
"Ofício n. 95/55
Hio de Janeiro, 3 de agós

to ele 1955

Autorizando a V. Sa. a fa

zer do presente .o uso que
bem lhe convier, aproveita
mos ainda o ensejo para re

novar a V. Sa. os protestos
rIa nossa mais alta estima'

RIO, 4 (V. A.) - 'o Supre
mo Tribunal Federal, em

sessão extraordinária, fir

mou [urlsprudencía sobre a

acumulação de aposentado
rias. O caso foi provocado
pelo engenheiro Artur Thom
pson Filho, funcionário da

Central do Brasil e contrlbu-

do ações .condenadas, por lei, como a polítícag'em nas re

partições públicas, comandada pelos diretores e sub-rés

ponsáveis? Por que a difamam, nas intrigas, nas menti

ras,'nas explorações mal, cheirosas, nas injúrias e calúnias

atiradas aos concorrentes?
.-

Para que. todo êsse repugnante aeêrvo de imoralidades

e ílegalídades, de. fraudes e até de crimes - se estão axio

mátíeamente certos da vitória?

Se a candidatura Jorge Lacerda está decididamente
vitoriosa, como apregoam seus prupagandlstas falados e

escritos; se o Povo barriga-verde, fana izado pelas virtu
des madurás . e verdes do discipnlo amado do SI'. Plinío

Salgado, morrerá de paixão c desgõsto se êle não fôr elei
to, como querem os fundos totalitários da Frente Demo

crática; se até as adesões ao dr. Francisco Gallotti, de ele- que a enodoam nas vergonhosas negociatas de cartórios,
mentos que representam milhares !J_e \ otos, nada slgnifi- de perdões de multas, de facilidades, financeiras, de rea

cam, porque só são verdadeiras as que interessam aos colí- dmíssões e reversões de funcionários ontem perseguldos ?

g'ados, mesmo que partam de pessoas sem título eleitoral; Por. que' a emporcalham no expediente humilhante e rapí
se os melhores informes, das mais puras fontes, garantem nante da substituição de chapas sofícíaís por chapas parti
fjUe os srs, Gollotti e Miranda Ramos até já pensam em eulares, em carros pagos com o dinheiro .do povo? Por que
Ilesist- d

-
. -

t
Ir as suas candidaturas, só pelo doce prazer de vo- a conspurcam, permitindo e participando em persegmçoes

�r nos srs, Lacerda e Heriberio; se toda essa propaganda totalitárias a adversários, negando-lhes até o direito de

l1ao_ é frut!) da imaginação, da fantasia e da mentira _ serem gratos a quem devem favores e atenções? Por que

::t��, os srs. JOl'g'e Lacerda e Heriberto Hulse são dois i a maculam de .hipocrisia, procurando despistar ,e esconder

Pll'ltos dolorosamente obtusos e aterradoramente· esca- a fonte universal e generosa do enxurro de' uma propa-
pos ao bom senso. .

I

ganda que todo o mundo vê e sabe de onde sai? Por que
, Se ambos, assim como os' trombeteiros dos seus nomes, a sujam na ilegalidade do uso e abuso de estações trans

estão de tal forma seguros da vitória, 1)01' que não espe- míssoras, que não podem favorecê-la? Por que a denigram
ram que ela os coroe limpa, lisa e--honestamentev Por que no financiado apôío a uma sub-imprensa já proibida de
a desmoralizam, atrelando-a à maquina ofíeíal.. azeitada atravessar as portas dos nossos-Iares? Por. que a negrejam
ara puxá-la à custa de dinheiro proibido? Por que a man- nos luminosos anúncios pagos pelo erário, direta ou tndt

c�m ao contacto curo imál'alidades admínístratãvas? Por retamente? Por que a corrompem, consentindo e aplaudín-

Ninguem turva ê envenena a água Iimpida de um co-

1)0, sabendo que vai bebê-la!
,

Só a poluem os_que, deserdados de educação moral, .

a

desejam, e sentem que ela lhes foge ao alcance! -

Se Lacerda e Hulse estão vitoriosos honestamente, por
que procuram a .vttorla jíesonesta? _

Essa, como as demais perguntas, têm resposta única

e lógica: a'il'tbos sabem que estarão fragarosamente derro

tados, irremediavelmente batidos, enxutamente rendidos,
se não recorrerem à corrupção oficial, à fraudulência, ao

, apô]o mas tetas do Tesouro, à coacção fiscal, ao negocismo
I

administrativo, em troca de votos.

I Mas, por castigo do's castigos, é o próprio pavor da vi

tória alheia, já' inevitável e fatal, que os impele cada dia

I e cada hora,.para o mais inglório dos fins: a derrota sem

'honra!

RIO-NOVA YORK
'NOVA IORQUE, 3 (U. P.)

- Chegou o primeiro avião
da Viação Aérea do Rio
Grande do Sul, "VARIG",
inaugurando a linha direta
Rio de Janeiro-Nova Iorque:

..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



_______Á���------------
-------,,----

6 sábado (tarde) - Farmácia Catarin ense - Rua
-4. Delegacia' .Flurestal Regional, Trajano.

,.

'b'
. . Gerente: DOMINGOS r. D.no sentido de COI sr, ao maxrmo pos- 7 domingo - Farmácia Cataríuense _:_ Rua T'rajano ..I.QU.INOsível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de ímpe- 13 sábado (tarde) - Farmácia Noturna _ Rua Tra.

pedir os desastrosos eteítos econômicos e ecológicos que &@preaentautjla: [ano.
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção Replilsental;õu Á. 8. L:'.rIJ.. 14 do�fngo __:, Farmácia Noturna _ Rua Trajano.
de todos os proprietários de terras e lavradores em geral, ILt��a' 3enador ullnt......0 __ .1° 20 sábado (tarde) _ Farmácia Esperança - Rua
parai a exigência do cumprimento do Código Florestal andar. Conselheiro Mafra

3 3', E t d Tel.: 22-6924 -- Rio d. Jan.iro., .' '..,.(Deer. 2 .793 de 2 -1-19�4) em todo o s a o.
Rua Ui de Novembro 228 ó� 21 domingo - F_armacla Esperança - Rua Conse-

Ql!JEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO 'andar laia 611 _. São Paulo,

Ilheiro
Mafra.

Nenhum-proprietário de terras ou làvrador poderá' 27 sábado (tarde) _ Farmácia Nelson _ Rua Fe-
proceder queimada ou derrubada de mato, sem solicitar, \SS'NAl URAS lipe SchmidtNll C•.,ttal .

com antecedência, II ne eessarta licença da autoridade f�o·
, 28 domingo _ farmácia Nelson

restai competente, conforme dispõe; o Código Florestal cin
Ano............. . Cr$ 170,00 S'chmidt.

seus artigos 22
-

e 23" respectivamente, estando -es ínn-atores Semestre Cr$ '�O,OO ,I O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias.

ít 1'" d' No Interiorsujei os a pena I..r. es.
Ano .. Cr$ '2')0,00 Santo Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe Sch-REFLORESTAl\�NTO Semestre Cr$110,00.midt 43 e Trajano .

E t· R t'
-

I "d d
..

n ti' Anúncio mediante "ontráto.), A' t' b I -

derâ I d
's a epar rçao, pe a re e e vrveiros ores .a s, em

Os ol'ieiD'lia, mumo não pu- _

'

presen e ta e a nao po era ser a tera a sem pre-cooperação, que mantém no Estado, dispõe de mudas e se- b licadoa, não serão de (Jlvidol.. via autorização deste Departamento. -,

mentes de espécies florestaís e de ornamentação, para ror- A direção. não le. r.eaponlal ilisa , Departamento de Saúde Pública 26 de Julhó de 1955.
lment

.

lt' 1
.

t
.

d fI pelos conceito. emiti do. no••-:-- '.
.

"

'.

A

'
, .necimen o aos agrrcu ores em gera, III eressa os no re 0-

tiiO• &lainado.. LUIz Osvaldo D Acâmpora _ Inspetor de Farmácia.
'reatamento de suas terras, além de prestar toda ôrieuCàção
técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob-
tenção de empréstímos para reflorestamento no Banco do INFORMAÇOES

'

Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. UTEIS
OS interessados em assuntos florestais, para à cbten- \ -o--

çâo de maíores selareclmextos 'e requererem. aatcrtzaçâa O le.itor _enco_ntl'ará., nillt•.co-
_..

. .

luna, Inlormaçoe. qua nec Ilta.de hcençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente II de ímediato :

I dirig�r.se à,� Agêncías Florestais Munleípaís ou díretarnen- .TORNAIS T.lefvu.
t • R t·

-

·t d' S' t' O t o 6
O Estado , ., 1.022

e a esra epar içao, SI ua a a rua an os . nmun n; A Gazeta ;............ 2.666

1 em Florianõp"'Us. Diário da Tarde ., " 3,679
Telefone' 2.470 Caixa Postal, 395.

'lIA Verdad8J·f·: : .}
....•... .. �'608l80. . . lJlpumsa leia. ' . . . . . . ...

AntÔnIO, Endereço telegrafmo: Agrisilva - P'lortanópohs, S. C. HOSPITAIS
--------.....--..__ Cartdadm

(Provedor) ,........ 2.114

l(portaria) 2.016
Nerêu Ramoa .•....... '.. 4.811

I
Militar ., 1,117

I
Síjo Sebost ião (Cala d.
Saúde) .... ,........... I.lil

Maternidade Doutor Car
. los Corrêa ., . . . . . . .. '.111

I CHAMADOS UR

I GENTES

I Corpo, de, Bombeiro.

I' Sérviço Lus (.R.clama-
çôes) .'.. . .. ... .. . . . .. 2 .•04

Florianópolis - Itaja{ - Joinville .....; Curitiba ! Policia .

(Sala Comissário 2.038
; Policia (Gab. Delegado).. 1I.lg,

I· COMPANHIAS D1í
TRANSPOR'J'liS

I' AÉREO
i'rAC 1.700
Cruz.. il'O do. Sul 2.600

-�-,--�",,----------_._,.��-_:_:_- hnair 1.651
A,Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga ViscondeVarig :."........... 2.125

Lóide Aéreo 11.'02 Ouro Preto).
Real ...... ,............. 1.118 A Casa n. 13 na Rua Silveira de SouzaScandinavai .•........•.• 11.600

A C o 1 3 R S t d S bHOTÉIS s asas n s, e na ua e e e etem 1'0
Lux ,.................... 1.021 Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)Magestic 2.276

t 6 14 C $ 18 000Metropol :........... 1.14.7 com o erreno x ,preço r ; ,00
La POil'ta ,. 8.32} Uma easa de material com o terreno 10 x 30 no inicio
.Cacique ,............... ���� da estrada do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$...���;:r� ::::::::::::::::: Ú7114o.000,00frd�al ;......... UiI A tratar com o Sr. Dot'il.lécio Soares ou o Sr. Sílvio

���I�� ..
,
.. ;....... ",', te ISonsini t

.

_ l_,.,.
,

INDICADOR PROFISSIONALlcomDRp·r<Rtl�Oc_a�;nRDouIEc·BsoBo�p:l.Slt�JOSs�.'1 MÁRIO DE LARMO Dr. 'Vidal Outra, filho· "

..
-. IA'"

a. .�.

tANTIÇÃO ,ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE -CRIANÇAS
.

R � F M Ê D I C O
! CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DE JANJlIRODRA. WLADYSLAVA, DR. I. LOBATO DR. WALMO ,ZO.....w. raneisco de AiIIII. e ns "l&ta .,

R ANÇAS I
.

,

I 'll'TLHO \ GARCIA· Ca&"l do Rio de Janelr" I CLJNICA DE C I .

. PEDIATRIA NEO-NATAL - DISTúRBIOS DO RICIK-W. MVSSl. lU, CLINICA .MÉDICA ADULTOS NASCIDO - ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS
, Doença. do aparelho rel,lutórlo DIJIIo.... pela r.eal.... !iaa' CARDIOLOGIA PREMATUROS - TRATAMENTO r. .1NAPilTENCIA INFANTILTUBERCULOSI elo.al ii_ Medld_a ila Ua!y"r- GontultÓl'io: Rua Vito!' I i Doenças Internas I (FALTA DE APETITE) - TRATAM.J!:NTO DA liNURISI NO-DR. ANTONIO DIB RADIOGRAFIA I RADIOSCOPIA ,Idade do Sr.,1I I'eles, 22 Tel. 2676.

• -

CORAÇAO _ FIGADO - TURNA EM CRIANÇAS 1il ADOLESCENTES � DISTúRBIOSMUSSI DOS PULMO.S Ex-I_terno por eoncar,õ ü lia- Horários: Se�unda., Qu..rtaa • hl..INS � INTESTINOS PS�COLõGICOS DA INFANCIA � ,JilNF1ilRMIDADlIS DA INF.1N,
_ .tDICOS_....,. Clrul'll'la do Toru ternldade-EléoIa Sexta feiras: CIA DE MANEIRA GERAL

CIRURGIA· JLíNICA ,Formado pela F.culdad. Nad.- (Senlco do Prof. OctAn.:l.... Das 16 às 18 hora.. Tratamento morlerno. da

f'
CONSULTóRIO - FELIPB 5CBJlIDT, 18.

