento tive- ção ser contestada, pede lhe

mo o vendedor nunca tives- presente edital que g'erá afi o l�do oeste com uma ca-
I n�sta cId.ade d�, TIJucas: aos cem, que, Pql' parte de José sejam os autos feitos com

se' procurado receber a ,dita �ado na sede dêst� J u'izo, n( hoelra, com a estrada

ge-I
Vll1te e Cl11CO diaS do mes de

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

ql\antia, decorreram doze lugar do costume, e, por có �'ll de Itinga e -Francisco ,iulho d.o ano de mil !lOVeCen- gida a petição do_teor se- neador, para especificação
anos até que o.pai do supli- pia, publica'do uma vêz no .,elso Lemos. 2) Que, os tos e cll1quenta e ClllCO. Eu,

guinte: Exmo. sr. dl'. Juiz de' das provas, conforme for ne
cante aconselhou que êste DIÁRIO OFICIAL e três tuais possuidores, ora, re-: (a) Gercy dos Anjos, Escri- Dií'eito da la. Vara: Diz Jo- cessário, em face do que é a

(ha três anos) solvesse com vezes no jornal "O ESTA, 111erentes, adquiriram todos vão, o datilografei, conferí
3é lVlaria Fen-eira, brasilei- legal à contestação. Com (J IIArg'emil'o a referida dívida DO", de Florianópolis. Da· )S direitos de todos os her- e subscreví. (a) Clov'is. lt

"
. ,'c ltOl' I'esl'- valor de Cr$ 30.000,00, vai I,

.

d G J j' d D' 10, so en o, agI! li , '

Ie passou a ocupar, definiti- do- e passado nesta cidade dr leiros e os da meen'a o A�res ama - L IZ e �- dC:I�te ém Jacarepaguá, Dis- esta acompanha,da de 3 do-
vamente, cono seu, o refe- Tijucas, ,aos vinte e cince �spólio de João lV�anoel elos r�lto. E.stá conforme o ?n-, trito Federal por seu advo- cumentos. P. deferimento.
rido imóvel onde tem feito dias do mês de julho do ano )antos; então possuidor do gomal aflxado na sede deste

'd b'
"

.

d (doc Florianópolis, 18 de .]·ulho,

,
,

'1
.

d h
.

J' 1 1 4fl o a aIxo assma o '

algumas benfeitorias; e ten- de mil novecentos e cinquen move usucaplan, o a maIs! lUZO, no ugar (O costume, ;unto) que é credoi: de Ro- de 1955. (Ass.) Clamo G.
do a posse atual do supli- ta e cinc'o. Eu, (a) Gercy, :Ie quarenta' anos (Docum. sobre o qual me reporto e

'

B dó asaclo Galletti. (Belos afinal). Em II -- ..----

.

.

'

I , :nnguera asse c,, c ,

cante como as de seus ante- dos Anjos, Escrivão, o dati, J.). 3) Que, a. posse refe- dou fe.
" J 'I' -B d. e�le c'0- a dita l)etic"ão foi proferido' ---,

'd t t d t' I 'D t O E
. _ �om u la asse a,

Icessores, sempre foram pa- lografei, cOllferí e subscre, l'l.a, an o a ,os a uaIS pos-, ,a.a supra.. SCrlvao:
merciante e ela doméstica, o seguinte despacho: A. Co- '

cíficas e ininterruptas e ví. (a) Clovis Ayres Gama 'llldol'es, como a dos ante- Gercy dos AnJOS, b b '1' a' mo regueI'. Florianópolis" Comp,ra-'se'c
'1m os rasl eIros, os qu IS

�o�nt���o c��ú;����o ed�o��: for��Zod�r�dt�e��o���;��O:ft Denta' I 'Santa ApoloDla-a' ����!��:i��Si:a��,���;,sà :��l� ����5d5� i�CS:l:�a����:l�aBq��� Te�reno ou casa velha
rio; III Em vista do, exposto sede dêste Juizo, no, lugar . II' rlmente em lugar ignorado, chegue ao cónhecimento de imediações do centro.

quer o suplicante legitimar do costume, sobí'e o qual me oela importância de todos mandou expedir o 'Informações na A Mt)de-
o seu direito sobre o refe- reporto e dou fé. T){ Cr$ 30.000 00 por' aval cons- presente edi·taJ que será a- lar.
rido imóvel, de conformida- Data supra. O Escrivão' ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO tante da inc'lusa promissó- fixado no lugar de costume -C-A-S-A-M-IS--C-.-LA-'---N-I-A-c1-I.-t-t'�J.de com o disposto nos arts. Gerc}" dos Aujos. Rua: Tiradentes, n.o 20 ria, vencida e não paga. Em e publicado na forma da -lei.

