
A_'a�aasa.. c.. AliaRça
,

o dr. Barros Lemos' deixa a· O.D.N. e vaiAdisputar a Prefeitura
Arara�guá 11 (O E.) EM 5'ECLARAÇAO ESCRITA, DESTA DATA, DR. ANTONIO BARROS LEMOS, E�-DEPUTADO ESTADUAL D.A UNIÃO DE
MOCRÁTICA NACIONAL DESLIGOU-SE DEFINITIVAMENTE DESSE PARTIDO, DEClARANDO-.SE DECEPCIONÀD(J COM OS LIDERES U[)E-

.. NISTAS� CUJA AÇÃO, NA PASSADA CAMPANHA ElfITORAl, FOI DIAMETRALMENTE OPOSTA AO PROGRAMA E À PREG A ç Ã o DO
P·A R T I D o DO B R I G A D E I R' O. DECISÃO DR. BARROS LEMOS VEM ALTERAR PROFUNDAMENTE SITUAÇAo POLITICA DE A
RARANGUÁ, COM FO_RMAÇÃO DA ALIANÇA P.S.D. - P.T.B. - P,S.P. QUE. APOIARÁ SEU NOME PARA PREfEITO ESTE MUNICIPIO E CAN·
DIDATOS FRANCISCO GALLOTTIE MIRANDA RAMOS PARA GOVERNADOR E VICE-GOVERNADOR ·DO ESTADO. 'RE'NA. AQUI ENORME

-ENTUSIASMO CAUSA ALlANCISTA, AGORA REFORCADA E CERTA PRÚXIMAVITÓRIA.
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.lli'dição de hoje - 6 páginas Floria!lópolis, Sábado, 13 de All'ôsto de 1955

Vibrante convencâo do PSD homolo-
,

gando por unanimidade de-vetes. a

escolha do sr. Germano Brandes .1(1-
/

nior para candidato à Preíeitura
Municipal

Crl.1.
._------,---_.----�---'-------------------

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVAo Plano de Obras é
apenas 'uma bobagem

o tão louvado Plano de dos cálculos, na previsao de suas afirmaçoes, que são es

Obras e Equipamentõs não é uma das muitas obras que tarrecedoras.
um esbôço ' saido de uma e- deveriam ser feitas nos. 10. E, desses números,,, con

quipe de técnicos. Não foi - próximos anos. i cluí-se que o tal Plano não
como apregoavam seus de- O autor desse artigo -

I

passa .de uma bobagem, íma
fensores - elaborado à luz dr. Olavo Rigon, nosso cole- ginada pelo sr. Governador,
de elementos seguros, d·e cál- ga, diretor do Jornal da Se- para disfarçar estes últimos, O deputado Orlando Berto
culos exatos, de material mana, de Concórdia - ilus- dias da sua ruinosa admi-lli, do PSD, ocuoou u tribu-

pesquisado por homens espe- tra com números oficiais
'.

n.s nistraçãol. na, na hora do expediente,
cíalizados no .trato e na an<1.- ._- ---

_ ç--.-F..para tecer conslderações em-
L L.

Ffe�nwmtr"AAWM' 7 ·T1'f�T?
-

;;;;;�...
a",

dotar aquelas localidades, de

prédios escolares à altura de

suas necessidades.

S. S., em Florianópolis
agôsto de 1955.

Lauro Locks

Deputado

S�ssão do dia 11

o 1 i ve i r a, os vereadores

reão Moretti e Arrnuth Hins

ih, o sr.' José Sandry Soo

rrínho, representante do F

r. B., o dr. Wíegand Pers

nun e muitos outros compel··

.1heÍl�os de jornadas ,cívicas

Lida.e aprovada a ata Js
sessão an terror e lido o ex-

Indaíal (10) - Realizou- blema de uma boa admíms-
11 de se, ontem à noite, nos am- tração pública.

plos salões do Clube de Ca Com a palavra o deputado
ca e Tiro, a esperada con- Orlando Bertoli, exaltou as

vencão do Partido· Social qualidades dos candidatos,
'Democrático de Indaíal, 30- dizendo ·que êles não foram

voto de pesar pclo faleci- fim de proceder à escolha do lançados à luta .apenas para
rnento elo .Dr, Jorge Blayer candidato pessedista às pró- obstenção de uma vitória

ximas eleições de 3 de Outu- que Ja se anunciava, mas

bro. Mesmo / enfrentando o sim, acima de tudo, pela
máu tempo, grande númerc proclamação de uma causa

de pessoas compareceu à· pela qual se batem os ho

lUela reunião, notando-se a mens de bom senso. Em �e-·
anímacáo que córre entre aê guída, o sr. Teodolindo Pe
fileiras da Alianca Sacia reíra, trouxe a mensagem de

Trabalhista, .como prenúncír confiança dos pessedistas de

de vitória certa. Timbó, c o n g r atulando-se
com a feliz escolha dos con

Além. de destacados mem
vencíonaís índaíalenses, esco

:)1'OS do Partido, esti veran
lhendó o sr. Germano Bran-

pedíente. tiveram início os

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

putado Braz Alves,

.íes como seu candidato. U
sou da palavra, a seguir, o

deputado' federal Leoberto
Leal que exaltou as qualída
des do .chefe do Partido, sr.

Senador Nereu RamOS e l'i\O .

deputado e líder pessedtstn
dr. Aderbal.R. da Silva, fri
sando a ótima acolhida que
obteve, no seio das forças da
Aliança Social Trabalhista, o

nome honrado e digno do :11'.

Germano Brandes.
Em seguida traçou a per

sonalidade dos S'ts. Jusceli
no Kubitschek, João Goulart,
Engenheiro Francisco Gal
lotti e deputado Miranda
Rámos, cujos nomes foram
entrecortados por fórte sar
va de palmas e vivados pela
assistência. Abôrdou, a se

guir, os problemas da .re

gião, assinalando as suas ne

cessidades e convocando a

todos para que cerrassem fi

leiras em tbrno dos candida-

Cursos Juridícos

Os deputados Osni Regís e

Estivalet Pires, do PSD, en

caminharam requerimento à

Mesa, solicitando· constasse
.ía ata, de um voto de pesar
-pelo falecimento, em Lajes,
do Dr. Jorge Blayer, e a ex

,)edição de telegramas aos

.eus familiares. O deputado
Osní Regis, da tribuna, enal
teceu a figura do ilustre ex
tinto.

'I'ubarâo

da seu pnrtldo, quando elevados ao Govêrno, pro-
.reserites àquele conclave, c"

Ieputados Leoberto Leal e
"

O· 'JE'UpO
'

.. Q:'��nd�, B��o!i, _o .s.�. Ma:"·
s- ; _.. • �,"'. • -�

':os Rahu, Prefeito de In-

Prevísào do tempo. até às Jaíal, o. sr. Frederico Hardt,
14 hOJ.a.� do C!_il!.aa...', .

.

"
·)8 srs, Teodplij,llio Pereíra e

.

r.

""Tenipo''''':_::; B.Onl) .' ... r

�rwin:'prac1e, d'JPSD de Tim
Ternperátura - Estável. JÓ, o Vereador da. Câmara
Ventos do, quadrante Nor- de "Blumenau sr. Alfonso dr

deputadu- Olíce Calqas,- curam corrtgÍr los, trocando as comodidades p,:tla
cianas pela trínchelra vigilante da oposíçârr ----::: J.e a

cla!lueles,owtrfrS quc, ao prlmeíro tévtrs ãa�s'lla g·r�i, .

feg'em da luta, abandonam os cômpanhetros, abra-«
çam os novos 'dunos do poder e, com ':1 '!ncsn'la ca

.ra, passam a agredir e caluniar. J)S alhig·os - que,
na véspera, deixaram o. Govêrno..

Os primeiros, nas horas que lhes seriam as

boas, marcham para. o s:::crifício, porque mais alto

do que os ínterêsses pessoais Ihes falam à c,?ns
ci-ência os compromissos assumidos com o povo.

, Os segundos, nos momentos que lhes seriam

os difíceis desertam da arena, porque lhes, é mai:-;

facU e -simples. a,derir do que reagir!
Uns, certos ou errados, lutam no govêrno e

lutam na opoSlicão!
.

Outros, só· lutam no govêrl1o, com ó govêl'l1O

EXPLOSÃO.

;. O ';.p'l'n, ocupou, a tribuna,
)111 seguida, 'para .justtncàr e

apresentar à consjderação da

::)asa ��illd!�, l'�lh.t,.jV.{l·
J.-t4aos unCionirh1s"\]0 Serviço

éle Abastecimento de A'guaINDEFINIDA
MENTE'

Conservado o leite
MONTEVIDEU, 12 ru. P_'

- Um quimico paraguaio é

um' técnico argentino anun

ciaram a descoberta de un!

de Tubarão.
te, frescos.

Temperaturas extremas de

hoje:
Máxima - 20,0.

.

Mínima - 13,1.

- Prédios Escolares

O deputado Lauro Locks,
ia PSD, encaminhou, à- Me

,'la, a seguinte �ndicação:
Indicação

A Vila de Ganchos. e a lo-
calidade de Canto dos Gan- ANDOVER, 12 (U. P.) Abrindo. a sessau, o depu

0má terrível explosão, se- tado Leoberto Leal .deu . a
chos, no municíl'lio de Bi-

c lle:o govêrno! guida de incendio, ocorreu pala,vra ao ilustre causídico
o?;uaçu, possuem, uma e ou-

E é por isso que, entre nós, para que esses não numa série de· edifícios, de- d·r. Eudoro Cavalcanti de AI-.tra, uma população escolar
adiram quando o atual cair, já o filho do Gover- fronte da praça da localida- ourquerque, que, em bri-

. • de aproximadamente 120
nador tomou suas providências, através de um de._,Muitas das vítimas se. lhante oração destacou a

. llunos.
�contrato que previna e cvite a nova surpi'êsa, aí haviam refugiados nos pré- persom).lidade do sr. Germa··

Em ambas essas localida-dora, gases ou vapor dágua, pelas a.Ituras do 31 de janeiro de 1956! .lios, por causa de uma tem- no Brandes Júnior e dos de .

