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Florianópolis, Sexta-feira, 19 de Agôsto de 1955 Cr$. IH,

o P. s. P.A
Partido. A

ranguá :

"Exmo. Snr, Dr. Juiz Eleitoral da la. Zona.

O Delegado cl'b Partido Social Democrático,
acreditado perante esta Zona Eleitoral, abaixo as

sínado, tendo sido constituído prncurador bastante

para retirar títulos no Cartório Elcitoral desta Zo

..na -pe.os 'eleitores Martinho Ro-berto Mar-tins, Mer
cedes Honortna Peres, PedrO' José de Souza, Maria
Serafim Patrício, Otavio de Souza Costa, Nilo José
Gou.crt c Gentil lY!:moel Santana, eleitores Inscrl

tos r.o l\'Imlicípio de Araranguá, e Aveni A1Hol Se
lau, eíertora do Município de Turvo, conforme pro

curações anéxas, e tendo constatado no Cartório
Eleitoral que os títulos dos eleitores citados, já
foram retirados '(10 CartÓI"io Eleitoral, conforme .re

eíbos, passados p01' Deoclccio Pereira Machado, o

qual se apresentou com procuração como, sendo
dos eítadcs eleitores, procurações essas com as

assinaturas, muito embora reconhecidas como sen
do do próprio punho dos interessados no Tabeliã�
Alice Furtado Ghizzo desta cidade assinaturas es

sas grosseiramente falsifica(las" muito respeito
samente, vem requerer na forma da lei eleitoral e

subsidiárias, o seguinte:
.a) - Seja. intimado por V. Excia. o cidaclão

Deoclecio Pereira Machado, em face das assina
turas das p�ocurações' por ele exibidas serem falsi

ficadas, a e.ntl',egar no Cartório Ele·itorll.l. os referi---
dos título�:'" �) .

,

b� ..;_. 'r#i;<'1�.llXl-,.;e: ii j.'.l·hn-c,.. d'Çt�l�ll1e_;..V. Excia..

M� ��etlii:l� n!o:e{!�;:;�ia-!;. P!l,r:i, ·�l�mr.af�Q· (1!l'�,�SP611-
sa01IHla.de e pUlll1}a.(1 dos mfratores, de�ve)l;',qtu� «;l.
caso traz a falsificação de assinaturas e reconhe
cimento (lu Notário de tais assinaturas.

c) - Determine V. -Excia. as necessárias IUO

v�dencias que se fizerem necessárias llai'a a apu-,
ração dus fatos.

Nestes térmos
Pede deferimento

Ararangllá, 4 de agôsto de 1955.
(a) LEC"IAN SLOVINSKI

Delegado (lo PSD.

x x

x

O que ocorre no extremo Sul, com a fraude

eleitoral, é fruto da impunidade dos (IUe a realiza-
rum no Turvo.

'

o l)l··ocessô encalhou
Estad.o!! !

na Procuradoria.Geral do

,--A)�tMt3LEI� [UiISL�TIYA_...............

Sessão de 17 do corrente

LONDRES, 18 (U. P.) -r-r- A

caminho do Amazonas, o

IDN, deputada Mário Bru-
cutter de 18 toneladas "Gul

a, que apresentou emenda
ransformando o cargo de

irovímento efetivo em cargo
le provimento em comissão.
Demonstrou o parlamen
ar, pessedísta, que atual
nente é a UDN, através de

ua representação parla
'lentar, quem está fazendo a

MAIOR" oposição ao Gover-
10 falido do Sr. Irineu Bor-

es, foi por inúmeras vez,��
.parteado pelos representan
es da UDN, sem que no en

retanto, os mesmos, pudes
em empanar a veracidade

.

'as suas assertivas.

Temos a impressão que ()
rna}lhã, por, ,'ia aérea, com'

teputado Mário Bl'us::t,.· foi, destino à I)inamarca. A pri
nais uma vez, mal informa- :neira' etapa da viagem' (elo
tO pela "Assessoria" da UDN, ele. .. .. . aeroporto de Dyce -··ao.

'éterminàdQ .'nbrmas· qll�
·.ão atendiam o interesse do

Prestwick)' fói 1'ealizallã a

bor-do de ,um apa1'elho qua
�stado,' segundQ-a _"chapi- drimotor. da RAF, pilotado
lha" batida pelo ESTADIS-

pelo próprio duque de Edin'l
�A sr. Bornhaüsen.

. burg, auxiliado por um se-

gundo pilôto e um navega
dor.

'e.eeflie••&flo'}I!)••eG3@e(i\OGile••••$�••ii&••e••�••e;.
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REAUZACÕES MUNICIPAIS
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,

Dando prosselguimento a:J lá enviando úm trator, o

;eu g'rande plano de realiza- qual está procedendo o alur
:ões, que

-

já está .se fazendo gamento dá referida rua e

;entir, o Pl't:feito de nossa efetuando outros reparos que

Capital, sr. Osmar Cunha, já se faziam necessários, o

não tem descurado do esta- que virá, sem dúvida alguma,
do em que se encontram <;\8 beneficiar grandemente 'JS .

nossas vias públicas, rele- seus m9,-radores.
gadas a um segundo plano Com relação a essas obras

'!Ia administração anterior. o sr. Prefeito Municipal re-

Tanto assim é' que S. S. cebeu do radialista Edegard
voltou' suas vistas para a rua Bonnassis da Silva o seguin-
São Vicente de Paula, para te telegrama:

..

"Prefeito Osmar Cunha
Nesta

Lida e aprovada a at-i da

sessão anterior e. lido o ex,

pedíente tiveram .Inícío (I,

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

putado Braz Alves.

ii UDN ESTA", FAZENDO

OPOSIÇÃO A'o SR. IRINEU
BORNHAUSEN

reação d
Os entreguistas:�evitaram o pronunciamento
verdadeiros diretórios do

Como primeiro orador do

expediente falou o deputado
Estivalet Pires, do PSD, pa
ra comentar o veto aposto ao

da ml,\ioria dos Projeto de Lei n. 1.343, que
visava criar um cargo isola:

-
.

-
do de provimento efetivo no

CODVençaO nao Palácio do Govêrno, Iniciou

passou de uma larsa, que o -.3 .de O.ulubro esclarecerá, �lf�r�dO���:=��di��, �i::�:�
d t

- Social Democrático, vinha
A convenção o P.S.P., dos os diretórios antí-Iacer- voto. Apenas, 15 ou ros pude- e os candidatos da Aliança taria de Segurança, por nao

reunida nesta Capital, foi distas dava muito na vista, ram fazê-lo, contra o sr. La- Social Democrática. representar nada na tal 1 sendo acusada perante o po-
.

d t
' Ivo catarínense de opositora

preéedida de um gran e por que neles es avam os kerdis. Alem desses 30 diretó-,· E, no dia 4 de outubro, o Frente ... -

sistematica ao atual governo
expurgo nos dlretórios ade- mais prestigiosos elementos rios contrários ao candidato sr. Parigot de Souza será Imaristas, que foram .substí- ademáristas dÔ Estado, • os do anauê, varias outros dei- I convidado a deixar a Secre- Esperem, e verão...

• do tar Born�usen, por apre-

tuídos por diretórios udenís- srs, Volnei Oliveira e Parigot' xaram de comparecer, face;�iiiiii••iiiil•••iiiiiiiii••iiiiiiiiiiiii.iiiiiiiMiiiiíii.i
-

sen ar emen as a projetos de
ei da iniciativa exclusiva (1:)

tas, afim de que a candida- de Souza, com ou sem a anu- 3. atitude entreguista dos srs.s
hefe do Poder Executivo.

tura Jorge Lacerda na viesse ência do sr. Olavo Eríg, pre-. Volnei Oliveira e Parigot de

E I d
-

·

a ser espetacularmente repe- sidente e inocente util do Di- Souza. ,8 Iau
.

e C'on IInU8...
;om surpreza, declarou, o

irador, que deparava, agora,
lida pela grande maioria do retórío Estadual, resolveram Todos os diretórios anti-

. [ue quem estava fazendo 0-
Partido. ,

cassar, na convenção, o direi- Lakerdís, reagindo, irão às
. Mas, como intervir em to- (to de 15 deles exercerem o

I
urnas com' o chefe populista .Nâo bastou a lição de Turvo. A fraude, em rosiçao sístemátíca, nêste

A
.

-

t· I 'f' .ím de .governo ao sr. Irineu
rarangua, con mua, Agora fa SI ieam procura-

ções para receberem títulos, conforme se vê da somhausen, era a própria
representação abaixo, feita ao M. M·, Juiz de, Ara- iancada da UDN isto porque

lenhar Governador acaba
Ia de VETAR O PROJETO'
)E LEI N. 1.348, DE SUA

lUTORIA, pelas simples ra

ão de ter sido .emendado o

.al projeto' pelo sub-líder da

ENr··B·OM��RET1RO��� ·1Mais ele' 1.000 pessoas na Convenção pessedista que homologou o

nome do sr, Arno OSC)!' Meyer como candidato - Apôio do PTB,

Ic do PSP, que-também se manifestou favorável a Gallotti! - Vá-
rios' dissidentes udenistas apoiam a Aliança !

Bom Retiro - 15 - Cor- . companhelros, responderia
respondente) - Com a pre-Ipovo, mas sempre .a seu la-' na mesma moeda. Declarou

sença dos deputados orlan-I do, sem mentir-lhe ou enga-
f
que, a exemplo dos, d sm rí:

elo Bértoli e Lenoir Vargas ná-Io nas suas esperanças. candidatos pessedístas nà..

Ferreira, realizou-se hoje O sr. Nereu Ghisoni, pes- Jazia promessas, mas que sua

nesta cidade, a grande con- sedista de Urubicí, presente vida e seu esforço seriam a

venção do PSD para a es- aquele conclave, afirmou que I garantia dó seu comporta
colha do candidato que de- os comandados de Nereu Ra- menta. frente li Administra

verá disputar a Prefeitura :1108 nunca traíram o povo ião Pública. Muito aplaudi
em 3 de Outubro próximo. catarlnense e, por isto, os ;10, concitou a todos par"

·E3tivel'am, presentes mais candidatos que óra o partt- narcharem, unidos, em tôrnc

'ele 1.000 pessoas, vindas de do apresentava, como o :';1' Je Nereu e Gallotti e Miran -

todos os recantos do munící- Arno Oscar Meyer em Bom Ia Ramos para a vitória de

pio, representantes de todos letiro, seriam uma arírma- oovo catarinense!
os partidoS, tuna delegaç�o 'ão do f�turo. Afirmou que Encerrando a sessão, o de

pessedistá de Ui:ubicí (São 3ão Joaquim se. congratula- JUtado Lenoir Vargas, fe.

Joa�uim) e personulidaaes la com a gente bomretirell- ler o sentido da campanhr
de destaque do, nnindo so- ,e pela sua afirmação' de (ue o partido empreendia.
cia1, comercial, industrial e �ivismo e de bravura levan- ;em ódios ou personalismos
politico daquela comuna. ';and.o a bandeira da v.erda- nas- sempre voltado para
Inicialmente, a Convenção, :le para enfrentar aquel'?s lefesa dos sentimento� pl9-

presidida pelo dep. Lenoil' lLle' l11entimm e�canclalosa- ,Jtüar;es. Dis�e Cju� poss.o ca.nJ•

Vargas Porreira, c!.eli)Jerou it
.

;wnLe �o l�Ov-O. ".. .�. " t[;t-kí:tô n. Oovei·h�dm·'éal\ÓJ..,
escolha do sr. Arno Oscar Dada 'a palavl'[i ao depLl' nscrito como ponto l,11'imei
Meyer como candidato do '.ado Orlando Bértoll;' afir- '0 do seu programa a p'alr1-
Partido às próximas eleições, ,*nau êste que se devia ex·· ira J'ustiça porque esta j:'
que teve o apoio do PTB, do pulsar da Administração a- 'Ião existia em nosso Esta
PSP e de vál'ios dissidentes ::jueles que raciocinam ape-· :lo, frente às perseguições 'i'
o:.denistas que já se estão nas em ter.mos comerciais. ficiais a centenas de pobl'e�
manifestando ubertament� =lue beneficiam meia dúzia funcionários e profesS'oras in·
favoráveis àquela candida- de capitalis�tas e aqueles que Jefesas. Candidatos corh;�
tum.

pensam fazer elo povo escra·· :\l'no Meyer, Gallotti, Jusceii,-
Em seguida, foi dada a

vo ele certos e conhecidos po- no e o'-\tros da Aliança, re·

palavra lao sr. Mário Leal, tentadcs. O chicote oficial. presentavam a garantia dt

Pl':sidente do Partido T:-aba- r tinln-se feito sentir sôbre 1 :lue a órdem e o trabalho ho

lhls�a que �eve oportumdn:�e o� ombros .elos bomr2tiren-1 ne.sto nóvamente voltarigm
de ressaltar a escolha fel1z

ses e, por lSto, com o voto, a Imperar. �'

feita
.

pelos
. conve�ciona�_s I arma

dos indefesos seria fei-, Terminada a reunião, fo·
pessedlstas, cUJa candIdatura

i ta a Justiça. l'am vivados os candidatos o·

teri� o .apoio x::.aciço, do P':B I Com a palavra o canelida- posiocionistas, sendo o 31'
e r.e�lesen:talla a Iedenç�o to Arno Me.yer, disse que :.;e, Arno Meyer cumprimentado
adm�mstratlva de Bom Retl-

eleito o povo encontraria na

I
Delas inúmeros presentes 'tO

1'0.
, '.

'

' .. s\.\a administração o .refle,x.o brilhante eon�lave,_ onde se

Ocupou a seg�ll: a palaVI.l dos anseios populares, sem observou a ammaçao, que._ --
o Vereador Cesano de Abreu partidarismos e ameaças fis-II '-(ai nas fileiras aliancistas, i A· Ih

·

I·
-

Neto que disse pois do acêr-
.::ais, e também. sem calúnias, I cO,mo prcnúncio de vit6rlJ.[ me �f. naclona Izaçaoto da escolha do nome. do sr.
.n8.S que Dgl'cclldo ou os seus I certa. .

'

Arno Oscar Meyer pois ,que Dar assistencia a milhares familias. Em respostas, o dr.
essa candidatura será a ga·- de patricios nossos que com Oscar:- Ramos recebeu, ontem,
rantia de que o povo bomre-

.
as suas próles vivem .no in- o s�guinte telegrama:

tirense teria uma era de paz,��l!i!OOrf"""""""'P-!1ttZ:l'jj.Pijim in g' tr.,fD-.n�";e'rior dos 'Estados em com- "Palacio do Catete' - Rio,
'de, tranquilidade e de justi-' lleto abandono 'sem unia O senhor" Presidente- (la Re�

ça, longe dos abusos do po-

A T A
�leba para as suas planta- publica incumbiu-me comu-

der que ·vinham corrompen- .l- ;ões é um dever patriotíco, nicar-vos que O assunto clã
elo, com promessas irrealizá- .

(ue exige uma ação realiza- vossa correspondencia .tele-

veis, o povo de Santa .Cata- r._ _ Iara inspirada· no supremo gl'afica foi �ncaminhado. ao
rina.

'

Aos 15 dias do mês de agosto do aho de' 1955, Jem da coletividade. Essa Instituto Nacional de Imi-

Com a palavra o Vereador /

na cidade' de Tubarão, no Grupo Escolar "HercÍ- :ampanha deve ser encetada gração e Colonização, a fim
Dulfe' Venâncio da Silva, re- !ia .Luz", previamente co:r.rocado, reuniu-se o pro- ;em desfalecimentos na vas- de ser devidamente aprecia-
presentante e líder do PSP fessorado estadual, sob a presidência da sra. On- ;a extensão do nosso territo- do e providenciado. Atencio-
na Câmara, expressou a sa- dina Gonzaga, Diretora do Departamento, re}Jre� :io onde ha terras incultas, sas saudações. (a) Monteiro
tisfação de seus correligioná- scn Lando o senhor e monsenhor Secretário da lue devem ser aproveitadas. de Castro, Chefe do Gabine-
rios por encontrarem ,em Educação, impossibilitado de comparecer por an: '\. oportunidade do Instituto te Civil'.'.
Amo Meyer a bandeira da dar politicando por outros rincões. .\facional de Emigração, pro-
vitória .0Posicionista que le- . Aberta a sessão, a sra. Diretora do Departa- movendo a vinda de doze mil Do "Diário ele Noticias 'de
vará para a Administracão mento cXillicon, em linguagem cheia de indescul- emigrantes europeus par..a a pôrto Alegre", de U�8-955
Pública pma era de trabalho, páveis e crassos erros de português, que ali estava nossa lavoura,. permitiu ao ---.-__,.------

honradez e honestidade, di- ._.. d l' f eng:enheiro Oscar de Oliveira
para ttansrm�ll' 01' ens (,e serviço ao pro essora- � '.. .

zendo que seu Partido ·tam- do, o que fez, resumindo tais ordens às seguintes: Ramos o ensejo de' dirigir ao FOGO SIMBOLICO
bém apoiará a canclidatura l0 _ O senhor c monsenhor Sf!cretário detel'mi- ,'Presidente Café Filh9 um

Gallotti p:mi Governador, já 'navl:'. aos s1's. pl.·ofessGres e sras. m:ofessol'as que vo- ongo telegrama, apelando
que' o povo catarinense re- tassem n.o S1'. Jorge Laker�is e Heriberto Hulse; Jara o seu patriotismo; no

geitava aquelas 'candl'datul'as 'entl'do de ampar'ar talu
20 _ Os s1's. professores e sras. professoras, que ' -

que representam Ulna conti- ')e'ln as aspI'l' co-es dos nos. :linda pertencessem ao P. S. D. ou ao P. T. B. de- a.,-
nuação de de.mrdem que' aí "

viam aJerir ao partido do govêrno, seg'uintlo {) no- ;0.3 infelizes 'caboclos, que
está à vista de to'dos '. I d

.

t
hl'e cxemlllo do sr. Arno Hubb; ::.om suas pro es 'eseJam er

O sr. Erich Max Hoeller, 30 _ Os 8rs. professores e sras. professoras, um lote de '"tel:ras para as

1.0 Vice-Presidente do PSD, finda a reunião, deviam comparecer à presença
mas roças, o ganha-páf de

d�sse, a seguir, que- os can� do ·sr. ('}overl1ador _ Barão de Massal'anduba cada dia. '.

dldatos do Partido, em todos afim dt! lhe hipotecarem' irrestrita solidariedade.
.