G"RAL-PARTOS
. n,ai .de Medlcln., Tl,loIoclllta. drlrue. Lima) Re 'dê' R F l' B lo SIFILIS CONSULTAS - DAS 2 AS 6 HORAS...
fi I 1l�-IBterno 110 Serviço de C!rur.

SI nela: .ua e lp' b-
3erviço compl,t,q" ••p.cla!!· - l_oelrurllllAo do Bo••ltal M...

"Ia ". Bo.plt"'l L • P. .. mídt, 23 - 2° andar, .pt. 1 -

C It" R .. V'ct r I
CONSULTAS C/ HORA MARCADA: FON:I 11el

",do da. DOINÇAS D_ SDHO· .

rn Raa.». ."
do RI()� d. hu._ir:- TeI. 3.002.

' OUSU. ono - U.. I (}

I
RESID�NCIA - 'l.'ENENTE SILV.IRA, 110 (J'ON:a 1111)

RAS, COIb moderno. m.6todol •• Cura0 lIe ••ped.Uaaça. ,.Ia Médico 40 Bo,pltal II_
---_ Meire)les, 22. ATENDE CHAMADOS A DOMICILIO , -

'.

diarnÓltico•• tratamento. S. N. T. Ex-halera. I) .:1:·...11-
Caridade DR. UENRIQUE PRISCO HO�AliIO: DR. AN·.TONIO B'AT!STA DR. CLARNO G.SULPOSCOPIA - HISTRO tente 4_ Cirar,.a i. Pr.'. tJ,. DOENÇAS D" S'INBO .... '" PARAISO '

�
.

•...... '" Golmarlu (lUo�, .........,
.

Das 13 as 16. hora,II.,' JUNIOR GALLETTI
SALPINGOGRAJ'IA -,. _A v- .'

PARTOS - OPlIRAOO.S Oó
.. Radl�!�!�1I1 :o�s:.x...,earta.� Fo�:n��or·lipl Sdlmidt, II - Con.: Rua João Pinto n. lG, OpnaçõeB ��Joença. de S.. Telefone: ConsultórlO _". CLINICA IlSPIlCIALI);.,WA O. _ ADVOGADO _

Eletrocoalrulaçlo . .,... :&aI... .ultra' J Atend_ Im Iaor. in.re.... das 16,00 à. 18,00 h<'''Ir.I. nhoTa. - Clínica de Adultoa. I 3.415", I CRIANÇA! - RUi> Vitor l{e�relei, !lO.
Vlolc;ta e Infra Vumella.. Re•. : - !tua lI.tn•• JaDlor, Pela manhã .t.nde dià- Curso de Eapecia'uzlIllio no I R 'dA

. 'R ;r' 6 d
' Conlllltas dai" áI 11 har... iON.I: 1.'68 - Floríanópolb

Ccalultório: Ru. TrajaDO, D. 1, 80 - Fone: !lU
.

riamellt.' 11<' Ho.pih,. d, Hospital d,oi Snvido:l'e. d., lb,' .'

SI en<C1a: ua OS O
i Re•. a Cuna. P.d� IIlirlali'nÀo.·

1" andar - .diffcio· do lIol1t.pio.
DR R Resicf::���ti.. tado.

.
.

'

. I
Vale Pereira 158 - Praia 12:

ADVOGADOSHoroirío: Da. II t.. Iii .ora. - . YLMA CORRU
Rua: GeDeial BittliDcourt

(Servlço do' Prof.••:nano dI da Saudade - GoqueirO's.
.

,

Dr. IlOSS1. CLíNICA MÊDICA 101.
n. Andrade) ;' I -DR JOS"" MEDEIROSn Consultaa - 'Pela manlal 110

I DR
-

.. .I!< . .

Da. li li 11 Iaor•• -

....r.. CONSULTAS dá. 10 - 11 lilo· Telefone'. 2.6"lI. MARIO WEN VIEIRA'IUSSI ra_..
• Hospital d. Cliridad., .

.

-
. ADVOGADO

R..ldlDcial �""Dlia 'Trom- Rua TiradentEl � - rona U16
__ o -��- A tarde da. 1610 h. am dian- DHAUSEN - ADVOGADO -, Eaeritório , R8Iiéânciat

pow.U.... ' DR. NE'WTON te no conlultório á Rl1:& Nuna. CLÍNICA MÉDICA DB ADULTOS ,�Ilixa Po.tal 160 -+- ltaj.l Av. Hareilio Luz" 11.
DR. JbS� TAVAF.J:S D'AVILA Machado 17 :llquir,I\ •• Tira-I III CRIANÇAS jSanta, Catarina. , , Teletone: '-146.

'

EM! CIRURGIA GBR/.L dente�. Tel: 2766
. Consultório - RUI Joio Pin- i

.------.-----.......--------------DR. JúLIO DOm IRAe �
Doença. de Senhora. - Prado- I Re�ldencla - rua Pnudent., to, 10 - Tel. M. 769. .' D L D'VIEIRA ':�J:���IA� ci:g6�S�S1IRA�, logia - �Ietrlcld.d. MHiea lcoutlDl!O ·'CLINICA I Con�u"lta�: Dili • li • Ilorr�'l r,l auto aura,I.DICO - De cServiço ,Nacional 4. Doen, ConsultórIO: Raa Vitor .el- de . ResldenTclal· R8u� Batava. .1'6·

I.SPIi:CIALlSTA •• OLHOS,
çaa Mentai.. .

'eles n. !8 - Telefone: 1807. OLHÔS � OUVIDOS _ N.UUZ ,mor, 46. e. 2.1..., Clínica Geral

°TURAVTIDAOIlS..:.�TAORIZ.lIOGpA.�<!�T.•� Chele do Ambll�at o�' Bici;. di�;t��ulta.: Du li Iaor•••m
__
• GARGANTl. I DR NEY PERRONE' 'I Especiali:sta em moléstias de Senhoras e vias uriná-'

..., ·-v .,
ne Mental I

.

. ,. . DO", .' , , ,

Iatr.-VulIleUto - !iebllUI.�. - Pliquiatra do no.pJ"l -

_ Resl:encla: FODe, 1."!lI DR. GUERREIRO DA FONSECA MUND

111as. .' .

� i
Ultt.-So...

.

Colônia Sant'Ana ���NB�;��uA;ÀJiL}IÓ DI- Chele dQ Serviço d. OTO!tI- I Formado p"la Facnldad. Nac!- Cura ndICal das ll1fecções &lludas e cro�icas. do(Tr.ta•••te Al. 11•••lt,.ce.
COllvulloter'_pia p.lo, 31oitro- l GEs'l'lv8 _ ULCERAS DO _S- NO do Hosr-ital de Flori.nópoli. naol d. J.:.�dicina Univartidad,! aparelho llenito-urÍIlário em l\mbos os seX08.o..eraçae) , choque • carduUiol. lnlt'.lin '�ra- I " Possue a CLINiCA OI APARI- do Brasil . _ .

. .' .Allllo-retlllo",oJJ1� - M.e.lta i. pia Malarioterapia 'P ..

ico,.oitr_y.
,. TO.'\L\GO B DUOD.NO. ALIR-. LHOS MA-S O·D1ilRN·OS PARA

.

RIO DI J' "o.1IIRO

I
Doenças do aparelho Dt.1resuvo e. do sistema ••rvo.�.Oculoa - lI04ar•• r

·

.......t.·
.". .' ..

GIA DERMATOLOGIA • CLI 1. '. a.L� •

ti. Ot.-IUIl.l.rl.,.l.1oc (tale.' CONSULTAS: "'.rç.� e �Ilj�
I

-

NICA G.lRAL
-

TRATAMENT" da. 001lNNÇÁS Aper1eiçoamente na "Ca•• da' Horário! 10% ás -12 e 2% ás õ. "

•• Ilata••) ,tu dai ,lli b U Iiora�. P_..;'
DR UJLIO PAUPll'Z

da ESPEClALIDAD.I Saude São Mi�u.l". Consultório' R Tiradentes 12 _ 1Q ADdar"- Foue:(maulll) ,
." J. . Consulta. - p.ls manlll.o Prol. Fernando Pauhno . . ,

d Bo::'l0 �:� 'II' l. 1" .tor.. '·1· Rua Anita Garib.ldi. I'IQU._.. FILHO HOSPITAL, ' Interno por I ""lOS do S.rnço 3246 _•• I. ar... , de General Bittencoun.
.

' .

À TARDR - dai • a. 1 - I' de Cirurgia R'd '. R L d C ti h 18 (CháCon'llltório: - Ka. Vitor ._i- RESID1iINC1At J.UA :&OQ,li'."t'a,! Ex l;tterno d. 20· .nfermar�& no CONSUVrORIO Prof. Pedro d. Iour., _

eSI enC1a. . acer a ou n o. -. J cara
r.l.. III - ,"on_ 1871. 139 Te1.290l

le
ServICo d. rl!ostr.0-enterolo�la I CONSTTLTORIO _ :a.a .01 Estaj!'io por 1 ano n. ".ater- 40 Espanha) - Fone:. 3248.R... - Ih. Slo .;Jorl' Ii �

_.

.

._-- da Santa Casa do RIO de Janalfo ILHEOS' O! I nid d II I"
.

T71.�.'0"" "11. ' '. DR. ARMANDO VALI- (Prof, W. Blirllrdinell�). )
I RE�ID;NCIÁ ,�r.upa Sell- Prof. Ot:vto iI}Qr���e� Lima ...., I • 811mB ..... 1II11111J111ii1111i

DR SAMU....L FONS:acA
.

RIO ÓE ASSIS I AuCUtrso 'Ide) ueurololl'la (1 roto Imidt nO 113 T;;J. 2165 Interno por ! _no do p. nto
.

• .. s regesl o .

1
SocorroCIRURGUO-DIlNTISTA

'

DOI Serviço. de Clinle. l.f.lI.tH I Ex interno do HOlpita� matn- -
,.,

R"I t N I-Clinicl - Cirllrii. - Prot••a da Aulltêncl. MunIclp.1 .I'II�· nidade V. Amaral. DR. ANTON�O MONIZ . NIgPE�ii",O�tLT" IS au r-an e apo" IDent'ri. I pltal, de CaJ'l�ati. I DOENÇAS INTJ:KNAI' DE ARAGÃO
CLt

T
A !-:y '.'

Ralo. I _ IlIfra.V_rv.lIl. CLINICA IltDICA DI C1UN· Coração. E.tõmalo, Int"ülio,· .,' DOENÇ.�S DII _,I1Nl:!OJ�L\S .

Coa.ultório ••••Id"'cial ... OAS :. ADULTOS flllado I, vial bililulI•. :ala., na- CIRURGIA TRJllUMA10LDGIA C�NSUL'l�S:. �o HOlpltal �. I
.

.

d .._.. d 1 - Álerrt. - .'

I rio. - útero.

'1
.ortop.dia Carldad., dlaflam.ntl du 8 !U

RUA 1llarechal Deodoro ...fern.a o ....... .' ,.,. I
'

J
-

Pi to 18 10 ....

T.lefon.· II.' Conultlírlo: Ku. Mun.. .a� C"naultóriol Vito! ."in!••
'
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'
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A It�OBllIARtA "MIGUEL. DAUX"

INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

EstADÔ\�

VENDE_,

&g:NISTÉBIO DA A�BICULTukA, OSERVIÇO FLORESTAL

I'

DJli:LEGACIA Jo'LOREs'tAI, ___
REGIi)NAL

.

Â,DMINISTRÁÇ.i.o
U J\CÓRDO" COM O ESTA1JO �1� 1 Ked.�io e Oficina., à r'I�al. ��2n.:. selheíre Mafra, n. 160 _ .....

S.4.NTA CATARINA- - ex. Postal' UI.
A V I S O Diretor: RUBilN.J J. RAMOS.

/

Uma casa Ampla, construída em um terreno de

20x19,50, localizada no centro da cidade, sendo parte fi·

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

Cr$ 800.000,00. Negócio urgente,
-0-

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

Preço \;1'$ 300.000,00.
.

-0-
-,

Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito

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

Preço Cr$ 220.000,00.
-0-

. u'm? casa de madeira' lecem-construida, pintada a

óleo, localizada em um terreno de 20x25. Negócio urgem
te. Preço C1'$ 95.00.0,00. Estreíto.

-0-

Uma casa de material, localizada num terreno de

10x500 sito a rua 14 de Julho, Estreito. Negócio urgente.
Preço Cr$ 140.000,00.

'

-0-

Uma casa de madeira reeem-construida- ainda não

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

Coqueiros. Preço Cr$ 180.000,00.
-o�

Uma casa a Rua Conselheiro Mafrll.,
-0-

Uma casa a Rua Fernando Machado.
/ -o-

Uma granue casa com terreno, em Santo

Preço Cr$ 150.000,00.
-0-

Duas casas de madeira, localizadas em, um terreno

de 20x28; de tamanhos diferentes, situadas junto a Es
cola de Escrita e Fazenda da Marinha, no Estreito. Acei
ta oferta, Negócio urgente.