FLORIANóPOLIS face da C:Íl'cunstância acima Dado e passado nesta_cidade
referida a citacão pois só de Florianópolis, aos vinte

poderá �er feit� na forma dias do mês de julho do ano

est�belecida pelo art. 177, n'l'le
mil novecentos e cinco

I do C. P. C., valendo essa, enta e cinco. Eu, (Ass.) II:y:
citação, para todos os têr- gino Luiz Gonz'aga, Escri

mos da causa. Nestes têr- vi\to, 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 exercício, Confere com o

I bl'ança
em apreço, apesar de orig'inal. Hygino Luiz Gon.

o haver tentado, vem, pela zaga, Escrivão do Cível da

presente, propor contra o 1,11. Vara.
devedor a competente ação ------------------------

executiva, na forma do art.

298, item XIII de Código de
Processo Civil, pelo que pe
de mui respeitosamente a v.

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

ESPECIAIIZAD1\ EM ARTIGOS DEN'fATHOS, ,tido de ser pago o débito ,ª-
Estoque permanente de todos e quaisquer UI'tlgOS. cima referido, dentro de vin-

l'oncçrnentes ao ramo te e quatro horas, com os ju-
EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES EVONI te· l'OS respectivos, custas e ho-

norários de advogado, êstes
na base de 20%, sob pena de

penhora em ta1.1tOs bens

quantos bastem para satis
fazer a obrigação, ficando
elesde já nomeados pelo su�
plicante, bens imóveis do
devedor situados na comarca

de Pôrto Alegre, ,Capital do
EstarI0 do Rio Grande do

Sul. E si o pagamento não
f6f efetuado na forma da ci-

tacão pede se proceda à pe- Operário: VALDEMAR POSSAS - Rua ".3 de Maio"
nh'ora independentemente de (Beco), no ESTRElTO.

.

,U ESTADO
------------_._--

-----------
-'

.

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

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

de {rente,- 34 mts e de fundo 558 mts. Sobre a mesma

2.cha-se construida uma casa de material (nova) em per
feito estüdo de conserv:;tção, 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 encanada.

Além da casa possui a referida propriedade, uma

Fábrica para Beneficiamentà de Madeiras e Constru
ção 'de Móveis, tendó a mesma em seu interior os.sequin
tes Maquinários: - 1 Serra de Fita, 2 'Iupias, 2' Fura
deiras, 1 Serra Circular, 1 Pleina 'Galopa, 1 Torno de
Madeira de Lei, 1 ,Torno de Ferro, 'uma SeI;ra Tico-Tico
e um esmeril. Todos os maquinários são motorisados.

Trata!' na Firma Russi, Leite & Cia. Ltda, ,sita ao
Cais Frederico Rolla, esquina Pedro Ivo ou pelo Telefo
ne na 3694. Nesta.

'nos iJara pronta en�rega
AceitamoS. encomendaR de PLACAS E,,"\1ALTADAS

para diversos fins
ATENÇÃO; Atendemos os senhores Dentistas 'e

ProtpticOi< tio' Interior pelG Serviço, de REEMBOLS-O
A�REO e POSTAL

.

COM A CHEGADA DE GRANDIOSO E MARAVILHOSO
ESTOQUE DE MERCADORIAS

Moça para Escrif6rio
Precisa-se de uma moça para 'trabalhar em escritó

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

ferências. Dirigir:se á rua Tiradentes nO 7.