No seu 'telegrama, o dr.
os setores, seriam vitol'iosos Na.da .mais havendo a tratar, foi encerrada a Ramos lembra a ação patrio-
no prÓXimo pleitô, porque' sessão, da qual, 1Iara constar, lavrou-se a presente tica do general Rondon, Õ
eram os portadores do pen- bravo desbravador dos ser-

0a
ata ...

� menta cristão da noss:J.. tões da Amazonia, amparan-
gente, nunca abandonando o.•••�!lil.••E8._••••_••••II•••••••lclo

os nossos patricios e suas

RIO, 18 (V. A;) - Será rea
lizada amanhã, às 21 hora3,
a cerimônia da partida do HAVANA, 18 (U. PJ

Fogo' Si.mbólico, promovIda O Ministério do Interior con

pela I:iga de Defesa Naçional, firmou que os chefes ir�.sur
sob o patrocínio do__..ministro retas Eufemio Fernandez' e

da Guerra. A cerimônia terá Jesus Gonzalez Cartas esta

lugar no Panteon de Caxias, vam asilados- na embaixada
na praça fronteira ao Minis- i do Chile. Noticiou-se extra-.
tério da Guerra;-de onde par-I oficialmente que o chefe má
tirá o fa:ho' sim?Ólico. Para I ximo rebelde Aur.eli�rfO San- Como se pode observar, to
o. ato estao convIdadas altas I chez Arango haVia mgressa- .do o povo flprianoPQlitano
autoridades civis e militares, I do como asilado ná embai-

r

vem acompanhando de perto'
o povo e as entidades despor- xada do México, enquanto o operoso trabalho do sr.

tivas. da cidade. Uniforme: o I outro� chefes se asilava�l na Osmar Cunha à 'frellt� 'is
do dIa, embaIxada de Costa RlCa. negócios da comuna.

ihausen.

O deputado Estivalet

) DEPUTADO ORLANDO
mRTOLI E A E�Tlt!\DA
no SUL-TAlO

O deputado' Orlando Bc1'"

,Jli, do PSD, ocupou a tl'ibn'

la, lago em seguida, par:;
azer criticas severas ao go·

'êrno pelo pouco caso. com

lue vem sendo olhado a es

.rada Rio Sul-Taio, pelos
Joderes públicos. Fez refê

.:en):1as, também, à recons

;rução .
de uma ponte no

11esmo traj eto, que não vem

"tendendo as circunstância::

:Iue o caso exige. No enten-_
:ler do deputado Bertoli, é
necessario que se constru�
uma ponte definitiva e U!'-

ASILADOS

Pi-

gente, e não a construção de

jl'ontes provisorias C0:1110

vem sendo feito.

.

O SR. AFONSO ARINOS
DECLAROU QUE O INr.r.E�
GRALISMO E' O FASCISMO
BRASILEIRO - OUTROS

ASSUNTOS

O deputado Osnl Regis, do
PSD, ocupou a tribuna, após, r

'):11'0, dizer que as estradas

que deviam estar asfaltadas,
conforme prometera o esta
dista sr. Bornhausen, em sua

·ca.rnpanha, não resistem uma

semana de tempo chuvoso,
cendo em vista as últimas

declaraçõea do· sr. secretárto
da Viªção, que elisse que o

sistema rodovíárro do Esta

do de Santa Catarina está
falido. O deputado Osni Re

gís, aínda.. da tribuna, leu
trechos do livro do deputado
federal Afonso Arinos de Me

lo F'ranco, líder da UDN, com
comentários, daquele parla
mentar; referentes ao Irite
gralismo Brasileiro, dizendo
entre outras. coisas, que o

Integralismo é o Fascluto
Brasileiro.

RUMO AO
AMAZONAS

lmarn" partirá sábado do

pequeno porto de Rochester,
no estuárip do Tâmisa. A

bordo dêsse barco, construí
do em Suécia, vlajarão o .>1'.

Keith Hale, 50 anos, Diretor

de. uma firma de Gillingham
CKent), sr. e sra. Norman

Mead, da mesma cidade, e

seus filhos, uma menina ele
9 anos e um menino de 10.

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

A Mãe de Edirnhurg
LONDRES, 18 (U. P.) - A

princesa Andréia, da Grécia,
mãe do duque de- Edimburg,
deixoú a Escócia ontem de

VAN DYCK
NOVA IORQUE, 18 (U. PJ

- Um a;uto-rétrato de Van

Dyck, foi' roubado durante :>

fim da última semana, do

apartamento de um comerci

ante, ele quadros de Nova

Iorque. Esse retrato repre-
3enta o artista usando uma

v'estimenta vermelha e ten
do na mão uma condecora

ção entregue pelo rei Char
les da Inglatena: O quadl'O
estavil. no seguro .por apen::J.s
20.000 dólares:

Felicito nobre amigo
.

pelas obras Rua São Vi

cente Paula pt Trator já
em frente minha residên
cia pt Vel'emos nossa

rua larga devido graças
seu grande Govêrno pt

�degard Bonnassis. da
Silva"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Duas casas, 'localizadas 'em um terreno de 9x53, sito

no Estreito, sendo uma de alvenaria e outra ·de madeira ..

Preço Cr$ 300.000,00.

, A' Delega.clá Florestal Begiona I,
no .sentíde ãe eoíblr, ao máximo' pes

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de i�pe
pedir os desastrosos efeitos ecenõraícos e ecológicos que
acarretam tais práticas, torna público � chama a atenção
de todos os 'proprietários de terras e lavradores em geral,
pára ;1 exigência dó cumprimento do Códfgo Florestal

(Deer, 23.793 de �3-1-19�4) em todo o Estado.

QVEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum proprtetárío di{ terras ou ·lavrador poderá

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, lSSfNA'HJR.�S

cóm anteeedência, l\ neeessãeía lice�ça da autoridade no- Na Ca!!ltal O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
.

Isanto
Antônio e Noturna situadas às Tuas Felipe Sch-

restal competente, conforme díspêe o Código Florestal em
.

" tí 22 23
.

Ano
'

Cr' 170,00 midt, 43 e Trájano. �

seus ar IgOS e ,respectivamente, estando os infratores" t
'

C $ 11000

sujeitos a penali�r.des.
>

...emes l'8 •

N'�' i�t�;I�r
r ,

.

A presente tabela não poderá ser alterada sem pi'én

B.EFLORES'rAMENT6 Ano ..•......••...• Cr$ 2�O,OO' via autorização dêste Departamento. .

Seme�tJ'e : ..; Cr$110,OO
.

Departamento de Saúde pÚ.blica 26 de Julho de 1955
Esta }iepartição, pela rêde de viveiros florest.ais, em AnunCIO -mediante -ontrâto. " , A"

•

cooperação, que mantem no Estadé; dispôe de mudas e se-,
Os ortginais, mesmo não pu-

Luíz Osvaldo D Acâmpora - Inspetor de Farmácia.
.. bllcadcs, não serão de olvides.

.

... '--'--

mentes de espécies rIorestais e de ornamentação, para ror- A direção não se responaal Ilísa !

·R· Xneclmerito aos agríoultóres em geral, interessados no reflo- pelos conceitos emitidQ" no. ac- I

_

a lOS '.t
tiro. auinado..

'

res amento de suas terras, além de prestar toda oríencaeão
técnica necessária. Lembra, ainda, 'a possibilidade da -ob-

tenção de empréstímos para retlerestamento no Banco do INFORMAÇOES
Uma casa. de madeira recern-conetruida ainda não Brasil, com juros de 7'% e prazo de 15 ànos. UTEIS aparélhagem moderna e completa para qua',oer exame

habitada, localizada em 'um terreno de 10x30, sito em Os interessados em assuntes ,florestais, para a -n-btén- -o-- ' radJolórle...

Coqueiros, Preço Cr$ 180.000,00. ção ?e. matures' sclarecimentos e

req.
uererem aatorízação fi'

O le.i.tor enco_nt:rará, nesta eo- RadJograllaa e radloscopia!!-.

-0- de Iicençapara queimada e derrubadoas d t d lu!",a! Informaçoea. que .

nec .i�. Pulomões e eeraeãe (terax).

I
e ma o, evem diàrtamente e de ímediato :

... �

Uma casa a Rua Conselheiro Mafrll-. dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou díretamen- JOJl.NAIS Tele!une Estomago - Intestinos e ligado (coleclstografla).

-0...,- te a esta Repartição, situada à rua Santes nllmo�t n", 6
O Estado ....•.•... :...... &.022 Rins e bexiga (Pieloguafia).

Uma casa a Rua Fernando Machado. I em Florianóp",Us.
'

.

IAD' G';Izedta
.. ., .. ., .. .,.... 2.656 -Utero e anexos: ,Histero-salpingografla com 'ln.sufla-

-, iãrío a Tarde 3.579

-0- Telefône' 2.470 __._ Caixa Poatal, 395.
.

,
A Verdade .. ::...........

2.010 ção das trompas para diagn6...'ltico da estedGd9.de.

O t S t A
" . Ender ço ti' f' A .

.

il FI"
Imprensa JflClal 2.688 Radi I' d _.

ma granue casa com rerreno, em an ° ntomo. ' e e egra ICO: grIS va ortanôpelís, S. C. HOSPITAIS ;
,

logra ·las e ossos em gerou.

Preço Cr$ 150.000,00. -I -
.

Caridadm " Medidas el:a"as dos diametros da bacia para orlentá-

-0- ;,
.(Provedor) .• '........... 11.114 ção do parto (Rádio-pehimetria).

v, g
-

\ (Portaria) .. .,........... 2.088
D'''' 1 t

- .

Duas casas de madeira, localizadas em um terreno 18 em com segur
-Nerêu Ramo. ' " .. , .1.81] r amen e na Maternídade Dr. Carlos Corrêa.

de 20x28, de 'tamanhos diferentes, situadas junto a 'Es-" i:ln�a Militar ; 1.117 "-----

cola de Escrita e Fazenda da Marinha, no Estreito. Acei-
Y São Sebostião (Ca.. d. VENDE-SE AS SEGUINTES- PROPRIEDADES

ta oferta. Negócio urgente.
- e rapI'dez" M�:e����ad�' 'ÍJ��t��' 'é��:

I.UI A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga Visconde
.

�.
,

".
, los Corrêa <' ••• "' • • • I.UI O uro Preto).

m

-o- SO NOS· CONFORTAVEIS MICRO-ÓNIBUS DO ,CHAMADOS UR- 'A Casa n. 13 na Rua Bílvelra de Souza

�o C:;ê:7��g�,���os lotes na praia do Bom Abrigo. Pre- .

RAPIO'O 'SUL BRA'SILIJIRO Ico�::-�!SBombeiro. " .. '.'11
As Casas nas, 1 e 3 na'Rua Sete de Setembro

'l{,. .. D ) Sarviço ... Luz (Recb.ma- Uma casa de estuque na rua Servidão.Moritz, (Morro)
.,0-

.

,Florianópolis ,_ Ita.'ja.f _ JOl'nvl'lle � Curl'tilha IPoÇlõl'cél·sa) ('S'a'l'a"C'o'm''!:s's'/r'l'o' 22·.400S!· com o terreno 6 x 14, p.reço Cr$ 18.000,00
Quatro lotes no centro da cidade. Preço .•.••.••.. -

ui· �

U d
C (! 55000l\

,Policia (Gab. Delegado):. IUII4 ma easa e materIal com o·terreno 10 x 30 no inicio
�r'f . ..,00.

A
A n D li

COMPANHIAS D.Ii da estra.da. do Pantanal (lado da 'l'rindad'e), preço CI·$·...
-0-' g'enCl-a. nUa. eodoro esquina�d8 TRANSPORT:JS 40

Quatro lotes na cidade d,e Londrina, Estado do Pa- • Rua._ Tenente Silveira AÉREO .000,00 .

-

r.a.ná. Preço Cr� 180.000,00.
i TAC �.... ..700 1\. tratar com o Sr. Doralécio Soares ou o Sr. Sílvio

'i'
'Cruzeiro do Sul 2.1i00 Sonsini

-0-
P"nalr i.1i1>J

Um 'lote de 10x34, a rua Tupinambá, Estreito. Aceita
Varig .................•• 1.121

oferta.
Lóide Aéreil ,...... 11.40%
Real 2.168

-07
candinava. 2.600

Q' HOTÉIS
Uma çasa s'ituada na Praia do Bom Abrigo, e um 10-

1·()ANCOdeCR.f�IT.O POPULAR�, 'ILUX
.......• ; ........••..

te anexo, com onibus na porta. Preço Cr$ 150.000,00. Magestic .

Vende-se a casa ou o terreno em separado. '- AGRIf.OLA·
,

I I
:lletropol .

_

La .Porta .

-0-
_

Rv...o, �trn.1nM<f'I,16' , . j
Caéique, .....•. , .

'Duas casas de material.. situac!as no Morro do Ge- - ---<f-
--- Central , .

raldo, tendo cada casa seis peças. Preço das duas f'LORlAN.ÓPOlIS - Sló.. e�lÓ.rln6.. I�:t;�l� .. :::::::::::::::::

3 r_$_1_5_0_.0_0_0_,o_0_._F_a_c_il_i_ta_-_s_e_p_a_g_a_m_e_n_t_o._...:..._� \;__----- .•..__�____

.�?s�����? ,.

VENDE

MINlST2RIO Ji)A AGRICULTUkA
SERVIÇQ FLORESTAL ,.DELEGACIA }t't()RES'l'AI,

REGlúNAL'
""CORDO" COM O ESTADO Dr.

S.!\NTA CA1ARINA. .

'-A V ..I S O

o ESTADO FARMACIA DE PLANTA0A IMOBILlARtA "MIGUEL DAUX" 1
INICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

Unia casa Ampla, construída em um terreno

20x19,50, localizada' rio centro da cidade, sendo parte
nanciada, entregando-se a casa desocupada. Preço
Cl:$ 800.000,00. N�gócio urgente.

.

-6-

de
fi-

--
ADMINISTBAÇÁU

liítedaçio e Oficin....·à rua COD'
"selheí ro Mafra, n, 160 Tel. 1022
- Cx,: p.ostal'_).19.
Diretor.: RUB1i:N; }.. _AMOS

Mês de Agôsto
6 sábado (tarde) - FarmÚia Catarinense Rua

Gerent.: DOMINGOS r. DI
AQUINO

Trajano.
7 domingo - Farmácia Catarinense v= Ruà Trajano.
13 sáb-ado (tarde) -::- Farmá-cia Noturna -;Rua Tra_

jano.
14 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
20 sábado (tarde)' - Farm�cia Esperança. - Rua

Conselheiro Mafra.
21 domingo - Farmácia Espérariça - Rua' Conse-

lheiro Mafra. I .

27 sábado (tarde) - Farmácia Nelson - Rua Fe-
lipe Schmidt.

-'

28 domingo - Farmácia Nelson" Rua Felipe
Schmidt, ,

'

Itepreilentalltel:
Represeútacões A. B. L:\rA.

Ltda .
.

. Rua .3enaC:or ü"ntaa, 40. _ '0
andar.

'I'e l.) 22-6924 -- Rio d. JaneiTil.
Rua Iii de Novembro 228 1)0

andar iala UI - São Paulo.

-ó-

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-

Uma casa de madeira' recem-construida, pintada fi

óleo, localizada em um terreno de 20x25. Negócio urgen

te. Preço Cr$ 95.000,00. Estreito.
-0-

Uma casa de material, local ízada num terreno de
10x500 sito a rua 14 de Julho, Estreito. Negócio urgente.

Preço Cr$ rW.OOO,oo.
-6-

- tllf"í"'G sP LIJJ'a

Restau ranle· Nauoli
RUA Marechal Deodoro ...
Em Lages" no. lJuJ do Brasil, o me.!hor!
De8<:onto el![lecia1 p;jI.ra 0IlI

. lIeMOre!! �.1J"_nte..

1.021 I2.276 .

'.147
3.321

11.4411
....694
'.171 I''.eu

M!

IND', te'AO\em PRO,F: t�S'S·IO�';AL\ D�. RQ�tDRUIEcSoBASTOS MARIO DE LARMO D Vn ' 111 \,..".

.

CANTIÇÃO'
r.·' ida) Dulra Filho.

DRA. WLdYSLAY& Bit. I. LOBATo DR. WALMOR.! Zo:w:o- ,��:cr:cá:i�� A�:I.Ho�PI!!l "cBn'�� .

M É D I C o CU::�:�:L���� EM DOE'NÇAS OE' CRIANÇAS
, C

A.... CLíNICA DE CRIANÇAS \
ECIALIZ.t\.ÇAO NO RIO Hill .JANlllRO

W. MUSSI \ ! I'ILHO I
.

GARCIA as') do Rio de Janelre i PEDIATRIA NEO-NATAL - !JIST!JRBIOS DO R.C.--

• .' Do••cal do apareI1lo re.»lratórlo . Dlplo.a'o . pela J'lIen1•••• Na. C�f�%10�Jg;�;A ADULT�)S -
NASCIDO - ASSIST�NCIA 'l'F.CNICA ESPECIALIZADA' AÔ8

DR. ANTONIO BIB
'l'UB.lRCULOS. cio.al ... Medldna I(a Uahr",r- Contultório: Rua Vitor

-

I.i- Doenças Internas If::MATUROS - TRATAMENTO '.:: 1NAPETll:NCIA INFANTIL

RADIOGRAFIA 1!l RADIOSOOPIA .Idade tio BraaU
_ reles, 22 Tel. 2671i. CORAÇAO _ FIGADO _

'

LTA DE APETITE) - TRATAM..1!JNTO DA ilNURliIS!iI NO-

MUSSI.... DOS PULMôllS Ex-hlterno por conclIrlo'" lia. HOI'ários' S .

.