!

Viagem com segurança
e rapidez,

80 NQS CONFORTAVEIS MICRO�ONIBUS DO

RAPIOO ,<SUL-BRASILEIRO»
-0-

Três magnificas lotes na praia do Bom Abrigo. Pre

�o Cr$ 170.000,00, Ull

r
.'

-0-

Quatro lotes no centro da c!dade. Preço •.........
Cr$ 550.000,00.

Agência: Kus Deodoro esqui:Qa:da
Rua Tenente Silveira

-0-

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

-0-

Um lóte de 10x34, a rua Tupinambá, Estreito. Aceita
oferta.

-0-

Uma ,casa situada na Praia do Bom Abrigo, e um Ia
te anexo, com onibus na porta. Preço, Cr$ 150.000,00.
Ven de-se ã casa ou o terren o em separado. I BA�CO de

C.�f�ITO POPULAR

I', � AGRICOlA' I I

-.
.

Rv.o;d�, 16 .

". I

fLOmANOPOLIS -sio..e!.f6.r'M, .

-0-

Duas casas de material, situa::as no Morro do Ge-
raldo, tendo cada casa seis peças. Preço das duas .

Cr$ 150.000,00. Facilita-se pagamento. � f·
ioo... •

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

/

Davando com Sabão"

"V'ir·aem ES]JeciÇllidade·
da Gla. TIIIIL INDDS'BI'AL�JoID,11I8. (lI_rea· reulstrada) .

economiza-se .jemp.o.:a e dinbelro
,

- ---,.." _.

. ,
'"�---'-�------ -�-���----�---......- ...

---------------------=----��-------------.------�

\

I
I
t

FARMACIA DE PLANTA0
i'

Mês de Agôsto
"

Rua Felipe

s x
/'

.!lparelhà'-ll1D moderna, e-completa. para 4ua\quer ex.,__

radioló,IM•.

Radiogranaa e radioscoplas.
Pulmões .e-coração (torax).•
Estomaro - intestinos- e. figado (colecistografia).
Rins e bexiga' (Pieloguafia.)"" ,

Utero e anexos: Histero-salpingografia com insufla
ção das trompas para diagn6.."Iticb da ,esterihd3.de.

Radiografias ,de ossos em' geraL:
-

Medidas e:fai.as- dos diametros· ,da bacia para eríenta
ção do parto (Rádio-pelrimetrta).

Díàríamente na Maternldade Dr. Carloll Corrêa.

VENDE-SE AS SEGl,JINTES PROPRIEDADES

DR_ ANTONIO GOMES DE
ALMi:lDA

\.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO

Sociais
�

Parque
")

RIBEIRO COUTO

Tem, o ar sinistro, com seu parque obscuro

O palácio do rei atraiçoado.
Se sopra o vento, há um grito de esconjuro

ÁS_vozes do arvoredo misturado.

Dir-se-ia .que por trás de cada muro
-

Ainda ;(spreitam os olhos do atentado:

Será para um' momento o gesto duro,
O' ferro erguido, o peito, atravessado..

(

À noite, ás vêzes, há uma luz sozinha.
Já se sabe que são almas penadas:
O rei sai a passeia com a rainha.

O sangue lhe escorre das feridas
Explica certas rosas encarnadas

.

Que florescem no parque ás �scondidas.

N. da R. - Êste soneto, publicado no Diário de Noti

cias, do Rio, foi escrito pelo autor, atualmente Embaixador

do Brasil na tugoslávía, na cidade de Sofia, numa tarde

chuvosa, com febre; mal refeito de uma ,pneumonia e alo�
[ado num hotel que fica em frente �o antigo Palácio Real,
nêle misturando diversos "complexos balcânicos" e instin-

°

tívas lembranças históricas. O resultado de tais componen
tes foi um dos mais bélos dentre- todos os sonetos de Ribei

ro Couto. 1955.

ANIVER�A'RIOS ieo Dr. Anizio Dutra, integro
- Juiz de Direito de São .Fran-
-ísco do Sul.DU. JOSEFINA SCHWEJ

DSON As muitas homenagens qUE
he serão tributadas por tâc

Pl'azeil'osamente registamos .ígnífícatíva data, O ESTA,

na data de hoje, o aníversá- DO se associa, prazeírosa
rio da exma. srà. dra. Jose-I

mente.

fina Schweidson, esposa do

sr. Jacques Schweidson do

I
MENINO PAULO ltOBERTO

alto comércio local. SII,VA

A' distinta clama aníversa- ,

riante que, por suas elevadas . TranscOrre nesta data, c

qualidades e pela dedicação aniversário natalício do' ga
elo posto que abraçou, con- lante menino Paulo Roberto
quístou lugar destacado na Silva, Filhinho do sr. Altine

sociedade catarinense, ver- Silva e d. Neomésía Santana

se-a, estamos certos, cercada Silva.
ele carinhosas manifestações O aniversariante orerecerr

'de apreço e simpatia pela e- 10S seus inúmeros amíguí
levado número de amizades e .ihos uma lauta mesa de do-

admiradores. -

À muitas homenagens, res
peitosamente, O ESTADO se

associa.
_ menino Altino, filho do

sr. Zedar; Perfeito ela Sílva
- srrPaulo Barbosaj

._ sra. Helena Solon Ra-

.ies e guaranás.

FAZEM ANOS HOJE:

SRA. J. Á. MEDEIROS
VIEIRA

Transcorre hoje o aníver- .nos, esposa do sr: dr. JOã0
sárío atalícío da exma. sra. ;-l'ogueira Ramos.
Ornllda Schorff Medeiros -, sr. Antônio. Pedro da

Vieira, Jornalista e 'professor Silva Medeiros, residente em

da Eséola de Aprendizes Ma- Laguna ;:
rinheiros.

. ,

_ sr. Albertino B. Ma-

chado, comerciante;
_ sta. Juract'Vieira;
- Sgt. Silvio Cambruzzí,

lo Exército Nacional, servín
do no Q. G. da 1. D. /5a.
- sta. Jeanete Terezinha

tos felicidades, Junto à exma. Kormann., filha do sr. João

família. Jorge Kormann e de sua ex

-rna. sra. Maria C. Kormarm.

DR. ANIZIO DUTRA - snra. Acly da Veiga F'a-

Deflue, hoje, o antversàrto ] ria', esposa do sr. Hilton Ca
. natálício do nosso conterrâ- braI Faria.

As inúmeros demonstrações
de estima e amizade que .a i

distinta d'amá aníversáríante
receberá, nesta data, associa
.lmo-nes �,eSipeitosamente,
formulando' os melhores vo-

Com ·a, Bi·blia na; M'ã9
«No LeOAcu·ID')

SÁBADO, G DE AGôSTO

Eis quê esto� á� port� e bato; se alguém ouviç a minl.la
voz e abrir a porta, eu e':Qtrarei e ceiarei com êle e êle co

.

migo. (Apoc. 3:20). Ler Apoc. 3:14-22.

OLHANDO para um' quadro célebre, 'que representa
Jesus batendo à porta- de' uma casa, um menino perguntou.
"Papa], por que ninguém vem abrir a porta para entrar?"

Incapaz de dar uma resposta satisfatória no momento, o

paí res1poo.deu "Não sei, meu filho." ,

Depois de alguns instantes o gurJ exclamou: "Eu sei,
papaí! É porque a famíliâ mora v-o potão e ninguém ouve.
as batidas de Jesus."

.

Cristo 'vem a nós mas não ouvimos seu delicado batel'
" .

.

porque estamos no porão.' Tantas ocupações· e tarefas diá-

rias, tanto interêsse em riquezas é fama, tanto témpo gas
'to 'em divertimentos, impedem�nos de dar as boas vindas a

Jesus em nossas vidas e 'gozar da sua companhia preciosa.
Cristo se aproxima�de nós todos. os dias. Que vivamos

hOj e no andar superior para que'ouçamos ,suas ba tidall e

estejamos prontos a responder o seu chamado e abrir nos'
sos corações para que Êle entre e viva conosco.

ORAÇÃO
"

PE Santo, nós te agradecemos Jl bendita dádi:t:a de Se
sus Cristo. Ensina-nos l);' aceUã.-Io e alegremente recebê-lo
em nossos corações para que' ítle seja o companheiro dti
nossa vida de hoje em ,diante e·para' sempre. Amém.f ,

"

. PENSAMENTO PARA O DIA

Abrirei hoje a porta de meu coração para que Jesus
,entre em minha vidá!

Levy Silva (Brasil)

11m camlnbo DOVil má.ssa fria
. I'

o'!!!!!I���er�ç! d'��1Iete�1!10���!!!��]n�1
cem urna nota de sobreaviso á população informando

-iue nova massa
..
de ar frio está em caminho do nosso,

país. .

Ficam assim alertada a nossa população a quem

igualmente previnimos que os cobertores de lã, as ma

.has para senhoras, homens e crianças, os tarlleurs, os

manteaux de' pele e lã continuam a ser vendidos na a

'nodelar com grandes descontos.

.c(jmliilut· da
.�

;Da campanha de 1955, ANO DA SEGURANÇA, com

:que a SUL AMERICA comemora o 600 aniversário de
sua fundação, faz parte a distribuição gratuita de
500 _mil "Cartilhas da Segurança',' aos ginasiancs e alu
nos dos cursos clássico e científico de todo o país.
Suas úteis lições constituirão a base dos exames de

SEGURANÇA (privativos para 'aquêles estudantes), com
valiosos prêmios aos 50 primeiros colocados. Os alunos
de ginásios e colégios não precisam preencher o cupão
abaixo, pois receberão a "Cartilha da Segurança" nos
próprios estabeleeimentos de ensino. \

'GEOGRAFIA E HISTO'RIA
Instituto Pan-Americano

WASHINGTON, 4 (U. P.)! As reuniõ.es tiveram in í-
I

- o Secretário de Estado cio a 25 de Julho corrente·e
informou como está compos- durarão até 6 de agôsto. O

-

ta a delegação dos Estados presidente da delegação dos'
Unidos que irá à- Cidade do Estados Unidos é Paul C.'
México participar da Sexta Daniels; servem como- vice
Assembléia Geral-do Instí- presidente o dr. Preston E.
tuto Pan-Americano de Geo- James, da Universidade de
Jl'afia e História; da sétima Syracuse ; o dr. Robert ,H.
reunião de consulta pan-a- Randa ll, e o dr. Arthur P._
ner icana sôbre cartografia; Whitaker. Serve como assis
da quarta reunião de con- 'tente especial do presidente
sulta pan-americaua sôbre lo sr. Simon H. Wilson, do
Jeogl'afia; e da terceira 1'e-1 Escritório de Assuntos ln
mião de consulta pan-arne-: ter-Americanos da Secreta-
:icana sôbre história.

!
ria-de Estado. _ I

-

_ ,;-. ..

SEGURANÇA
fund"àa em 1895

'

Sul AlllerieaVIVA COM

COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS DE "IDA

;-�o:-:::,:: :,::o�,�;::",o::'-
.

I endeiece éste cupõo à "Sul Arnartco : (Pi·
vls âo do Eoxpediante, da Produçõo do S. I,'

I Coixa PoS\I, 971 . Rio de Janeiro)

I, Nome :-:
'

: ;

I

.....,l------� I
I
I

CUPÃ0 PARA

A REMESSA DA

"CARTILHA DA

SEGURANÇA" Idade
'

..

Auxiliar de escritório
,

Competente

Rua ..

Bo·iuo Cidode, ,

..

Estado

"08speia�os" �e um, colé�io
, . Universitários. em ,Belénl

dias, com uma medida vio
lenta que não se coaduna
com a tradicional hospital i
dade paraense.
Na tarde de ontem, quan

ao forte aguaceiro caia sô
bre a cidade, os maristas

despejaram dos alojamentos
rue ocupavam ós universi
cários de Minas, Ceará e Pa
raíba. Suas roupas, maletas,
camas, etc., -foram colocadas
\0 corredor, parte delas se

molhando, enquanto os quar
.os eràm1 fechados, a chave.
Os estudantes declararam

'estar sem dinheiro para' pa
gar a hospedagem em hotéis
e foram apelar para, o co

mandante do CPOR, para
que lhes desse abrigo. Por
outro lado, os maristas de
clararam que há alguns dias
haviam prevenido os rapa
zes para. que procurassem
outro local, de 'vez que ne

cessitavam os comodos .para
as aulas que hoje se iniciam.

DR. E. MOENNICH

coso

Cirurgião-Dentista
AUSENTE ATÉ SETEMBRO

---------------�------

HOJ E NO NUVENS RADIOATIVAS
6 DE AGôSTO

A (lata de hoje recorda-nos que:
_ em 1645, os holandêses que ocupavam a Vila Formo

la de serínhaém, sob o comando de Samuel Lampert e

).)sme de Moncheron, capitularam aos pernambucanos de
Vidal ele Negreiros e PaJlo da Cunha Souto Maior;

_ em 1788, foi estabelecida a Real feitoria do linho
.ãnhano, por determinação do Vice-Rei Luiz de Vasconce
',03 no lugar em que foi fundada a cidade de São rl'eopoldo,
:10 Rio Grande do Sul}.