;-;

Pronta Entrega
A NOVA

A máquina de ca,ctilar que mais se exporta no MUNO:O

Capacidade: 999 MILHÕES COM OU SEM SALDO NE,

GATIVO
ELETRICA imprimindo a subtração em

VERMELHO

DISTRIBlTIDORES PARA L::TA. CATARINA,

CASA FEERNANDO, LTDA,

Rua Saldanha Marmho, 2 - ex. postal, 467

Fone: 3378

/I'elegramas: IOCr. n a 11"

FLORIAN06POLIS

E CITA L.:..

MAGNIFICA RESlDENCB.

boldora doa Rádloa R.C.A.

Vitor, Val...lÍ1u • DlK'"

'Vi�Uf}lis;-'DÍ ffET n s
FlORJ,AN9ftllIS,'.,-. filO' AS 3��,
fI'OLtS;--jS.',f:AUlO,';;-flIO ,'," 4a!.
1I�,O"t$.!. COllm��;';:l!lo;"AOS ,SA.BS,
'é SER'V1ÇÓS}�tRl6;s, " ,�.

Ç�(jF�BÔ?;PQ ;SÚ,C

Com êste v�lo .. V S.

OPERARia A VOSSA DISPOSiÇÃO
CONSERTA-SE ,FOGÕES ECONÔMICOS. SERVIÇO

RAPIDO E GARANTIDO. ATENDE-SE CHAMADO A'

DOMICILIO.

"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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OS INTEGRANTES DA NOSSA POLICIA MILITAR TEM DIREITO AO� BENEFICIOS DA LEI DA PRÁIA. �ESSE 5ENTIDO, O EGRE G I O TRIBUM

����-�A!:..Q�, ��!��9,�!E�;o �2�CEJ!d��0,��,�,�m�09 d��,sn�go����ÇA;,t��i_D�C!���,a�o���!�E�o Em memorável ""'0, que

A d
-

� , �iO, renIt�nte ao cumpl'lme�- suba�t:l�n?s e oficiais daqu�- llas�e expressamente a aplí- Judiciário, através de medi- I
se prolongou até' às 19 horas,

e S O e S
"o das leis, entendeu de nao la Milícia, postulando Os pri- cacao no Estado da chama- da certa e rápida que derí C I ! T'b I d J ti

..

.

.
_

." ,- o o enc o 1'1 una e us 1-
. reconhecer o direito dos in- vilégios daquela Lei, eram da Lei da Práia iOisse a matéria t t

.

1
• t ' tes d

. . .

"

-

. ça, an e-on em, JU gou a se-

egran es a nossa Polícia sumariamente engavetados Desesperados de conseguir Essa oportunidade se a
.'

t d
Militar b f" d L' ,

. . .

-

gurança' nnpe ra a, conce-

Aos nossos correligionários o meu nome como. fazendo 01 I. ar aos ene IClO� ia ei ou melef�ndos" mUlto, embo- do EX,ec�tivo os. direit�s cer- presentou quando o Capitão dendo-a por unanimidade de

da Aliança Social Democrá- parte da Frente Dernocráttça
. n . 1.156, �e 12 d�. Julho de ra tambem uma Ler esta- tos e líquidos que lhes vinham Guido de Oliveira, ao passa!' votos.

trca, devemos aconselhar que em Santo Amaro da Impera-
1950 - LeI da Praia. dual, - a de nO. 159, de 27· sendo negados, resolveram para a reserva remunerada, Foi relator do feito: o ex-

-

trt
, .' . "'"

_,..---.----- ,.,. w _._••••._ _ .,. _._-",.",._._._-_ ,.._. ,. _........... d
.

nao. passem nem pela fren- riz, a cuja reuniao compa- eixou de ser promovido ao mo. sr. Des. Alves Pedrosa,'-
te dos dlretoríózínhos da ·U. reéí simplesmente por curío- N A b I

,. pôsto Major. que examinou a matéria de

D. N., pois se o fizerem serão sídade, venhe, pela presente, a sse ln e''Ia Esse 'descumprimento da forma exaustiva, e brilhante.
logo incluídos neles, como declarar que sou membro do lei, ferindo direitos e negan- concluindo pela procedencía
membros efetivos! Diretórió do Partido Social