I TURNA .EM CRIANÇAS Jil ADOLESCENTES.- DISTúvBIOS

_ -"'DICOS _

. Clrn�llla do Torax ternldade-E.eola S t f'
. egundaa, Qu"rta. • :ttINS - lNTESTINOS .' PCISICOLOGICOS DA INFANCIA - JilNF.liRMIDADIIS DA T:;:; u

_

_.. F d' /(S I d f'
• ex a eiras: - A DE MANETl'A GERAL

.ou"

CIRURGIA- JUNIO'" orma o pela Faculdade Nade- en co o Pro. Ocu,rio ao- D 16' 18 h Trat"m"luto moderno da

I'
. ,,,,,.. ,

G.RAL-PARTOS "

nal ,de Medicina, Tlllolctfflta.. drlcue. Lima) Ras.d" �s.. ora�.. . CONSULToRIO - FELIP1I SCH.IDT 18

Stsrviço completo 41 e.pecb.!í- TlslodrnriCllio' do HOIi"aal l'T... Ex-Interno do' Serviço de Clrnr- . d�sI2:ncIa '20
Rua Ii ehp. Scla- SII�ILIS �ONSULTAS - DAS 2 AS 6 :a:ORAS:

•

",do da. D0BNQAS D. Sl!iNHO. rill lta!i. . .:>8

ICla
ilo BOlplc:l L Â. P. 1i.,1'. C. '��L '3.002

- Mudar, "pt, 1 - Consultório - Rua Vict6r ,-;ONSULTAS C/ HORA MARCADA: FON. 11811

RAS, com modunoa m6todol ,� CurRO de 1l!lIedaUuç1. ..1. • do lUc de Janeiro
. I - .._-"

I
Meire]les 22 RESI?Êl,'1CIA - 't'ENENTE SILVBIRA, 110 C)'ON. 11")

diagnóstico. e tratam.nto. S. N. T. Ex-Interft�. ,.. :IIx-••alu·· H6dlco do Bo.pltal li. DR JIENRIQ)uÊ--p'ius-c"
' " . ATENDE CHAMADOS A DOMICILIO .

.

SULPOSCOPfA _ fiIST"]lO _ tente de Clrsr&'ia II., pl'.r Viii... "Caridade
. . 1, . /<.1 HOHA1UO:

SALPINGOGRAFIA _ .l[1i:'A.' O. GulmarieA (i:I4>::' I
DOENÇAS DII SIINHO.RAr -I PARAISO Das 13 j,s 16 horas

DR. ANTONIO BATISTA DR. CLARNO -a,
LIS'JlO BASAL Cou: Felipe 8ebruldt. IS -

. PARTOS - OP.RAOOJlS MÉr ICO ./ ,JUNIOR ,-
.. ltadlote.alllll 1II0fr-O.... cartaiJ- Fon. &801. COOI: Rua João Pinto ,n. HI" Operações _ -O�enç.. de 8e-

> Telefone: ConsultÓrIO GALLETTI

EletJroeoa&"nlaçlo _ R.loa Ulín Atenda em Bora mareali". daa 16,00 &a 18,00 hC-fil. I nhoTIlliI - Clínica de Adllltol 3.415
-

- ADVOGADO -

Vlolebl e Infra Ver-uelllt... aea.: - :aua .atevo. Jantor, r�ela .manhA atend. dià-I CUi'SO de' Espeeiali�acio' no Rsidência.'
CLINICA EBPECIALIUIltl. 0:1 RUa Vitor lIhirelaa, 110.

Cqal1ult6rio: RUIa Trajano. D. 1. 80 -, Ii'one: 219' ,rla�ent. no fio.pita! d� '{ospital dOI Servidores !lo .1._
Rua José do CIlIANÇAft ;'ONl!!:,1.468 ' - FloriaÍIópollil,

lO.andar _ .difieio do Iont.plo ._-'"- CarIdad.. tado .
Vale Pereira 158 - Praia Coalultal da. II " 11 bora.

Horlirlo: Dac II ... 1lI borRII -.. DR. YLMAR CORRltA I"
nesidêne-ia: (S�rviço do Prof. l!Iariallo d. da Sauda 'lé' C

;. Rei. e OÚDI. Padl'. Ilraelinllo. DR. MARIO WENa

Dr. :kUSSI. . CLíNICA Mli:DJCA Rua: General Bitt.nooul1 n. Andrade)(
l ,-

oquelros·112,
DHAUSEN

Da. li à. '18 llar.. - Du, CONSUL'l'AS da. 10 -- UI ho. 10� l'f .
.

Consultas - Pela mánlali 110 DR ANTONIO G·Oll..'1IlIS·· ADVOGADOS CLiNICA MÉDICA D. AD'O.LTOS
.OSSI ras. \

e e on•. 2.6111. Hospital de Caridad.,
•

_
"

.aJl� nlil DR. JOS:6: MEDEIROS
.

Iil C,RIANOAS
_ Reaidlnc1a, 1.....111'''. Trom- Rua Tiradentc. � _ lI'one 11415 A tarde dai 16.0 h••m dian· .ALIdli:ID "

VIEIRA
C

Ir. 8' DR NEWTON
�'1 onBultó.rio· - Rua Joio Pin-

powa 1, •• •
te no conaultõrio á RUl! Nun.. ADVOGADO to, 10 - Te). M. 769.

DR. JOS:f: TAVAP..J:S D'AVILA Machado 1.7 :JsQub\'l ê. Tlra- Escritório. Rllliéencia,
- ADVOGADO - Consultas: Dai 4 àa • 1l0!""�.

DR. JÚLIO DOm . IRACEMA CIRURGIA GBR/J. Idente�. Tel: 2766 .

Av. Rereilio Lua, 11 "aixa Postal 160 - Uajat Residência: Rua ••te,... li·

VIEI'D a MOLil'S'l'IAS NBRVOSAS II Doençu de Senhó,u - Prodo- Re�ldencla -;- 'rua .l'r.,id.nt. Telefone: '146. Santa ·Catarina.. nior, '{6. Tel. 2.81%.'
A.-u:to. MENTAIS _ CLINICA G"XAL logia - Eletricidade BUlea

Coutlllho (4. --:=:----------�-.:...--:...:....:.:.:=:_----
IIlDICO '! Dr 'Serviço N ..eiollal 4, Dou.

Consultório: Rua Vitor I.i- ,:. CLIdNICA DR. �EY PERRONE D L DISPECIALIS1'A •• OLHOS, çal .Mentai.
"eles n. ·ZB - 'l'elefone� 1107. ,e MUND r auro aura

OUVIDOS, NARIZ )I GARGANTA I Chefe do Ámbub.t . Ri ,. Consulta.: Da. li Iaoral em
OLHOS - OUVIDOS NA.JtI% •

.

fRATAH.NTO .. OPH"'Qil::' J jne Mon'al
{I.� -f!••• 'diante. .II GARGA..'lfT.A. Formado Pll!a Faculdade Nacir'

.

!

b......
v •

I
DO a I d � d'

.

U
. Clinica Geral

Infra-V.r1DeI1lo _ N. aUla".... -
I PsiQuiat1!a do II ltal' Residência' 'Fone I UI ..::l o • e lcma nlV8l'1idade

,

Ultra-So.... Colônia Sant'An.
.(III}) -

Rua: mu�enau �. 71. DR. GUERREJRO DA P'ONSJ:CA .

do Br��il
. Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná-

(frats••llto ti••1•••1.. De. I Convul.ottlÍ'lIpia 1 1
. DOENÇAS DO APAR:Iil:LHO DI-' Chefe do Serviço d.

OTOltI-,-
. �IO DR JANDIRO. rias'

.lIer.çlo) choque 41 cllrdilu:ol. la ?1' :t "tr� ; GESTIVO _ ULCERAS DO .8-; �O do �osJ:ital. de Florianópolil Aperfelçoamen�e n� "C�.. d.·
"\

. I

r Anclo-retlnoleolllla _ aeeelta i. pia �al dote
. -:�U.,+ll l�� i TOM:AGO E DUODENO ALBR-I :'ossue a CLINICA o. APA1t.- Saude Sao .lCU.!'· '. Cura ndica,j das infecções agudas e. cr�nicas, 'do

Oculo. _ MMera. f -"••'I;UO CONSl�L'l'A��PI�. ;..e'L\t�"l;'';''' G1A,DERMATOLOGIA II CLI-
LHOS MAIS MODmRNOS PARA, Prof. Fernando Paulino aparelho �enito-uriI1ário em stmbos os sexos •

•• Oio-W.oladar.I.L (Wc:... t d" )l� > ü·1< ��Ç�f •
R
i'P 'I NICA G.IiIRA.L . 'l'RATA.MENT{\ da. DODlNQÁS IInterno

por I �"10D ,do 5,"1;0

'.0 J:atatl.)
a. a. .. ", ....o.u ,_.,

"

" da ESPECIALIDAD:I de Cirurgia Doenças do apa�:elho Di gefn;ivo e do Btlltewa 'lISrvOAO••

Horário da•• ã. 11 ••raa .,(Illllnhl). '., . '. DE. JULIO PAUPI'l'Z Consultas - p.ls man" 110' Prof. Pedio d� 1!::lura Horário! 10% ás 12 e 211... ás õ./
da. 111 à. 18 Ia'or...

Rua Anlta ?sl'lba,di, :nQU,�_ FILHO HOSPITAL. ,I EatagJo por : an,o na "lÊ:ater- /'-

C lt� I ti Vi.A'" i de, General B,ttincourt. . 'TARD.... d
. mdade - lilIecol " Consultório: R.. Tiradentes, 12 - lU, Alld'ar/- l.."'one:

ODIU ur o: - ...u. ....r ...e -

RES1DllNClA! ltu. 110:. 11',u, I Ex interno da 20· inf.rmaria A
..

III - ai J ai I -
. Prof Otl.vio Ro" a.. ,

1;'

rel.. Ia - :ron. 11I1i.. . 1311 'l'e1.2901 I e Serviço de gaatro-en.terolúgía ,no CONSULTORI0 !
. '.

- <HIg,uel Lnna 3246...,- .'.,
Rei. _ Rua 910 Jor,. n -,

__ .

.

.. __...._ Ida Santa Casa dO. Rio da J&l1oiro I CONS!JL1'ORIO - .!ia

dOI)
Interno !lors! "llO do P1 nto Residencia': H.. Lacerda Coutinho, 13 (Chácara

Fon. 11411. DR' ARMANDO VAlJI-' I (Prof. W. B�rardillel1l). jlL!iEOS nO 2
.

.

ocorr\) ,

_. .' Curso dê ntiurolo&,ía (Prof \
REtIDENCIA ,- ".!lp. BclÍ- OPERAÇ(.ES . QO Espanha) - Fone: 3248.

DR. SAMUEL }I'ONS'lCA RIO DE ASSIS I Austregesilo).
.

midt nO lI:!' Tel. 2165
, CL!Nl,�A DI!l �DULT

...

.

CIRUBGIAO-DIlNTIS'l'A Do. Sel'vl�ol de Clinica l�fl»tn! _

Ex ,interno do HOlpita! mate:r- I c����t��f.1i-r:1l�r:.Of!.i\f li . ,.......... - "' ,•.;y "...-__ """' ..-,...y,. ..-..'V'wl'J

Clinica _ Cirurcia _ Prot... da A.III.tencla Municipal • IIt"". mdade V.'Amaral., DR. ANTON�O MONIZ .' ., :' o OSpI fi •I.
.

Dentária I pltal de Caridad.
.

I DOENÇAS INTJ:KNÀB Ca:ldade dIarl!lmente pela ma- \ ..

. Ralol X • I.tra-V.,...Uio CLINICA JlUlmCA D. ClU.UI-, Coração .. Estôm.,o, 'nu.Uno, DE ARAGAO nha� a .
"

Dr. Cesa� Batalha da Silveira
'

Con.ultórlo • :a..l�lucl.. ]lu ÇAS B ADULTOS If�iado e vIa. biliar,.•. Rln.,' on- CmURG1A TR1!!UMA'l'OLOGIA I 5".s � .s" Sab. das 9 ;as l� hOIas. Cirurgião Dentista

Jernando Iaelilado i. '.
- AI.rlia _ IrlO•• 6.tel'o. I Ortopedia 2 3 4 das 14. as 16 horas .., . .

.

.

Tel.fon.: .n, ConlUltórlo: Rua Nune. 11'11- I CQnlultórlo! Viwl' "ireI.. Consultório: João Pinto, 18; .. no Cons�ltório à Rua João Pinto' CIllllCa de Adultos e Cnanças

Conlulta.: da. 11,(10 'I 11," ehado, 7 - 00n..1tal ••• 11 .. 1%%" Das 11i às 17 diàrillm!lnt". nr. 16 (lo llndar). I Raio X '

• daa 14,00 á. 18, liora.. 18 hor.. .

IDas
16 li IS hor.... Menos a:>s Sábado.' RESIDENCL�: - R a nii ... rt� I Atende com Hora Marcada

Exclulivament. com Iaora mal- Ituldência: Rua Ianchal ,(;ul- R'esidência: Roa BocalllTa 10. Res: Bocaiuva lU. Shutel 129 - Telef. 3.288

....... . lllum", li _ J'o.ne: .788 Fone: C"'�. Fone. - t.7U. : ·Flqrianõpo!is.'· ç Felipe Schmidt 39 A Salas 3 e 4'

'. '

_________________�.__-:-
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L'avando com Sabão

\?irgem. ES1Jecialidade
da Ola. WIIIIL líDOSIBIIL-JoloIIUe. (marca'- registrada)

economiza-se tempo.:.e dinbeiro
--------------------------------------------------------
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ClalS
Si ... -

ALDERACY MURICY

Si pudessemos ler no pensamento
O que vai pela mente; o que acontece
Nesse mundo interior, cada momento,
Quer pensemos num crime ou numa prece;

Si, porventura, alguem, feliz pudesse
Advinhar - quer na hora de tormento
Ou de alegria - o riso ou o sofrimento
De alguem que, císmarento, não esquece ...

Certo vedeis que o meu riso, agora,
E um simulacro, apenas', de quem chora,
Arrependido na desiluzão

De ver o desencanto.- e em desalento -

Que rola do insondável pensamento
Ao misterioso e oculto coração ... !'"

Ftorianópol is, Agôsto de 19G:1.

ANIVERSÁRIOS Blperimente bflje

1/4 de xícara de gordu-

FAZEM ANOS, HOJE:
CAMARÃO MEXICANO

- sra. Clotilde da Luz
Fontes, esposa do sr. Des.

Henrique da Silva Fontes;
- comt. Ademar Nunes

INGREDIENTES:

Pires, comandante do "Carl ra

Hoepck". 1/4 de xícara de farinha
- s ta. Lourdes Maria, de -trigo

filha do sr. Moacir Iguate- 1 1/4 colheres de chá de
my da Silveira. sal
- S1'. Italo Palàdini, fun- 1/4 de col-her de chá de

cionário da Alfandega, nes- paprika .

ta Ca.pital; 2 xícaras de leite
� srta, Julieeta Dutra 1 xícara de queijo ralado
- Si" Carlos Artur He- 3 xicaras- de macarrão co-

rieger; zido
- Ten. João Cardoso de 2 pimentões picados .

Souza, da Reserva da Po- 1 colher de sopa de salsa
lícia Militar I picada- Ten. João Gonçalves, 2 colheres- de chá de ce-

da Reserva Remunerada do I bola picada.
Exército
-;; sr, Walter Stodieck il\lANEIRA DE FAZER:
- sta. Silvia Biccochi 1 - Derreta a gordura
-- SI'. Adernar Nunes Pi-,numa panela ; ponha a f'a-

res, Piloto da-Marinhá Mer- . hnha, o sal ii a 'paprika, e

cante e destacado elemen- i vá'mexendo sempTe enquan-
• '.

I

to nos melOS desportIvos to acrescenta o leite aos

desta Capital; . I pouquinhos..
,

- sra. Nilda_ Souza Jac-I 2 - Deixe ferver até a

ques, esposa do sr. Silvino
.

mistura engrossar um pou
Lang Jac�ues;, ..i co, mas �ão pare de mexer,

- menma Vera Regma I 3 - Tll'e do fogo e ponha
da Silva Flôres, filha do sr. 10 queijo, o macarrão', os pi

wal.dir,
da Silva Flôres e de

I
mentões, a salsa e a cebJ>la,

sua exma. esposa d. Valda misturando tudo muito bem,
Izidoro da Silvá. Flôres; li - Derrame noutra pa-
�sta. Jarmes-'rerezinha, nela untada com gordura e

filha do sr. José C. Callado, asse em fôrno
-

moderado
cirurgião dentista; durante uns 45 minutos. A
- sr. Roberto Schmidt, receita dá para seis pes-

comerciante; ;:loas. (APLA)

•••••••••••••••••••••l1li••••••••••••.•••••••••

CAIXA TELEGRÁFICA BENEFICIENTE DE
SANTA CATARINA

De ordem do Senhor Presidente, convoco os socios
desta Caixa para a Assembléia Geral a reunir-se a 31 do

corrente, ás 9 horas para eleição. e renovação do Conse
lho Diretor,' consoante dispôe o Art. 19, capítulo VI dos
Estatutos.

Florianópolis, 18 de agôsto de 1955
Inelino da Silva Santos - Secretário

Passa I-emp'o ,((O Esta d/o>..

Por ORILDO

(33)
a) O "ladrão do mar" escondia-se
b) "Puxa" dali aquele "doce"
ENIGMA .

no "vegetal" -2-.
�2-.

- Ruas.
- Deslumbi·ara.
- Renegara.

'

- Chantagista.
� Veneramos.
- Nome feminino.
- Animador gaúcho.
___: Enfeitado.

Conceito (traços duplos): Artista da. rádio Gaúcha
de Pôrto Alegre.

D..ECIFRE SE PUDER.
Complete os verbos, e

mal' o nome de um famoso
ból.

�A- -R. A-AR- -TRE - AR. M .,- RAR.
So'luções no número que vem.

Soluções do número anterior' (32) :

.
CHARADAS APOCóPICAS: a) macaco-maca; b)

Irado-ira.
CHARADA AUXfLIAR: Negociar.
Anagramas: a) Eletricista; b) Radialista.

Confortável, re,sidência
Aluga-se ampla e confortável residência' no cen

tro.

Informações pelo telefone 2236.
��...