'/

em 1825, foi proclamada a Independência da Bolí-

lia;

MELBOURNE, Austrália, Bretanha por via aérea para
b

- ,

4 (U. P.) - Os fisicos da fazer o seryaçoes na irra-

Univers ida.de de Melbourne diacão cósmica.
informaram que continuam Segundo disseram os físi- Precisa A MODELAR
circulando em torno dá ter-' cos, as nuvens atômicas cir- .

-O' F-RIO' 'M-ATA'-ra as nuvens radioativas cularn a uma altura de 6.000 ,

'

produzidas pelas recentes Ia 10.000-metros e a película I �. PAULO� 3 ev. A·) -

explosões atômicas verifica- I ultrasensivel, que chega de A onda ,d: frio já começ�u a

das nos Estados Unidos e Londres de quinze em quin- fazer vítimas nesta capital.
que sua radioatividade é Sll- ze dias, apresenta uItima- �uatro pessoas faleceram
fi-cient,emente elevada a pon- mente defe'itos proclu,zidos em consequência da brusca
to de afetar as películas fo- pela extraordinária rádioa-' queda de temperatura. Dois

tog-,ráficas trazidas da Grã- tividade dá atmosfera. indigentes foram encontra
dos mortos na' rua, é mais
dois o foram em seus barra-

em 1826, travou·se o combate de- Caraguatá, na

1anela Oriental do Uruguai, tendo os brasileiros sob as 01'

lens do Major Antônio de Medeiros Costa derrotado um
� .

'orpo de cavalaria oriental de Claúdio Berdum; e' o Capi-
,ão Gabriel Gomes Lisbôa-derrotou uma Divisão de Cor- VENDEM-SE

"JORNADA POLAR" .','ientin03 aO mando de José Lppes, em Toropàsso;
.... Vende-se por motivo de viagem, móveis de quarto

_ em 1828, na barra do Rio iN�gl'O', em Manáus, foi aS- com colchão de mola. Uma radiola para 12 discos, com BUENOS AIRES, 3 (U.P.)';!
;assinado o Governador Militar, Antônio Aires Bararina; 180 discos. Tratar na Rua Ãlvaro de Carvalho n. 2. Preço -,- Neva, práticam;ente;, eni-

_ em 1855, verificou praça, como Grul1iete, no Corpo de ocas·ão. todo o territóriü",âl'géntind;
:te Imperiais Marinheiros, aquele que viria a ser um herói __ ..! ,

,,,. ,_, ...... .__ a tal ponto', que- o termo �

lacional-Ma-rcílio 'Dias;'

'I O VUlCA-O DE VALDIVIA "jornadà polar" já se con-
_ em 1946, os Sub-tenentes e Sargentos do Exército, ,-'.' verteu em lugar comum.- A

:ervindo nesta Guarnição Militar ele Florianópolis, fun- VALDIVIA, 4 (U. P.) ---' que duas criánças perece-' temperatura' -de 11 graus
laram a Associação Civico�Militar "Marechal Guilherme". In;;endios de vastas exten- ram asfixiadas e cinco pes- centigrados abaixo de zero
:!;sta Associação obedece ao tríplice aspecto civico cultural- sões nos b�sques tornaram SOaS desapareceram. Reve- foi re'gistrada em 'Sllutiàgo
�eneficiante. Ainda gu�rdamos na lembrança as brilhan-. mais angustiosa a...siluação lou-se que novo vulcão esta- deI Estero e 10,3 e'm Túcumâ
Ges comemorações civicas levadas a efeito pela Associação. de milhares de habitantes ria em atividades a 2.500 ondeé os a�iricllltoreg_ temem
,�o comemorar.,.se o seu 90 aniversário de organização da pl'ovincia chilena de Vai- metros de distância do Ri- perder fi totalidade /de suas

:)_ueremos, dêste humilde cantinho apresentar nOssas con- divia, a qual vem padecen- ninahue, mas não foi a no- colheitas.
'

gratulações com a Cla.sse formulando os melhores votos de ,do da violenta erupção dos tLcia confirmada, Os danos
franco .progresso. vulsões Nilahue. Rininahue

I
à agricultura e ao gado, são

ANDRÉ NILO TADASCO e Choshuengo. Informou-se incalculáveis. .'

-FALECEU O iÉc�. .

NICO
RIO, 3 (V. A.) - Na ci

dade de Salvador; vítima de
acidente, ao ajustar o apa

.

rel!,1O .tl'a�smissor. da Rádio
IrterFlacionáL ,do Brasil, de
cuja estação' naquela capi-

-, .,

tal era encarregado, teve
m6rt'e instantânea o 'técnico
Ang,elo de Souza La. Porta .

E'ra .conh'ecido rádio-amador
e sua e,st'ação tinha Q prefi:"'"
xO "LPY SEIS-FU" e a "PY
UM·ARE", no Rio, onde
também possuia uma· esta
ção transmissora .

A \ ENTU,RAS DO ZE-MUTRETA

\, f

'��-
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'1 ESTREOU O AVAl NO CAMPEONATO - 4 X 1 SOBRE O BOCAIUVA, ANTE-ONTEM, A' NonE - FERNANDO (2), BOLA0,
NllTINHO E RODRIGUES' MARCARAM OS GOLS - GRANDE DESEMPENHO DO GOLEIRO ALCIDES QUADROS ARBI

TRAGEM - PRELIMINAR - RENDA �í��,V.f�f.��:��?::::�:
AVAÍ x BOCAIUVA 0'10 TEMPO I Biscoito que mal podendo lwaldir

nada deixaram �,de--��omeu, Rodrigues e .Jair. daI e 10 no final. Zacky,
Auspiciosa sob todos' os No primeiro período da' mover-se no gramdo, trocou sejar, o mesmo sucedendo

'

ARBITRAGEM por jogo violento foi expulso
aspéctos foi ã estréia do es- luta foi patente o equilibrio

!

de posição com Jair. Sem a com os atacantes. O estrean- Com altos e baixos fun- da cancha no final do jogo.
quadrâo avaíano. no certame de forças, s�ndo de lo�var-I �eç�! principal do ataque, te Coca, a aquisição �ais 1';- clonou no apito o sr, Laur� Boa arbitragem de Euclides
citadino de futebol profis- se as atuações de Alcides, Justamente a que construía cente do Aval', embora nao jantos.

'

Pereira; que se revela desde
sional, o que se verdfícou na Fausto, Vivo e Niltinho, de I a qnasí/ unanimidade dos

noite de ante-ontem, no está- um lado" e Biscoito, Romeu, [ataques do aurl-celeste aa

dto da F. C. F., presente re- Bonga e Braulío, de outro. I Marinha viu-se impotente
gular público, Biscoito; 'pelo seu íoao rá- para evitar as arremetidas
Contra o Bocaiuva que vi- pído, ínfíltrador e t�cnico I

do .quadro "azz�lrra" que
ILha precedido de uma bela era o alvo das atenções de I aSSIm ponde caminhar tran

conduta frente ao Imbituba, "torcídas". Alcides; 'na altu- quilo para o final.

quando empatou por zéro a ra dos 12 minutos {oi deli- Marcou os tentos na fase

zéro nos domínios do grêmio cantemente aplaudido pela derradeira o extrema Fer

interiorano, r!! Avaí, pode-se assistencia ao defender uma nando, em .ambos os lances

dizer que se rehahilitou am- cabeçada de Romeu. Foi de grande feitura, o' primei
plamente dos seus ínsuces- uma intervenção como .pou- I ro num "sem-pulo" e o se

soa no Torn-eio dos' Clás- cas, tendo o guardião "co- I gundo de cabeça, aos.r If) e

sícos "Nelson Maia Macha- lored" executado um salto IU5 minutos, respectivamente.
do" e demonstrou que para espetacular para aparar no .Nos instantes finais Bolão

os jogos futuros estará aptu' 3010 a pelota, cercado por, e Fernando. perderam oca- juem estiver realmente capacitado, caso contrário inútil

a jogar de igual para igual todos os lados pelos avantes 'sióes preciosas para -dilatar apresentar-se.

I dOs interessados deverão dirigir-se por carta sob o ti-
com os melhores conjuntos boquenses, o marca 01'.

do Estado. Coube a Niltinho a honra Reage o Bocàiuva que
.ulo CORRESPONDENTE para esta redação indicando no

Saliente-se aqui o traba- de iniciar a marcha da con-I ataca, buscando igualar o me, estado civil, gráu de instrução, empregos ocupados

lho do dr. Celso Ramos Fi- tagem, aos seis minutos de 'marcador. Aos 23 Minutos, tivesse realizado um traba- rretençôes, etc.,..
.

lho na presídenciae do téc- ações. Atacando o Avaí, o Jair corre pelo' seu setor e lho condizente com o seu GUARDA-SE SIGILO ABSOLUTO.'

nico Carlos de Campos Ra- jovem meia viu a esféra em centra alto em direção ao grande .cartaz, . revelou qua- -

mos (Leléco) na orientação Iseus pés e não hesitou: ar- arco, dando oportunidade a Iidades, esperando-se que Moça para- Escri_õrio
técnica do clube azul e bran- ! rematou forte. e indefensa- Rodrigues para em sensa- frente ao Caxias, pelo Tor- Precisa-se de uma moça para trabalhar em escriíó-
co, auxiliados 'por' 11m' grupo I veImente, apanhando de sur- cional cabec

..
ada burlar pe- neío dos Clássicos o "ás"· .

I 'h I
"

- .lO comerCIa, e que ten a a guma pratica. Exige-se re-

de bons avaianos, Tu'd-o está.
I
presa o veterano guarda-va- la única vez a guarda de 'AI- cricíumense :

possa demons- ,

:erências. Dirigir-se á rua Tirad_entes n? 7.
sendo feito por Celsmho e 'las Luiz. Um gol espetacu- cides. trar suas verdadeiras apti- _

seus auxilíares no. sentido lar. O desempate não .tardoú. dões, :-,

de recuperar' o "quadro' que . Logo após Romeu perde Aos ,26 minutos, num ata:·.- N� vencídoz.enquanto pou
tantas vezes

- 'se cobriu c, de" 'uma boa ocasião pura empas que pela direita, de fóra da de movimentar-se na can

g'lóriás: 'ae'ntrl} �",{ora aos �ar, arrematando alto. área, Bolão atirou rasteiro e' cha, Biscoitó assombrou.

seus d��tinios: .:.,... '
.... ' 'I'ermina o primeiro tem- marcou, tendo falhado no, Bráulio não realizou seu [o-

O ll'-iiin;fo�-" d� ante-ofitem pe : 2xl, pró, Avaí., lance o guarda-valas Luiz. I go costumeiro, decaindo no

diante=de- um adversário'te- SEGUNDO TEMPO OS MELHORES l final; o mesmo acontecendo

miv'el' n�r, l�J11 escore um O panorama técnico' do
,

Salientamos no vencedor: com Romeu e Bonga. Jair

tanto exagerado, dlz- bem jogo mudou completamente 10 desempenho do "keeper"
I ten.to,LI

fazer alguma coisa.

do trabalho ef-icieuté de Lé� 'la fase final, quando o Alcides, que foi um assom- Guido e Nenem' esforçados.
leco. Vimos uma aefesa' for- -\. vaí assumiu a ofensiva pa- bro, merecendo também fi- Os demais· fracos.

tíssi�a; embÓ�a -Com Wal- :a assim conservar-se até o gllrar como o melhor nó 'OS QUADROS
dir 'atuando melo gripado e- lpitO fhlal, conquistando gramado. Nilt�nho destacou- AVAí - 'Alcides, Wal-

Danda contundido no cuper- 'llais dois tentos e perfazen- i se na ofensiva; com um tra- dir e Danda; Fausto, Vico e

cílio d�reiio ainqa mais sem :lo o restlltado de quatro ibalh� técnié? ?OS melhores. �oéa; .F�rnando,. Alípio, Bo
o concurso tão valioso do cutos a um. O recuo bo-: Na lInha medIa, gostamos IaO, NIltmho e Dtlson.

meia Amorim, -que se encon-, luense pude ser explicado
I
mais de Vico, como quasi BOCAIUVA -:Luiz, Bon

tra lesio�âdo. � '.
"

�om a contusão do valoroso
I
sempre o seu lnelhor homem. ga e Paulo; Guido, Bráulio

......._ .h � ;...•••••••'*;oo �.":�."'.�-••••-.-.-_.;. .1" Fauslo excelente. Daildà e .e Nenem; Carriço; Biscoito,

"Entrega I' �E····-a;S-�······g
..

·,.....-·_··r·�··a·;;I···m··
····· ·

·a· ::...... '--V E NO:E-S E
,

Vende-se uma Propriedade em Capoeiras, .medindo
de frente, 34 mts e de fundo' 558 mts. Sobre a mesma

.