.

jes. existem Escolas Reuni-isto é, consiste unicamente. O moço foi prudente, sem dúvida! )estacle. Já for:),m recolhidos mais candidatos da Aliançil• das, que funcionam em . sa--
no uso de meios puramente 19 ca-dáveres, a maioria dos Social Trabalhista às próxi-las alugadas, desprovidasfísicos. ���������"�m�f1�r�,�,�r=��"ii�r���!!�����nw!.�"'W!!.�.!!_.'Jo< nlal·s ructimentar'es re-

quais para 'a morgue impr':J- 1 mas eleições, bem como te-- ..
� tos do PS� às próximas elei-visada numa garage, 3 qual'- ceu considerações elogiosas aquisitbs de natureza pedagó- ções municipais.

gica.'
teirões adiante. Os feridos atuação dos deputados Leo-

. Livre a palavra, solicitou-30bém a 18. O centro do de- berto Leál e Orlando Berto-
Em Cantos dos Ganchos, o a o sr, João Menezes Filhosastre foi a porta de entra- li, na Câmara federal e As-

problema apresenta gravida- da de um restaurante .sié- semblflia Legislativa, respe.c-
que testem\lnhou, como fi

de especial visto que, por lho de Minas Gerais, a gran• tuado- num prédio de 2. an· tivamente. Frisou a neces3i·
suas péssimas condições de de obra realizada no seu Es-

d 'd'
dares que ruiu pela violenci::t e1ade de uma boa escolha .t-

t d
.

til d·d t jsegurança, um os pre lOS
do choque. Esta vila conta f' d

-

f' ...
a o. na a pe o can 1 a o , a

IpoA·1o ·a Franc,·s'c'O 'Gallottl·
que estavam séndo

- usa�os 1.200 habitantes. l�l�ã� �eq��n���ü���:s�ep��� ��ia�_çad PRSD-,PbTl.B à Presi-
.

,

.

foi abandonado e, nao [1- W"_�-_ -_.I"""""" _-_•••_-••_.:., _ _......................
enCla a epu lca..

-

.

.. ���l�' s;l�que�sPO�í��ltdad:� DRAMAS DA VIDA Usou, por fim da palavra,
Enquanto alguns eleme11-1

darei �odo apôio eminente
I
Estado. Grato pela publica-. quatro classes alí existentes o candidato escolhido, sr.

tos em má hora acolhidos na catarinense dr. Frf!!lcisco ição. Saudações. Edomiro Li-
vêm funcionando em uma A ·J·ovem quis adotar o pro"·pr,·o f,'lh·o Germano Brandes Júpior,

direção e,Stadual dg P. S. P. Gallotti, ·candidato Governo ma, Secretário P. S. P.
única sala de aula, em tur- que, em belo improviso,· adi-

.catarinense procuram atre-
nos de apenas duas horas, RIO, 12 (V. A.) - A jO-1 combinado e sim deixou c .antou as suas intenções, di-

lar o Partido, contra suas e••••····.·.,••••••••••••••••••••••••••••••e�
com lamelltâvel prejuizo do vem Edna Zacheu Gomes, bebê na via pública, onde a zendo que era conhecedl)1'

natm:ais tend'ências, ao sé�·
• , aproveitamento escolàr. . residente na Ruã Barão �de Rádio Patrulhà o recolheu, dos problemas dO seu muni-

quito da Frente Democrati-1A 'Justiça e a nossa garantl·a Tendo em'vista o expôsto Santo Angelo número l5:�, encaminhando-o à Materni- 10s demais candidatos elo
ca, como caudatário 'ren1is80

e .considerando que /0 pro-I veio do �aranhão em janei- dade referida. Como a crI- Partido, nada prometia,· se-
- Para o que chegam até a I blema apontado reclama so- 1'0, depOls de separar-se do ança trazia ao bracinho uma não t�abalhar com interesse
nO�11ear diretórios munici- <?rl�ulhoso pe,la. dec.isão tudo estava perdido,. pois

lução urgente, para não afe- . m�rido., �entiu-s: pou�o de- etiquêta com o nome da mãe, pelo engrandecimento de sua
paIS com dirigentes pública unamme do EgreglO Tnbu- ainda tinb,amos para quem t r por mais tempo a for- pOIS gr�vlda e nao qms dar foi fácil a sua idehtificação. terra.

.

e notoriamente adeptos do! nal de Justiça, concedendo- apelar: a Justiça. E assim �a�ãb da atual ger�ção es-' conhecimento do fato à do- A Policia do 23.0 D. P. to- Disse que nunca faria can1-
General Juarez Távora - a me segurança a direito lícito foi feito. Impetrado màndado

tudantil das localidades men- na da casa, poiS"receiou que mau conhecimento do fato. panha pessoal, mas que agre-
maioria dos verdadeiros po,- de promoçãQ ·ao posto ime- de segurança tivemos agora, cionadas. interpretassem mal sua c�n- dido, ou os seus companhei-.
pulistas envida seus esfor,. dia to, assegurado pelas leis a vóz da Justiça, proclama- 1,/ duta. Na tarde de sexta-fei- CANROBERT ros injustamente atacados,
ços para evitar a traicão ao nrs. 1.156 de 12-7-950 e 159 da pelo honrado e Egré1gio 'Solicitamos: ra, diante das dores naturais a reação seria pronta e ve-
chefe -nacional do Partido. de 27-5-954, venho por meio Tribunal de Justiça. Que, ouvido o Plenário, se- do parto, internou-se na Ma- OPERADO emente. Debaixo de aplausos
A propósito, recebeu o desta, congratular�me com· Quando ao· iniciar esta, di- ja dado conhecimento ao Ex- ternidade de Cascadura e RIO, .12 (V. A.) _ O gen. gerais, terminou por conV,J-

nosso diretor o seguinte tele- os srs. dl's.,Rubens de Árru- zendo-me orgulhoso, não 0·1110. Sr. Governador do Es- .deu à luz um menino. Canrobert Pereira da CosM., cal' às forças que ° apoiavam
grama: da" Rambs e Waldir Çampos, fiz sem motivos sobêjos, pelis I tado, da sit,u�ção extrema- "Ainda receando os comen- internado ante-ontem no no sentido de colaborarem
Campos-Novos - 11 os quais como meus advoga- acho ser nosso dever como

I
mente precana das· Escolas tários, a moça imaginou o Hospital Central do Exército, dentro de um clinla elevado

Julg!).nclo inconveniente a ciOS·, niais uma vez, demons- catarfnenses, orgulhar-mo- Reunidas "Professor SaIo-, seguinte plano: entregaria a. a fim de ser submetido a pela concretização da caUS!1

coligação P. S. P.; - U: D. ['l"., traram a já conhecida inte- nos de possuirmos tão hon-' mão José da Silva", da vila criança a alguem que, de- ITlelindrosa intervenção �i- dos homens de bem.
por ser es�e o partido que ligência e capacidade pro- rada Côrte de Apelação, .que de Ganchos e "Professôra. póis, iria àl'J.uele endereço pe- rurgica, passava bem est:l Encerrada a brilhante reu
mais pressão vem� fazendo l fissional.. tanto dignifica e enaltece o Leontina dos Santos Negrei- dir que amparassem o recem- manhã. Por ·outro lado, não nião: Os presentes cumpri-
contra meu eminente cheJe, I Certo estava eu, quando I Estado e a. Nação. ros": de Canto ·dos Ganchos, nascid.o. Edna logo se afere· tem fúndamento a noticia mentaram o candidato, feli-
dr. Ademar de Barros, e ser afirmava a todos os meus I Salve, Santa Catarina! arr-,bas no município de Bi- ceria e assim teria sob seus divulgada?e que o chefe do

I
citando-o POl' haver aceito, a

essa pressão ambito nacio- amigos e companheiros, já Salve Egrégia Tribunal de guaçú, fazendo-se, na OpOl'- cuidados o próprio filho. Mas, Estado :�alOr das FO:'ças Ar- i instâncias gerais, o apêlo 00
nal esposada sr. Jânio Qua- desesperançados ele alcança- 1 Justiça! tunidflde, um apêlo a S. aoontece que a senhora amadas Ja houvesse sldo ope- povo de Indaial que quer

ciro?,. amo secretário do Di- rem os beneiícios cla� leh II Capitão Guido de Oliveira Éxcia., no sentido d·e ser v.c·· quem Edna entregou a cri- a�',a..l'l�'�.,:___.. hs.OeJ:!o. -á ipOS�iVeI111entce/l.vnêl-.1rllol;Clàl)'.lflrse.nte elos destinos,: ,:..1,.•., ..l'etol'lO Municipal. do. P. S. P. acima referidas, que. nem .Nunes _ rifics da a ·'possibilidade de ança,··· não "foi ao entleí'eQo .d,,- �
•

' .

processo que conserva inde

finidamente o leite, o" cremr

ele leite e\ o café com leite,
sem necessidade de fl'igol'ifi-�
co.

O processo já p·atenteaclo
em 52 países, não utiliza ne

nhuma substância c-onserva-

.

Avoluma-se a reaçao �o PIS.P.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Figueirense X Paula Ramos
COM A'DISPUTA DO "ClÁSSICO,DA DISCIPLINA" PROSSEGUIRÁ, NO PRÕXIMODOMINGO, o CAMPEONATO PROQ
FISSIONAlISTA DA CIDADE. E INTENSA A ESPECTATIVA DO PU'BUCO PELO, SENSACIONAL EMBATE.
••••••••••••••••••••••••••••••••••0•••••50••••0•••••••)1111••4"" ti••••

"O' "Est�QO�Esportivo' ,

.................................................fJ•••••••••t·_-········..-_-·-·..·� ...