Florianópolis, Sexta-feira, 19 de Agôsto de 1955
----_..... .;.-._-_............�

UM-051�PVL-
T Ô n i C O R e 5 p i r a' t ó' r i Q ._

OPOB,Y"
FíGADO PRISÃO DE VENTRE

-

.

/

OS LABORATÓRIO$ A. BAILLY comunicam que, por móti�o de férias coletivas -

os se�s diversos serviços. não funcionarão no periodo de 1- 3-55 a 30- 3.55:
TodaVia, um plantão Ucará à disposi�ão dos �Srs. Médicos, para a entregade amostras das �specialidades dos laboratórios. .

•

• A. • R.u Q, M a I. D e o d o r o, S 2 8

FlORIANÓPOLIS
RAMAR CURITIBA

Procura-se uma senhora com capacidade
comprovada para dirigir a secção de bordados e
costura. Paga-se ótimo ordenado para pessôa que
preenche. satisfatoriamente o corgo. Tratar á rua
Saldanha Mar in ho 129.

Gere·rife para Fábrica

atende
"

ENDEREÇO:
Tel. 3113.

CURSO "SANCTOS SARAIVA"
(REGISTRADO) ,.

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PRQF. LíGIA DOS SANCTOS SARAIVA
aQS interessados diàriamente das 9 às 12 e das

14' às 18 horas
Rua Feliciano Nunes Pires, 13 -

:� .

I E L:E I T O R J I
.1 Lembre-se: se não votar nas próximas eleicõ�s não:
I poderá inscrever-se em concurso, tomar posse �u rece- :
I bel' :,e1�cim��t?� do erário pÚ?lico, participar de con- :
• correnC1a pubhca, obter emprestimos de órgãos públi- t
: cos e praticar qualquer ato para 'O qual se exija a qui- :
I tação com o serviço militar ou impôsto de renda. :
• : e
......................w•••••••••••••••••••e•

31

Estamos a menos de dois
meses das urnas que se pro
nunciarão, a respeito do can

Jida to' a quem caberá suce

.ler o sr. Irineu Bornhausen.
_'l'ão é, portanto, cêdo, para
se fazer um prognóstico fiel,
nem tarde para se esperar
que o panorama da campa
.iha eleitoral sofra surpre
endentes alterações, em con

.rário ao fervor situacionis-

I MODELOS INEDITOS' PARA O VERÃO
"PI,ERRE BAlMAIN'" DA FAMOSA �CO
lfCAO DE :JOlI'E MADAME (DE PARIS)
·EM �ESTlDOS E TAILLEURS SERÃO

VENDIDOS EM .FLORIANÓPOLIS

ceslau Luiz Nascimento, esta
FACULDADE DE DIREITO

I feta da Secretária de Segu
Aviso aos estudantes da 5a

I
rança Püblica comunicou'

Série que ôntem ás 11.30 horas
O Professor Mozart vitol' deixou sua bicicleta, marca

itussomano, da Faculdade de
I
Juncker, chapa oficial n. 2,

Direito de Pelotas e o Pro- cor preta e azul, defronte a

{essor A. B. Buys de Barros, venda de Rodolfo Costa, es
la Universidade do BrasH, quina da Avenida Mauro Ra
�onvidado.s pelo professor da mos com a antiga rua Blu
�adeira de Direito Industrial menau tendo a mesma sido'
i! Legislação do Trabalho, furtada. Esta bicicleta, de
ministrarão as seguintes au- pois disso foi apree�dida na

.

las: - o primeiro, no dia:lO Estreito, pelo soldado da P;
às 8 horas da manhã, falará M. Higino Oscar Borges, ten
sôbre "CONTRATO COLETI- do o autor do furto fugidO,
VO DO TRABALHO"; O' se- sendo que a Delegacia Regio
gundo, no dia 23, à mesma nal está empenhando em

hora, dissertará sôbre "PRE- prende-lo.
VIDÊNCIA SOCIAL".

.a nessa aventura que pre

.en dc entregar o Govêrno do
Estado a: um elemento reco

rhee idamente infenso aos

"Quando me reforma
ram, - (lisse-nos o Tenente

Feijó, - arranJ1ei passagem
10 "Hoepcke" e toquei-me
.Jara o Rio,- a fim de "cav.).r
1. ;vida" naquele grande meio,
pois, como você sabe, fiquei
3.penas com 180$475 réis

mensais, sujeito a morrer de
fome com a família. Sem co

nhecer ninguém, naquele
mundo de gente, vi-me, a

I

)rincípio, em sérias dificul- I
dades. Passei fome, aborre
cimentos, desilusões, até que
um dia, encontrando por a

caso um Catarina, a quem_
pedí auxílio para comer, pO'..·
que há dias que passava mal,
aquele meu velho conhecido,
depois de ouvir tudo o que
lhe contei sôbre a situação
crítica em que me encontra
va, sem Úabalho e sem di

nheiro, perguntou-me:
- "Você conhece o Enge

nheiro Francisco Benjamin
Gallotti, aquele que foi dire
tor das Obras dü Pôrto de
Laguna � E' homem de bom
�oração e-ah1igo dos seU3 co

estaduanos. Tem ajudado )a
muitos.
Vá ás 'Obras do Porto, on

de ele é diretor. Aquilo é um

lbrigo de cat'arinenses. Ex

ponha-lhe sua situação, pois,
estou certo de I que êle lhe
arranjará colocação nas O
bras do pôrto';.
Não perdi tempo. Procurei

imediatamente o Dr. Gallotti
em a sua repartição, -'SeRdo
bem :recebido, o que muito

as letras restántes 11'ao for- me animou. Expuz-Ihe mi
esquadrão brasileiro de fute-

Um d03 maxímos .sucessos da. proxima estação é. a

coleção de modêlos de Jolie Madame (de Paris), confec
cionados em tecidos "Pierre Balmain". A 'sua exibição atra
vés de desfiles ciíganízados em São Paulo e Rio de Janeiro
constituiu um acontecimento social de extraordinário re

levo,
Na nossa Capital segundo estamos ínrormados estará

a cargo da A Modelar",""'o lançamento exclusivo dessas finís-

FraOC I-SCO Ben I-a II-n G'a IIo III- Sil11��Am��e�!L�:'�e�ti���ç:�:�;�u:sx�u��:�ed;:S�:o;�:��
prever o seu brílhantissimo sucesso.

. -.
. e8 .

Sincero amigo de policial catarinense'C
-

�t'··· � OIILDEFONSO JUVENAL I men arlo, I laPorque se viu. em. situação nha precaria situação. ESC�t- pela gene�osida.de de coração
.

'. .

'

embaraçosa. para viver em tou-me atentamente; depois, e o catarínensímo do Dr. •

a nossa Capital, onde não en- sem chegar á uma conclusão, Francisco Gallotti. Quando
contraria facilmente servíço passou a falar com visível da Revolução de 30, muitos
.à altura de sua posição de contentamento de pessôas e de nossos oficiais foram des

oficial, foi para o Rio de Ja- cousas de nossa terrn, mas, tttuídos elos seus galões, e al

neiro, "cavar a vida", desa-' por rlm, pondo-me a mão guns deixaram. ã .'Ferra Cata

parecendo do meio floriano- no ombro, determinou: rinense, procurando fóra do

politano. Passados anos, o Tenente Feijó, venha traba- Estado, me}os de subsisten
Tenénte Feijó tomando pas- thar de amanhã em diante. cia. Alguns seguiram para o

sagem no -�'Carlos Hoepcke", Vou lhe colocar como capn- Rio, e lá encontraram no Dr.
o "Mala Real" dos catarínen- taz em qualquer serviço, Francisco Benjamin Gallotti,
ses, veíu a Florianópolis; re- E passei então a ganhar () o catarinense benemérito,
ver a terra natal, os paren- pão nas Obras elo Porto do de coração aberto para os

tes, amigos e velhos camara- Rio de Janeiro,' graças ;1.0 .ajudar, O que fez com aque
das da Polícia Militar. En- amparo e proteção que me. la satisfação de sempre, com
contramo-Io na Praça 15, um déra o bonischuo Dr. Gallot- clue costumava amparar 'JS

tanto "alinhado", ou apre- ti, a quem Deus há-de re- catarlnenses que iam ela ter
sentável, ao tomar o ônibus compensar o bem que me fez, ra natal, desprovidos de re

para o Saco elos Limões, on- 'ii. mim e à minha família". cursos e entre estes o Te
de residia sua família. Quantia rcí da sanção do nente Gualberto Lima, que
- "Olá, Feijó! Você por Código ci� vencimentos e ganhou o pão COl':'1O cmpre

aqui!? Venha de lá um vantnge.». t:., Polícia I\1,'itar, gado 0.:cs obras do PJl-tO da
abraço. Então?! Onde tem que. estendeu os benefícios Capital ela República, até os

anelado? Está melhorado, aos oficiais
-

e praças 'da Re- últimos dias de sua existen
hein!? Acaso você descobriu serva ele nossa Milícia, o Te- cia.

petróleo por aí aróravt ...

"

nente Feijó esteve novamen- O Tenente Olivio Firmino
_ Feijó estreitou-nos em tos- te em Florianópolis. Víéra Feijó já não existe. Ha tres
te abraço, e depois de nos in- requerer os favores da rere- ou quatro anos passados, fe
dagar sôbre velhos amigos e rida Lei e regressara ao Rio chou os olhos ao mundo,
camaradas, relatou-nos o que satisfeito, pois de cento e oi- bendizendo agradecido a

com êle havia <acontecído ; I tenta cruzeiros, passara a quem tanto bem lhe fízéra.
raíou-nos sôbre a situação I' dois mil e oitocentos men- Sendo a alma imortal,
que dístrutava, .rerertndo-se, sais. como o é,' e como no-lo ensí-
com manifesto sentimento \ na a fé e a crença que nos.
ele gratidão, sôbre o seu pro- "F.e-ijú, você agora, não guia' neste mundo, seu espí-
tet '1 t 'd precisa mais "dar no duro"01', o 1 us Te e quel"l o ca- l'ito, por certo, estará agora
tarÍnense Francisco Benja.� para viver" - objetivámos, formulando votos sincer��'

.

G 11 tt· h
.

d'd t em conversa com o velho ca-mm a o 1, oJe can 1 a o. para que os catarinenses,
G

A

d E t'l ,marada.ao overno o s ae o pe,a seus coestaduanos, e-muito
Aliança dos Partidos Social

- "Qua,l nada! Não deix:1- especiaLmente os seus velhos
.5emocrático e Trabalhista rei o "batente", por cousa' camaradas da Policia Militar
3rasileiro. nenhuma deste mundo. Não Catarinenses e suas famílias,

quero ser mal agradecido ao sa:grem nas urnas, a 3 ele
hOIpe.m que tanto bem me üutubrq vindouro, o nome
fez. O Dr. Gallotti preéisa de do ilustre e digno e benemé
mim, p�is sabe que 'lhe sou rito catarinense' Engenheil:c
fiel e grato. Só deixarei o Francisc'o Gallotti, Governaserviço quando morrer". . dor do Estado, porque SU;i

��s, nã.o foi o Tenente eleição representará o bem
FeIJo o unico oficial de nOSSa de Santa Catarina e a feli
milicia estadual favorecido_ cidade do seu. povo.

)rincípios democráticos, que do povo.. sacrificado no que
.ão o fundamento das fac- tem de mais inalienável, que
;ões em que se apoia. O sr. é a sua liberdade de ação e

....acerda não ignora que es- de pensamento.

.á derrotado. Isto, porém, O engenheiro Francisco

.m nada lhe altera a vida, Benjamin Gallotti. é, como

�l:1I'üntido que tem o seu se sabe, um verdadeiro de
nandato federal, onde per- mocrata, Vive democrática
nanecerá, remoendo o fra- mente e a.sua pregação por
.asso de sua peregrinação onde quer que passaé sem
ror terras de Santa Catar-i- pre no sentido de prestigiar �

la. As agremiações que, com as nossas praxes legais de
.acrificio até de sua unida- axístência, com o respeito a

le, persistem em sufragar o .tôdas as idéias, exceto aque
iorne do deputado perrepis- las que 'contrariem a nossa

.a é que terão de lamentar Constituicão. Garantia de
,8 grandes perdas 'sofridas estabilidade

-

demo��·ãtic�, o

) o lastimável desvio de sua. eminente catal'inense, can

inha partidária. d'idato a Gov.ern:1·clor pela
Q uan to aos ilustres can-_ -.i\.liança So-cial Trabalh.ista,

.lida tos do PSD e do PTB, fala ao povo como quem a

\esfraldando a bandeira da credita na' fôrça do eleitora�
itoriosa, Aliança Social Tra- do, sem abusar da sua boa
balhista, não têm nenhuma fé com promessas que nun

!úvida de sua consagração ca poderia cumprir. Ele_ito
leIo voto majoritário dos Governador, o sr. Francisco
:atarinenses esclarecidos. O Benjamin Gallotti' fará o

�ngenheiro Francisco Ben- q{le lhe for possível, em be
iamin Gallotti e o dr. José nefício da coletividade; cer-

:e Miranda Ramos, candi- to é, no entanto, que reabi
latos respectivamente a Go- titará o nosso Estado e res

/ernador e Vice-Governa- Jaurará a confiança 'pública
•

'.01', confiam no espírito ver- nos governantes, para que a
,- deiramente democrático Democracia continue sendo
) povo de sua terra e Sft- o patrímônio sagrado de um

. õm q.ue, ex:ltamente qUfl11- povo altivo e ,compenetrado

I" Jo é pre2iso fortalecer o re- dos seus' direitos e deveres.
gime que melhor consulta as Votemos, portanto, em

spira'çóes populares, nfto Francisco Gallotti para Go
lilverá quem o queira en- vernador e em J o�é de ivfi-
:raquecer, entregando-o Go- randa Ramos para Vice-Go
;êrno a uma expressão de vernador: são garantias de
deologia política cpmpleta- 1scendência da vontade po
nente oposta aos princípios pular nos destinos de Santa
lemocráticos. . Catarina!
E não deixa de ser estra-

aho que especialmente a

JDN, que caminha assim
Jara inevitável suicídio, es

eja agora apois,ndo um can-

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA
,/" /
,\'I

8E JIIA� AlE C'O,tlPZ45AIJII.IÊLi:
CO�AI2 • NÃÓ oU!:_ ve.zA5R:le

UM MEG.'

,_

didato cujas idéias são tota
litaristas, quando ela, a

UDN, surgiu para reagir
contra os regimes totalitá
-rios, em nome da liberdade,
cujo preço é a "eterna vigi-
lância". . .

. ..

Tudo, porém, se esclare
cerá daqui a pouco mais de
um mês, quando as urnas

receberem o voto conciente
do- eleitorado catarinense,
que tem sentimentos demo
cráticos e não se presta ao

jOgO dos que desejam ver al
taradas as normas de vida

NA POLICIA ...
ROUBO DE BICICLETA
O soldado da P. M. Wen-

x x x

Antonio dos Santos Mo
reira, operário. da Diretoria
de o. P.. queixoU-se que ele-:
mentos que �li trabalham
vivem a escrever palaVJ'0s
insultas a sua família nas'
pareeles elo W. C .. Diz que se

viu na contingencia de se

queixar a Delegacia Regio
nal, vistá o Diretor daquela
repartição. não ter tomado
providyncias algumas, em

bora hou14esse levado ao co-

I nh.ecimento do mesmo o ca

so.'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o ESTADO

ATLETICO X AVAl, ro ENCONTRO SENSAÇIONAL DO PRÚXI'MO DOM.I:NGO, PELO CERTAME DA CAPIlAl. AMBOS, H··
DERES INVICTOS·JUNTAMENTE COM O FIGUEIRENSE, ESPERAM EFETUAR ,UMA DAS MAIORES BATALHAS DA,

, TEMPORADÂ�
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0••••�G ......�.......

·

••••8�••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"O
\ Estado."�Espo·rtivo

Ã·u"dõifReITer"-nãOVíra"f---��:�=�:-
�LVIM BARBOSA X ,aid� pertenceu ao Postal

FLAMENGO [ue foi ao ataque, sendo

Infe)i:zmente não pude- iarrado pelos contrários. E
mos analisar os porrneno- teste ritmo de jôgo com ata
res da peleja entre as equi- ques alternados o prélio foi

pes do Alvim Barbosa e Fla- se desenrolando ,sem que
mengo que abriram a ter- .ívessemos um lance que
ceira rodada cio Càmpeona-1 .lespertasse a-os assísten
"o de Amadores. .Iremos.] es que a esta altura cochí
s irn, narrar alguns fatos que .avarn. .Ailton com bonito
,tcontece'ram nessa "peleja" Iiute deu a vantagem 'para

-

que ofereceu espetaculos .s posta.listas. Porém o Tre-
No Programa:

"ristes presenciados pelo e reag iu.i.sem contudo cau-
Paisagens do Brasil.

públ íco, que tão bem vinha .ar emoção ao mais fanático Preços: 9,00 - 4,50.

sen do impressionado. Hou- orcedor sendo esta reação
-Censura até 14 anos.

ve, é verdade, 3 lances que ransforrnada em gol por in
.mderam .ser aproveitados ; ermédio de Mário 'num lan
J resto simplesmente decep- ,e em que parou tôda a de:
�ionante. Nã,9 vimos o jôgo 'esa contrária. No entantó
. jue esperávamos assistir .orn estes dois tentos; o pa
.orn jogadas interessantes rorarna da luta não se modi
.J.ue pudessem' prender a ficou,' continuando monoto

.tenção dos torcedores ou io e brutal sem que o ár
.nesmo em última hipótese litro repelisse com energia
rmpressionar pelo entusias-··) jôgo -desleal, Mas; Pererê
:110 dos contendores. Porém, a, num ataque. dos. seus,
J.que vimos foi aquele redu- onsegue burlar pela segun
sido número de lances> que la, vêz a vigilância de Er
.iem puderam salvar o espe- iani .. 2x1 foi a contagem da
éáculo, contribuindo ainda, ir imei ra estapa. Na fase
,L atuação do juiz que não ierradeíra continuou o pré
sabemos ou melhor que 'não .io na mesma manotonia até

eompreendemos '/º,omo foi, [ue aos 35m" num 'lance em

designado "para aquela fun- [u e Ezio fa lhou, Mário

;ã07.Ll,inla vez que sempre .o
. possou-se da pelota e quan-

As - 8 horas .