� :Faixa Branca FLORETE FEMININO -
�cha-se construida uma casa de material (nova) em per-

. TORNEIO EM JOINVI-I feito estado de conservação, medindo 'a referida 100

LE - Trl:!psferido do sá.: I Pela primeira vez, na his- rnts2, sendo as dependências seguintes: - três (3),
bado último'pal'a o próximo, tória de Santa Catarina quartos g-randes, uma (1) sala de Visitas, uma (1) sala

,o torneio. ,promovido· pelo duás equipes femininas, d�) d� jantar, uma (1) c?pa, unia (1) cozinha e parte Sani-

Clube At.lético', Operário, diferentes clubes e acrescido tarja 'completa com, agua encana,da. . �l-,

�_""'-;'-_-:.J

realizar-se-á na tarde do üind'à .êsse fato de o de se-
f, !.dém da casa �o�sui a referida p.ropriedade, uma. " �a as -

próximo ,dia seis., rem de diferentes ,cidades K:!bnca para Beneflclam�nto de Madeiras e

construo,
,....

,

PHOVA DESEMBARGA-" defrontar-se-ão 'nu�a prov� ,-ção de M�v�i�, tendo a mesma em �eu interiQr os sequin- Alug�_!ll:s: _du_a:s sa�as _Jla:
DOR NELSO'N N-U'NES'-- d g' D

.

fIo I;tes MaqUl11arlOs' - 1 Serra de Fita 2 'I'upias 2 Fura ra EsclltorlOs, a Rua: Vital
,< '

'.' e es rima. a eqUIpe - � , .

.

. .' ,
-

lVI ", II 4
GUIMARÃES r' danopolitana participarão Qelra�, 1 Serr� Cu'cldar, 1 Plell1a Galopa, 1 Torno de 1 ene es, 2.

Foijnstituida, parate�t.r,e� is senhoritas Nivea Mar-, MadeJr:-l de Lei, 1 Torno de ·Ferro, uma Serra Tiéo.-Tico Tratar na mesma.

mtes, da Capital e de J-oÍn-, qt{es Nunes, Stella Vieira da 'e 'um esm<:ril. Todos os maquinários são motorisados. CASA MISC.LANIA dt.tl"l-

vile, a taça DesembargadOl;' Rosá. e Janice Maria da Sil- I � Tratar na Firma Russi, Leite & Cia. Ltda, sita/ao buldora dOI! RádJoa R.C.A.
Neíson Nunes Guimarães, va. I Cais Frederico Rolla, esquina Pedro, Ivo' Ol] pelo Telefo-' 'VI VaJ uI

.J

taça essa que será disputada ESPAD ELETRICA _ll-:If)��:G94. Nesta.
' ' tor,< v ... D�

em tres anos, Mu·ita justa Estreará ,em-Joinvile, a es-

"u
·
'.' ,••••�•••�,••••••••••••••I

�a�����aag:zq'u:u:e�tiP�'::�' �:d: ;l��;�c�'a�:�'��;�:e�:�. SIDa de 'Icuear flJu eas. �s.a
ilustre homem público, .re- adquirido pelo atual coman-I ASSElVIBLÉIA�.GERAL EXTRAORDINARIA "

cCl1temente arrebatado ao do da Polícia Mn�tar, para o Pelo ..presente� ficam, convidados os senhoi'es adonis-
convívio da sua família e Curso de Esgrlma ,dessa

I'
tas desta sociedade a

comparec,erem à assemblêiif geral
dos seus amigos um grande Corporação. "

. extraordinária, a realizar-se na sede social, em São, João
amigo da esgrima, em cuja PROVA DE VETERANOS i Batista, município de Tijucas, às 10 horas �do dia 10 de
g'estão �a Secretaria da Se- - Nas. tres' armas 'duelar-.ISetembro p. vindouro, a fim de deliberarem sôbre o se

gurança se crjou e oficia li- se-ão, os vetei'anos ,joinvi- 'guinte:
sou õ Curso de Esgrima da lenses' com os desta Capi-, Ordem do Dia
Polícia Militar, tendõ ele' tal que levará alguns ases 1 ° - Modificação dos Estatutos da sociedade;
patrocinado o primeiro' en- da esgTima catarinense tais, 2° - Eleição d� nova Diretoria;

Icontro esgrimistico havido como Nelito, Tenente Hugo, 3° j: Assuntos -d-e interêsse soCiaL
entre Joinvile . e Florianó- Capitão Gilberto e Tenente São)oão Batista, 2- de Agôsto 'd'e -1955.
polis. Ruthes. I Dr. Cesar Bastos Gomes - D-iretor-Gel'ente.

���t�l�,'�t-i-�o�o��'�a�a�'

• Floranópulls, Sábado B de Ai}usto de 1955 .

/
--,------------

Camp-eonato de Amadores
TERÁ LUGAR, HOJE, NO ESTÁDIO DA' RUA BOCAlUVA, A SEGUNDA RODADA '00- CAMPEONATO CITADlNO DE

,
AMADORES" CONSTANTE DAS PARTIDAS SEGUINTES: POSTAL TELEGRÁFICO X VEND,AVAl E IRIS X TAMANDARÉ.

PREÇO' UNICO - CR$ 5;00.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0••••••••••••••••••••( ••••••••••••• 9�••••O••••Q�@•••••8••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.

,"O Estado- Esportivo-'�
CÕ"M"Ül\ii"TRfO"'N):Õ-ivfAi-OSCULO

PRELIMINAR já como o mais promissor
dentre os novos do quadro
de árbitros- da F. C. F.

Foi vencedor da partida
»relimínar disputado entre
)s conjuntos de aspirantes o

Bocaíuva, pelo escore de 3 a

l. O Avaí atuou incompleto,
.om 8 homens na fase' íní-

RENDA

Rendeu a noitada a quan
tia de Cr$ 5;390,00.

Antiga Firma ele representações com escritório nesta

;iclade necessita de UM BOM CORRESPONDENTE COM

'bEDAÇAO PROPRIA -para início imediato.
Oferece-se boas condições de' trabalho em geral >I

'PÉROLA RESTAURANTE:
" (Estreito)

Armando H. da Silva, proprietária do. Perola Restau-

ante, sito no Estreito, comunica aos seus distintos clíen
:;es e amigos, que reassumíu � direção daquele estabeleci
aento e que, contínúa a dlrigi-Io pessoalmente, esperand:
nerecer a preferência, com que sempre foi distinguido .pela
ua num�rosa clientela.

.

,

Estreito, 26-7-55.
"

______
'

to

Dr. Cesar Batalha da Silveira

Cirurgião Dentista
Clinica' de Adultos' e Crianças
Raio X

Atende com Hora Marcada.
Félipe Schmidt 39 A Sala's 3 e 4

Pronta

Com o já famoso teclado FaCit em 2 fileiras ..
_ DISTRIBÚIDORES PARA STA. CATARINA

CASA FEERNANDO, LTDA.
Rua Saldanha Mai'inho, 2 - ex. postal, 467

Fone: 3878

Telegramas: "Canan"
FLORIAN06POLIS

MAIS DOIS JOGOS SERÃO REALlZAD'OS AMANHÃ EM- CONTINUACÃO AO CAMPEONATO DE PROFISSIONAIS DA· CI=
DADE, NESTA CAPITAL: AT�EHCO, X GU�tRANI E EM HENRIQLjE LAGE: rMBITUBA X TAMANDARÉ'

"

CINE ,SAO JOSE
As 3 - 7,30 - 9,30 horas.
Dale ROBERTSON

Jeanne GRAIN - Adolfo
ACOSTA em:

CIDADE DO MAL
'I'echnicolor

No Programa:
Cine Noticiaria. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura' até 14' anos.

r,fllill
As 4,3.0 -'--- 8 horas

Tyrone POWER - Piper
LAU�IE - Julia ADMS
em:

AVENTUREIRO DO
MISSISSIPI

'I'echnícolor
No Programa:
Atual. Atlantinde.. Nac,
Preços: 10.00 .; 5.00.
Censura até 10 anos.

As 8 - horas.
Dale ROBERTSON

Jeanne GRAIN em:

CIDADE DO MAL
No Programa:
Cine Noticiario.

Preços: 9,00
Censura até 14

Nac.

4,50.
anos.

As 4 - 8 horas.
10) Noticias da. Semana.

Nac.
"

'

2°) FRANCIS NA ACA
DEMIA - 'Com: Doriald O
Connor

3-0) DESAF,IO Com:
Scott Brady em technicolor

'1°) ALIADO MISTERIO
SO 1/2 Eps.
Preços: 7,00 - 3,50.
.Censuia ãté 10 ano&

um.Q-
As 5 - 8 horas.

Raridolph SCOTT - Da
vid Ó. BRIEN em:

'

ALMA DE RENEGADO
Technicolor

,
No Programa:
Repórter na Tela. 'Nac ..

p'reços, 9,00 - 4,50.
Censura até 10 anos.

As - 8 ho·ras.
,
Sensacional seriadO com

pleto em 15 Eps.
Tom NEAL Judy

CLARK _:_. Forrest TAY
LOR em:

DISCO VOADOR
No Programa:'

:rai;agen� do Brasil. Nac .

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

Viagens· nlHÉTA�
FLORIAN6pOLlS. ':...._ RI1J Ás 3�.
FPOUS.-s, PAUlO�IIIO ," 4a�.
"POLIS;!. CUIIITIB/\,..RIO -AÓS:SABS,

SERVIÇQS':AÊ,��C>S'.�·.t
GRUZEJRQ ;DD:.·SJJt;-- -".' -+,'. :"';.--;'�;-i"::'�"'-<-' ,:.'·�;...,",-,._r

.1

Selos para
coleção
VENDEM-SE

Hotel Majestic - quarto
nO 21 das 8,às 10 _ e depois
das 18 horas.

Compra-�e
Terreno ou

_

casa velha
imediações do centro.

Informações na A Mude":
lar.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



J�DEf2}DA !n�m"�t"n�,n, �UlZO }�IR�TO DA 4" '�U:dO.� f'õr de di.I,1J!:E�O D� 4".�man'�dfi!m:.l Y''[''N''O -8PRIMEIRA VARA DA Co-, quantos bastem para satis-
VARA DA COMARCA DE reito, ate final sentença. VARA - FEITOS DA FA- te, sem oposiçao ou em-

MARCA DE FLORIANÓ- fazer a obrigação, ficando
FLORIANÓPOLIS. Protesta-se por todo� .os ZENDA PÚBLICA DA C�- bargos de

.

espécie aIgu-
MAGNIFICA RESIDENCL'\

1
POLIS desde já nomeados pelo su- Eaital de citação meios de' provas em direito 'MARCA DE FLORIANO- ma, quer legitimar sua pos- ! REA CON"TRUIDA deEdita.! de citação com o plicante, .bens imóveis' do

O doutor Manoel Barbosa permitidos. Dando-se à pre- . POLIS se, nos termos do art. 550 do com A

lt d

Q

R a Feli-azo de trinta dias devedor situados na comarca
de Lacerda Juiz de Direito sente o valor de Cr$ 2.200,00, EDITAL -:QE' CITAÇÃO Código Civil. Para ditos fins 309m; s�d�all� na u

OP�o�Jtor Manoel Barbosa 'de Pôrto Alegre, Capital do' da 4a Vara da Comarca de para o efeito do art. 49, do COM O PRAZO DE TRIN- requer a designação de .dia peF��il���_se p�rte do paga-de Lacenfa, Juiz de Direito Estado d.o RIO Grande �o Flor ianópolis .capital do C. P. C., com os documentos TA (30) DIAS e hora e lugar, para a JUS-
t

-
-

da 4a. Vara em exercício do Sul. E SI o pagamento na.o Estado de Santa Catarina, juntos, Justiça. Florianópo- EDITAL tificação exigida pelo art. m��'a�'ar com o proprietário \cargo de Juiz de Direito da for_efetuado na forma �a CI-, na forma da lei, etc. lis, 17 de agõsto de 1.954. O Doutor Manoel Barbo- 455 do Código de Processo
Dr. Guerreiro da Fonseca.la. Vara da cidade de Flo- taçao pede se proceda a pe- Faz saber' aos 'que ,o pre- (Assinado) Paulo Henr'ique sa de Lacerda.._Juiz de Di- Civil, na' qual deverão. ser

rianópolis, Estado de Santa nhora mdependente�ente de
;ente edital de citação com BIasi � Assistente. �m a reito da 4a. Vara - Feitos inquiridas as testemunhas

Catarina, na forma da lei, novo �an?ado: feita nesse
J prazo de trinta (30) dias dita petição foi proferido o da Fazenda Pública da Co- adiante. arrolad�s. Re�uer,etc. caso a intimação para a con-
virem ou âêle conhecimento seguinte despacho: A. A marca de F'lorianópol is, Ca- outrossim, depois de feita a

Faz saber aos que o pre- testação .no prazo e na for- .

pOI' parte de conclusão. Florianópolis, pital do Estado de Santa justificação pessoal dosI b nverem, que,
sente edital de citação, com n:a da ei, soo pena de reve

José Eugênio Homem, na 20-8-54. (Assinado) Man?e] Catarina, na forma da lei, atuais conf'rontantes acima
o prazo de trinta dias virem, lIa',t�do medI,ante �arta pre- ição de usucapião em que Barbosa de Lacerda. �ubm- etc. mencionados, bem �o:n0, �9ou dêle conhecimento tive- catória ao �UIZ.O �I':,el a qUE