�R�!A�DE!!�!� f�ll!� ID�Rtal Santa Ipolonia
Dia 13 SABADO' - GRANDIOSA SOIRÊE EM Ho-I" "'{""

MENAGEM AO 83° ANIV!!lRSARIO DO VETERANO CLU- ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO '

BE 12 DE AGOSTO, SÃO CONVIDADOS 08 SOCIOS DO Rua: Tiradentes, n.o 20

DOZE E DO LIRA, FLORIANóPOLIS

Dia 20 - S.t}BADO- TARDE DANÇANTE INFANTO-
, JUVENIL

._

Dia 28 - DOMINGO- "BOITE DA COLINA" ÁS 21

HORAS

"

.clUBE" 15 DE OUTUBRO"
PROGRAMA PARA O lVrÊS DE AGôSTO:
DIA 13 (SABADO) - SOIRÉE, COM INíCIO AS 22 I

HORAS IDIA 21 (DOMÍNGO) - COQUETEL'. COM INICIO
ÁS 9 HORAS,

DIA 27 (SABADO) - SOIRÉE. OCASIÃO EM QUE
SERÃO APRESENTADAS AS CANDIDATAS AQ TITULO

MISS "15 DE OUTUBRO" - Inicio ás 22 Horas,

PIE' -VESIIBULftRES-'
PARA AS fACULDADES DE DIREIT.o, FILOSOFIA,

MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

)

ESP.ECIAI IZADA EM ARTIGOS DENTAlUOS

I Estoque pe�manente de todos e quaisquer artigos

IlOl1Cernentes
ao ramo /

'EQUIPOS, CADElRAS E MOTORES 'EVONI_te�
e mos para pronta en trega

Aceitamos encomendas de PLAGAS EülI1ALTADA::; Iuara diversos fins
ATENÇÃO; Atendemos. os senhores Dentistas e

Protéticos do ln tª-rior pele Serviço de REr:{\1BO,LSO.
..;ÉREO e POSTAL

Jairo Lisbôa Cia. Ltda. comunica, à praça e a?s. f're- COM A CHEGADA DE GRANDIOSO E MARAVILHOSO
gueses d� Casa Romanos a rea�ertur� desse tEadIClOnal I .

ESTOQUE DE' MERCADORIAS.estabelecimento, agora sob a orientação de novos pro- j

���lt��;":,;, q;:,,;o��:U:;ã��h�:::ira:'���,��:g��:",,�e� I�NõE�SE��
. ;

cíalidade.
I Uma, ,< motocicleta "ROYAL ENFILELD" ,de ,18 HP

TIl1:1 Conselheiro Mafra, 26.

'Florianópolis
'

Santa Catarina 1'-
2 cilindros.

___ -'=-
,

Ver e tratar cem O. Carlos Cunha - Rua Anita Ga-
DR. LAURO CALDEIRA D,E ANDRADA 7', ribaldi, 61.

Cirurgião Dentista - .......--------------.------,

Consultório: Rua D·. Jaime 'Camara, 9 I VENDE SEHorârio : Segunda Quarta e Sexta feiras das 8 às I ,.' _

.

..

11 horas i Vende-se um T,EODOLITO - pequeno de marca T. W.

Terça e Quinta feira, das 14 às 17 horas BREITHAUPT de fabricação H, Soln Casell, a preço mó-

Atende, à noite exclusivamente com hora marcada. dica,
�

Capoeiras : Terça e Quinta leira, das \ 8� às 11 horas' -

-

_
Ver-e tratar com o Sr. Haroldo Brasil da Luz à rua

Sabado. das 14 às 17 horas. .Tiradentes 49,

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

3661<
.

Início das aulas; 1 de setembro.:

Comunicação' à Praça

Vendedor IViajanfe:
Cia. Gessy Industrial ofe

rece oportunidade a elemen
to de comprovada capacida-,

.

de para assumir znnafieste
Estado.
Candidatos queiram pro

curar snr, Jpenck no Hotel
La Porta, apto. 309, das
14,00 às 16,00 horas diària
mente, para entrevista.

'"
.

_'

A,gência\
,
de

Pu blí·cid,ade
-::r:=",,' III
..............

, J

Vende-se
Ém 'Eill'lra{á, .. na R�a Co

ronel' Teixeira dê O liveltü,
n. 17, uma casa de negócio,

. com moradia e pequena chá
cara, médindo 300m2., com

água corrente e pôço.
Motivo da venda, ;f'aleci

mente da espôsa, do proprie
tário. """"I
Vêr e trata-r na mesma.

Atlético .

Avaí '., ; ..

Bocaiuva .

Figueirense ',' .

Guaraní � .

Imbituba : .

Paula Ramos , ..•..................
, /

'I'amandaré .•.......... , "; .

OS ARTILHEIROS
Lauro (Atlético) .

Cava llazzi (Atlético) .. ; .

Wilson '(Paula Ramos) .

Ari (Guarani) .,....................... 2 'As 4,30 ?- 8 horas.
Dedéco (Guarani) ".... 2 CINEMASCOPE
Valério (Paula Ramos) : �. 2 Robert Wagner _ 'I'erry
Pitola (P. Ramos) 2 MOORE _ Gilbert RO-
E'rico (Figueirense) 2 LAND em:
Alemão (Figueirense )····í············· 2 ROCHEDOS DA MORTE
Victor (Atlético) ;

� :. 2
Fernando (Avai) ;........ 2

-

Rodrigues (Bocaiuva) 1
Professor (Imbituba) .,................ 1
Laudo ,(Imbituba) .•................ "'" 'I
Nery (ímbituba),...................... 1

Oscar (Imbituba) 1
Chadéco (Imbitirba) 1

Sombra (P. Ramos) 1
. Caréca (Atlético) ',' ../ 1
Rolão (Avà i) �..................... 1
Niltinho (Avaí) :................ 1

RECORDISTA' DE TENTOS NUM Só JOGO
Lauro (Atlético), coro 3 gols.

ARQUEIROS VASADOS"
Amaury (Tamaridaré) .

Patê (Guarani) .. ,

'

.

Wn.lter (Guaraní) , : O,"

Soncini (Atlético), : :.:.,.
Luiz (Bocaiuva) 4 vezes

LeIo (P. Ramos) 4 vezes
'Dinp (P. Ramos) 2 -vezes
Alcides (Avaí) 1 vez

ÁRQUEIROS INVICTOS
Tião (Imbituba) em 2 jogos � Wilson (Figueiren

se) em 1 jogo,
PENALIDADES MÁXIMAS Magro

Desperdiçada - Leibnitz, do Paula Ramos' no en- 3°) NUNCA FOMOS CO'-

I
centro- com o -G uaraní., IVARDES - Com: Paul

Convertida em gol - Pítola, do P. Ramos, no prélio 'Douglas
,

'contra o .Atlético. I, 4°) ALIADO MISTERIO-

EXPULSÃO DE CAMPO ,SO 5/6 Eps. " ,;{?,
Sebastião, do Atlético, no jogo frente ao Guaraní. Preços: 7,00 + 3,50.

OS APITADORES .' Censura até 10,í>poS';-

����'�n S���:ri�'" .: : .� .: ;' : .. : .. : : : .. : : : .: ; �::es U,.':11.' �.Steban Hory (húngaro) 1 vez

', .. ,

ft+,1 ,Á

João Sebastião da Silva ; ' 1 vez '_' . I

Lázaro Bartolomeu ..........•........ ; 1 vez

Oswaldo Meira ................•..... "." 1 vez
..

ASPIRANTES
I

classificação .

1° lugar'- Figueirense, Guarani e Imbítuba, üp.p.
2° lugar - Avaí e Bocaíuva e Atlético, 2 p. p,
3° lugar - Paula Ramos e 'I'amandarê.j-í p. p.

PRóXIMOS JOGOS
Domingo - Paula Ramos x Figueirense
-Dia 21 - Avaí x Atlético'

Co!!!!�!id;:�!!:,!;i!�� "!lrÓ�pr!!t: tlmlm
,Cigade necessita de UM BOM CORRESPONDENTE COM As � 8 horas..
EEDAÇAO. PROPRlA para início imediato. 1Ó) 'Cine Reporter. Nac.

Oferece-se boas.acondíções de trabalho em geral "l . 20) O ESTRANHO IN. '

Iuem estiver realmente capacitado, caso contrário inútil QUILINO -.' COJll: Jack
112resentar-�e.

'

. Palance :
.•

'Os interessados deverão dírtgír-ss por carta sob o tí- 30.) PARIAS DO. VICIO
Gula . COR�ESPO"mENTE pa�a esta redação indicando no- - Com: Dale Robertson -

I m,e, est�do civil, gráu de, instrução, empregos 0,cupados; Anne Baxter'
pletençoes, e.te.... ,'- " ' Preços: 7,00 - 3,50.,

GUARDA-SE SIGILO ABSOLUTO.
<Í • '".

Censura até 18 anos. "

NÚMEROS DO CAMPEONATe
CITADINO DE PROFISSIONAIS

/

9 vezes

9 veZeS
5 vezes

5, vezes

PARTIDAS REALIZADA�

Paula Ramos 5 x Guarani 2

. Imbituba ° x Bocaiuva 0, em Henrique.. Lage
Atlético 4 x Paula Ramos 3

Ffgu e irense 4 x Tamandaré °
Avai 4 x Bocaiuva 1
Atlético 5 x Guaraní 2
Imbituba 5 x 'I'amandaré °

-

CLASSIFICAÇÃO
10 lugar - Avaí, Atlético e Figueirense,
20 lugar - Imbituba, 1 p.p.
30 lugar - Paula Ramos, 2 p. p.
40 lugar - Bocaiuva, 3 p. p.
5° lugar......, Guarani ,e Tamandaré, 4 p.p.