;onhe;_ç:eJiíos.' como. ''bandei- • o ia arrematar sofreu fal- Tyi:one' POWER - Piper
� ini1i1l'; não téiid�: pOl'tanto�' '1 do' z1t,gueiro no qú.e' não >�AURIE em:

,iu�ligades neces'S,ál'jas. Co- esitou o árbitro em assina-
tAVENTUREIRO DO"�

no se não bastassem
.

isto, .

r penalidade máxima. Co-
. MISSISSIPI

, '.

d' '1'
, Technicolor

-

,lvemos a ,lI], ISClp ma Impe- irada por Aragão o duelo'
'ando ;PÓ1; parte de algún's 'oItou a permanecer empa
,lementos q-ue qevem ser ado. ,Com mais alguns lan
)unidos severamente pelo ,es sem importância, a con

,'ribunal para que não te- enda chegou ao seu térmi
.hamos outros pobres e in- 10, com o justo placard de

Domingo próximo o encerramentn tignos espetáculos. O ponto :x2. Quadros: Postal: Val-.

_,
V 'alto" elo match atingiu aos ,ir; E'zio e Pereréca; Ma-

,do sensacl'onal ce''rtame
;5 minutos {inai-s qmmdo inho, Pedro e Knaben; Ge-

.

,uma jogada em que se em- lésinho, Domar, Biça,. Ail-
h Ih 'W I ' As - 8 horas.

,Com as partidas realiza- MOVIMENTu DE TENTOS Je aram o zagueIro a - on e Ivani. Treze: Ernani;
nOl', do Alvl'm Bar'bosa e o '[' N t I' 10) lVida Carioca. Nac.

las "domingo e segunda- A favor - América 27, .' aVIo e a a mo; Zezinho,
-

20) FURIA NO CONGO
,eira, a cLªssificação dos. Caxias 22, Figueirensy 20, ,tacante Elmo, do Flamen- :otelho e Aragão; M. Coe-

t T 'd C I R 19 OI'
' ro', levQll a melhor'· o za- n'o, Joslle', Ma'r'I'o, .Cabelo e

_ Com: Jobnny Weyssemul-
oncorren es ao Ol'nelO os ar' os enaux " Implco - ler'
�Iássicos "Nelstm Maia Ma- 18, Hercílio I Luz 15" Pal- �'ueiro que conseguiu com o .'ito, O juiz foi o Sr. Dia-

hado" passou a ser esta: i meiras e Paysandú 14, Avaí orpo deslocar o seu adver- nantino Alves que esteve C
30) �, G�I1t RURAL--

Campeão - América, de 11 e Ferroviário�.·. 3ário, Porém; para súrprêsa �l'�C?� Seu PI?ilc_i�al pe��do, 9�; l�A;O .MISTERIO-
oinville, 4 p. p.

. I Contra - Ferroviário 11, �'eral, o ponteiro ,rubrb�ne- t�l, �ao ter prOIbIdo o J�gO SO 5/6 E s.

Vice-Campeão - Caxias,! Carlos Renaux 12, Caxias ,1'0 atacou a socos o citado lolento e as reclan:açoes, pre os:P 700 __ 350.
e Joinville, 5 113, Palmeiras 14, Hercílio )Iayer que tentou mesmo -Jota: O Treze de MaIO teve ç ,

,

'

20 lugar _ Carlos Re- Luz e Figueire'ilse 16, 'Olím- ,ssim desvencilhar-se; toda- ( seu favor' um goJ anula-
Censura ate 14 anos.

. via re.agiu e respondeu os d
,aux, .de Brusque, 5 pico 17, J'aysandú e Améri- . o que ao nosso vêr foi le-

30,logar.....::.. Hercílio-Luz, ca 19 e Avaí 31. ocos que havia recebido. gitimo. ...

...l.e--Tubarão, 7. DOMINGO. O ENCER- �équinha, estando próximo
40 lugar _ Figtleirense, RAMENTO .cO lance, entrou na "dança" O "SCRAT,CH" DA

testa Capital e Olímpico, Domingo próximo o Tor- .tracando-se com o defensor SEMANA

;e Blumenau, 8 neio está Q,ncerrado, sendo io "Mengo" em defesa de Confórme os elementos
50 lugar __ Ferroviário,� os seguintes os encontros Walmor. Ernani correu ao que estiveram. em ação no

e Tubarão, 9 progr'ama:dos: Jocal tentando apazi.guar os sábado, selecionamos'os se-

60 lugar _- Palmeiras, de Olímpico x Hercílio Luz, ânimos, Neste momento en- guintes para formarem não

llumenau, 10 em Blumenau Gontravam.-se no lugar da a costumeira secção 'que
70 lugar _ Paysandú, de Carlos· Renaux x Figuei- c��a quasl todos os 22 par- obedece o titulo acima, mas,

�rusque, 12 rensé, em Brusqúe ttclpantes, f�rmando, a .na- r
hoje, forçados pelas 'cir-

NOS D.OMINIOS DA ESGRI·MA 80 lugar -- Avaí, desta Ferroviário x Paysandú,
tural confusao.. O ar?ltro cunstâncias, citar a'penas os

�apital, 16 em Tubarão.
dando mostras de sua _Inca- player que impressionaram

NC
pacidade expulsou junta- pelo seu esforço. Sa-o elees"

FAIXA BRA A que constará do seguinte: '

1 Prova 'LIRA TENIS CLUBE CAMPEAO O r Empataram Cara- mente, com os elementosfal- Jorge e João do Alvim Bar-

TORN.EIO EM' JOI�VILE _ Florete
tosos ,o player Ernani que bosa; Bica e Ailton do Pos-

Conforme noticiámos, reaH- Prova CLUBE DOZE DE NlACIONAL van'a e Cruzel'ro
nada havia feito sen�o se- tal; Aragão�e Mário do NO,VO 'MEMBRO,

1 b renal,' o ambiente. Por aí, .Treze 'e Galego do F''lamen-
zou�se em Joinvi e, no sa a- AGOSTO _ ESPADA -<.

do e domingo próximos pas- Prova CARAVANA DO AR, O Nacional, vencendo dp- t. '." &'.-"
julguem os leitores, o que go'. \ .

, 'f foi a pugna que se desenro-
'

s,ados, as provas de esgrima Sabre, mingo ao Tamoio conseguiu Caravana e Cruzeiro de" lou sob o comando do Sr.
entre as e,.q.uipes- do CLUBE Disputarão essas provas os 'o titulo -de Cámpeão do Tor- frontaram-se, domingo últi- Qsmar Vieira, que finalizou
ATLETICO OPERARIO e do clubes homenageados, neio Varzeano promovido mo, na várzea, .tendo o fi- empatada por um tento.
CURSO DE ESCRIMA DA PROVA DR, ALBERTO pelo Atlântida. Dominou nal acusado dois tentos pa-

.

. . Oútros detalhes:. campo da
-POLICIA MILITAR. Venceu 'ROCHA _' Ém prossegui- técnica e territorialmente ra cada bando. Foi uma

"lt' 't d l' h'
F, C. F. 10 tempo: OxO. Fi-

o u 1mo em o a a lU a, mento aos féstejos,..de ani- durante os noventas minu- luta disputadissima que ,nal: empate de 1x1. J0rge�e
mas os esgrimistas joinvilen- versário, homenagem da Po- tos o Nacional para vencer' agradou aos assistentes, 'Galego warcaram os ten
ses provaram. ,que apesar de lícia Militar aO criador da es- pelo escOl:e de 5 x 2, gols de tendo tanto Caravana ·como

't f'd 1 d 'A
tos, Quadros: A. B.: Orlan-

mUl o novos no 1 a go es- gnma Joinvilense e ao Clube ires (2),:. :Q,omar, Toide e Cruzeiro demonstrado cora- do; Walmor e Nelson;
porto das' armas, estão em aniversáriante, será disputa- Hugo para o vencedor e Ti- gem, e valentia. Neste .en- Edwilson Jorge e Antônio;
condições de oferecer sena da no dia vinte e sete dêste, dinha e páulo para o ven- contro o Caravana estreou Hamilton Joã Z'

.

h
resistência aos espadachins a prova de extreantes, na ar'- c'd 'f t' l'

,. o, equln a,
, I o. s,eu um orm� . l'lC� 01', .10-1 Louriv.al e Lindalvo. Fla-,

desta Cápital. ma de florete, entre o Clube Os quadros Toram êstes: g,an?o a eqUIpe �sslm cons-. mengo': Valmor; Pintado e

--

SALA D'ARMAS DA AABV Atlético Operário de Join- NACIONAL -- Wilson I; tttUlda: Almermdo, Fle-IDidi' Osni Ernani e Biucà:- -A' V I .S·O..� Inaugurando a sala d'ar- 1 e e o Curso de Esgrima da Wilson' II e Didico; Lou- ch:t c Chinês; Aço (Ari), 'El
'

S b .' C' H'
d P 1" M'l't I D C'··,

. mo, a ara, arlCO, a-
mas a A,A, Barriga Verde, o ICla I I ar, �'�!lÇ�, omar e ICI; TOlde, Tl!1ho e Waldll'; Sererépe, I roIdo e Galego.
nas festas de aniversário da- TORNEIO INTER-MUNI- I'ln-Illho, Hugo, Maury e Nazareno, Culica, Hamil- )POSTAL TELEGRÁFICO '2
quele Clube, haverâ um tor- CIPAL DR. OSMAR CUNHA)

."-i1'es.

I
to:] e Walter. Marcaram I X TREZE DE MAIO 2 O .

neio intitulado "160 ANIVER- _ Entre 'os veteranos do C,A, TAMOIO _ Bacura, Ne- Sererépe e Walter . .

.

�,. "

ServIço de ,Defesa Sanitária Vegetal, sito à 'Rua

SA'RIO" instituido pela en- O d J 'n 'I d C E d B' h J d I J
-

l' ", O,utro p., reho sem, colondo V, Isconde de Ouro Preto na. 67, nesta cidade, avisa aos
, e 01 VI e e o " a 11'Y e oqum::I.; a e, oao i'-i o próximo

.
domingo a I f d t

tidade aniversariante em Polícia Militar, serão dispu- e Warner; Sergio, Niryl, equipe caravaneira Ira a ': gum ,01 o que, ISPU, aram 11�teressados que, a partir do dia 22 do corrente, o expe-

lÍQJhenagem aos den1ais'clu,' tadas provas nas t�es armas, Panlo, --Tidil1ha e. Nel,son. [Coqueiro,,,, ond,e enfr.entará ��ia.��l�I�:Sass��l�apr���:�� d�ebntde será das ,12d às 1� horas diariamente', ex.ceto aos'
>, ,bes' praticantes ela esgrima nos cli!"'s. vinte e "etc. e vI'n "e O ,l'Lll':!. f;OI' o SI'. AI AI A"

'

< ". <
. . '. '" ,,,i>3 ª ps. gL1e s_E;ra .

as 9 .a.s, 12 h.oras.
_. " '. u -. c,eu - o nWí"ica, no período da n f 'li"c t'

,

I
.. ,,. " ....

nesta CapitaL toí'neio ês,;e c oito "do corrente, nlf'iíl'l, emil nl·im.R RilHlr'RO. I m�l1h!'í �:, l'�,��" }:l.CO �.��'_C l,": __�.�nlC: "

...

ASSIM A REPRES'ENTACÃO BARRIGA-VERDE AO' CERTAME NACIONAL D[
7' ,,/",

REMO ESTARA NOVAMENTE SOB AS ORDENS DE ADOLFO CORDEIRO
Por oC'a�'iãp da realiza- lIolfo Keller, já nosso conhe- ':01' uns dois meses. Porém ccdor por quatro vezes

ção da i�êgata noturna no' cid�, porquanto esteve aqui f' .stá cotrrprohtetido com o consecutivas .

nas últimas

Rio, o .Dr, Heitor Ferrari, / cn/"1952 quando preparou o :eu clube, o Flamengo, e' regatas realizadas eIp São

dinâmico .Presidente da Fe- "nosso 'QUATRO COM TI-· om a Federação Metropoli- ! Paulo, uma .:vitória em Mon

deração -Aquática de Santa I MONEIRO, 'composto de. ana de Remo, para' o pró- : tevidéu e por último o es

Catarína.j.procurou entrar ,I Hamilton,' Silveira; Vilela e dmo Campeonato Bras ilei- I' trondoso resultado' da rega-

em entendtmento para a S a cn,' min íatr-ando-lhes
:

o de Remo.
'

. ta noturna na -Lagôa Rodri-

contratação de um técnico a grandes' ensinamentos téc-
.

I go de Freitas, onde o OITO
fim de preparan as nossas n icos e que, ainda hoje se Mas,' sem preparador

é ' n.ldista foi apelidado de

guarlllçoes que participa- fazem sentir. Êsse conjunto .ue não ficaremos.cpole en-I "Bomba H", 'Porém,.' prefe
rão do Campeonato Brasi- venceu .todas as elimina- re nós temos Adêlfo Cor-' ríamos que fôsse chamado
leiro de� Remo'. a ter lu�a,r i L�ri,as, !10 ,Brasil e em Va�- ie iro que 'por duas vezes já, I de o OiTO A JATO. .

na Lagoa Rodr-igo de Fl'el-_I dívía (Chile) tornou-se VI- oi o técnico da-nossa dele-
"

Entretanto, .a dificuldade
tas em 18 'de dezembro do ce-campeão sul-amer icario .ação em competições

"

no I de Adolfo Cordeiro-está em

corrente ano. de remo.· tio de Janeiro e por ocasi-I nreparar' convenientemente
Todavia a sua inteilção!' O Keller fez ver ao Presi- .0 do último Campeon-ato: os nossos conjuntos, pois é

'não foi coroada' de êxito,
;'

dente da FASC que não po- Iras ileiro .de Remo, devidõ

II fun.ciOnál'iO
dá firma Hoe

pois seu objetivo era tra-'! dará vir nêste ano, apesar ° seu grande êxito alcan- pecke onqe resta-lhe pouco
zer o técnico do Clube de de achar-se com muita von- -ado, Adolfo Cordeiro foi tempo de folga para os de

Regatas Flamengo, Sr. Ru-: tade de aqui permanecer OI' diversas vezes procura- vidos treinamentos, ao pas
lo por diretores do Botafo- so. que Keller estaria o dia

.o a fim de contratá-lo. En- todo-à disposição -dos rema

retauto, rejeitou uma com- dores, mas, se ,o Presidente
iensadora proposta, por- da Feder-ação Aquática so

[uanto su� família, re�ide: li,citar _ dos di�'igen:es da
.esta Capital e alem dISSO

I
firma Hoepke uma .Iicença,

) um antigo funcionário da no mínimo deç,um mês, para,
'irrna Hoepcke.

,

' lo Cordeiro, a<!'reditamos'gu,e,
.Outra prova da "capacida- ,o DT" �derbal." R;utió$\ da

'e do Cordeiro está na mag-
.

Silva" grande des�ol'tistà
ifica forma técnica thn· que é, e diretor da "l'eférida
ue se acha o OITO do Clu- firma não negará o pedido

,

.e de Regatas Aldo Luz ven- do Presidente da FAse.
__�a....

:·
..

.nTÕRNEÍODÕSCLAssfÕS���:
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"NELSON M. MACHADO" ,

OfGÃUCHÕSCõL�fBNÔRAMPARro·-
EXilO FINANCE�RO DO SEU,

CAMPEONATO
PORTO ALEGRE, 18 (V. J Em 1954, terminado o pri

A,) - Com a efetivação do meiro turno, verificara-se

jogo Aimoré x Renner, em Jma arrecadação de Cr$ .. "

São Leopoldo, terminou do- "'.378,580,00, Este ano, fo

mingo último,.... o
.

primeiro' _'am arrecadados Cr$ .....
turno do certame metropo- I :�,772,n5;OO, ...isto é, mais

litano, quando foram dis- i
L.39Ll,145,OO mais que o

}lutadas 45 partidas,' De um
.

,ú"i.o passado, sendo ainda
modo geral, a primeira eta-

;

::;uperior ';;;- todo o certame

pa do campeonato de Por- loficial daquele ano, que
to Alegre foi muito boa,

I
rendeu, no seu total, dois

principalmente porque os' ,nilhões e pouco.
primeiros colocados no cer-

I ASSISTENTES DO PRI
tame estão a pouca distan- !';\'IEInO TURNO - 1954-55

. O
.

1 ,J
Cla uns dos outros.

. pn- Em 1904, presenciaram
meiro posto da tabela está, partidas de futebol, no pri
sendo ocupado pelas re-' meiro turno, 105.707 pes

presentações do' Gremio e
1
soas, Este' ano, esse numero

Floriano, vindo a seguir, I
quase duplicou, pois até do

pelá ordem, Renné, Inter-
I
mingo ultimo, estiveram em

nacional,
, Aimoré: Juvehtu-I noss�s gramados, 19�.495.

de, CruzeIro, NaCIOnal, Fla- GRANDE SENSAÇAO NO
.

mengo e Força e Luz. Os I SEGUNDO TURNO
,

dQ.is ponteiros perderam 3 Pelo, preparo ,dos dez

pontos, o Renner 4 e o In- concorrentes - principal

t=-rnaêio�al .5., A, segU_ir es-l mente os pri�eiros coloca:'
tao os demaIs: Almore, com dos, que. contmuam refor-

8; Juventude, com 10; Cru- 1
çando e 'ajustando 'suas

zeiro,. com .12; Nacional: equip€s _:_ o segundo turno
com 14; Flamengo, com 15 'do certame metropolitano
e, finalmente, o Força e,' será !pais disputado que o

Lúz, com 16 pontos perdi- 1 primeiro, principalmente
dos. PQrque estão envolvi.dos nos

MELHORARAM AS postos principais quatro es-

RENDAS quadrões parelhos e form�-
Em rel::tção ao primei�o dos. Assim, tudo indica que

turno de 1954, as rendas o segundo turno será dos

melhoraram mais de 100%. mais brilhantes.

O CRACK DA RODADA
Mário, centro -avallte do

T.reze de Maio mereceu as

honras, nesta se�ana, de fi
gurar l}�sta secção.