:equreu perante êste Juizo, do os autos a.conclusão, re- Faz saber aos que o pre- representante do Ministério
l'em, que, por parte d� J?s.é toc�r por dtstríbuição .da re-

.he foi' dirigida a petição do ceberam os seguintes despa- sente edital de citação com Público, e por edital, com o
Maria Ferreira, lhe fOI dir i- fend� �o:narca, f'ícandc

teor seguinte: Exmo. sr. ar. chos: Defiro o requerido na o prazo de trinta dias virem, prazo de trinta dias, se
g ida a petição do teor. se- também .1l1tImada, para o

Juiz de Direito da 4a Vara, inicial. J)esigne o sr, escri- ou dêle conhecimento tivé- g_undo o § 10 do art. 455
guinte: Exmo. sr. dr. JUIZ de mesmo fim, sua mulher. P�o- da Comarca da capital. José vão dia\ e hora para a rea�i- rem que, por parte de JOÃO do Código de Processo Ci
Direito da la. Vara: Diz Jo- testando por t�do� os me��f, Eugênio Homem, brasileiro, zação da audiência de jus- LUIZ MACHADO, nos au- vil, dos interessados, ausen
sé Maria FeI:reira, brasílei- de prova �m direito admiti-

casado, lavrador, residente tificação requerida, com a tos de ação de usucapião tes e desconhecidos, todos
1'0 solteiro, agricultor, resí- dos, especJalme�te exames

10 distrito de Ratones, desta intimação das partes e o dr. que requereu perante êste para acompanharem os terde'nte em Jacarepaguá, Dis- pei-iciais, depoimento pes- �omarca, por seu assisten- 40 Promotor Público. FIo- Juizo, me foi dirigida a pe- mos da presente ação de
trito Federal, por seu advo- soal sob pena de confesso,

te que esta subscreve, bra- I�ianópolis, 28-8-1954. (As- tição do teôr seguinte: usocapião, depois de terrni
gado abaixo assinado (doc. �nquirição de testemunhas,

s'ileiro, s0:P'eiro, advogado, sinado) Manoel Barbo�a de Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direi- nado o prazo dos ed�tais,junto) que é credor de Ro- Juntad.a .d: novos doc.ume�- recebendo' a� citações na Le- Lacerda. Sentença: VIStOS, to da 4a Vara desta Capital. por meio. da qual devera ser;maguera Basseda, casado tos, arbitramentos, precato- 'ião Brasileira de Assis- etc. Julgo por sentença a João Luiz, Machado, brasi- reconhecido e declarado o
com Júlia Basseda, êle co- r�as etc., tudo no caso da a- ;ência, nesta capital, vem, I.JUstificação de fls. e fl�., em leiro, casado eomérciário, dominio do suplicante. sobremerciante e ela doméstica, ,:a? ser contestada: pede lhe

com o devido respeito a V. que é requerente. Jose Eu- .residente e domiciliado em
o. aludido. terreno, flc�ndoambos brasileiros, os quais >�Jam os autos feitos com

exci•. , expor e requerer o gênio Homem, af im �e que Campinas, municipio de.Sã.o CItados, ainda, para no pra-l'esidiam nesta cidade, à rua VIsta antes do despacho sa-, .

t . Q 1897 a I produza os seus devidos e José, 'por seu advogado adi- zo legal apresentarem ad 'f'
- ,egUll1 e. ue, em . , ,Conselheirú Mafra, mas atue nea 01', para especi icaçao

sra. Júlia Maria da Silva, 'lega,is efeitos. Expeça-se ante assinado, vem, na for- cofitestação e para seguiremalmente em lugar ignorado, das �r?vªs, conforme for �e- ;>01' falecim..ento de seu ma- mandado de citação aos con- :na dos artigos 454 e segu in- a causa até final sentença,pela importância de cessarro, em face -� que e a
rido Manoel Domingos da finantes do imóvel em ,ques- tes do Código de Processo sob as penas da lei. Da-se aCr$ 30.000,00, por aval cons- legal a contestaçao. Com � Cunha entrou na posse que tão, bem como ao diretor do Civil, expor e requerer o se- esta o valor de cinco miltante da inclusa promissó- valor de Cr$ 30.000,00, vai .,

t' h' f'd ., Sel'vI'çO do Patrimonio da ,winte: a) O suplicante, por cruzeiro para os efeitos
.

Ia 111 a seu re en o marI- � " '

ria, vencida e não paga. Em esta acomppanhaddaf d� 3 dto- do, de um terreno, sito 110 Uníão e ao doutor 4° Pro- si e por seus 'antecessores, fiscais. Termos t;m que. P.face da circunstância acima cumentos. . e erlmen o"
. vr, d R t s' motor Público na q'ualidade ha mais de' trinta anos, vem Deferimento. Sobre estam-. , .

1 d
.

Ih lugar alzea o ,a one , '
,referida, a citação pois só Flonanopo.hs, 8 e JU o

dêste municipio e Comarca, de representante do Minis- possuindo, continua, mansa pilhas Estaduais no valorpoderá ser feita na forma de 195�. (Ass.) C.lamo G_- .!om sessenta metros (60m) tério Público e da Fazenda e pacificamente, uma area de três cruzeiros e cincoen-estabelecida pelo art. 177, 11. Gal�ettI. (�e_los a.fmal). �n, je frente que faz ao norte, do Estado, para' todos con- -1e terra, na localidade do 'ta centavos, inclustve a taxa
M ��_ _.,... �b-_-_-.J"_-_-:"I do C. P. C., valendo essa 't dita yetIçao fOI proferld.o

.:!om José Angelo; fundos no testarem o pedido, querendo, 3apé, sub-distl'ito do Estrei- de S. P. Estadual, devida-citação, para todos os têr- ,) segumte despach?: �. C.o- Travessão das 900 braças ao no prazo da lei. Outrossim, to, neste municipio; b) Que mente inutilizadas. Floria- Dr. VODstant'I"OOmos da causa. Nel]tes têr- mo requer. Flonanopohs. I t d t citem se 'pór edital com o �ste terreno tem as se- oópolis 14 de J'unho de
'

I B ,u; ex reman o a oes e, -, ,-

/" .' .

.mos, e como não lhe foi pos- 18-7-55. (Ass.) Manoe ar-
30m Romualdo Domingos da prazo de trinta (30) dias, guintes confrontações: limi- 1955. (Ass.) Dib Cherem. O· tsível, até esta data, efetuar bosa <1e Lacerda. � para que Cunha e, a lesté, com Ven- os interessados incertos, ci- ta-se pela frente, com a Es- Testemun.das: 10) Ffancis, Ima OSPelos meios amigáveis a co- chegue ao conheCImento de

I D' d C h taca-o essa que 'deverá ser :rada do Sapé, numa exten- 'o Sampaio brasileiro ca- MÉDICO CIRURGIÃO. . �es au ommgos a un a; . � , ,brança em apreço, apesar de todos man?ou expedI� o
Que há mais ou -menos 35 feita na conformidade do dão de 63 (sessenta e três) 3ado, operário, residente e Doenças de Senhoras

o haver tentado, vem, p<€la P!eSlmte edItal que sera a· J,no�, a referida sra. Júlia art. 455, §, 10.:ao Có'd. d.e metros; de um lado com ter- Jomidliado em Campinas, Partos _ 'Operações - Viaspresente, propor contra o fixado no lugar de costume
\1

.

d S'l a t d fa Processo Civil 'Custas afi- cenos de. Tertuliano da Con- São Jos'é 20) José Nicolau Urináriasd d t t
-

e ubll'cado na forma da lei ,ana alva, n es e -

. ,"..
t

-

d
.

.

"
. .

1 f
.

I to
eve 01' a compe en e açao p

.

.

tecer, transferiu a posse que nal. .Flonanopohs, 24 de ]a- :eição, numa ex ençao e Ounques, brasIleIro, casado, Curso (e apel' eIÇoame 1executiva, na forma do art. Dado e passado nesta CIdade
t' h d't t. nel'r'o de 1955. (Assinado) l64,50 (cento e sessenta e 'omerciante residente em � long'a prática nos HospitaisFI

.

'I'
.

t 111 a em 10 elreno, ao
,�,298, ite� XIII do Código de ie onanopo IS, aos vm e

I' t Manoel Barbosa de Lacerda luatro metros e cincoentá 3apé neste Municipio Na de Buenos Aires.
.

d Ad' Ih d "up Ican e que, como aque- ',� ,
,

, .Processo Civil, pelo que pe- dIas o mes e JU .
o o ano

t h d' I'uiz de direito da 4a Vara :entimetros) metro,s; pelos dita petição foi 'proferido CONSULTO'RIO: Rua Fe-.

t
. a sen 01'-8, vem 'usan o ·co- ,

,. .

.de muj respeitosamente a v. le mIl novecen os e c�nco lt' d _ t. E para que chegue ao co- 'fundos com terrenos de \) \teôl' seguinte: _ A. lipe Schmidt, nr. 18 (sobra-
,

'd d' t
. '

E (A ) H mo seu, cu Ivan o o, e c." .

.excia., seja serVI, o expe Ir e� a e CI_nCO. u, �s. �. Que, essas posses' foram nhecimento de todos, man- Constatino Alexandre Es- t conclusão. Fpolii 14/6/55. rol. _ FONE 3512.o necessário edital, para que g:no LUIZ Gon�aga, Escn
iontInuas mansas e pacífi- dou expedir o preseI1te edi- tuq, nUrlla extenção de (Ass) Manoel Barbosa de HORA'RIO: das 15 ás 18se proceda à citação, no sen- vao, o sl�bscrev!. (Ass.) Ma-.
ca, sem quaisquer oposi- tal que será afixado n.o lU-

__[47' 50 (�uarenta e se�e) 'me- Lacerda" Subindo os -autos 10ras.tido de ser pago o débito a-- ooe.l Barbo.sa. de Lacerda.
Q'ar do costume e publIcado tros e cmcoenta centImetros "

cOI'clllsa-o recebeu o se-
-

.

t d 1 V Gões; Que, assim sendo, es- � " 1cima referidú; deu"t"ro -de�vill-- JUIZ de I?u.·eJ o
__ l1- a:, ar�l

lla forma da lei. Dado e pas- metros; por outro lado com 'XuI'IIte despacho: desig'ne-se'
.

.

C f �á o s-uplicante, por suces-
�te ..e..4JJatro horas, com os J u- �n: :xerclclO. ;

011 er� com (

;;ão;
-

na posse de dito ter- :sado' nesta,. ·cidade de Flo-', terrenos de Joaquim Gop- o Sr. Escrivão dia e horaros respectivos, custas e l.lQ- 1rlgmal. �y�mo LUl,z Gon,
l'eno, há mais de 50 anos e !'ianópolis, aos vintt oito ça)ves Padil�a" numa éx- para a justificação, cientesnorários -

de advogado, êsteE' �aga, Escl'lvao do Clvel dn
dias do m.ês de ]'aneiro .do I

tencão, de 155 (cento e cin- 's pal'tes I'ntel'essadas e oluer, agora, legitimá-la, nos •
-- " .na base de 20%, sob pena de la. Vara.

têl'illoS do arts. 550 e 552, ano de mIl novecentos e cm- coenta e tres) metros, sendo Dr. 40 Promotor Público.
io Código Civil. Nestas con" quenta e cinco. Eu, Walde- : que a área total é de Fpolis, 15/6/55. (Assinado)
dições; requer a V. excia. miro Simões de Almeida, es- 8.770,93 (oito mil setecentos Manoel Barbosa de Lacerda.
que, na conformidade do crivão designado, o subscre- 'e setenta metros qnadrados Sentença de fls, Verso.
que dispõe o art. 455 e se- vi. (Assinado) Manoel Bar-

I
e noventa centimetros) m2; Vistos, etc. Julgo por sen

�uintes do Código de Proc. _bosa de Lacerda, juiz de di- ; e, como o_suplicante, por tença a justificação de fls.
'Civil, se proceda em dia, ho- reito da 4a Vara. Confere, si e por séus antecessores, e fls, em'que é justificante
ta e lugar--designados, com com o originaL O escrivão, I possue o mel1cionado ter- joão Llliz Macha·do, afim
3itação prévia dos srs. dr: Waldemiro Simões de AI-. reno tal qual se acha- supra,- de que produza os seus devi-
Promotor Público e o Domí- llJeida. 'descrito, há mais de trinta dos e legais efeitos. Expe-
nio da União, para a justi- ca-se mandados aos con-

ficação "initio litis" e todos - frontantes do imóvel em

O;e;���e�Otopr�:e:SOtes��:u� Dental Santa apoloo-Ia ;�lt�Sl:ã�� �:�iÇ�O�� a;a�!�
nhas: José Roque Damásio

. ',�
'\

monio da União e ,do Dr.
e' Venceslau Domingos da

.

.. .