/

GOLS A FAVOR
'

° p.p.

9

Avaí . � :.......... 4

Bocaiuva : '

'

1
4
4
5
8
°

Atlético .

Figueirense ,.

Guaraní
'

, .

Imbituba ,' .........•..... ',� .

Paula .Ramos
'

..

Tamandaré .. , .

GOLS CONTRA

o ES'fADO

Editai
de CODvoca�ão
Na forma dos dispositi

vos, estatuát-ios em vigor,
ficam convidados os senho
res associados desta Socie
dade, a' se' reunirem em As
sernbléia Geral Ordinária a

real izar-se no dia 14 de
agõsto do .corrente ano; das
9 às 12 horas, em nossa. se
de social, em Capoeiras, pa
ra eleger a nova Diretoria'
que 'regerá 0S destinos des
ta Sociedade' no período'
compreendido entre 12 de
setembro de 1955 a 12 de
setembro de 1956.
Capoeiras,

de 1955.
11 de agôsto

Luiz Moraes
Secretário

L'AMPO
Desapareceu ôntem de

',U;], residência 'I'rajno 30 -
.

1111 cachorro Setter de côr
marrom --:- ouro. Gratifica
se bem a quem encontrar;

CINE SÃO' JOSE
5 As 3 - 7,30 - 9,30 horas.
1 John GARFIELD - Joan
4
°
10
'O
6
9

CRAWFORD em:

ACORDES DO CORAÇÃO
No Programa:
Cine Noticiário. Nac.

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

Technicolor de' Luxo em

Cinema.Scope
Preços : 18,00 - 10,00.
Censura até 5 anos.

,

As 8 - horas •

John GARFI�LD - Joan
CRAWFORD em:

"-

,ACORDES DO CORAÇÃO
No Programa:
Cine Noticiário. Nac.

Preços: 9,00 - 4,50 .

Censura até 14 anos.

As 4 - 8 horas.

10..) Noticias da Semana.
Nac,
20) PERDÃO PARA

DOIS _:_ Com: Gordo e o

As 5 - 8 horas.
Paul 'DOUGLAS - Ros

salind RUSSELL em:.

NUNjCA FOMOS
éOVARDES

No Programa :

Atual. Atlantida, Nac, .

Preços: '9,00 -;- 4,50.
Censura até 5 anos.

,-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



C I T A. 1.;..' Com a Biblía· na Mão
I -133 DE AGôSTO

'1tulo h[lbil para inscrição 'I'
'''-'., A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:

o registro de Imóveis. Dá-
.

No lendculo em 1.633, por Cartas Régías., 'forain reservadas pa-'
se a presente o "alar de' « ." ))

ra a Corôa as Capitanias do Maranhão e Piauhy;

II)1':;:; 0.000,00 para os efei-j SAnADO, 13 DE AGOSTO ; ,

_: em 1.645, as fôrças de D. Antonio Felippe Camarão,
.os legais. O sinatário des-I ' . _ . ..

Henrique Dias, vinhas do Real, fizeram junção com as de

.a tem sua residência nes-
E quero rrmaos, que saíbals que as corsas que me !tcon-· Fernandes Vieira, que se encontravam acampadas em,

a Cidade, á rua 'Coronel! tecem eontríbuiram para maior proveito do evarígelhu. Gurjaú;
1uchele, n? 4, onde recebe! (Fil: 1:12). Ler Ftlípenses 1: 12-18.. _ eJ?1 1.646, Vidal de Negreiros, com suas tropas alia

itação, Protesta-se provar
GEORGE FOX, renomado guáquer dó' décimo sétimo cH1.S as de Felippe Camarão e Fernandes Vieira, conseguiu

') alegado com testemu- século, escreveu: "Nunca houve uma vez 'em que eu fôsse bater os houandeses nas proximidades da Estancia Aguiar,
nhas, vistoria e outras pro- prêso e não tirasse multidões das suas prisões espitituais. ou Engenho Mingau;
as permitidas em direito. Para George Fax como para Paulo o progresso do e-

_ em 1774, na colonia do Sacramento, nasceu Hipolíto
,�éste.s termos P. deferi- vangelho era a pedra ,de toque pela qual êle julgava tôdas José ad Costa Perreira Furtado de Mendonça, falecido em

menta. 'I'ijucas 31 de maio I as experiências. Ambos se regozijavam em qualquer exoe-' Kensington, Londres, como Redator do "C�rreio Brasílíen
Ie 1955. (a) Claudio Cara-' riência que lhes dese oportunidade de l-evar Cristo aos 110- se", em 11 de Setembro de 1823;
nurú de Campos." Em dita mens e tl'aZel'�os homens a Cristo. Ambos transformaram - em 1801" São Miguel das Missões daquem Uruguai,
ietíção foi exarado o se- cadeias em púlpitos. capitulou a josé Borges do Canto, desertor ele um dos nos-

;'uinte despacho: .r: ;'A., O serviço �. Cristo não depende da liberdade do corpo. - 803 Regimentos de Dragões, acompanhado de 40 compa-.
:011'10 pedem. Tijucas, 27-6- Pode ser exercido um leito de sofrimento ou no meio de di- nheíros que também eram aventureiros; _..

;5. (a) Clovis Ayres Gama ficuldades que as circunstâncias trouxerem.
-. .

- em' 181Í, nasceu em Laranjeiras, município de La-

_. Ju,i_Z .

de _?ireito:'" Feita
'

�o,va .�i,da com�ç�"quando o hO,me�1 �braça a -C:�'�st� e

,guna, neste �stado de s�nta Catarina, Juesuino' Lamengo
.

1. justif icação fOI exarado seus PIOPO"ltos, ao inves de tentar realizar os seus proprios da Costa, mais tarde Barão da Laguna;
) segu'inte' despacho:' -' des�jgs. Para o homem cujo interêsse máximo é a

_ propa-I � em 1:811, no Rio de Janeiro, nasceu Domingos Jasé \
'Façam-se as .citações- re- g�çao d� e�vang'elho: nada sai ás avessas. Tôda e qualquer I Gonçalves de Magalhões, mais tarde Visconde de Araguaia,
queridas na inicial. 'I'iju- ctrcunstãncia pode ser usada para, o avanço -do evangelho. ! falecido em 16 ele Junho de 1886;
.as, 6-8-1955. (a) Clovis I - em 1.822, foi instalada a Relação de' Pernambuco,
'-\_yres Gama." E para que O R A ç Ã O 'sendo seu Primeiro Chanceler o Desembargador Lu-cas An-

-hegue ao conhecimento de. . " . l tonto Monteiro de Barros, mais tarde Visconde ele .Congo-

odo� e n�ng:1em possa ale-!, �,O� Deus, da-nos a pacrencia de Cristo para que apren- ! nhas do Campo;
. ra r igriorancra, mandou ex- : damos a usar tôdas as provações da vida para testemu-: - em 1.824, a Esquadra de Lord Cockrane, Marques do

»ed ir o presente edital que 'ahar o seu poder em nossos eoracões. Que de tal modo O Maranhão, chegou ao porto ele Jaraguá, conduzindo as tro-

Y(NO( S(lerá afixado na sede dêste conheçamos e a comunhãoule fWÜ§ sofrimentos, que seja- l�:1S do Rio ele Janeiro comandadas pelo General Francisco

Juizo, no lugar do costume, .'lWS alcançados pelo mérlto de sua morte, Em nome' dêle, de Lima e Silva;
,.

J l' d :\mém. .•
-, por COpia, pu anca o uma - em 1.859, Q Coronel E. L. Drake, perfurou o prhnel- !

. êz no DIARIO OFICIAL e
.

,

-o pôço de petróleo, em OH Creek, na Pennsy:lvania, nos

Tês vezes no jornal "O ES- PENSAMENT(j PARA O DIA Estados Unidos da América do Norte, sendo a torre que sé I. .

-

CADO", de Ploriãnópol is. erguia: a 10 metros, cl�amada "A Maluquíce ,de Drake";. 1 MAGNIFI.�A RESIDENC;.A
1ado e passado nesta cida- "É a disposição do marlnheíro e não a dos ventos que _ em U)19, em Sao Paulo, a sra. Jeronyma Mesquita com AR�A CONSTRU1DA �e
le de Tijucas, aos oito dias

I determina a orientação elo barcp." fundou a instituição "Bandeil'antes" que adotou o lema 309m2, Sltuada na Rua Fell-

_lo mês de agosto do ano -;��{-m_Iler l,al'ata" (sempre pronta)· e nesse mesmo dia, on- pe sc��idt 113.
,

1e niil novecentos 'e cin- Chris II: Tice (Inglaterra) Le wrops pl'olcl'iram o devido compromisso com a Organi- ,Faclllta-se parte do paga-

menta e cinco: Eu, (a) I' z:1ç:ào; menta.

}?rcy- dos Anjos, Escrivâo - em 1:9�5, foi fundada, nesta cidade de Florianópolis, Tratar com o proprietária
) 'elatilografei, conferí e su- Sô Ião de Barbeir.o :1 União Bcneficiente dos Chaufferes de Santa Catarina, Dr. Guerreiro da Fonseca.

lscrevÍ. Ca) Glovis Ayres Vende�se o moderno, bem aparelhado e bem afre-
not�vel pela ol'gànização � pelo que representa ,para a la-

jama - JUiz de Direito: iJorÍo,':a class.'c das motoristas prOfissionaiS e amadores,'guezado Salão de Barbeiro "nó-RÉ-Mi", situado logo à
:;:;stá conforme o origin�l ent.rada da rua Fernando Machado, _ um dos referidos I

- o (lia de hoje é consagrado, _!leste Estado, como "DIA

,fixado na sede dêste JUl- 'pela nossa elite.
- B DO eHAUFER" e,.não podemos nos fUl'tar ao privilégio de,

:0, 110 lugar do costume, so- T t
. lluS -cong'J,'atulamos com a noobr-e classe, pehl aSGiduidade e

• ra ·�tl' no mesmo, com o seu proprie,tário Claudio ' .