1"';.. do regalias asseguradas no da medida postulada.
Vejam o caso do sr. Leo- Dernocrático, ao qual estou Sessão do dia 2 ! pio de Mafra, dentro de dois

-

calização I}rocederão a exa- país inteiro, deu ensejo a A decisão de ante-ontem.
nardo Petrí, que, sem con- í'ilíado, desautorizando, as- L��a e aPl:ovada. a ata da

I (2) anos, contados da publí-
I
me nos livros e documentos que, ao Egrégio Tribunal de reconhecendo a aplicação da

sulta alguma, foi logo pós to I sim, a inclusão indébita do sessao antenal' e lido o ex-, cação desta lei. I ele contabilidade elos contri _ Justiça, fôsse impetrado Ur11 Lei da Práia aos nossos mi

como voluntário no díretó- i meu nome naquele Comitê. pediente "t.íveram início Os
I

Parágrafo único - Ess�: buintes e farão todas as in- mandado de segurança com licianos, 'aproveita a todos
rtosínho. udenista de Santo ' Santo Amaro da Impera- t[�alt� tl,h��, na ho:'a .regi- ! serviço será mantido pelo 'I vestígações necessárias para

o fim específico de obter do quantos foram lesados pelo
Amaro. triz, 28 de Julho de 1955. mental, sob a presídencía do ,Estado e pela respectiva utí- apurar a veracidade das de- Governad-or' um novo ato Governador, em direitos e

Leiam: Leonardo Petrí deputado Braz Alves. llização, serão cobradas as clarações e informações pres- corrígtndo o primeiro e g'a- garantias.

Declaração F�'ma reconhecida no 'I'a-: Postos de correio taxas de idêntico valor ao tadas. rantíndo ao prejudicado :1 Foram advogados do Capí-
Tendo os jornais noticiado' belião Alirio Bossle. O dFPutado Paulo Preis, das. exigidas; nas demais ci- § 1.0 - A designação re- promoção ao-pôsto de Major, tão Guida de Oliveira Nunes
.,................&••�..V'...a'.....-. -�..".....,...........� do PSD, ocupou a tribuna, na dades. gulada neste artigo preser-

com as demais vantagens os drs. Rubens de Arruela Ra-
, nora do expediente, para en- Art .. 2.0 - A rêde de água vará 9 disposto no § 6.0 do consequentes.

,

_. mos e Waldir Campos.
cáminhar requerimento solí- -e esgôtos, assim como todas art. 141 ela, Constituição Fe _

.........-.. .,. ....,., _- -_ "'� . .._..� -.. .....;.,. -.J

citando a expedição de um as obras complementares e deral, e servirá de base à· EXPIROU O PRAZO
-

\ ofício-apêlo ao Ú. Diretor edificações, serão construí- ação regre s s i v a, quando
'

dos Correios e Telegrafas, das sob o regime de concor - houver culpa do funcioná- RIO, 4 (V. A.) _ Expirou ram ao pleitó ou deixaram
nos seguintes têrmos: rência pública, dando-se rio, intentada pelo Estado ontem às 17 horas em todo de fazê-lo por motivo plena-
Texto ele ofício-apêlo a prioridade as firmas estabe- contra o mesmo, na forma do o país o prazo para o alista- mente justificado.

'3er dirigido ao Sr. Diretor lecídas em Mafra, parágrafo único do, art. 196 menta eleitoral e a retirada' ���.............

Geral dos Correios e Telé- Art. 3.0 - A concorrência da Constituição do Estado. d0S títulos dos eleitores que P d
-

'1,'1'a'fos no Rio de Janeiro. será aberta dentro de ses- § 2.0 - A acão f'íscalíza- requereram transferência de l O' erao

B'
·

'6' I
· I - Com o crescimento a- senta (60) dias após a pu- dora, em qualquer hipótese, zonas. A nova lei eleitoral .

d
--

enJaml·o �I 0111 .entuado dos povoados do in- blícacâo desta lei. tem por limite um período de
I contem dispositivos rigoro- a qUlrlr.