.' ,

M; BORGES

.

CINE SAO JOSE
, As 3 .,.- 8 horas.
Na Téla Panorâmica
George SANDARS

Barbara STANWYCK em:

TESTEMUNHA DO
CRIME

'

No Programa: ,

Noticias da Semana .. Nac.

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

[.FlIIP'
As 5 - 8 horas.

Corriell WILDE - Patr í

cia MEDINA em ;

FIGALGO DA CALI
FORNIA

Technicolor
No Programa:
Cine Noficiado. Nac.

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

As - 8 horas ..
Alec GUINESS - Jean

GREENWOOD em:

O ,H0MEM DO TERNO
BRANCO

Nac.

,
As -- 8 horas .

Burt
.

LANCASTER
Joan RICE em: '_

SUA MA,JESTADE, Õ
. AVENTUREIRO'
Technicolor

No Programa:
Cine Repórter. Nac,
Preços: 7,00· - 3,50.
Censuralaté 14 anos .

No Programa:
Atual. Atla,ntida. Nac.

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

Ueo no Side-
, ,

rurgla
O atacante Lico, irni,ão do

crac1c, Sanford, acaba de
transferir-se para o "soc
cerH tvbaranense como de
fensor do Siderúrgia, con

fOl'me nota oficial distri
buida pela F. C. F. O jovem
"player" defendia as cores
do Iris, desta Cápital, pelo
qual sagro(l-se vice-campe
ão amador.

Tendo em vist� a exone

ra.ção solicitada pelo Sar
gento Hélio Sarmento ful;
les, das funções de membro
do Departamento de Fute
bol da F. C. F., o presidente
Osni MeI!o
substituí-lo
Selva Á-]varo

nOIl,leou para
o esportista
Gentil.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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S'OMENTE IS GIlSOLINJlS SHELL CONTÊM

-"

'/

/

,

DO'MOTOR DO SEU CARRO

usando sempre
GASOLIN'A

)
"

í. C. A. Patente n.o 40637 '.

I.C.A., descoberto e patenteado pela SHELLi é um aditivo à base

de' fosfato tr icre s ilico , que alimlno definitivamente as causas mais

frequ'entes do perda de' potência do motor: PRÉ-IGi'JIÇAO E FALHA

NAS VELAS. Usado, a principio, somente
em

-

motores de avião, o aditivo l.e.A., misturado

às suas (;jClsolirias nos depósitos, carros e

vagões-tanques da SHELL, vem sendo empre

gado, agora, também
em motores 'de outornó

vel, com os mesmos excepcionais
resultados.

�_._
,� __ .

-
I

t"

..
...

___.---

E... "PESaR DISSO, NÃO CUSTaM �a_!0'

"

FURTOU EM BRUSQUE E FOI PRESA

EM' PORTO ALEGRE
:Preceitodo Dia:

o PERIGO DOS

PERDIGOTOS

Os gripados,' quando fa-

PREFEITURA MUNICIPAL·DE

FlORIANO'POLlS

PASSADO

Iam, tossem ou espirram,
_

projetam gotículas da sal i- i Com o presente, ficàm
convidados os abaixo relacio-

,

I

va.
'ou de muco.

sidades da

1:nn?os, .par�
comparec�rem, ,à .

Port�ria d.esta .Prefeit�ra, ,

garganta ,e das fossas na-
ate o (lia 1 de Setembro proximo vindouro, afim de pres- i

Uma jovem de 19 anos de tabelecido com casa comer-
sais. Com estas gotículas tarem esclarecimentos em assuntos nos quais são partes,

idade foi prêsa, ontem,
em I cial em Bru.sque, ond.e .a acuo.

.

t d I
(perdigotos), o germe da .IIU er�ssa as:

nossa capital, como autora sada exercia suas atividades.
,gripe chega à: cavidade na-

Numero
Nome

Assunto

de um furto de 57 mil cru- Segunda-feira,
Diorriar apo-, sofaringeana e aos brôn- 1.891/55 Acelon P. da Costa - Guia. I"

zeiros praticado na cidade de derou-se dos 57 mil cruzei-
quios dos indivíduos sadios

1.976/55 Hercíllo L, Filho - Guia.

Brusque, Santa Catarina. ros e embarcou num auto-
2 050/r::r:: 13 '1' T� Fflh G

.

que, então, podem adquirir
.

ao .í ércr 1O.c.. < 1 0- - UJa.

Chama-se ela Diomar Peí- movel, viajando de Brusque
-c,

• 2060/5'" J
-

M P h J G
.

a doenca,
.

<) oao .
ac eco r. - u ta.

xoto e foi detida no quarto até Lajes, onde tomou o 3,- Evite os perdigotes das 1.858/55 Maurícía Dingee - Certidão Diversas.

n.4 do Hotel Rio-Grandense, víào, no dia seguinte, para
2.068/55 Meyer & Cia. - Pagamento.

pessoas .com quem con-

em São Leopoldo, para
onde esta capital.

. i I
2.002/55 Paulo Gevaerd Ferreira -o-

Construcão de

versa prmc pa mente

"

!
seguira após ter desembar- A VITIMA ACOMPANHOU

Prédio.

quando est.iverem gri-

cado do avião que a trouxe AS DILIGENCIAS padas. _ SNES.
' 1.963/55 Manoel Rufino de'Abreu - Const, de ca-

de Lajes para Pôrto Alegre. Momentos após ter Dio- ,
sa de madeira tipo "2-B". ,

As díllgenclas nesta capital mar
desembarcado no aero_-

2:051/55 Continental Circo - 'Instalar-se na Pra-

foram levadas a efeito por porto federal, chegou a Pô!'- 'I
ça Gal. Ozório.

solicitação da-polícia cata- to �legre,o. sr.
Demétrio Ma-

: V· "d'
/ 1.�60/55 Antônio .João Peres - Retirar uma casa

rinense, que nesse sentido Iessi, a vitima, que

acompa-, en e-se'
de madeira para outro local.

enviou um radiograma ao de- nhou tôdas as diligências

" Certifico outrossim que, findo o prazo indicado, sem

legado de plantão do DPC. realizadas pela policia. O sr. Em Biguaçú, na Rua Co-
.

que sejam prestadas quaisquer informações, por parte

Para investigar a ocorrên-
Malessi regressou no dia. de '11 ronel Te.

ixeira de Oliveira, dos acima convocados, serão os respectivos processos ar

cil'!. .toí designado o inspetor ontem para Santa Catarma, n. 17, uma casa de negócio, quívados à vista do que dispõe o parágrafo único do Art.

Mário Aurélio de Camargo, o juntam�nte com. sua em�re- I
com mora�ia e pequena chá-"] n. 44, da Lei n. 127, de 14 de Janeiro de 1952. ,

qual, sabedor de que a acu- gada DlOrr:a� Peixoto, pOIS o
I cara,

medindo 300m2., com I Diretoria de Administração, 16 de Agôsto de 1955.

sada Viajava num avião, se furto V�l'l:lcou-se naquele
I'
água corrente e pôço. Natércia Lemos Müller - Chefe do Expediente e

deslocou para o aeroporto. Estado e la, portanto, deve Motivo da 'venda, faleci- Pessoal.

Ali Chegando, o referido po- ser feito o inquérito policiaL i mento da espôsa do proprle-
---

--------------------

licial soube que o avião pro- (Do "Correio do Povo", de' tário.

cedente de Lajes já havia 9,- ontem).
,I � Vêr e tratar na mesma.

,terrado e que a acusada ha-

'�:

via embarcado num automó

vel de aluguel. '0 inspetor

Camargo aguardou, então, a I
.volta do carro e, ínterrogan

d� o motorista, apurou que I
Diomar estava em São Leo- (O REGULADOR VIEIP�Ij!

pOldo, onde foi realmente 10- I .A mlllh�r evitará dor�. '

calizada.
\LJVIA AS CóLICAS UTERlNA�

Devem regularizar seus
requerimentos

EDITAL

57 mil cruzeiros - Apreensão - A viti

ma - Ação conjunta da Policia

.'-------

H OJ E NO
19 DE AGÔSTO�

Adt dI'
cord

<,

,

a'a' e 10]e recor a-nos que:

em 1627, Martim de �Sá, governador do nio de'

Janeiro, concedeu sesmarias, nos Campos de

Coitacás, aos irmãos Capitães Gonçalo Manuel •

e Duarte Cor'rei a de Sá e aos Capitães Miguel

Aires Mn ldonado, Antônio Pinto, João de Cas

tilhos c Miguel Riscado;

em 16'::7, Lniz Pi res da Veiga inquisidor dos rei

nos ele Angola; Congo e Estado do Brasil, criou,

pOI' Provisão, no
Rio de Jáueiro, o ofício de te

soureiro ele fisco, nomeando o Alferes da For

taleza de Santa Cruz, João Gonçalves dé Aze-

vedo;

,

em 1816, no Rio de Janeiro, nasceu o grande ju

risconsulto Teixeira de Freitas;

em 18�7, o Tenente-coronel Salustiano
Severino

dos Reis com apenas 240 brasileiros e 13 bocas

de fogo repeliu. em Maldonado, na Ponta de Les

te, um ataque do G�nel'al Lavalleja, a frente de

1..113 argentinos e orientaes;

em 1835, prosseguiam os combates nas ruas de

Belém do Pará;
em 1838, foi aprovadá a proposta para, a criação

de um Instituto Histórico e Geográfico Brasilei-

ro, sendo inaugurado a 21 de outubro;

-

em 1849, em Pernambuco, nasceu Joaquim Au

rélio Barreto Nabuco de Araújo, vindo a falecer

em Washington a 17 de janeiro' de 1910. Desta

cou-se no Parlamento, na Imprensa, na crítica

literária e na história política do Brasil. Foi um

orador brilhante e eloquente e quando tinha a

palavra "corria um calafrio pela assistência ex

citada" ;

em 1879, ,tonl0u assento no Senado, José Boni

fácio Caldeira de Andrada e Silva, "O Moço".

André Nilo Tadasco

Denir Constância Bortoluz-

O Escrivão que esta su

I bscreve, torna público que

os eleitores abaixo relacio-

"nados devem comparecer

em Cartório, a fim de regu

larizar seus requerimentos,

que foram convertidos em

di ligêncin.
Laurindo Neves, Alaide

Neves da Costa, Acy Zoica

Ramos Teixeira, Agnese

Tasca, Amália Schmitt, Al

tamíro Henrique Domin

gues, Adyr Terezinha, Bel

mira Gaspar Fernandes,

I
Benta dos Santos Peter, Be

nicio Donato de Oliveira,

I
Carlos Prestes, Celina Xa

l,vier, Célia Dias Peixoto,

; Doraei GeJ'aldirfa Cardoso,

-.-

-----
�

Festa de Nossa Senhora do

Sagrado Coração
Asilo de Orlãs

zi, Enila Genoveva
' Costa;

Evaldo Sebastião Teixeira,

José Albino da Silva, Jacy

Lopes; Maria Lucinda da

Silva, Maria de Souza, Ma

ria Dorvalíno da Silva, Na

bor de Oliveira Serapião,

Nilton Fernando, Pereira,

Nerí Nioolazzi, Osny João

Silvério, Orací de Oliveira

Rosa, Pedro Vargas, Valmor

Dutra e Zilma Izídora da

Silva. '

. Flortanõpolis, 12 de agôs- ,

to de 1955.

Abtílio José de Carvalho

Costa - Escrivão Eleitoral

da .13a.,Zona. I,

Emprega-se com vantagem ".til.

APREENDIDO PARTE DO combater Q& Flores Brancas, ceu

DINHEIRO cal Uterinas, Menstrnaes e ID 'a u

Conduzida ao Departamen- parto, e Dores nos ovárlo-.

to de Polícia Civil, a jovem It poderoso calmante II R�.io.l..

Diomàr fói interrogada e do!' por excelência.

confessou a autoria do deli- 'LUXO SEDATINA, peh � eom

to. Em' seu poder, a polícia Jl'ovada etícacía é receitada paI

apreendeu 49 mil cruzeiros, médico! Ilustre••

que :stava escondido dentro ....LUXO SEDATINA encolltr'll-'U em

Ido�fo�ro_do seu casacão. O 1_ od

cünhmro roubnrlo pertence ]
" t , .�r.t•. /

Malessi, e3- I,_.__,_, .

DIA 20 - NOVlfNA
Terá início no dia 20 - sábado - às 19 horas.

DIA 28 - MISSA
'

FESTIVA às 8 horas

Guarda de honra durante 'o dia, início às 9 horas

até às 19 horas.
PROCISSÃO LUMINOSA

Após -a novena sairá a prociss-ão luminosa, condu

zindo a imagem para a' Igreja de N. S. da Conceição.
ATENÇÃO - No dia 21 - domingo - a novena será

rezada às 16 horas' (4 da tarde): nos demais dias será

às' Hl horas, inclusive no dia 28.

As velas para a procissão poderão ser adquiridas no

dia 28, no Asilo, à partir das 18 horas.
'

-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



• o ESTADO

CL'U8� DOZE DE

AS 20,30 HORAS IMPRETERIVELMENTE
6 VALIOSAS RODADAS PARA O BINGO MOeCA

10 Premio - Um lindo abat-jour com pedestal de

alabastro.
20 Premio __:_ Um especial abat-jour de ferro batido.

30 Premio - Up1 sempre utilissimo LIQUIDIFI
CADOR

.. 40 Premio - Um lindo Rádio de Cabeceira "R.C.A.
VICTOR.

50 Premio =- UMA MARAVILHOSA GELADEIRA
"NOVO· SPRINGER", 'com 8,5 pés. cubicos, com 5 anos

de garantia real, amplo congelador com porta transpa
rente' e 3 'novas e espaçosas gavetas, com puchadores
funcionais.

UMA GELADEIRA POR APENAS 100 CRUZEIROS!

UMA ATRAÇÃO PARA TODA GENTE ...
COMO PREMIO SURPREZA - UM ÚLTIMO PRE

MIO VALIOSO E ESPECIAL.
HAVERA ,!'AMBEM PREMIOS DE CONSOLAÇÃO

COM FINOS (VINHOS ...

PREÇO DO
.
CARTÃO: 100 cruzeiros.

TODA PESSOA QUE DESEJAR COMPARTILHAR
DA LINDA FESTA, PODERÁ COMPARECER INDE

PEN·DENTE DE SER SóCIO.
A SEGUIR, DANÇAS, ABRILHANTADAS PELA

ORQUESTRA EXCLUSIVA DO CLUBE.
.

NÃO ';ESQUEÇAM: DIA 20, NO CLUBE DOZE, ÁS

20,30 IlORAS, ',BINGO E DANÇAS AO FINAL ... NÃO
PERCAM TAO ESPECIAL DIVERTIMENTO.

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

JUIZO DE DIREITO DA ola.

VARA DA COMARCA DE

FLOniANópóLis
(FEITOS DA FAZENDA

PUBLICA).

Em a' dita petição foi prote
rido o seguin te despacho: J.

à conclusão. Fpolís, 10 de Ju

nho. de 1955. (Assinado) Ma
noel Lacerda. Subindo 03 au

tos á conclusão receberam o

seguinte despacho: Expeça
:;e mandado de citação na

forma do requerido á fls. 27.

Fpolis., 18 de julho de 1955,

EDITAL DE CITAÇãO COM

O PRAZO DE TRINTA (30)
DIAS

automóvel-Vende-se
FORD-TAUNUS modêlo 1951 em estado de novo.

Preço. de ocasião. Tratar à rua Aracy Vaz Callado n. 242,
Ba.il'l'o de F'átima '- Estreito. <

/.
. Florianópolis, Sexta-feira, 19 de. Agôsto de 1955'-.

Dastaque o cupom abaixo remetendo para: Real Aero
vias - Rua Conselheiro .Mafra, 6 Elortanópolis, e càndi
date-se a uma passagem de ida e volta às famosas Cata
ratas de Foz do Iguaçu.

Você sabi.a que • ••

·IELEI=rOaR!!
, I

Se alguém se inscreveu e ainda não tem título elei- •

toral, vá buscá-lo 'o quanto antes. Não deixe para o úl- :
timo dia, que será a 24 de agõsto. Se o título não tiver :

I mais espaço" livre Ipara novas assinatura,s do juiz, não:
se preocupe. Vá votar com êle que o juiz encontrará lu- :
• gar para assinar.

'

«_ +.+
· ......
· . �
•••••••�•••••••••••••�...................... �t+

AGOSTO ::: \ Nome: 0· •••••••••••••••••

_ ..t. Endereço: .- .

..t. A nova agência da'Real Aerovias em Florianópolis, fica-

PREMIO MAIOR: VMA RICA GELADEIRA DOMES- ..�. rá localizada a:

TICA "SPR1NGER" .i. ���f�c'i�"""""""""'"'''''''''''''''' nO......

·t� Qual o úiti��' ,"�I'o�;�;" d�' R'e�'l' À·e�·��i��?· : : : : : : : : : : : : ��

+t+ , '........ �;
�t· �

, .

-' '.' . . . ��.
y

" f%
�.�.���.�.�.�.�.� ' � . . .

��
,.�•...-.r.""'._•...-.r•...-.r.""""."""."'<rT,,�.w.w."."'''•••''.'''''•••'',,'' t.-.-+� - :_: ;..

O Doutor Manoel Barbo- (ASSinado) Manoel Lacerda,

sa de Lacerda, .luiz de Di- ?ETIÇÃO DE FLS. 30. Exm". '::",;Jel'O \,CY\ G3 em minha passagem para a Espanha e

reíto da 4a. Vara - Feitos 3nr. Dr. Juiz de Direito ela {ue para lá seja encaminhado por vós, depois de ter go

da Fazenda Pública da la. Vara désta Capital. MA- zado um pouco da vossa companhia. (Rom. 15:24). Ler
Comarca de Florianópolis, �IA DUALTINA MACHADO, Rom. 15:33-29.

Capital do Estado de San- :)01' seu procurador, tendo re- ESTA viagem não se realizou. Paulo esperava parar

ta Catarina, na forma da juerido, no procésso de 'in- im Roma, porém dependia de uma viagem projetada para

lei, etc. zentárfo de bens de Pedro t contado, êste plano falhou. .