__, Promotor Público, na quali-
Cunha, ambos brasileiros, 1)1' da de de representante da
casados, lavradores e resi- ARTHVR ANTONIO MENEGOTTO Fazenda do Estado e do�Mi-

C O N V I T E dentes em Ratones, que com- Rua: Tiradentes, n.o 20
.

nistério Público, para todos
O Presidente ,do Sindicato dos Jornalistas Profissio, parecerão independente de FLORIANóPOLIS .

contestarem o pedido, que-
nais de Santa Catariná, reconhecido pela CARTA de 18 dE intimação, feito o que, jul- I�endo, no prazo da lei. Ou--
Maio de 1955 do sr. Ministro do Trabalhó, Indústria e Co- r gue V. excia. por sentença a trossim, citem-se, por edi-
mércio tem o grato prazer de �onvidar as autoridades, af· jlTStificação, mandar citar, tal, com o prazo de trinta
demais entidades de classe, a imprensa falada e escrita, Of pessoalmente, os confron- (30) dias, os interessados
jornalistas profissionais e os ses. associados, para a sessãc tantes e, por editais, no pra- incertos, citação -essa que
solene de posse da sua primeira diretoria e dos membro� zo da Lei, os interessados deverá ser feita na confor-
do conselho fiscal é seus suplentes, cujo ato se '1'eali, incertos para, se, quiserem, midade com o art. 455 do §
zará ás 16 horas de sábado próximo, dia 6 de agôsto. cor- corítestar a presente ação de 10 ,do Cod. de Proc. Civil,
rente, à rua Tenente Silveira, 69, séde da Casa de Santr.. usucapião, no prazo da lei' Custas afinal. Florianópo-
Catarina. e seguirem até final, ria !is, 21 de junho de 1955.

Florianópolis, em 3 de agasto de 1955 qual, se pede seja declarado (Assinado) Manoél Barbosa:-

(a) MARTINHO CALLADO .HJNIOR o domínio do suplicante sô- de Lacerda. Juiz de Direito
PRESIDENTE bre o aludido terrel10, pros- da 4a Vara. E para que, che-

gue ao conhecimento de to
dos, mandou expedir o pre
sente que seí'á. afixado no

lugar do costume e publica
do na formá' oa. lei. Dado e

passado nesta cidade ,de Flo
rianópolis, aos vinte e dois
dias do mês de julho do ano
de mil novecentos e cincoen
ta e cinco. Eu, (Assinado)

'EVONI te- Vinicius Gpnzaga, Escrivão,
'0 Subescl'eví. (Assina.do)
Manoel Barbosa de Lacerda,
Juiz de Direito da 4a. Vara.
Confére com o original

O Escrivão
Vinicius Gonzaga

PRE' •VESJlBUtIRfS-
,

PARA AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIA,
MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA..

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

3661.
'..

Início das aulas: 1 de setembro.

SINDICATO DOS JORNALISTAS, PRO
FISSIONAIS DE SANTA CATARINA

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA
'Cirurgião Déntista

Consultól'Ío: RIl'1., D. ,Jaime Camara, 9
Horário: S�gunda 'h�\l·ta' e Sexta feiras das 8 às

horas
j
�'-- - --

Terça e Quinta feira, (las 14 às 17 horas
Atende à noite exclustvamente wm l1Õra marcada.
Capoeiras: Terça e Qu'tnta feira, das 8 às 11 horas

. Sabado, das 14 às l7'horas.

ESPECIAlIZADA EM ARTIGOS DENTARlOS
Estoque permapente dt! todos e Q.uaisquer artigo,

toncernentes ao ramo

,EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES
mos para pronta entrega

,

Aceitamos encomendas de PLACAS E,..:>!\1ALTADAS
para diversos fins

ATENÇÃO; Aténdemos
Protéticos do Interior pelv
AÉREO e POSTAL
COM A CHEGÀDA DE GRANDIOSO E MARAVILHOSO

ESTOQUE DE MERCADORIAS-

/
.

'os senhores Dentistas e

Serviço de REEMBOLSO

_
O Centro de Irradiação

Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20JO à rua

Conselheiro Mafra, 33 - 2°
andar.
I ENTRADA FRANCA

a c I T E
Agência

de

Pu blicidade
..... PeNal, &a

l'l.rl:o.a6.....
..... cu......

EMPREGADA
, pí·ecisa-se· para cozinhar.

e arrumar eUI· casa de duas
pess03:s sem crianças; á rua

Conselheiro Mafra, 135 "
Sob. '

Pag'a-se bem.

DIVóRCIO E NOVO CASA ..

MENTO
Proc-esso legal, rápido e

sigiloso, no exterior. Con
sulte sem compromisso, o

Escritório Juridico e Admi
nistrativo. Caixa PoStal -
4231. Rio de Janeiro.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Sessão elo dia 3-8-55
.

que, Sê ele acha que não i desde a sua primeira legls
Presh:lência: vereador Ar- existe matéria porque os srs íatura, vem obedecendo o seu

mando Valéria de Assis vereadores não apresentam. critério normal que é, de 20
Secretarias: Haroldo Vile- nínguern melhor do que (\ sessões contínuas. Quanto

la. e Walter de Oliveira Cruz vereador do PDC, lídimo re- aos demais argumentos, sem

por: Nazareno Coelho presentante dos Interesses do importancia pará os nossos
Iniciada a sessão, foi. pelo povo, póde apresentar pro- ouvintes, não convem citá

secretário 'lida a ata da ses- jetos que visem o bem estar los. Sobre o mesmo assunto
são anterior que toí.aprova- desse mesmo povo. Infeliz·· falaram ainda: Jupy Ulis
da. Expediente: Nada cons- mente, Carmelo Faraco foi séia, Haroldo Vilela e Líbe
tava. Livre a palavra, fez uso fraco nos argumentos. rato Carioni. A questão de
da tribuna o líder do PSD Si não há sessões, come, ordem levantada pelo vereá

vereador Antonio Apostolo podem as diversas comís- dor pedecísta, como não pa

para solicitar a aprovação sões: justiça, rínanças, etc. dia deixar de ser, foi rejei-
da casa, de voto .de louvo!" prosseguir nos seus traba- tada.

Deixar perecer a 'óbr'a do ímortalPrestdente .Vargas,
ao C. R. Aldo Luz, pelo brí- lhos? E' preciso que o ve1'eJ.-

cuja presença em espírito deve ser eterna entre nós, seria lhante feito do dia 31. na dor Carmelo Earaco PDC fi
crime -Inqualítícavel que nenhum trabalhista sincero po- grande regata noturna e 80- que sabendo que, os traba
dería jamais consentir. licitou fosse telegrafado à lhos do legislativo municipal,

E o clima possível para a estabilisação do regime, pre- diretoria do citado cluoe, A·
servacâo de nossas instituições, defesa dos trabalhadores, provado. Em seguida o ve

com � prática e aperfeiçoamento de sua legislação pró- reador Haroldo Vilela sollci

prla, de sentido prOfundamente humano, cristão, saci/aI e
tau informações sobre pro

econômico, não encontrou outra melhor forma, do que a
[eto-Iel de sua autorla. O

conjugação dessas duas maiores correntes partidárias: G
vereador João Navegant� Pi

P. S. D. e o P. T. B. _ além de outros Partidos que já for-
res PSD fez veemente criti

mam ao nosso lado.
, ca as farmácias de nOSB",

Enquanto a Aliança Social Trabalhista se firmav�, .de j'CaPital, as quais, no ner io- Realizar-se-á, hoje, às 16 horas, na séde da Casa de
maneira quasi expontânea, dado o patriotismo, a grandío- do de 12 às 14 horas, cerram Santa Catarína, à Rua Tenente Silveira n. 69, nesta Ca
sidade de seus comuns pontos de vista, com seus objetivos suas portas irregularmente. vital, a solenidade da posse da Primeira Díretorta- e do
claros, positivos, os adversários de tôda ordem e todos os criando sério obstáculo a- Conselho Fiscal do 'Sindicato dos Jornalístas Profissionais.
momentos, tudo fizeram e fazem para desacreditar o atual queles que' precisam de 1:e- de Santa Catarina, eleitos a 16 de Julho último.
sistema de govêrno;" procuram eles menospresar as nossas cursos medicinais. Na opor-

/ Na oportunidade o Jornalista Martinho Callado Ju
instituições politicas e jurídicas; desfazem do conceito de tunídade solicitou à Câma- níor prestará contas da sua gestão à frente da As,sociação
nossos homens mais, simples; tentam êsses inimigos da 01'-

ra, para que "oficiasse ao Ex- dos Jornalistas Profissionais, óra transformada-em Síndí
dem jurídica e constitucional vigente, rldiculartsar e des-

:110. Sr."':Secretário da Saúde cato.
merecer os homens saídos elo seio do povo, homem da rui'

e Assistência Social, no sen- O ESTADO formula à Diretoria que será empossada
e dos campos, dos balcões e das industrias, das oficinas f tido de que a díreeão do De-

os maíspromtssores êxitos na missão a cumprir.
dos estaleiros, como 'se os brasileiros não fossem dignos e partamento de Saúde Púhlí ..

não soubessem nem slquer usar o seu voto concíentemen- ca faça publicar na escala ele

te. Pretendem tratar os cidadãos brasileiros como se tos- uantoes das farmácias, o ci

sem mercadorias negociaveis à sua vontade. tado horário. Refo.rçMldo a

São os frustrados da eterna vigilãncia de 1945 de 1950 usta reclamação do verca

e 1954, que, de quéda em quéda, de derrota em �en�ota, dor Navegante Pirei>, ') seu

aeora negam a soberania do nosso povo, querem Ilquídar colega Carmelo Faraco PDC

a; instituições representativas, atentam contra a Justiça, apoiou-o integralmente e

semeiam a descrença e a confusão, prégam abertamente.o rísse que se empenharia
"gólpe", a violência, a anarquia. .

.

.unto a autoridade compe-
Nada disso impede, porém, o triunfo da verdade, a Vi- tente para CWe .ponha -um

tória dos anseios populares mais legitimas,' atingidos al- oaradelro na talha verifica

guns de seus direitos após tão duras experiências venci�as la.

com tantos sofrimentos. O vereador Jupy Ultsséia

Juscelino.Kubitcheck de Oliveira representa' hoje aque· UDN solicitou '. íntorrnaçõ es

les que acreditam no Brasil, nas 'suas imensas ipossibilida- SObl:e si a Prefeitura ainda

des, e sabem o bem que êle poderá fazer ao nos�o País ;ontinúa cobrando o impas

se fôr compreendida até o fim desta campanha cívica (' ;0 de 5% na· venda do püs

conduzido à Chefia suprêma da Nação. �ado. O líder Paseoal AplJs-

O seu vasto programa de govêrno consubstanc).ado na tolo PSD disse que já havia

"�nergia, transporte e alimentação", ao par da irtstrução, informado aos senl10res Vf.

saúde, habitação, no terreno assistencial, já nos penniten-. readores, a cessaç-ão de tal

antever em radiantes realidades para todos, aquilo que cobrança. Contudo, o pedido
ainda é fagueira esperança para a maior parte dos brafli- de informações foi aprova'do

.

t d
'

e encaminhado a') Sr. Pre·sileiros de boa von a e.
.

E João GOlllart, o herdeiro espirituaf e político do mes- leito Municipal. ORDE.1VI DO

tre inolvidavel·que foi Getúlio Vargas, que 'lhe confiou a DIA _ nada para ser trata

bandeira do ti'abalhis.p1o em nossa Pátria há de ser. para elo. O vereador Carmelo ·Mo

sempre o ministro de todos os trabalhadol'€s! os qllais te- l'eira_ Faraco PDC levantou

rão nele o seu mais ardoroso e devotado defensor. uma questão de ordem, ba-

E' de Alberto Pasqualini esta oportuna lição: seándo-se na lei organica

"O objetivo básico do trabalhJsmo, em todo mundo, é êlos municípios, sobre as ,>es·

a org'anização da soci��ade de tal f<;>rma qu� se assegure sões da Cãmara, pois, n.ãn

a crescente eliminação da usura social. E' preciso que essa havendo matéria a selO dis- CONCURSO PÚBLICO PARA ESCRITURÁRIO CLASSE "E"

expressão usura social seja compreendida no seú verda- cutida ou votada, restringi

deiro _sentido e que se não confunda com a "usura mope- do-se apenas a telegramas de

tária" _ (isto é, cobrança de juros excessivo-s sôbre em - a.plausos e sugestões, tentou

pl'éstimôs), que é apenas url1a modalidade de usura social. ,fazer com que os demais ve-

"Existe usura social quando as r�lações econômicas readores, inflingindo. o pró·

entr� os membros de uma sociedade não estão baseados )1'io r.egimento interno, sus

nos t->rincípios Cla justiça social, tais como hoje os formu- pendessem as sessões ordi-

lamas e admitimos: A usura social é o que comumente se nárias, até que'se apresente
1 h " . matéria para a ordem do dia,costuma denominar "exploração do homem pe o o amem

e que todos reconhecem que deve ser banida do seio da Essa economia que o ve-

sociedade". reador Carmelo Faraco do

O Partido Trabalhista Brasileiro· com os operários SE PDC q.uer fazer, é ilegal. O

ombreiam nesta luta e ninguém melhor' do que João Gou- sr. Na'vegante Pires tambem

lart para transformar em ação eficiente os princípios "teó·· apoiou. No entanto, os deba .. ·

ricos de nosso glorioso Partido
� tes foram acalmados por

Aqui em Santa Catarinn: com Francisco Gallotti e José parte de quasi todos os re-

de Miranda Ramos então a vitória será completa. presentantes do povo. A ce'r-
Voltaremos a ter em no�sa ten�a um ambiente de se-.

ta altura, de maneira mui-
to feliz o vereador Antonio

guranca, de re'Speito,- de trabalho e de prosperidade. .A,
- Apostolo, líder do PSD, em

administração pública será orientada de molde a produ-
'contra aparte recomendou ao

zir o bem estar social e economico para todos. Tanto o en-
seu colega Carmelo Faraco

genheiro Francisco Gallotti como o Dr. José de Miranda

Ramos já deram sobêjas provrus de sua integridade moral

e administrativa, demonstrando, com sua capacidade de ATENÇÃO
trabalho realizador e construtivo, o 'quanto poderão fazer ELEITORES . R'lb,' 5 (v. A.) _ Tendo Olinda. Estão em meu poqer
por Santa Catarina.