II .eríor e tomando-se emcon- Parágrafo único _ As 0- cinco (5) anos, ainda não I so� para, sanções aos que RIO, 4 (V. A.) - O' 'tDiá-

Continuação da la pág.) .a a instalação de novos ser- bras serão iniciadas noven- completos na data da risca-
! deixarem de cumprir o seu rio Oficial" de ontem publí-

Cabe aos bons e verdadeiros catarínenses e dignos pa- viços públi-cos nos Distritos, ta 90 dias após o julgamento lizacão. I dever civico no próximo plei- ca decreto do Presidente' da

trícíos amigos de Santa Catarina, que o elegeram Sena- corno sejam casas de ensino. to da concorrência, confor- A�:t. 3.0 - Considera-se �_
lto. Essas sanções incidem República, sancionando a

dor, sufragar seu ilustre nome nas eleições de 3 de Outu- 2 órgãos de administração, me publicação no Diário 0- no o período de doze (12) I tanto mais rigorosamente lei do Congresso que auto

bro vindouro, afim ele que a Terra oatartnense tenha um evidente se torna que tais ficial. meses contados do dia sôbre os funcionários fede- ríza cidadão.s portugueses a

Governador experimentado, culto, e capaz de nortear com populações devem ser servi- Art. 4.0 - O Poder Execu- cio início ao dia e mês cor- : rais, estaduais e municipais, adquirir, satisfeitas as mes

segurança a nau d,Q Estado para destinos felizes, na rota das tambem de meios de me- tiV,O fica autol'iza=do a e1esti�! respondente ao ano seguinte. : os ,quais não. poderão rece-Ima� eXl�encias i�nl:os�a.s aos

aelmiravel do Progresso, paTa o engrandecimento de nossa lhor distribuição e circulação nar cinco (5)
.

uiilhões de,
Art. 4.0 - Considera-se ber: seus vencImentos a par- naclOnms, � dOmll1lO utll elo::)

terra e o bem do'-nosso povo. le corrLsponclência. cruzeiros do saldo orçamen- mês o período ele tempo con-
til' do mês de outubro sem: terrenos pertencentes à Uni-

Antevemos para Santa Catarina um 'pei'Íodo áureo de II -- Estão em franco de- tario do exercício de 1953 e tado dia do início ao dia COl'- prqvaré'm que comparece-' ão.
Sua aclministração, uim!' É1JOCa de notável desenvolvimento _;errvolvimento as localidade" I elo excesso da arrecadação

I
respondente do mês seguinte. II......·•·•••�•••••••••••••••••••O••••••••••••• I

em todos os setores de atividade, ou completa transfor- ie . SANGÃO e MORRO d,o atual exercí:io,. pal�a ini- A:'�. 5.0 - .A.o �isca: ou ao I
_. PRINCESA TEREZA- CRISTINA .

mação el11 a sua situação de pequeno Estado,' de pouca 3�ANDE, pertencentes aos clar a construçao tia rede de auxlhar de flscahzaçao que
renda e moroso progresso:' ,VIunicípio de Jaguaruna, água e esgótos na (',idade d" executa atos de fiscalizaç.ão

I
RIO, 4 (V. A-j -:- A. pril:- Histór!c? Nacional. 'Os i1us�

O Dr. Francisco Benjamim Gallotti operará a trans- aeste Estado. - A' primeira, Mafra. na escrita e demais docu- cesa Tereza Cnstma Maria tl'es VisItantes, qüe foram

formação do nosso pequeno Estado, em importante uni- .3éde do Distrito e servida de Art. 5,0 - Revogadas as' mentos da Contabilidade do de Saxe -Ceburg-e e Bl'agan- recebidos pelo diretor ela

elade da Federação, porque será um administrador que estrada geral do Estado, e a disposições em contrário, es- contribuinte, referentes a ça esteve ontem, em compa- .' instituição, sr. Gustavo Bar

não se limitará a traçar rumos e determinar a execução segunda, e:stação da Estrada ta lei entrará em vigor 118 maior período que o limita- nhia de seu filho, o principe.__[ raso, percorreram todas as

das obras pecessarias ao çlesell'volvimento do Estado: êlc de ferro Dona Terezà Cris· data da sua public\1çãÔ. do pelo art: 2.0 desta lei, se-
' I dependências do Museu, de