FAZ saber aos que o pre- Julião Roque a intimação do Mas os fracassos não são fatais nem o máu êxito é

�nte edital com o prazo de nventaríante para ínterru- 'in al. Santidade e não felicidade é o alvo da vida. Quan
trinta (30) dias virem, ou dê- pção de prescrição e como c io Deus aperfeiçoa uma pessoa, põe fardos pesados sô

le conhecimento tiverem que, mesmo não foi encontrado rre ela, dá-lhe cargas para levantar, cruzes para carre

por parte de MARIA DUAL- 'ecusando-se sua esposa a ;,a1', dificuldades para vencer, tribulações sôbre es quais
TINA MACHADO, nos autos .íar o .endereço, requer, íncí- riunf'ar. ,

.

de Inventario dos' bens dei- sos I, II e VII do artigo de Pensai- nas viagens que Pauio planejou e não fêz.

xado por falecimente de Procésso Civil, citando-se ( Jlhai para suas cartas da prisão. Colossenses, Filipen
PEDRO JULIãO ROQUE, lhe inventariante a apresentar -es, Efésios e Filemon. São das melhores que se encon-

foi dirigida a petição do 'I'êor defeza no prazo de 48 horas, .ram no Novo Testamento.
. .

seguinte: Exmo Snr. dr. Juiz. por edital. Nêstes termos, E
.

Se perdermos de ver nossa Espanha, e ganhamos
de Direito da 4a. Vara désta Jeferimento., (Sôbre estam- ima prisão, a questão construtiva, que, do ponto de vista

Capital. Diz MARIA DUAL- oílhas estaduais no valôr de �ristão, podemos levantar é: "Como posso usar o que te

TINA MACHADO, por seu três cruzeiros. e cincoenta lho?" Ainda que talvez nunca mais saiamos da prisão,
procurador, no procêsso de centavos, inclusive a respec- r podemos fazer sair dela algo que faça a vida melhor pa
inventario de bens de Pedro tíva taxa de Saúde Publica: ra alguém e assim transformarmos o que parecia um

Julião Roque que, tendo re- Estadual) Florianopolis, 21 fracasso em verdadeíro.sucesso.
querido, como credora do es- de Julho de 1955. (Assinado) Ipolio o inventario de bens do Edmundo Acacio Morei-ru.,'

.

O R A ç Ã o .

extinto, porque, decorridos �m a dita �etição:'fOi pr,ofe-I ? Deus, agradecemos-te o grande evangelho, da re

mais de quatro anos os her- :ldo o seg�mte de�pacho: ,J. I,dençao que pode tomar nosso� fracassos, nossos erros,
deiros nenhuma provídêrícía a conclusao. Fpolis, 21-1-, nossas fraquezas e transforma-los .em algo construtivo e

tomaram acontece que foi no- 1955. (As) Manoel Lacerda, útil. Ajuda-nos a realizar esta operação, em nome de
meado, inventariante do es- Subindo os autos á conclusão Jesus Cristo, Amém.

, -,I .

"

polio o herdeiro Clovis Vie- r e c e b e r a m o seguinte i PENSAMENTO PARA O DIA

gas. Como, por sua, o inven- clespacho: Exlpeça-se e'dital I "Aquê!e que nasce no fogo'não se derrete ao ,sol".
tariante, decorridos varios je citação com o prazo de :10I' E. PAUL HOVEY (Idaho)
meses, intimado a apreseu- (trinta) dias. Fpolis, 22-7-

tal' a declaração dê bens, ul- 1955. ,(Assinado) Manoel

trapassou, em muito, o praz9, Bàrbosa de Lacerda. E, para
requer, por isso a V. Excia. a que che:gue ao conhecin'ien- I
destitllição do inventariante, to de todos mandou expedir,
expedindo-se mandado de ci- Cl presente Edital que será

tação, afim de que o mesmo fixado :na lu�ar ,do 'costume )e

apresente {defesa !tl.QlprazQ de publicado na forma da loei. Da
48 horas por hav'er infringido do e passado nésta cidade
o § 1'0 do àrtO 475 do Codigo de de Florianópolis, aos' vinte
Processo Civil, e incisos 1. II dois dias do mês de julho dó
e VII do. artO 476 do referido ano de mil novecentos e cin

diploma legal. Nos autos, E. coenta e cinco. Eu, VINICIUS
deferimento. (Sôbre estam- pONZAGA, Escrivão, o subs

pilhas estaduais' no valor de crevi. (Assinado) Manoel
três cruzeiros e cincoenta Bàrbosa de Lacerda, Juiz de MATRIZ: FLORIANOPOLIS

centavos, inclusive a respec- Direito da 4a. Vara. Escritório:

tiva taxa de Saúde Pública
I

Estadual) Florianópolis, 10' Confére com O' original
de Junho de 1955., (Assinado) O Escrivão

Edmundo Acacio Moreira, Vinicius Gonzaga

As
TE/AS IJE
ARANHA) G'RAAI-
tJES' E PEIVOL/RA'- -�...- �
OAS OOS TETOS �

NAOA fÊM crUE I/E.R" MU/TAs VEZES;7
eOIl1 ,4S ARANHAS Mõ FOR/WAOAS A:J,e
P.4RT/'C?ULAS Pé pd E P"UL./6'EM., �uE
SE L/NEM OE MANE/k!A S//V(5UL.AE
FO.€MANlJO F/OS.> G'eA/f/t?ES E TENe/éS

�L//TAS PES�
SOAS r,eAN8 rt?R
?;4M O v/Jeos .00
RESFR/AOO seu
SE RéSF.eIAREM.-

---.,..---- --

Com a Biblía na Mão
, «No teodculo)

SEXTA-FEIRA, 19 DE AGôSTO

€osinheira
Precisa-se de uma bôa

cosinheira,- pagando-se ótí
rIJO ordenado. Tratar á rua

Saldanha Marinho 127. Início das aulas: 1 de setembro.

COPEIRA I Particípa';a.--ÜPrecisa-se de uma copei- I Y
ra pagando-se bom ordena- I

.

JOSÉ ALVA-REZ, E SENHôRÀ
do. Tratar á rua Saldanha

I'
-,

e

Marinho 127. . �OAO CANDIDO ROD�IGUES E SENHORA

Precisa-se' de bôas A tem. o prazer. de participaram, aos parentes e -pes- '

soas amigas o noivado de seus filhos
Rcynaldo c Zenaide

em 16· de julho de 1955.

Dental SanJa Apolonia
. v

-l
----------------------

Aluga ..se "
Em rua transversal, qua

si esquina rua Felipe Sch

midt, casa com oito cômo
dos, servindo para resi
dência e escritório. Ne
cess'ário con tráto e- fiador.

Informa�es nesta redação.
Tratar à Rua Pedro Ivo

nO. 11.

Aluga-se para senhoras e

moças na Av. Trompowsky, I

4_4. ._� I
II C I T E i ESPECIAlIZADA EM ARTIGOS nEN'I'ARIOS,
N. I Estoque permanente de todos e quaisquer artigos

concernentes ao ramo

I EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES -EVONI te-
mos para pron ta, en trega

I Aceitamos encomendas de PLACÃS Eul\1ALTADAS
para diversos fins

i ATENÇÃO; Atendemos os senhores Dentistas e

Protéticos do Interior pele Serviço de REE-MBOLSO
AÉREO e POS1'AL
COM A CHEGADA DE GRANDIOSO E MARAVILHOSO

ESTOQUE DE MERCADORIAS

\

Dr. Constantino
Dimatos

MÉDICO CIRURGIãO IDoenças de Senhoras ..,...

Partos - 'operações - Vias
Urinárias

Curso de aperfeiçoamento
e longa prática nos Hospitais

de Buenos Aires
'

CONsr.-�TO'RIO; Rua Fe
lipe Schmidt, nr. 18 (sobra
do). - FON;E 3512,
HORA'RIO; das 15 ás 18

horas.

Bordadeiras
bordadeiras para bar_!
dados à rirão, poden
do trabalhar na Fabri-
ca ou em casa. Empre
go garantido.
Tratar'á rua Salda

nha Marinho 129'.

QUARTOS

Agência
de

Pu blicidadé
......eaJ. ...

, 'I"I.rCaú.,.1II
' ...........

/.

Expresso Florianópolis Ltd�.

ViBconde do Rlo Branco
-

(U32/s1)

1 ransporte de caJg�s em geral'entre

FlORI,ANOPOLlS; CURHIBA, E SÃO PAULO

i'ILIA't: CUBITIJJ&

COM- VIAGENS D'IR:tTAS i1: PEBMANENTES -EM CARROS PROPIUOS

I'ILIAL: SAO PAULO

Rua. Padre Roma 50 - Terreo

DeposIto:

I Rua Conselheiro Mafra n. ln

/'
F'ones: 2534 - 2,535

.

Caixa Postld. 435

I End, Telegráfico:
SandradC" " "l"'1':Ínspolis

.-0-

Telefone 1239

Endereço 'l'elegré.t�c:J
Santldra e Transpol1s

.......u-

Avenlda do Estado '1888/711

TelefO'ne: 37-30-91

'São PaJ)11) - Capital - SP.

Endereço Telegráfico:
BaDdrad� e Tl'anspol1a

-{}-

(&leneia n.. Rio de laneIro � "em Bél.o Hortsontel com trirero m6tuo atll
8u Paalo eom a J:mprêla de Transportei! MIuaI Gerall SIA.)

Com o já famoso teclado Facit em 2 fileiras.
DISTRIBUIDORES PARA STA. CATARINA

CASA FEERNANDO, LTDA.
Rua Saldanha Marinho, 2 ::. ex. postal, ·iS7

Fone: 3878

Telegramas: "Canan"

FLORIANOÕPOLIS

PRE'!"VESTlBULBR(S-
PARA AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIA

MEDrCINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA. \
'

CURSO BOSCO
l'üatl'ícula_: Livraria Lider, até 31 de ag_9sto.. '

Infcrmações : Local acima ou 'pelos telefones 2316 e
3661. '

ARTHUR ANTONIO' MENEGOTTO
Rua: Tiradentes, n.o 20
e

FLO;RIANÓPOLIS

•

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

DR. LAVRO· CALDEIRA DE ANDUADA---
Cirurgião Dentista

Consultório: Rua' D. Jaime Camara. 9
Horário: Segunda Quarta e Sexta feiras das 8 às

, 11 horas

Terça e Quinta feira, das 14 às 17 horas
Atende à noite exclusivamente com hora marcada.
Capoeiras: Terça e Quinta feira,' das 8 à-s 11 horas

Sabado. das 14 às 17 horas:

VENDE-SE
Vende-se um TEODOLITO - pequeno de marca T. W.

'BREITHAUPT ,de fabricação H. Soln Casell a preco mó-
,dico. /-

'"

Vei: e tratar cdm o Sr. Haroldo Brasil da Luz à rua
Tiradentes 49.

. Comunicação à Praça
Jairo Llsbôa Cia. Ltda. comunica à praça e aos fre

gueses da Casa Romanos a reabertura desse tradicional

es�ab:I:r;imento, agora sob a orientação de novos pro-'

pl:let.anos, que co�tin uarão a servir seus fregueses e o

publIco em g;eral com os melhores artigos de sua espe-
cialidade.·

.

Rua COillselheiro ·Ma-fra, 26.
FJoria�polií:\ -_,., Santa Catarina

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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,COMO GOVERNADOR,
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crise a nerUl3· lefricB em IoDo õ�n�orl.é ca ·arinense NotAS
é o maior

-

a-testado da ilreompetenclá d UN DO governo! Lu���!f���IS
Catarineoses, salvemos Dossa terra desse' desastre!

,A propaganda udenista,! cia do governo do sr. Iríneu Iítíca udenista, esquecida. quinhos ódios políticos. Ele
--

Florianópolis, Sexta-feira, j 9 de Agôsto de 1955 _

alardeando uma '_b�n_�m_e_l�ên- 'Bornhf1:l!�en que é suspeitis- que havia dito que se eleito; Francisco Gallottl, fará '1-

-.--.-.-.- w.,- - - -......, síma.. porque prima por fal-' a UDN/perderia um correlí- quilo que os trdenístas prova-...
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diz que o sr. Jorge Lacerda: elor. . . te o dramático problema da
será o continuador da obra Com a UDN é assim. Hoje, falta de energia elétrica que

.

S' -g do lícíal catarinense bornhauséana. mesmo, prometem-se tantos está matando a zona maisIOcero aml O O pO , . Tal afirmação é uma amea- empregos públicos, o mesmo rica de Santa Catarina, este
ILDEFONSO JUVENAL ça, porque Santa Catarina para tantas e tantas pessôas. norte magníficà, que sózi-

O sincero e patriótico ínte- de relativa barateza, e ;,e' maradas, que se quotísavam não deseja e não poderá mais O que interessa é o voto! nho é mais importante que
rêsse do engenheiro Francis-I transferido para' a Reserva todos os .meses, �andand�- 'suportar govêrnos desse es- Nosso povo precisa abr.r alguns Estados do Brasil!
co Benjamin Galltltti pela com menos de 25 anos de lhe generoso auxilio em dí- tilo. Funcionários persegui- os olhos. Não deve mais a- Alerta catarinenses! As
nossa conceituada e secular serviço, passava a receber, nheiro.

-

dos, removidos daqui p:ra creditar nas
:

promessas e eleições vêm aí, Votemos al
Polícia Militar e' admiração e vencimentos proporcíonats O 1° Tenente-Olívio Firmi- ali, com .despesas de trans- 'mentiras. tivamente, esquecidos do
estima pelos seus dignos ao tempo de serviço. Ássim, '�1O Feijó, oficial de bons e portes que somaram milhões O caso da energia elétrica ódio racial criaelo pela íntrr
componentes, vem de longos dois capitães, .rerormados relevantes serviços prestados e milhões de cruzeiros, des- aí está, sem solução, A linha ga udenista, e de tantos

-

anos. Vimo-lo muitas vezes, anos antes, o.f'oram com cen- ao Estado e à Nação, em di-
ses mesmos cruzeiros que () [Bornhauseana não funciona, ódios e malquerenças pela

em palestra com amigos, la- to e poucos mil réis mensais', versas' revoluções, não era
povo recolheu aos cofres pú- e se funcionar já de nada UDN difundidas dentro de

mental' fôsse o nosso policial hoje cl1Jzeiros, sendo que um, um 'militar mui letrado, mas blicos através de impostos adiantará porque de Capívari seu lema de dividir para rei- ,Foi entregue a Dele.gaCia
tão mal compreendido e mal viu-se obrigado a procurar oficial para o que "déss�ol1 escorchantes e que êle . tan- não virá mais energia. Quan- nar. Agora basta de sofrer e Regional, na tarde de ontem
remunerado, não sendo leva- emprego público federal, viésse", isto é, adquado para to elevou a titulo de revisão do parar de chover muito, te- de acreditar na falsidade. por- Orlando Pio do Amaral'
dos em consideração os bons para poder viver, sustentar a certas missoes arriscadas, e só não elevou também por remos novamente agravado o Unamo-nos os cidadãos de cabo da Policia Militar, um�
e inestimáveis serviços por família e educar às filhos, cujo desempenho requer mui- outras formas, porque o PSD raeionamento. Até quando? bôa vontade. Santa Catarina, carteira para documentos,êles prestados à coletividade desistindo da reforma; o ou- ta disposição, muito despre- e o PTB, na Assembléia, lhe Até que no'1OS administra- está a exigir .esse 'Supremo contendo um certificado' de
catarinense e aos poderes

'

tro,. porque encontrava-se endimento pela vida e até puzeram um freio. .para sal- dores possúa Santa' Cata.ri- esforço de todos os seus fi- reservista de la. categoria
constituídos do Estado. I inutilizado, por moléstia, não bravura, - e não dependem varem o povo demaíor deses- na. Governantes que ponham lhos esclarecidos. Portanto,' n. 9.555.9, e diversas fotogrit_
Pelo ano de 1928,· um ofi- podendo, por isso, exercer de muita ilustração. pera. o interesse ·do Estado acima basta de UDN. Votemos to- fias, pertenc�nte a Gentil

cial de nossa milícia esta-I.qualquer místér, passou a vi- .Em 1928, com pezar para Estradas abandonadas. Ca- dos elo seu partido político, dos com os candidatos .da A- Paulino Gonzaga e uma car-
dual, percebia vencimentos já ver com a 'ajuda que lhe pro- todos nós que o estimavamos, minhas de- correligionários I Bornhausen

não resolveu o liança Social Trabalhista, e teira de identidade de Curi
insuficientes para a época, porcionavam seus bons ca- passou à ínatividade, por In- do governador e elos prefei-, problema da luz mesmo com melhores dias virao para tiba n. 228,003. Os referidos......-.-.-.-. .........:........................................ valídez, sendo reformado tos udenistas foram trans-

J

os setentã milhões de cruzei- nossa terra bem querida. documentos foram achaelos
FESTA DE CONGDACAMENTO com vencimentos proporcío- formados em alamedas pelas 'ros que as bancadas do PSD (Do Barriga-Verde, de c»- na Praça 15, pelo cabo acima, � , cais, correspondentes a 17 máquinas elo Estaelu. Escolas' e do PTB na Assembléia lhe toínhas) . citado.·-..._

UNIVERSITA'RIO .inos, 4 meses e 17 dias de I politizadas com aumento dE: tornaram possíveis -gastar e ••o••o•••,eo•••••&ét•••p:..ftCiG••Oo•••••e;&....sGa.

,
bons serviços, passando a número mas diminuição de que foram gastos. E dizem;

,
' '."