1re o qual me,reporto·e dou 0\1,' E b a (Z'
.

h). dedicação ao tl'a,balho e seu espirito de renunCi::t, elevan-
'<>.

. .. \ 1m .lar os 111111 . o .

_ do-se no conceito e na estima de nossa população lJelo
muHá que tem feito e Im de fazer. ... ",. ". .,. .'. .'.'

ANDRÉ NILO TADASCO
Data supra. O Escrivão: I '.

'

. ,

-jercy dos Al1�OS.
'

_ IMinisterio da Guer-ra
Dr. "o-nstantl-DO Coarnicão MUitar de FlorianópolisU CONCURSO DE ,ADMISSÃO À ACADEMIA MILITAR

P
.

'Oimatos DE AGULHAS NEGRAS
J 'rontaDr Jrc1em do Exmo. Sr. General Comandante desta. .

.

.!..:••)+)+",>+)+"",,).).)+)++� .:..:..:..:..:++:+:+:..:..:�:..:��:��� 'pa;ê�o: :���::��s d� ��i��i� ca:.ê�o; ��::��'es dee c����noi;
�.,.' .

.,

_' �� o contrato de casamerito de o contrato de casamento de

,t:+
. -'

, .- .

'

.' ..�. sua' .:filha IPONA com o. sr: seu fllho ERÁSMÓ cóm a

.:+ �! �.
,>&'> ./+�;, �i� Erasmo '$zpoganicz.

'

[sta. Iponá. Palma Ribeiro.

:f '�L!!!IL_AEROVlIIS ,; . . Ip�n'n:iv!,�ni6
�:* ....

� r7!..._. re . ' �:_� ..� "'�FIOl'il!?Q�is" 6 de Kg_<ls,to' 11e ·�195(5.

.:*
L

..\ •

p'
...

�:+. ..�•.. \'
"

..'/ '8_ rt,i'€,_r,lp-"8"ç",a--,�'
.

••+ D b' remet'endo
-

R I A -{> t
.. ,

.

- .'

..
astaqüe o cupom a alXO para: eu ero- -

'"

••+ vias - iÚUi Conselheiro Mafra, G Florianópolis, e candi-: r'
Aristeu Candido da Silva . .João Simas . e SennÕi:a

.:. •

date-se a uma passagem de ida e volta às famosas Cata- :. particÍpa. 'aos' parentes e.. participam �o· contrato de' _._' ""-� ,

�� .ratas de F� do Iguaçu. ",: pessoas amigas 'o c0ntrato cásamento de seu filho.

...:.
,. . �tt 'de casamento de sÍ1:;t filha João com a 'Sta. Sueli Ma�

..:. Nome: I., <, � ,.

r .�t" Sueli com o sr. João C. Si-Iria das Neves Silva
.

�. Endereço: : : '�. . ,�t�' mas.
-

-

.: A �va agêÍ)cia' da Real Acrovias em Florianópolis, fica� #..' ',�:+ Sueli e João

.:+ 'a loca·lizada a:

.

.... \
noivãs

+t .

Rua: -

-

.....................•. nO.
' ' .,+.

.

Fpolis 5-8-1'>1;.

.{ Édifício : ; � "
, ··1· ,

P t- • .'
.

.

.-.

-
- .

:!: . ���l..o.�.l�i.��.':�l.o.g.��:'.��.�.e.a.l.�.e.r��.i:�:.::::::::-:::.:\ I. ,��:., =.::' �

I

"ar: lClpaçao
... t "

JOÃO: JOSÉ RAMOS SCHAEFER E SRA.
.:.. . . - ',' '.' .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . �., -+:•.

'

ParticIpam aos parentes e pessoas de suas relações,
�+ "

�

-

'

� :+.
�
...;'" _

..
_ � ir-'�-�••

-

o nascimento de 'sua filha SILVANA AUGUSTA�
\w.�••� +.+ � +•••"é + � +.+ �.w + +•••�.!. !:!':+:!:\'t.+&� Florianópolis, 7. de agôsto, de 1955.

'

.,

O 'RJ.... DIREITO D.A'"1Z 1/ �

'OMARCA DE TIJUCAS.

"TAL DE ClTAÇÃO DE

DJERESSADOS. AUSEN

'S ,INCERTOS E DES-
E, 'CIDOS COM O
ONBE '

RAZO DE. TRIN�A DIAS

O Doütor Clov.:s, ,.Ayres
Juiz de Direito da

ama, T"-d
0l11al'ca de . lJCUCtas,.· _o

I ele Santa a arma,
stae o

.. .

a forma da lei, etc ...
c

FAZ SABER a todos

uantos int�l'essalr P?tssa� o

nte edItal c e CI açao,
rese .

t di
om o prazo de tnnh' a. las,
.

m ou dele con ecrmen-
Jl'e .

o tiverem, que p�r parte
Zeferino Antolllo Ma

'��dO' lhe foi dirigida a pe-
11" •

t, ; o do teor saguin e: -

JCC' •

d D''ÉXl11tl. Sr. Dr. ,JUIz
.

e
.

1-

'eito da Comarca. Zefermo

Antonio Machado, lavra--

c! r brasileiro, natural
o,

idc!êste F�stado,· resi ente e

'1' I 'lllgar' '�'Gadomicl iac o no

era" _
distrito de Caneli

iha, -', :dêsLe Mun'icípio,
uer mover :1 presente ação
e usuc(lpião em que expõe

-

requer a V. Excia. o se-

;nte: :_ I - O suplican
te é posseiro;' há mais de

trinta anos, por sí e seus

de . um terantecessores,
reno situado no lugar" Ga

lera, distrito de Canellnha,
desta Comarca, com oitenta

e oito metros
.

de frentes,
por oitocentos e oib;nlta, ,di
tos de fundos --'- ou' seja
77.440 metros quadrados,
_ fazelldo -frentes em ter

raS de Luiz Albino O_tl com

'quem de dil'eitõ, e fundos

no Travessão Geral; extre"

mando ao Sul em te_nas 'de
Alfredo Benevenuto e ao

Norte em terras· de -Maria

Vieira. - II - O l:eferido
imóvel pertencia a Alltonio

Francisco da Silva, faleci
do há mais de trinta anos,

cuja' posse datava de mais

d� 50 anos, e falecido êste
sua filha. Filisbinl} di .Sil
va e seu genro Angelo João

SÍln:iS - que já moravam

em companhia do "mesmo
fiaado '- continuaram na

po·sse do mesmo imóv'el e,
. J�is -anos após, venderam a

PW:Jfjíesma posse ao' suplicante
que a vem� ocupando ãté" a

pl'eifente data e tanto'o'su-
�Iicante, como seus ante

cessorés, sempl'e a man ti
veram com ânimo de dono,
pacífica e ininteri'uptamen
te; apenas quanto a esta

parte, há dois anos, apr'ó
ximadamente, o confron
tante Luiz Albino, sem ne

nhum documento ou prova I

eficiente, aventou o pretc:x-I
to de que parte do "I1lesmo

.

imóvel lhe perten'cia;. e ten
tou apossar-se da respécti-'
va ,área, mas reconhecendo, I

após, o seu êrro passou a

respeitá-lo . até a presente.
data. - III - Em vista dó

,expoyto quer o suplicante
regularizar a sua posse so- !
bre� o l'�fericlo .imóvel, :le, Iconformidade com o dlS-

-

posto nos artig.os 550 e 552
do Código Civ:il. E para. o

I

dito fim requer à designa
ção elo dia, lugar e hora pa
ra a ;ü1stificação exigida
pelo artigo 455 do Código Iele Processo, Civil -' na

, ,
Iqual deverão ser ouvidas i

as testemunhas Etelvina
Leal Nunes, Domingos Bor-

�Qgonovo e Luiz Júlio, lavra-.
dores, residentes e domici
liados no distrito, de Can.e
linha, desta Comarca, .2.. os'
quais compàrecerão em

Juizo independentemente
de citação. Requerem m�is
que, depois da justifica
ção, seja fei�a' a citação
dos atuais' confront.m1tes,
tOdos· residentes no local
do imóvel. Deverão tambem
Ser citados os interessados
desconhecidos, inclusive - os

herdeiros ele Maria Vieira,
Por edital de trinta' dias
b '

'

em como. 'o Sr. Delegado
Regional do Patrimônio d-a
Uniãó,.. por precatórül, ", em
Flol'ian.ópolis -e o repr'esen
tante do Mil1istéri-.o Público
nesta Cidade; todos para
Contestarem a presente
ação no prazo de. dez 'dias,
de conformi'dade com o dis
Posto no artigo 455 citado;
-

sendo, afinal,- reconheci
do o domínio do suplicante
�obre o referido imóvel, cu
Ja se�1tença' lhe servirá de

-Expresso ..Florianópolis LIda.
, lransporte de cargas em geral entre

FLORIANOPOUS, CURiTIBA E SA,O. PAULO·

MÉDICO CIRURGIÃO G ..r:.l'l1içflo, lev[l ao conhecimento dos interessados que os
Doenças de Senhoras

-I
reqllêl'imentos deverão 'dar entrada naquela Academia,

Partos - Operações - Vias entre 1° e 31 de Outubro de 1955.
.