terá, por certo,. á elevada e providencial l:ll'eocupação dn ;t'ina.· Sala das ;;es�ões, 1.0 Agos- rá aplicada a pena de sus': dom Carlos, e de

o.utros"
morando-se no exam.e das

acompanh!}l: sua fiel execllç5.o, verificando, Inuitas vezes, III � Entretanto, embo!'ét- to de 1955 pensão pór trint_a (3.0) d.ht". membros era familia Impe- peças. relativas à ,H.istórit
a marcha das obras, onele quer que elas estejam sendo rea- cada uma das 'localidades ci- Estanishní Romanowski § 1.0 - A açao flscallza- rial, em visita ao Museu do Remo e do Impeno.
lizadas, certificando-se de sua perfeita eficiencia, em be· tadas conte com mais de Deputado dora, que se processa na a-

'

neficio do' Estado e da coletividade. cinquenta casas e se locali·, Projeto de Lei do Deputado puração de atosou fatos pas-

Sel�á U'I11 governador que auscultará do povo as sua,,, zem em zonas agtícolas de Colodel sados, no' domicílio do con-

ne.cess1dade; que �om�)arecerá aos centos revendedores, ás I ::lativ� de�1si�ade� (;:emográ- O deputado João Colodel, tribuinte, sem'a designação
feiras e mercados, mteu'ando-se elos 'preçqs dos generos de la, I I1ca, nao dlspoem amda de, líder do PTÍ3, ocupou, tam· fundamentada e assil1ad�

meios da gente h'umilde do trabalho, procurando saber se serviço postal de qualquer . bém, a tribuna, para justi- pelo Coletor ou pelo Chefe

tegidos ou lhes negado direito a que têm diréito.
.

I natureza,. dificultando, as- ficar e apresentar projeto de da Fiscalização, lierá nula,

Será um governador que fará justiç.a ao individuo, sem sim, as atividades comerciais lei, que vai transcrito em § 2.0 - Nenhuma fiscali-

olhar a sua poslçao social, pod�ndo o pobre, desprote'gido, I e das próprias repartições seguida: zação será feita na escrita

nêle confiar, quando pretender o que fór justo e razoavel, I públicas, lá sediadas. Projeto de Lei contábil ou fiscal do cor�tri-
e para conseguí-Io tiver o necessario merecimento.

-

I
IV - Tendo em conta a Dispõe sôbre a fiscali- byinte, sem que da mesma

Catarinenses e patrícios amigos ele Santa Catarina, inadiavel necessidade de se- :Ilação fazendária e dá seja lavrado um laudo em

que amam' e extremecem a nossa terra! Tenhamos fé e relil atendidas as 10caHdade:; outras llrovidências. duas vias, ambas assinadas

confiança no prestimoso, ilustre e digno ddadão que a pa- .de $ANGÃO e MORRO Art. 1.0 - A fiscalização pelo fiscal e pelo contribu-

tl'iótica ,e providencial Aliaa:.ça formada pelos Partidos GRANDE,--no Município de fltiJ:.\tltá'ria corr�pete ,exclusi- inte ou seu. procurador,
Social Democrático e Trabalhista Brasileiro, apresentam ao Jaguaruna, apela esta·' As- vamente às repartições en- § 3.0 - O laudo lavrado

nosso sufrágio em as eleições de 3 de Outubro vindouro, sembléia, por solicitação - dn carregadas do. lançamento e, conterá a 'data e o nümero

para governar os destinos ele Santa Catarina e resolver Deputado Paulo Preis, se dig.. especialme,nte, aos fiscais e' do documento que designou
importantes problemas que muito beneficiarão, o povo. ne V. Excia determinar, no auxiliares de fiscalização, lo Iuncionário. Uma via - a