L -, H I
oerceber di?s cofre� públicos, eficiência. Sementes de trigo que o sr. Jorge Lacerda seráJantar oferecido ontem no ux ote [80$175, {cento e oitenta l�lll, distribuidas preferencialmen- o continuador de tão belo

. , ,

I
'1uatrocentos e setenta e cm- te a udenistas. . . governo. . ,

"aos Professores que nos visitam :::íl;:i:\d��:�' ��s:i��,!�r, s�� E assim por diante, para 'Alérta catarínensesl Bas-
nem falarmos nos carros ofí- ta de governantes cem porO Diretor da Faculdade de À sobremesa, o diretor da

I
direito a exercer incumbên-

ciais empregados na mais cento políticos. Com Francis-
Direito de Santa Catarina e Faculdade proferiu brilhan- cias modestas, para ajudar a

desbragada campanha polí- co Gallotti, no Govêrno do
a senhora Ferreira Lin:a re-', te of.erecimento que amallh� viver, como as _de carregador tica de todos os tempos. Elstado, não haverá continua
ceberam; ontem, no salao de ;)llblIcaremos. le compras, servente de pe-, Preferimos focalizar

.

hoj�, dor da .ol(ra bornhauseana ..

festas do Lux Hotel, o Mag-l O magnifico Reitor da ,h'eiro, vençi�dor' de ovos e
o maior mal o maior entra- Havel'á' um 'governante qw�nífico Reitor da Universida- Un�versid�de do Brasil pr�- �alinhas,

..sorve�e ou Pi�óc�, ve ao progre�so de nOSSa tel'- trabalhará pelo Estado com
de do Brasil, professor PE-1 feri u - bnlhante agradecl- � serVlços ll1compatlvels

ra
'

espírito lúcidó, sem, os Í11es-
DRO CALMON, e os profes- . menta, proferindo notável '()l11 a l',ua situação de ofi-I,

"

.,.
.

·t'·
.,., . ,-, I b f d Bornhausen em Cll1CO ano::;

,__.--_� _sares umversl anos que aqUl .mpl'OVISO, vanas vezes ll1- :la, em ora re arma o, SU-"
- 1

-

se encontram- compondo as terrompido por vibrantes jeito a ser recolhido ao Esta- I de gover�o na..o. resolveuj
,

O TEMPO'Comissões Julgadoras dos palmas. 1'0 Maior, por falta de com- ; p�Otblemfa. E no ��' p�:�� e;;-

Previsão do tempo até àsconcursos Ol'a realizados na . Durante o ágape, o con- )ostura soçial-militar. i piS ar, ez _-um e o p . '

..
n03sa prestigiosa Faculdade iunto do maestro Carmelo Pelo espírito absurdo da. para que seu�.sucessores fl- 14 horas do dia 19.

.

I P· t 'f" t:t·· -

d 1927 d" zessem aquilo que êle pro- Tempo - Bom. Nevoelro.de Direito, . oferecendo- hes XlSCO execu ou ,magm ICOS �ons 1 Ulçao e "se OIS I
'

- ,- I
" E t' Ifino e elegante jantar, ho- 'Techo's de seu escolhido re, )ficiais ou pracas da Polícia' meteu e nao fez porque nao

I
TempelatUla - s ave.

mena!gem que_() distinto ca- 'pertório, 'A:ilitar fossem' ambo inuti-: teve tempo. Tinha que pel'- Ventos - _Do quadrante
sal tornou extensiva aos

I
Foi, assim, uma grande e izados' no mesmo.sersviço elo !seguir adversários: "aman- ,Norte, frescos.

membros da Egregia Cbn-, ,bela festa a recepção, ofere- '<;stado, e .um contasse 25.:sar" os n:e?os resls�entes, � i Temperaturas --:-. Extl'e

gregação & e excelentissimas 'cida pelo ilustre Diretor da 1110S e 1 dia de servicos e I) fazer pohtlca. udel1lsta, so
;
mas de ontem: Maxlma 30,6.

esposas. ?aculdade de Direito de J,utro 19 anos, 11 mes"es 'e 29 política udenista, sempre po- Mínima 15,5.
Apresentava-se o Lux Ho- �anta Catarina e sra, Fer- .lias, aquele passaria, à ina-, BII-••iiiiiiiiiiiiiiii••••••miiij

tel em uma de suas grarides ['eira Lima aos nos'8os' emi- tividade com vencimentos

noites, cl'bndo-se, com essa nen'tes visitantes. '1te'6rai�:, enqu'mLo.est[),per-
memorável reumao, abri- :;eberia apenas ve!,lClmento::,
lhantada pelo conjunto do Na Assemblé i �{ proporcionais. Talo caso r1:)
maestro Carmelo Prisco, ftm- CONVITE

renente �eijó.
biente de requintada elegân-' (Continúa na 3a. pág.)

.

d' 'd
,. . Estiveram no Gabinete do ••••••••s•• ' .cla que eu I ela aos eml-

Presidente dá Assenibléia, x "A União Soviética "deli-nentes visitantes _do alto ní
na manhã de ontem, os Srs. :< x berou" reduzir os efeti-vei da sociecade catarinen�e, Professores doutor ..Ferreira vos das suas forças armadasTomaram aSi)ento· à mesa, Lima e Desembargado.!' Fer- E' essa a notícia que segundeprimorosamente ornamenta-
reira Bastos,. respectivamen- se informa, causou satisfa

da, o Magnífico Reitor, pro te diretor e secretário da F_;l- çãs nos meios oficiais do,
fessor PEDRO CALMON; o

�uldade de Direito de Santa Estados Unidos, vendo-slDiretor da Faculdade e sra.
Catarina. nisso uma contribuição paFerreira 'Lima; o professor
Os ilustres mestres do bi- 1'a o abrandamento das

ten-Ie sra. Antonio Bottini; ()
t'eito foram convidar o Pl'e- sêes mundiais e a perspecti·pr.ofessor e sra. Darcy Azarn-
3idente Braz Joaquim Alves, va para uma época de pa?.buja; o professol' e sra. Bri-

f
' .

d O g'l'ande J'ornal londrl'ncpara' a con erencra o con-
to Pereira; o professor e srta.

d bl'
.

t
.

'I "Ob�el'vel'" tratando do as-sagra o pu lClS a, sacIO o'go �

Flamínio Fávero; o profes
sor e sra. Raul Gomes; o

� professor catedrático Pe- sunto, diz que a notícia de
'Ira Calmon - da Universi- Moscou, reduzindo os seus

professor e sra-. Henrique :lade do Brasil. efetivos de 640.000 homens.
Rupp Junior; o professor e

Atualmente, realizam-se si- 'representa a mais importansra. Henrique Fontes; o pro- nultâneamente cinco con- te contribuicão soviética emfessor ,e sra. Moura Ferro; o .

"'_ e. f'avo·I' de um"a "relaxaça-o�",êursos para provimento '_l'

professor e sra. Bayer Fi-
lugares_ no magistério supe- desele a assinatura do Trata-

lho; o professor e sra" Jofio
_'ior, na Casa da Rua Esteves! do de E.stàdo Austríaco. Ela,:José Cabral; o professor e
Júnior.

�
'. I deve, ademais, ser considc-

sra. Ferreira Bastos; o pro-
Mais de uma dezena de

J
rada como feliz prelúdio \s

fessor e sra. Wanderley da I -

mestres ele outras ·Faculda- i �onver&ações sôbre o desar-
Nobrega; o -professor e sra.

::les, figuras exponenciais das
J

mamento, que devem reco
Abelardo Gomes; o professor
� .

'etl'as jurídicas e na medici- '1êcar no dia 29, no sub-co-
sra. Aldo A. da Luz' .o pro- . ·t·' �N -

U'd
b I d' R ,la legal aqul se acham, parf\ 111 e elas açoes 111, as.

fessor e sra. A e ar o upp" '.

O ld B I
-' ,'olaborar com os professores EfetIvamente, o mundo

o dr. e sra. swa o u cao '1 .

t b'- ia acata c a Faculdade. leseJa a paz e am em que a
Vianna; desembargador e

, Contam-se' entre os pre- �ussia traga seu contingentesra, Ivo Guilhon; o juiz e sra. '

:eú,tes, os Professores Flamí- .te bOll-vontade para êle, En-José do Patrocinio Gallotti;
1io Favero, de São Paulo, :retanto, os atos passados le

os professores Alamiro Buys
Darcy Azambuja, de Pôrto 'am a se receber- a notich

de Barros, Estácio de Lima,
Alegre, Alçides MendoBça LiMendonça Lima, Mozart Vi-'
ma e'Mozart Vital' Russomator Russomano, Wanderley
no, de Pelotas, Antônio Bot

Junior, Gama, d'Eça, Renato
Barbosa, Henrique Stõdiéck, Jni, de Pôrto Alegre.

OE DEPUTADOS
Edmundo Moreira, Telmo Vi-
eir'a Ribeiro, Waldomiro Cas

cais, Aujor A. da Luz, juizes
Adão Bernardes-- e Manoel
Barbosa de Lacerda, dr. Fer
nando Abelheira" dr. Renato
Ramol> da Silva, dr. Alcides
Abreu e o presidente do Cen
tro Academic.o' XI de feve
reiro e sra. Paulo -Gonzaga
Martins da Silva, professor e

sra. Alves Pedl'osa.

;om certa :reserva, e justifi
:ada desconfian�a. A polití
:a externa da U�ão Soviéti
:a t_êm sido sempre de per
'ídias e de mistificações. En
,re ela e o mundo livre exis
';e a chamada "cortina de

:erro", 'irri,possibilitando e

:onhecimento exato do que

, O Presidente Braz Joaquim'
Alves transmitiu, em ses&ão,
lOS deputados, o convite fei

:0 pela douta congregação da

�'aculdade de Direito, para
l.ssistirem à realização das

;e passa por lá. E', pois, ne
;essário que o mundo receba

1 notícia com os olhos fitos)l'ovas - cinco concursos.

Releva d?stacar, que a Fa
uldade de Direito de Sanb.

PONTO' POR PONTO
- In _;;

Qualquer jornal, como A GAZETA, tem (> di

rei Lo d� ,escolher a posição que me'lhor lhe conve

nha, em face da política. Essa afirmação não pe
de favor. O que negamos à irritadiça confreira é

autoridade para agredir e injuriar homensl que

scmpre exaltou e aplaudiu, em função de atos e

fatos que,. à época, também elogiou sem reservas

e defendeu com o máximo vigor, Consumados e

inalterados esses atos e fatos,' o juizo que
-

deles fez

A -GAZETA não pode mudar sem o nosso protesto.
De 1935 pelo 'menos até 1950 a orientação daquele
org'ã!) foi governista, aó lado dos homens (IUe, es
tão hoje na 011osição; de 1951 para cá, ,rirou udc

nista..
E porque hajà mudado, entende que tem o di

reito de fazer, revisões no passado, para transfor

mar em injúrias o que foram palmas. Apenas con

tra isso nos insurgimos. E couira as falsidades e

lamúrias com que pretende passar por vítima. Es

creveu, por exemplo, isto, na edição de 16 do cor-

rente:
"Em 1950, o P.S.D. abandonou o diretor-pro

prietário dêste jornal, com a emprêsa crivada de

dívidas, sem material·, e com um saldo devedor de

cêrca de 300 mil cruzeiros na Imprensa Oficial".

Mas, muito antes de 1959, não anunciava, a fôlha

que era um órgão sem ligações partidárias? Ou isso

era grossa potoca, ou não podià ela ser abandona
da pelo P.S.D.! E por que devia o P,S.D, ser o res

ponsável .pelas dívidas da GAZETA, se ela não
era seu órgão? Pelo allôi9 que deu ao govêrno, re-

-·-cebeu sempre auxílio farto, inegável. Ninguem
ignora isso. Será rematad� temeridade negar esse

amparo, contínuo e copioso.
Vivia o jornal allcnas do govêl'no e do Partido?

Não! Até nem tinha ligações partidárias. Não dis

punha das comuns fontes de renda dos demais

jornais? Claro que sim! Por que cargas d'ag'ua só

o govêl'l1o e o Partido são agora acusados, de res-

ponsabilidades nas dividas que coritraiu?'
,

Não- conseguiu -A Gazeta atravessar 16 anos

como-- propriedade' do seu fundador? Conseguiu!
E agora? Elll mCllOS ele 4 anos', dós nov_os amig'os; já
lJertellce, sem libel'dade, também ao llesinteressa-

�

do filho ,do Governador!
O resto, virá amanhã e depois.

P!,lo soldado do pelotão cte
choque, João Manoel Costa.
�oram apresentados ôntem:
as 17,15 horas na DelegaCia
'Regional, os civis Gustavo
Richard, de Cal' brança, na
tural eleste :p;stado, com 2i)
anos de idade, solteiro, .

co,

merciário, residente a rua
José Jacques 44 e Nelson Mo.
rais, natural deste Estado
branco, com 44 anos de ida�
de, casado, padeiro, resíden..
te à rua Nova .:rl�ento, por te.
rem se empenhados em luta
corporal no recinto 'elo Café
Nacional.

ACHADO

\\

/1
Em notável hora de inteligência; à noite de 'ant.e-

ontem, na Faculdade de Direito, o Prof. 'Pedro Calmon,
Magnífico Reitor da Universidade do Brasil, aS3inalou,
com autoridade, razão e tristeza, o' ãeclínio da eloquên
cia tribunícia no Brasil. Como reação, necessana e

oportuna, o consagrado oradqr preigou o cultivo da re
tórica forense. Estou em qúe, êsse seja, o remédio. A
eloquência parlamentar, cujo empobrecimento-- tão
bem salientou o Prof. Calmon, começou a ir de grota
,com o voto secreto. Antigamente os grandes tribunos
não precisavam disputar o mandato nos comícios, que

/

os eleitores votavam sem comparecer às seccões - o

que, aliás, o conf.erencista recordou - e elegiam até
do cemitério. Modernamente, um pouco de caspa sin
tética, ralaela de matéria plástica, impressióItr rüelhor
e arranja mais votos do qae uma apóstrofe demostea
na! A facúndiu dos candidatos ela atualidade está em
meter os lleitos, com fé em Deus e pé na tábua!

x xI x

ConheCia, do verbo também encantado . de João
Neves da Fontoura, o confronto entre Ruy oe Gaspar
Silveira Martins, os magos da tribuna parlamentar no
Brasil. Ruy - informava�Neves - tomava de um bis
turí de ouro e faria inveja ao Prof. Flamínio Flavero
dissecando o adversário, músculo a l1J.úsculo, t�cido a

tecido; Silveira Martins arrancaVa elo facão e char
queava-o, como um gaúcho carneia um boi na ponta
do Jaça!

Ruy, nos momentos de colel'a santa, de ii'3 c1ivina,
,de exaltação virtuosa, sublimava a eloquência; Sil
veira Martins, nesses instantes, conjugava os verbos
impessoais: eu trovejo,- eu .chovo! r

Ouvi, ante-ontem, o paralelo do Prof. Calmon,
enorme ainda, sobremaneira pelo retrato físico do,s
dois gladiadores.

O diabo é que, no salão da Faculdade, não sendo
tantas quantas deviam ser as cadeiras, as da gente
palgam, embora a entmela seja franca.

�
.'

x x

x

Quando, na última gUerl':1, os franceses reconquis-
I taram Paris, a Lilga de Defesa Nacional, aqui, promo,
veu um comício ele regosijo. O d( Moniz de Aragão,
seu pr'esidente, incluiu-me entre os oradoí'es. MaIs
habituadó as escrjtas do que às faladas, rumi.nei 'as
palavras que iria proferir. Fiz, como costumam dize!',
o esq�eleto do discurso; com a prudência mental ,d'e não
lhe tirar' toda a canle, ao contrário elo que fazem nos

sos açougueiros, aos OS30S de sôpa, que vepuem. Dé
pois, ali no adro da Catedral, larguei o' verbo. Para a

. peroração ocorreu-me um paralelo' entre a atuacão da
França·nêsse, e a da Bélgica, no conflito mundi�l an
terior. E, citânelo extraOl'dinária página oratória de
Guerra Junqueiro, disse ver na França dos maquis,
na France eternele, na, pensadora França" aquela pe
quenina e ensanguentada Bélgica, que, "fer_ida enl to
dos os flancos, martirizada dê todos os martírios, cru
cificada em todas as cruzes, ,ficara grande e ficar:1
épica, olhos em Deus, escorrendo e§.trêlas, que alúmÍa
ram o mu·ndo".

O povo,-a �massa, não deu bola para a minha em

prestada eloquência. Não aconteceu um só muito bem!
Palma? Nenhuma! Ninguem aplaudiu, ninguem!

Com mais algumas palavras, já encafifaelo, dei a car

Iga pelo frete!
O orador sj'!guinte, famoso lieler popular, começou,

aos berros, de(}1arando que C} povo exigiam que o Mus
soline fôsse ehfOl'cado nas tripas do Hitler! .

Foi um deu/ho! O�ação"'- ensurdecedora e. estrepitosa,
entressachada de vivas e urros, acolheu-lhe essa Cjue
o Magnífico Reitor quer restaurar - a eloquênGia ela
tribuna no Brasil ...

·GUILHERME TAL
--. '

Foi .servido o seguinte
me)l\]: Cooktail-Manhatfan,
apples Rus'sian; Cl'eme de

aspargos, filet de peixe ao

molho funchi garni, frango
à California, acompanhados
(1,-, vin hos Zeltingel�, Schla
ssberg- Pornmard, Boul01ais,
e champagne Veuve Cliquot.

Catarina, pela sua congrega
ção, realiza,· ne3tes dias, sin

.

gül�r e louvável façanha.
Os cinco concursos, contri

buiram para que Florianópo
lis pudesse contar, ao mesmo

tempo, com a presença de
uma dezena de festejados
mestres, quase todos autores
de valiosas obras que correm

o Brasil e enriquecem às Bi ..

bliotecas especializadas.

nesse passado sem, entretan

to, ver com p.essimismo a no-

va resolucão do Governo
7russo. Est�, aliás, acaba de��:����·im���;�����������������!!!��!!!!!!I

pedir às nações ocil'1.entais:

L
IS

d E t dseguirem seu exemplo, no I oterl8· O
_
·5 a o·sel�tido .de reduzirem "drás-I���d�:..te" as suas forças ar"1 Resulfados de onfem·

Vamos trabalhar paTa ai 9.990 -. Cr$ 200.000,00 - Florianópolis.
paz. Que a Russia possa, sin- 5.917 - Cr$ 25.000,00 - Florianópolis

?eramente, . contribuir pant

I
5.105 - Cr$ 15�00,00 - Í3rusq\1e

lSSO. Mas, em todo� caso.;. 7.405 - Cr$ 10.000,00 - Joinville
cuidado com ela". 5.003 -'- Cr$ 5.000,00 - Florianópolis

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