Urinárias CONCURSO DE ADMISSÃO À ESCOLA DE SAR-
�Cu-rso- de aperfeiçoamento . GENTOS DAS ARMAS

,'! longa prática nos HospitaiS Os requerimeritos devem dai: 'entrada naquela Escola
_- de Buenos Aires entre- 10 a 80 ,de Agãsto de 1955.

,CONSULTO'RIO: Rua .Fe- Demais informações, poderão os interessados _,:�diri-
lipe Schmidt, nr .. 18 (sobra- Eir-se ao Quartel Gen.eral da IDj5a.
elo). - .FONE 3512. Florianópolis, 6 de Agôsto de 1955.
HORA'RIO: das 15 ás 18 '" Ayrton CapeIla

.

horas.
.

Capitão Ajudante Geral

. COM VIAGENS mR,eii'�� � PEUMA .... 'ENTES· EM CARROS PRÓPRIOS

FUlA": CURITIbA 'I'ILIAL: SAO PAULO"'ATRIZ: FLORIANÓPOLIS
Escritório:

.

aua Padre 'Roma 50 - Terreo

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. 13�

Fones: 2534 .,... 2.�35
Caixa'PostAl, 435
End. T.elegráflco:

Sandrade e Transpol1s -

-O-

ViBconde do RIo Branco .....Avenida do IJatado UIISG/7fJ
(832/38)

Telefone: 37-30-91
'releIQne 12110

'São Paulo - capital' - 6r.,
.

Endereço Telegráfico'
Sandrade e Tl'anspoliB

..,...()-

Endereço Telegrátlc:J
Santldra e 'J{rallBpola

-Q-

{J\.�ê;]ria n� Rltj de J�:'!euo e em Belo Hort'&ontl9 com tráfego mtiituo aU
,

Sã. Paulo eom".. Empresa' de Transporto MIna. Uer&la S/A.)

HOJ E NO PA S S A'D O

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

,

·1
!

I

I

/

-.\

Com o.iá famoso té'c1ado Facit 'em 2 fileiras.
DIsTRrimmoREs PARA STA. CATARINA

CASA FEERNANDO, LTDA.
Rua Saldanha Marinho, 2 - cx. postaJ, 467

Fone: 3878

Teleg-ramas: "Canan"
FLo'RIANOÓPOLIS

o Centro de Irradiação
Mental "Amor e LUiZ" realiza
sessões Esotéricas, todas as se

gundas feiras, às 20,30 à ma

Conselheiro Mafra, 33 - 2°
pndar.

'

t ENTRADA FRANCA
"

Preceito�n.Dia
INSISTf:NCIA PRE.TU-

mCIAL

, Participação
Enedino Batista Ribeiro Vva. Hilda Silva

, e
'

�zpogani�z
Sra. Lidia Palma Ribeiro

Um 'elos defeitos comuns

da visão é a miopia. O indiVÍ
duo míope só consegue ler o

jornal, por exemplo, a menos

de 30 centimetl'os dós olhos"
É sinal de que a vista não es

tá boa, e insistir em tal lei

tura, sem corrigir o defeito,
é arriscar-se à piorar, A cor

reção há-de" fazer-se por
�neio de óculos apropriados e

somente receitáelos por espe
cialistas.

-Se desc(,ll1fial' que "sua

vista não está boa, procu"
re sem tal'da,l' o médico o

culista. - SNES.··

....

. Selos para'
coleção
'VENDEM-SE

I!otel Majestic - quarto
nO 21 das 8 às 10 e-depois
das 18 horas.

'B'ARMAU
•

..

Sócieaade de grande proje
ção em Curitiba, possuindo
todas as instalações, (ampla
casinha, bar e salão de refei

ções, ricamente decorada),
precisa de um "Barmau"

competente. Os interessados
deverão apresentar propostas' .

,endereçadas à Caixa Postal,
156, em Curitiba.

C;o'mpra-se
'Terreno ou cas'a' vel-ha
imediaçÕes' do' c·entro.
Iafol'maçõ_es na A M0de

'lar.

Salas
Alugam�se duas salas pa

ra, 'Escritórios, à Rua Vitor
Meirelles, 42.
Tratar ná mesma•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Ainda estámos sob a im- I am-se um imenso .conjunto como luvas de cores berran
pressão do . maravilhoso e I damos com seus t r a j estes, e acima de tudo, os pen-
cintilante baile de gala com de feituras excepcionais, em teados feitos por mão ele

O dia de 'hoje é consagrado aos motoristas, os obreiros

O ENGENHEIRO FRANCISCO BENJAMIN que o Clube Doze de-Agosto modelos ajustados uns e am- mestres", permanentes cio clesenvolvim_ento do País e do Estado,

comemorou a passagem do plos outros, mas todos de Com o salão repleto, teve Os homens do, volante,_ cuja profissão ,árdua, todos

GA'LlOTTI E OS MllICIA,NOS ESTADUAIS 33° aniversário de sua fun- aparencia encantadora", início a brilhante festa", conhecemos e admiramos, sao elementos valIOSOS na coope-
.. daçã'6, Não devemos destacar ne- Já aí tocava a GRANDE ,ração do progresso muito embora modestos trabalhadores

I
ILDEFONSO JUVENAL A séde social do veterano nhum- traje porque todos ORQUESTRA "CASINO DE I'

da grandeza doa terra natal.
.' , .O valor inestimável da )li inferior de nossa míllcia se achava ricamente orna- foram aquele cintilante gru- SEVILHA"", Devemos assí-

.

Nesta Ca?Jt�1 c�mo em outras, e nas cldade�, o, Povocooperação dos elementos de istadual, precisando aquele, mentada,. com folhas pinta-
I
po a que já nos acostuma- nalar não resta dúvida, que 'tem nos prof'ísslonals do volante, quer de automóveis nos

nossa gloriosa e conceituada .nanter situação
.

condigna, elas de. doirado, prateado, nos a admirar, mas êste o êxito do Ündo BAILE DE
I
perimetros urbanos, quer nos coletivos interurbanos, in

Policia Militar, para o bem iomo. elemento que é de re- vermelho, grená, dando ao .ano mais nos
.

encantou", GALA deve-se' em grande !termuniciPais e interestaduais, o amigo' sempre solicito e

público e a .compensação ra- ,)l'esentação na sociedade? ambiente, um aspécto multi- Admirámos muito os sapatí- parte'a esta orquestra que I preS�in1oso para as necessidades de rápidas locomoções e,
zoavel e digna, que, de jus':.. Um segundo tenente inicia dor", nhos doirados das damas, nos visita pela terceira ! de viagens longas,
tíça, devem_ merecer por essa L carreira do oficialato em A �rofusãà de luzes érà I numa profuzão desusa,da, vez", r

" I .:
Nos ?�as pres�l�tes, con�titue:� eles U:11a fôrça, un�f". 1valiosa, benemerita e patrío- nossa milicia estadual, com extaslante e em derredor vi- bem como os adornos varios, Pouco antes da mela nOI- _grand� f�lça,a sei ViÇO da Plospenda,cle g:nal, com �� me�tíca contribuição em benefí- vencimentos inferiores aos

�ãiiiil••iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"=te houve o màravilhoso des- Imos direitos e deveres de todos os cidadãos que se constí-
t '!\IDIII!!! -=. • ' .

It'
Icio do Estado e sua coletíví- ..rue percebem. os estafe as" lia _..

.

.íle das DEBUTANTES, se- uem em c asse , ',.

dade, não tinham sido, . até :los Correios e Telegrafas, os
ihorlnhas Nancy Salomé ,Pe- Em Florianópolis os humildes homens que servem à'_

então, devidamente aprecia- serventes e continuas de.

O G d 'eira Iza Vieira da Rosa, coletividade, com abnegação, com carinho, com verdadeiro
dos por candidatos à magís- rmütas repartições "federais .o-,·erna. or \iari� Aparecida Sá, Jllcélia

I
espírito de renuncia, vivem no coração do Povo, porque,

tratura suprema do Estado, )U qualquer inferior do Exér- l1arailia Pereira, Jarmes! quando procurados para passeios ou nos momentos difí-
Oca todos sabem, perfei- �l,ictl,oa' MM1'lal,�la'nrh(ajO' RAI,voia,sÇ'a�oo'pPauo= pe'de esmolas Jorba, .Ophelía Ivoni Perei- Iceis em que se faz precisa, urgente, a presença do médícr

tamente, do papel relevante . L -

-a Lídia Zapelini, Ieda Ma-' altas horas da noite, com qualquer tempo, ele é o mesmi

'que, na sua missão espinho- (l,Oa'sRGi,Oel,Oal)'S'anedpeadl'aonSa'�,ll, Mi-
.••

,

• �h'ado Nice de Vasconcelos ele sempre, solícito, porque víve para servir, para atender fL )
sa, missão de sacrifícios, de- .-

:"ima e Iná Machado, , , quantos dêles se aproximam e se socorrem,
-

sempenha o policial na vida
_
O Estado paga a um Sub- Publica o jornal A Hora, de Pôrto-'Alegre, edí-

Sob palmas vibrantes 'da I Modestos, slmples, são os nossos homens do volante,
Tenente, que e- o mais gra- ção ele 9 do corrente:

.

{
pública elo Estado; sua abne=l I'enen ,

mensa assistência, elas de-, notadamente os chauffeurs-de-praça, homens afeitos 'à,,,,
gação sem limites na manu- duado da classe dos tnrerío- "Há algum tempo, vem sendo estudado, pelo

.am entrada no salão de fes-I n:�nifestações de solidariedade humana, prontos para' au-
'1 I res, os vencimentos mensal. departamento técnico da Comissão Estadual de

xílíar e a atender a todostenção da ore em, sem a qua
.le 2,600 cruzeiros e " um Energia Elétrica, um plano destinado a incluir tas, acompanhadas de seus. '

,I
mantida na sua plenitude, _. -

rares, uma a uma, enquantoi 'Eis porque, na data ele hoje, que assinala ° transcursõ
bll soldado com 30 anos de bani' algumas cidades elo Oeste catarínense no sistema .

d tã t f "d
'

J' P
.