SUfraguemo's,4 nas uI'nas, com satisfação e orgulho, o menor prazo e aos j,ustü3 re· mediante ação fiscal _dire-
I segunda - ficará com_o con

nome querido do Dr. Francisco Benjalnim Gallotti, catari-. clamas de dois povoados que ta, no donlicilio dos �contri-
,

tribuinte, e a outra - a pri
nense cem por cento, cidadão ilustre, culto e digno traba- desejam o seu progresso, buintes. meira -- será encaminhada

lhador e honesto, alma de verdadeiro coestacluanJ,. de'Vo-1 'V - Na certeza de que V'I
§ 1.0 - A ação fiscal dire·· à repartição que determinou

tada á sua terra pelo amór mais enl'aizado, e revestida da Excia. ha de acolher o pre - ta_,_. externa e

permanente'j
a diligencia.

mais pur� e eIevada sincericl�de. e do patriótico desejo de ser:�e a�êlo desta ,Assembléia 'I cons�ste no compar��imento Art. ,�.o - Os autos .lavr�
bem servI-la, como o tem feIto ll1umeras, repetidas vezes. Leglslativa, anteCIpo, no en- do fiscal ou do auxlllar de dos ate a data da pubhcaçao

seja, o mais vivo reconheci- f.is.çalização no domicílio do desta lei, com inobservãncia
menta.' contribuinte, para orientá-lo -das nOl',mas aqui contida::;,
saudaçges cordiais. ou esclarecê-lo no cumPi-i-1 consideram-se insubsisten-

(a.) Braz Alves menta de seus deveres fis- I teso

Presidente cais, bem como pata verifi- ,Parágrafo U'nico. -:- Consi-
Salas das Sessões, 2 de a- cal' a exatidão das transa- deram-se anistiados os con-

gosto ele ;1955 ções sujeitas à incidência do tribu�ntes cujos' débitos para
'Paulo Preis il'l1pôsto, lavrando, quando cOm a fazenda estadual, quer
Deputado for o caso; o competente têr- originários de revisões, quer

Rede de água e esg'oto na mo. de multas, a tenham por
Cidade de Mafra § 2.0 - Todas ·as físicas ou causa a ação fiscalizadorr.

O ciep'utado Estanislau -Rd- jurídicas, contribuintes ou infringente às normas desta
manowski, do. PTB, ocupou a não, são obrigadas a prestar lei, clesde que' o lancamento
tribuna logo em seguida, pa.- as informações e os esclare- ou a 'intimação, ou· o aut;
ra justificar e apresentar o cimentos exigidos pelos fis.. de infração hajam sido ex-

seguinte: cais e auxiliares de fiscali-
- pedidos ou lavrados no 'cor-

Projeto de Lei zação no exercício de suas rente exercício.
-' Dispõe sôbre a Cons- funções. Art. 7.0 - Esta Lei entra

truçãO' da rêde de água Atr. 2.0 - Sómente quan·· 'em vigor na data da sua pu
e de esgôtos na cidade do designados, em 'documen- blicação, revogadas as dis-
de Mafra. to escrito e fundamentad(1, posições em contrário.

Art. 1.0 - O Estad,o obri," 1
firmado pelo Coletor ou PP,- �ala das Sessões, 1.0 de

ga-se a cllnstruir a rêde d·J lo Chefe da Fiscalização, ') agosto de 1955.

água e de esgótó no'Municí - fiscal ou o auxiliar de fis·
Deputado João Colodel

Aumento da gasolina - Es-'
irada. Lajes - Rio do Sul
O deputado Jorge Barroso

I Filho, do PSD, ocupou-se, em
! seguida,. d�_ tribuna, para te
cer considerações em tórno
do novo aumento da gasoli
na, e fazer veemente apélo
ao 90"ferno no sentido

.

de

lser, àtaId�aa as estradas de

1"l-�RlO do Sul.

•

OI s

Florianópolis, Sexta-Feira, 5 de Agôsto de 1955

Francisco

Leiam, diariámente, na 3a. pagma o

Comentál'�o do Dia.

"SEU" DAVID, _SE
DIVERTE·

tante de 119 cruzeiros e mais
trezentos :e oitenta cruzeiros,
um total de 499 .cruzeiro.:;
porque seu passageiro decla
rou que só tinha notas de
mil cruzeiros ..