O T'b I R ., I EI'
sido noticiado que o poço de fotografias obtidas há tres

h· t·
, .'1 una eglOna el- �. d' tE, com Miranda Ramos, pela primeira vez !1a IS ona
,.. "

, . petroleo de Nova Ohnda es- las que nos mos ram o pa-
I

-

d di'
.01 ai deCldiu; face ao para- I

t
.

·b·l·t d d f
..,

d tBarriga. Verde, as�popu açoes a serra e o. ongmquo oes- , . . ava lmpossi i i a o e un- ço plOnelro Jorran o pe 1'0-
i;'rafo UlllCO do art. 77, daLei., .

.

te catarinense poderão tomar parte decisiva no contrôle
21<50 R f d L'

Clonar legul,armente, o. pr 8- leo em. abundancia. Logo que I
'

-

d d d
.

l't· n..;) � e orma a' el' 'dl t d' P t b'
.

1 'd d'da coisa pública para a realizaçao a ver a eIra po i lCa Si en e _ a �. raras, coro- sejam conc UI os os eposi-
- Eleitoral que a expedição de

1 L
.

d t· t tos, iremos faze'r o teste de.em pról de todos os eatarinenses.
Segunda Via de 'Título, por

ne eVi, esmen lU ca ego ..

.

E' preciso ainda, senhores quvintes, ter-se em conta ricamente a noticia, afir- finitivo para avaliar a sua
llÍoth'o de perda ou extravio, .

1que SÓIl.1ente com os candidatos lançados sob a Aliança
poderá ser requerida até o

mando:
.

ca.pacidade de produção, que
Social Trabalhista será possível garantir .. se, tanto no âm- d'. 7

\ Tqdo corre bem em Nova, deve ser elevada. -

Ia do corrente ás 18 ha-
bito federal como no estadual e nos municípios, aquela.
base legislativa ind�:spensável. ao bom funcionamen�? do ir_a_s_. _

nosso regime, pois estes candidatos contam, desde Ja com

F b
- -

a maioria a'Qsoluta eln todos os legislativo,s, o que permi- i a rlCarla
tirá a realização dos a1,1tos destinos visados pelo nosso povo.

Volto neste instante o meu penSamento para -a minha

terra
1

natal, para Canoinha::;, com todo o meu entusiasmo

e a certeza de que caiu a consagração nas urnss dos nomes

dos nOSS03 candidatos, teremos solucionado problemas a

calentados pelos canoinhenses e três-barrenses, especial
mente, com a solução definitiva para os operárias e tra

balhadores da. antiga campanha Lum;Jer, q.ue tanto tem

sofrido e que amargam hoje o abandono e. a humilhação
de um desprezo vexatório. -

''_'

Com a Aliança Social Tiirbalhista; com Juscelino
Kubitcheck, João Goulart, Francisc01 Benjamim Gallotti e

José de Miranda Ramos, teremos a i'ea1ização .do destino

.,h."""""'l"'I""Brail.í.l melhor e ele uma Santa 'Catarina saudosa de

seus dias mais felizes.
, .; , .,

,>
Cata,rinenses q112 ,me guvII2_pela radlO Guaru]a!
A Aliança Social Trãbalhista, eis {) nosso caminho cer

to. Eis a esperança certa' de mais uma de nossas vitórias.

BOGOTA', 5 (U, P.) ...:_ "A embora seja uma solúção pe.

moedas Bolivia sempre' lutou por .la metade, porque a Bolívia

RIO, 4 (V. A.) - Foi deti- uma saída Ipam o mar. Essa' não terá pôrto seu para ex

do 'ante-ontem ria capital aspiração tem sido de seus
I

portar seus prOdutos isso não

mineira o sirio Calim Izzart governantes, de seus homens' obstante·é motivo, de satis

Isolfi, de quarenta anos que de ação, de seu povo todo. fação.
mandára cunhar moedas do Sua posição Mediterrânea Iseu país em Belo Horizonte. tem sido um obstâ.culo pa- _ "O Peru, mediante am

Na policia, explicou que, em 1'a a plena vigêQ_cia de seu pio tratado que causou ad

Damasco, recebera dum seu progresso, fora outrás coisas I miração por, não ter antece

primo duas matrizes para :J. que não se pode ,
focalizàr dentes, fêz.a seu vizinho ce1'

confecção de moedas. Aqui aqui" _ escreve o matutino tas concessões. Com a saída

che�ando, encomendou-as de Medellin, '''EI COlombia-1 ao mar, a Bolívia resolver!"
para serem utilizadíJ,s como I no;'. .

.

.

I um de seus maiores proble
joias. A� 3.utoridades não a-

. O jornal em seguida acres· I mas., PO: isso, entre.?s po
creditaram na história ê centa que, segundo, parece., vos u'maos da Amenca, a

comunicaram o fato ao con- o nobre anelo de muit�s a- I noticia foi recebida com sa-

sulado sirio. nos vai agora' cumprir-se,' e I
tisfação"'.

._-�--;---

FiQrianõpolis, Sábad'o 6 de Agosto de 1955.
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VOZ da Aliãiça-Sociat.:
Trabalhista: �

,
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Coutinuacâo da la pág.)

Nada mais havendo a .ser

tratado, foi a sessão encer

rada e convocada outra pa
ra hoje, a hora regimental.

SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFIS·
SIONAIS DE SANTA�CATARINA

POSSE DA DIRETORIA ELEITA

FRANCISCO BENJAMIN GALLOTTI'
ALMA DE VERDADEIRO CATARINENSE
O artigo que subordinado respectivamente, os ernínen

ao título acima, publicámos tes coestaduanos Dr. Fran
em a nOSSa edição de ôntem, ; cisco Benjamin Gallotti e

é da autoria do nosso esti .! Miranda Ramos.

mado colaborador sr. Far .. 1 Hoje, ás 12,40 Ildefonso
macêutíco Ildefonso Juvenal, I

Juvenal ocupará o mícroro
conhecido intelectual catari-

I
ne da "Guarujá", no progra

nense, o qual 'Vem empres- ma: "A Voz da Aliança So-
tando sua valiosa cOJabora-1 cial-Trabalhista", estando
cão ao p9.triótico movimento seMclo muito esperada a sua

da Aliança Social-Trabalhis- I alocução, dada a forma
-

a

ta q.ue levará ao Govêrno do 'gradavel que sabe imprimir
Estado e vice�governança, I ás mesmas.

AVI'IO
(,

INSTITUTO DE APOSENTAD6RIÃ E-' PENSõES
DOS COMERCIARIOS

DELEGM�U. EM SANTA CATAR,INA

..

Dia 14 -:- domingo
"
__ 8 horas em diante _ Datilogra

fia
Dia 15 - segunda-feira _ 9 às 11 horas _ Pl:evidên

cia Social
As provas de Datilografia serão realizadas na sécle ela

Deleg9Jcia, à ma Felipe Schmidt, n. 37.

Os. candidatos deverão con1parecer uma hora antes,
munidos de "cartão de identidade", "lapis-tinta", "caneta
tinteiro" ou "'esferográfica".

Florianópolis, 5 de agosto ele 1955.
,Francisco Câmara Neto Delegado

TESTE DEFINITIVO EM NaYA OLINDA

BOUVIA E· PERU' IRMANADOS
, . "

BUENOS·AIRES,5 (U. P.).
,_ Um deputado do Partido

sentado ao Congresso. Oír
culos poÚticqs disseram que
o deputado, Allend'e se refe
ria aos Estados Unidos, e seu
objetivo era uma sessão se

creta da Câmaras dos De'./'
putados para discutir o as

sunto. O adido naval da em-

Radical, da .oposíção, per
guntou hoje ao governo se

era "verdade que varias uni
dade de guerra de uma

grande potencia estrangeira
tinham seguido a frota ar-

gentina, durante os tres dias baixada norte-americana de
de manobras no Atlantíco. clarou

'

ignorar hajam uni
sul. A interrogação consta de dades do seu país operando
um pedido de íntormações do li no sul. A me�ma declaração
sr. Oscar Allende, hoje apre- fez a embaixada britânica.

QUANTO VALE UM JORNAL?
Alderaey Muricy que mal tateiam na caixa de

Folheando êste matutino, tipos ou no teclado da línott
raramente alguém leva em po; a correspondencía que
conta ÓS problemas e as retarda; a umidade que traz
dificuldades que a imprensa ferrugem, sujando tudo; as

enfrenta para fazer chegar chuvas' torrenciais que inter
ao seu deleite um exemplar ditam nossas mal cuidadas
de jornal, repleto de notícias estradas, impossibilitando o

e tudo mais que constitui o transporte do material in

pão cotidiano do espírito. As lispensavel _ o papel, a

máquinas, por mais comple- tinta, os recursos mecânicos,
tas e eficientes que sejam etc. E, depois de tudo pron
não bastam á resolução dos to, surge um trabalho, apa
prlJblemas que se nos depa- rentemente simples, sem o

ram a cada momento. O tra- que nãc.sería coroada de êxí
balho, a íntelígêncía, a cora- to a vítórta-alcançada.contra
gem e ã força de vontade a natureza ínhóspíta _, a
são" ainda, os fatores pre- entrega. Quando toda a cí

ponderantes de que um [or dade ainda dormita e, no

nal carece para se manter de calorzinho gostoso de seu lei

pé e lutar. O elemento hu to, 6 leitor estremece na sen

mano, portador de um sa- sação dos últimos sonhos, já
cerdócío e uma tenacidade alguns funcionários, encar

inquebrantavel, é, na imo regados da. entrega, correm

prensa, à peça que comple- ou pedalam suas magras bí

ta, com segurança e precisão, cicletas, levando, de porta
o trabalho de levar ao seu em porta, na operosidade de
lar as últimas e sensacionais abelha que vai de flor em

noticias. I flor, o-jornal da manhã -

Testemunhei-nesses dias de
i
e pelo preço de um cruzeiro

chuva e frio a batalha trava- apenas!
da entre um. grupo de ope-' Presenciei, num desses dias
ráríos e ã inclemência do de tormenta e frio, uma ce

tempo. A luz, que falta de vez I na comovente, Um flincioná
em quando; o frio, que torna rio encarregado da entrega,
inei\tes os dedos laboriosos I não resistindo '0 frio, ficou

imovel, tiritando,. gemendo e,
sobretudo, preocupado. por
nã,o poder levar ao seu des-

Re'fugio.u-se tino os jornais que estavam

presos ao quadro de sua bi
cicleta. O leitor, exigente 'e

comodista, reclamou, por

certo, a falta do matutino

que lhe não foi entregue á
hora de costúme, nesses di�s
de tormenta e frio que atra
vessamos e deve ter sentido,
na sua falta, QUANTO VA

LE/UNI: JORNAL!

MONTEVIDEU, 4 (U. P.I
.- Um avião pertencente às

Forças Aéronavais
.

Argenti
na desceu a noite passada,
às 22 horas, nesta capital. O

avião era pilotado pelo te

nente Jorge Emilio Coletti e

pelo tenente Navio Ramon
Cordera.

rando"!

CADERNETA DA CAIXA ECONOMICA
Foi extraviada a caderneta da Cflixa Econômica

Federal do Estado de Santa Catarina, nO. 4.125 2a Sede.

No 'comício integralidta de Tubarão, o sr. CeI. Tei
xeira Coelho, que apesar de ser roedor, parece filiado

à ala contraria às' aguias brancas, ou seja, à ala êlas
penosas própriamente ditas _ saiu-se com esta, ao

microfone:
/

,

"Este' Jorge Lacerda doutrinado nos postula
dos da Ação IntegiJUista Brasileira, este de

putado galinha verde, será o. Governador do

povo catarinense" .

Ora! Ora! Cheira-te Coelho! O povo catarinense

respeita muito aqueles que pertenceram ao Integralis-.
mo _enquanto a lei lhe permitia existência. Mas não

tolera os que ainda pensam ein· função totalitária!
Contra galinhas verdes aí está o Galote!

. .' -� .......
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