'f' t
-

'1não poderia a vida pu .nca � ,,- L ORQUESTRA HESPANHO- e ao gra a e .emeri e, sera ense o ara mam es acoes c e.
ít

.

servic
.. OS, apenas. 1,200 cru- de distribuição de energia do plano estadual de ele- ,

patía a todos o D of'isslonais 1 '1 tdo Estado, operar o ri mo �
_ ..JA tocava em surdina uma apreço e sim . s

.
r 'CD vo .an e, que

d d 1, "piras, inclusive 0- adícíonal trtf'ícaçâo. Este problema, entretanto, está na de- ,

no coracâo do Povo às q
.

is O ESTADO s
'apreciavel e esenvo vi- "T' r:

1 t to mré d M li lalsa de Strauss", vivem
� _ " ua

.

'. e aSSOCia,
t t .)or' tempo de serviço. pendência c o a endrmen o prévio e arce mo

'01' t co "0' -at la lo de od :r:'
'

1menta, que a es a o seu pro- -
_ Ao microfone Salvio 1- prazerosamen e, rrgr u nc -se, m o es oecia] com

t d O Dr', FrancI'sco Ben]'U'ml'rJ Ramos e zonas circunvizinhas, Os estudos para " N C d J
-

CI di -d R A'gresso em todos os se ores e -

/eíra, chamává-as para ter- os srs. umas ar aso, oao au mo a asa, . nis
.

-::'allottl', Ilustre candidato de essa- finalidade vêm sendo acelerados' pela CEEE, • . ,

atividade: �
-

ainar num rodopio vertigi- Dortas, Alvim Rovere e João Pio Pereira, os unicos- d os
d

. AII'anca· So'cI'a.l-Tr·abal·hl'st,n Há invulgar interêsse, no Estado vizinho, por esta
b' I'nl'c'adol'es da benenle' 't o 'gan°

- .

,
�IEm qualquer lugar espo- _" lOSO com a valsa das De il- nove I ri a r Izaçao, que ame 'la

'bl' 10 Govel'no do Estado, de- fórmula de cooperação estreita entre as duas uni-
VI'vem,' ,

.

Iliciado onde a ordem pu 1·- � antes, ,-
.

'd dades da Federação, pois, não obstante Santa Ca- ' , , ,

ca nãü seja mantida e impe- monstrou sempre ser gran e
Gontinuaram as danças, 'Nesta Capital as festividades em comemoração aOi ) 300

'd � Sl'ncel'o adml'r'adol' de nos- tarina já disponha também de um órgão similar. '

"I f d
-

d U
,-

B f' t ! Ch fre o farwestismo,' a VI a cO-, � endo a orquestra dado um amversano c e un açao ama0 ene Icen e c Os a' _u -

'a secular' e glor'l'osa Polici�, à nossa CEEE, suas possibilidades ainda são in-
f d S t C t' I" ,

tmo que estaciona, porque o - how com muita graça e com eurs e an a. a arma, rea lzar-se-a com o segum e pro-
."rl'll'tar', r'aza-o por'que, fO, suficientes, dentro do volume das solicitações, .

dEstado não tem segura a�V<. lúmeros musicais de gran e grama:
suas rendas; os individuas os ::om indizível satisfação, qm O govêrr;lO do Estado de Santa Catarina, há

Llovimento, cantando uns e As 6 horas - Salva de 13 rojões,
,

seus bens e as propriedaDes; �odos os milicianos lhe 0�1' poucos dias, encaminhou ao presidente da Comis- �voluindo outros, ,', A's B horas - Missa solene na Catedl'a_l Metropolit!j .na,
nem mesmo a pr,opria exis- -viram referir-se á mesma são Edadual de Energia Elétrica, eng, Noé de Me-

A meia noite, doze badala- A's 9 horas - Mesa de doces para os filhos de s(L,cios
t' no seu J'udl'cI'oso dl'scurso- lo Freitas, um levantamento do problema de ener- ,

S-d d U
,-

tencia . de cada um es a se- las fizeram-se OUVir, , , �a e e ama0,

gura, Mal aparecem os mari- ,)lataforma, na memoravel gia elétrica na zona de Concórdia, que seria a
Foi a. passagem de

.

mais A's 10 horas _- Partida de futebol no Call1pO ela T il',C,F"
te'nedores da ordem, repr'e- ::ol'\'enCa-o de 13 de Junh0. primeira a ser cnncertada ao sistema distribuidor .

t d t' d V 1 t F' C- ,

Im ano do ve erano, sen u en re as eqUipes o o an e ' ,x
,-ll'zendo' de sua I'mpor·tan·cia de nosso Estado",

.

b t tsentados pelos briosos e dedi- .audada com entusiasmo, re- Com a en es do Fogo,
cados componentes de nossa �omo mantenedora da ordem, x x

:ebendo- o Presidente Gene- ,A's 16 horas - Procissão de São, Cristovã� per ,'corren-
Policia Militar, aí, tudo se � mencionando a situação dE x

aI Vieira da Rosa muitos do o seguinte intinerál'io: Saida" da Ca-'
transforma: a lei passa a ser jificuldades dos seus ele Vejam os catarinenses como está terminado

:umprimentos, ' tedral - frente do Palácio _ FI.ua Tira-':
respeitad,a e a produzir ben��- mentos, oficiais e praças' seus elÚtS, o govêrno que prometeu eletrificar o Es-

Às altas horas da noite, dentes - Bulcão Viana _ Avenida'
fícios á coletividade; todm �om os parcos vepcimento; tado, coin 5 grandes centrais, Reparem bem: está

oi oferecido uma taça de Mauro Ramos - Bocaiuva _' Esteves
a, respirarem uma atmosf8' lue percebem, e declarand, esmolando energia elétrica ao govêrno pessedista ,hampanha as autoridades Junior - Av, Rio Branco _ P adre Ro�/
ra de garantias, e a maquim. ,eü benemerito e louvavel do Rio Grande do Sul!

)resentes, Debutante3, Rai- ma - Alameda Adolfo Konder - Pon-'-
do Progresso retoma set· propósito de, se· eleito Gc- Enquanto estende a mão à carid'ade gaúcha,

lha do Clube, MISS Santa te' -Estreito - Rua 24 de . Maio
ritmo apreciável, porque on' 'ernador, (como de justiça aquino Estado o Governador, decretando no pró- Gatarina, senhores, senho- Rua 13 de Maio GeneJl.'al Gasp:u'
ele impéra a ordein, o pro- ) s�iá) ,interessar,se peÍr: prio benefício, redobra as verbas para banque-

.'as e senhoritas'", Dutr.a - Gene'ral Valg-a Nev'l'�s - 24
gresso subsiste beneficamen-- :nellloria de situação de tãc tes, champanhota e uisque: Cr$ 25,000,00 mensais

As dancas a seguir- pros- de Maio - Ponte '--'., Alameda,l- Duart 1)
te, .

lignos servidores do Estad,) para gelleros alimentícios do Palácio; Cr$
;eguiram

-

até ao amanhe- Schutel _ Felipe Schmidt _< Praça 15•

pór vezes, para manter os Agora, vem o Dr, Fran- 610,000,00 para festanças; Cr$ 1.0.00,000,00 para
_ frente a Prefeitura _ Catf��ral

imperativos da ordem, têm cisco. Benjamin GaJlotti, de mais um automQvel; Cr$ 1.500,000,00 para even- �e���l Ó baile de gala que ú A's 18 horas·- Posse da Diretoria, _----- r

sido os policiais imolados no reafirmar os seus elevados tuais; Cr$ 500,000,00 para publicações; Cr$. '::lube Doze comemorou ,seu A's 21 horas - SOirée para os· associados" ??

cumprimento do dever, víti- propositos 'para com a Poli- 130,000,00 para gasolina àestinada apenas aOs .car- :LÍliversário de fundação, es- •••••••••••••••••••••�••••G••••••••••••oe•••
mas de'miseravels sicarios, �ia Militar do Estado, ao re' ros do Gabinete, etc", 'etc",

.

ce por certo foi um dos mais' .

-

AV'ISO AO- COM't�RCIOdeixando, muitos dêles, suas 'erir-se, de público, sobre E, nesse jeito,. foram CATORZE MILHõES e'
iindos, mais requintados,' '. '.

famílias ao desamparo, pois L momentosa decisão de n03' tanto!, mais conco�Tidos e sobretudo
se Icom os parcos vencimen- ia egregia e veneranda Côr- Quanto aos problemas, à falta de verba· e de

pelo /esplepdor da assistencia
tos que percebem, vivem os �e de Apelação, reconhecen, capaciqade, o recurso era mesmo apelar para o

:J.ue deu 'ao -ambiente, a mais
nossos milicianos em situa- 10, por unânimídade de vo- VIzinho', que 'Sabe aplicar a fortuna pública e, se

maravilhosa visão dos gran-
ção de quasi' miseria, ima- ';os, o direito incontestave fór caridoso, socorrerá· o angusttado e esquecido jes bailes do passado e do

ginemüs a de' sua família, [ue assiste aos nossôS mili, povo elo Oeste..
presente, , ,

,

da da aJ'ucla do chefe e �ianos, dos favores compre Ao ato da champanha fa-��IVCaUjOS fill)os lhes -é lo'go endidos na Lei n, 1.156, de l� :d...-
.