Paulo Ferreira da Costa;
natural deste Estado, casado.
30 anos, cor preta, motoris

ta, residente à rua José Cân
dido da Silva s/no" no Es- Disse o queixoso, quando
treito, esteve na' DelegaCia regressava da cidRide de São
de Policia a mandado do CeI. José! na "'reta de Campinas,
Delegado da Ordem Politica' ao frear Q auto,. o sr. Davici
e Social, queixando-se-. de fOl de ,encontro do pai.'abri
que no dia 2 do corrente, o sa, partind'o··o, danelo-Ih';
individuo David � Carreirão, mais um prejuizo de uns doi."
residente á rua Major Cos- mil e 500 cruzeiros. Dirigin
ta, às 14 horas, no ponto de do-se à residencia do sr.

automdvél n, 1, fretou o ftu- Carreirão, pai de David, no

to de que 'êle Paulo é moto- Largo General Osario, este

rista, placá n. 23-0005, 1'0- prontificou-se a pagar todas
dando com e,ste das 14 até as despesas como sejà: fre

te ,parabriza etc. tudo no va

lor de 3.999,00 cruzeiros . I}

que ihdo óntem na residen
cia do pai de David, receber
l importância, conforme fi
cara combinado, e3te negou ..

se a pagar.

........................................0"••

LO,teria do Estado
Resul'ados de' onfem
1.843 _' Cr$ 300.000,00 _ Curitibanos
4.335 _ Cr$ -40.000,00 - Criciuma
2.148 _ Cr$ 20.000,00 _ Floria'flópolis
10.411 _ Cr$ 15.000,00

-

Videira

,

2.697· - Cr$ 5.000,00 FlorÍanópoUs

ás 2� horas, pedindo o mo

torista pelo frete mil eru

zeir'os e que no Balneário do
Estreito e em Capoeiras na

casa de mulheres suspeitas.
de Aurora, êle queixou-se,
pagou as despezas np mon-
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O dr. Ivo d/e Aquino, referindo-se à candidatura·

,do sr. Lacerda, ,teria declarado à imprensa:
- "Vamos ter muito trabalho para derrotá-Ia".

,
Lendo essas palavras, precedidas da informação

de ser fortissima a candidatura Jorge Lacerda, com
preendemos o que nela está, tal qual:

- "Vamos ter muito traqalho. para derrotá-lo",
. Que disse, com essas palavras, o dr. Ivo de Aqui-
no? Pelo que está escrito, disse que a cand,idatura
Lacerda é

.. �uito forte, que I).ÓS vamos ter muito tra':
balho e que vamos derrotá-lo!

-

Não há outra interpl'etacão. Se a candidatura
Lácerda f.ôsse fraquissima nó�, para de_l'rotá-lo, não
teriamos trabalho algum.

O ilu·stre ex-senador afirmou, ae forma inequí
voca, a sua certeza na derrota da candidatura La-
cerda:

' .

_ "Vamos ter muito trabalho PARA DERRO
TÁ-LO".

Pois"por incdvel que pareça, a inteligentissima, '

cultissima, logicissima imprensa paIacieira, frequen
tada por péritos na compreensão de textos, v-i-u e

m,ancheteou que o dr. Ivo de Aquino, com essas' e não
outras palavxas, confessara a deri'ota do dr. Fran"'
cisco Gallotti!!!

Não é mesmo de se lhe tirar o chapéu?
..

Pàssado o pleito, se o resultadó, digamos, for
, êste: Gallotti 160�OOO e Jorge '1.29.999, essa impren'sa
bem -poderá abrir manchetes assim:

"Venceu Lacerda, que no total de sei.ls votos há
quatro noves, enqua!1to que no de Gallotti há qua
tro zeros!"

Mal, muito mal, deve andar a -candidatura La
cer,da, cujos propagandistas, para sustentá-la, pre
cisam lançar mão desses expedientes que pressu
põeIJl a burrice universal dos leitores.

.Não estará essa quali,âade' mais do que evidente
nos que faz·em tais suposições?

.

,

Gostaria de vê-los, para ter a certeza de que �ão
bíp'�des! ,

.-

Gostaria de ouví.los, pa,ra sair das dúvidas: 1a
'Iam ou zurram.?

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