FpF' -5
10U o dr, Wilmar Dias, 01'::\-

retirada, por lamentavel fa- de Julho de 1950, conhecida
-

----A--SUCESSA-O MUNICIPAL . dor do Clube, que ofereceu
I lha da lei, o salário de fa - por "Lei da Práia", .... I em nome da.Diretoria, a to-

milia, visto que este não vai Declarou o eminente can- Para que se desenhe em cargo de Prefeit"o ,Municipal, das as Debutantes, uma

além da morte do chefe, nem jidato, em. documento escri-
3eus contornos totais o qua- ficando depois decepciona- lembrança: '-o

se estende aos filhos maiorf's ;0, entregue ao brilhante dro político-partidário da dos, Ora, os candidatos ao As danças terminaram ás
de 18 anos, de ambos os se- jornalista "Dr, Rubens de. sucessão municipal resta que" cargo de Prefeito que o PRP quatro horas da madrugada,
XOs, \rruda Ramos, digno diretor

- a,pre�entem seus candidatos poderia ter apoiado em Jo- mas .devemos dizer que a

E os que envelhecem e es- :te O ESTADO, que, se eleito
o PRP' e a UDN, uma vez que inville (os quais aliás forãrn grande assistencia sentiu

tragam a saúde no cumpri- Governador, dará cumpri- o PSD e o PTB, em aliança,
I

eleitos), só poderiam ter sido' imenso quando a
-

Orquestn
menta do dever, embrenha- menta imediato á sentença já lançaram o nome com que lOS srs, ,João Colin e Rolf Co- parou de tocar, havendo

.dos nos confins dos municí- do nosso egregio Tribunal concorrerão às' úrnas de 3 de !
lin, pois antes dêstes o últi- mesmo grande apelo. para

pios das fronteiras do Esta- de Justiça, amparando QS outubro o sr, J, Gonçalves, I mo prefeito eleito foi o sr, :{ue as danças prosseguissem,
do, e depois, por uma cir- milicianos catarinenses que' Segund� o que corre nas ro -I Aristides Largura, que àque- no que no entan�o nã� foi pos
cunstancia qualquer, termi- por ocasião da. última guer- das políticas da cidade, a

J
la época era integralista e sivel atender, VIU aSSIm o Ve

nado o tempo de engajamen- ra mundial, estiveram à dis- UDN continua insistindo foi 'eleito mesmo logo depois terano passar �eu 33° a�iv�r
to, não conseguem reenga- ;posição do Governo Federal, num acordo com o PRP para da fundação do integralismo, sário da maneira a mais lm

jar, e acabam perambulan- em vista de nosso estado de lancamento de um' candidato \

Portanto, prefeit.os que ti- , da passiveI. , , \

do sem emprelgo pelas ruas beligerancia, - uns patru- cOl1�um aos dois partidos, vessem decepcionado o p, Guardamos a mais gratà I
e tavernas ou' mendigandJ [hando diversos lugares do jiz-se mesmo que os ude- R. p, só mesmo os. dOIS elei- lembrança desta festa de

migalha's à caridade publica, Estado, prinCipalmente a zo- :-listas locais impõem êsse tos' pela UDN, E assim com· grande beleza, como tambem
enquanto a mulher se esfal- na lit'oreana, outros; de pron- _tcôrdo como uma condição preende-se que os perrepistas da ORQUESTRA .INTERNA
fa na pedra da fonte ou n9 tidão nos' quarteis, atentos ao outro acôrdo, o que deve� não desejem agora uma ali- CIONAL "CASINO DE SER-

'fogão alheio e os filhos cres- ;1,OS primeiros chamados pa- rá ser feito com o sr, Jorge ança .com essa corrente, re- VILHA", que esteve acima çle
cem definhando, sem instcu- l'a missões responsabilíssi- Lacerda e que segundo êsses sistindo, cómo têm feito até todas as espectativas, en

ção, sem roupa, e carecendo mas, rumores, ainda não está as- agora, à imposição de um cantando maravilhosamente
de uma educação que lhes Não era de 'se esperar ou- sentado definitivamente, Os candidato estranho às suas a requintada assistência",
assegure um futuro. melhor tra atitude por parte' do ca- dirigentes locais do PRP até fileiras partidárias, Se, como Muitas foram as represen
do que o daquele pai infe", tarinensé ilustre, alma. ge- agora vêm re.sistindo à 'pres- é de se esperar, essa resis- tações de Clubes co-irmãos,
liz? neros'a e _ bôa, e sobretudo, são que tem sido féita para tência continuar, provàvel- como tambem muitaS foram

Percebendo vencimentos de patrióta, e verdadeiro acl- aceitarem a aliança, Recen- mente o PRP virá para a lu- os convidados para o tradi

que, absolutamente, não che�
.

mirador da corporação, onde temente, aliás, teriam êles ta 'da sucessão municipal cional baile de gala que já'
gamo para atender às exig�n- encontra, tanto entre os ele- dito que. já apoiaram can-I com seu candidato próprio, se torneiu tradicional nos

cias dos preços dos generos mentos da ativ::;, como da 'didatos de outros -partidos '10
.,

(Pa Notícia, de JOinvill,e) anais sociais de 'nossa cida-
de primeira· necessidade, Reserv'a Remunerada, vel'- de, , ,

nem tampouco ás do vestua:- dadeiros amigos e sinceros 'SEM WH-ISK E SEM CHAMPANHOTA Para:bens a Diretoria do
rio e educação dos filhos; admiradores de suasaprecia-,

.
-

veterano pelo brilhantismo
embrenhando-se, por vezes, das qualidades d-e hO,mem S, PAULO, 12 (V, A,) - O �eu almoço, em dias alter- das comemorações e pela ar

peIo interior, em déligencias públlico, Congratulemo-nos Serviço de Imprensa. do Pa- nados, 'o op-erário sindicali- ganização do programa ela-,
perigosas ou destacado para com todos aqueles que el1- 'lacio dos Campos Eliséos de zado mais idoso de cada pro- borado e. cumprindo da ma

lugares onde os meios de verga'm a honrada farda do São Paulo, distribuiu aos fissão, indicado pelos éntida- neira mais excepcional pos-
subsistencía são dificeis aos Miliciano estadual catari- jornalistas credenciados

jun-I
des sindicais, vel." ,

que não ganham bons sala- nense, por essa manifesta- to ao �abinete do governo.a Sua

resoluçãO. foi comuni-rios, o nosso bra_vo policial cão de desejo de justiça, por seguinte nota: cada aos presidentes dos sin- CONF,ERÊNCIA
passa com süa família, "vida parte do eminente candidato "Atendendo ao fato de ter dicatos, que visitaram o go- PARIS,. 12 (U, P,) - O,
de cachorro", de 'pobre, da Aliança Social-Trabalhis- direito o governador à ali-' vernadol' sexta-feira ultim�, Ministério do Exteriof., ;,t-

Entretanto, digna de I'epa- ta, promessa que se efetiv<'l.- mentacão para si, esposa e' Já nesta semana, almoçarão! anunciou que Os ministros
1'0 não é somente a situação rá, porque o Dr, Francisco sells fÚhos, decidiu o gover- com o governador Porfirio da I das relações exteriores das

do simples sol-(1ado! Benjamin Gallotti é -homem nadar Partiria da Paz, pai' Paz os trabalhadores mais quatro potencias se reunirão
IQuanto percebe um .oficial de palavra, não ter filhos, convidar para idosos de São Paulo", em Genebra.

Florianópolis, Sábado, 13 de Agôsto de 1955

I

I"Dia �o C�auffeui'
UMA CLASSE QUE VIVE NO CORAÇAO DO POVO

ASSIDUIDADE E DEDICaçAO AO TRABALHO
ESPIRITO DE RENUNCIA

o Chefe da Secção de Fomento Agrícola em Santa
Catarina, avisa ao Comércio em geral que só pagará as

:ontas da Repartição, que a partir de 1° de julho, tenham
a sua autorização, _

Fv-e·G·ijeanaõ"
Aconteceu, há dias, em Joinville, numa das sessões

da Convenção do P,·R. p,
O sr, Jorge-Lacerda, lá no lugar do devido desta

que, estava feliz, Tão feliz quanto o seresta Chiquito,
nos dias de programa de auditório!

Mas, d.eram a palavra inteira ao sr, bornbusch,
do P,R,P, de Jamguá do Sul.

E o sr, Dornbusch não teve meias palavras, Arran
cou valendo! Contra o seráfico Frei Luis de Souza,
que vive a eleger-se na legenda udenista, sem presti
giar a do seu partido! Contra o sr, Artur Muller, qu@
vem .colaborando nessa trama de desprestigio do p,
R. P,!

O dr, Lacerda, com tan�as verdades maduras' pe-
•

los ouvidos, 'foi ficando indócil na cadeira! Estava adi
vinhando!

E Sua vez chegou! O sr, Dornbusch, assim de cor

po presente, desceu�he li, lenha, Que o P,R.P, não 'de
via ser caudatário; que éhegava de_ estar fortalecendo
a U,D,N, sem pro,Veito algum, senão de alguns e não
do partido; que o dr, Jorge não queria candidatos
perrepistas às Prefeituras para apoiar candidatos ude

nistas, que depois de eleitos faziam bananas para Q

P,R.P .. , ,

Era demais! Tanta verdade/junta não havia quem
aturasse, Mas", cadê saida?

O Jorge pensou então nas tragédias gregas!
Medéia, de, Eurípedes, na Prome,teu acorrentado,

.
Ésquilo, na Ajax, de Sófocles

E, de repente, estourou, inspirado na literatura
patricia, Ergueu-se heróico, p3:ra salvar, senão as a

parêl\cias,
.

pelo menos os restos da candidatura,
E branco, voz trêmula, deélarou:

'

- Não vim aqui para ouvir bobagens de crianças!
/

Dito isto, abalou portas afora", como o Profeta,
disposto a sacudir o pó das sandálias,

-

Na
de

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


