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Quando da grandiosa con- No maior entusiasmo 1S

vçncào do P.S.D.�
.

em São convencion a i s recepcíona
Joaquim, no dia 16 do cor- ram, triunfalmente, nas hos

rente, adesões valiosas fo- es pessedístas, aquelas va

ram 'registadas, inclusive a Iíosàs adesões.
do sr. Antonio Júlio Caeta- O nosso correligionário sr,

no,' de tradicional família e Thomaz Costa foi delirante

de grande prestígio naquela mente ovacionado quando
cidade. Também a do sr. Tho- seu nome foi apresentado co

maz de' Aquino Machado, do mo candidato à Prefeitura

.J!stl'ito de Uruperna, outro, Municipal.
lOIÍ1e de projeção nãs hos- A vitória em São Joaquim
.es udenlseas. é certa para o P.S.D., cujas

TI: á dos srs. Juventínc Hen- fileiras, dia a dia, vão-se en

ríque Cidade e Marcilio Rl- grassando com adesões es

beiro Guedes, do distrito de' pontâneas e com fi prestírno
Bom Jardim da Serra, todos sa colaboração do. P.S.D, e

chefes de prestigio. E muitos do P,T�R, aliados valorosos

outros. naquele município .
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Departamente Feminioó t#An_
teníeta de Barres- da Aliança

Social- Trabalhista

•A Convenção .da Aliança Social Trabalhista em Blumenau .

.

.

PSD e �PTB- indicaram Bruno Hrldebrandn para Preleltc.
"

-,- '

.. francísco �eÍljamin G�lIotti presente.
os Dil'etonos MUl1lCIpalS cabendo ambos delirantes a- gôgo. Não fez as promessas vras Justica _ Altruísmo ,,- O, nome do Dr. Nereu Ra-

dos Pal:tidos s�cial Demo?r�-I clamações da. ass:stência facéis de certos candidatos Trabalho'::_ Ordem, o émi-I n{Q;; foi constantemente a

tico e TrabalhIsta Brasllet- quando tomavam parte na em campanhas eleitorais, nente catarinense bordou-as clamado durante os traba-

1'0, em perfeita conson�ncia Mesa.
.

porque Bruno Hildebrand é, das mais alevantadas consí- lhos da Convenção, pois to

cam o que se' verificou nos A seguir o Sr. Carlos, H, antes' ele tudo, um, homem derações, tudo dentro d03 dos os oradores não _ deixa

campos federal e estadual, Buechler - Presidente do Di- sincero. Prometeu, sim, trav : mais puros ensinamentos de- ram de c1,"eferir e render ho

estenderam também à esfe- retórío do P:S,D. e o Dr. balhár dedicadamente 'por I mocrátícos. Coerente com o menagens ao preclaro cata

ra municipal o mesmo acôr- Géntil Teles - Presidente do Blumenau, porque sempre, seu passado de trabalho rea- rínense, que alto e de forma

do partidário. Assim, nesta Dlretórto do P.T.B. proferl- foi um homem trabalhador. llizador, todo cheio' de rele- tão digna vem pontificando

modelar comuna da gleba .am vibrantes orações, di- D.is�e. qu�governaria o mu-I vantes serviços prestados ao no cenário político nacional,

catarinense, a Aliança Social zendo ambos dos motivos que. rncipio sobrepondo-se aos, País, foi com o mais sadio exaltando assim Santa Cata- OR.GANIZADO O SUll·COMITÉ DE COQUEIROS

Trabalhista foi completada. levaram os dols Partidos ao interesses e paixões partidá-I objetivísrno que situou a, sua rina perante' o Brasil.
- ELEITA E EMPOSSADA. A ,DIRETORIA

Após francos e cordiais completo e natural entendi- :ias, porque quando a' testa I norma de governo. Não' fez Os nomes de Juscelino I VIBRAÇÃO GIVICA

entendimentos acertaram os menta, daí resultando a in- .10 governo municipal nunca! promessas mirabolantes nem Kubiteschek, João Goulart e

pessedistas e os trabalhistas dicação comum do nome de iez_ díscrímínações _9diosas. O procurou enganar os que lhe Miranda Ramos candidatos -Realizou-se, ante-ontem, so, srta. Norma Nascimento,

de Blumenau a indicação do Bruno -Hilde'brand como can- leu discurso foi a manifes- ouviam. TI;açou um progra- da Aliança Soci�l-'I'rabalhis- no sub-distrito de Coquei- I srta. Maria da Graca Luiz,

úame honrado do Sr., Bru- didato a Prefeito. ,para :13 tacão de tudo o que realmen- ma de Trabalho com Justiça, ta à Presidência da Repúbli- 1'OS, a organização da Ala' srta. Zilda Livramento, srta.

no Hildebrand ao eleitorado próximas eleições. A forma te Bruno Hildebra;nd repre- Altruísmo e Ordem, de que ca, à Vice-Presidência da Feminina da Aliança Social, Lúcia Dutra, Maria Durva

blumenauense, como candi- calorosa e unânime cotno foi lenta, visado dentro da sin- tanto Santa Catarina se res- República e à Vice-Governa- Trabalhista e do Departa-" lina da Silva, Valgel Santa

dato da Aliança Social Tra- recebido o nome do candida- ceridade e da sua exemplar sente. Concluindo, teceu um dor do Estado, citados fre- menta Feminino "Antonieta; na e Clotilde Marçal.

nalhísta a Prefeito Municipal LO bem demonstrou o acerto, zonduta de homem de bem, hino de louvor ao progresso quentemente pelos oradores, de Barros". Conselho de Propaganda

nas eleições marcadas para
I
da escolha e aprovou intei- 'Jm 'grande candidato, um de Blumenau e-à sua laborlo-' foram entusiasticamente 0- Na séde do P,S.D. local, Da. Isaura Meirelles,

o dia 3 de outubro vindouro. rarnente a conduta dos dois naJgnífico candidato a Alian- sa gente. Ao terminar seu vacionados. presentes inumeras perso- srtas. Ivanir Izolina de AI-

Não. poderiam ter sido .mais Diretórios.
'

<ii Social Trabalhista entre- magriirico discurso foi o Dr, 03 pessedistas e trabalhís- nalidades e grande massa meida i�'landa Cabral Ma

felizes os dirigentes das duas 'Sob intensa salva de pal- JOU ao Povo de Dlumenau. Francisco G'111otti calorosa-tas de Blumenau, C0111 pro- de povo, ficou organizado o �'ia .de Lourde� Santos: Ma-:

grandes agremiações parti- mas o �r, Bruneo Hildebrand Sob delirantes aclamações mente nplaudírlo. gramas e ideais paralelas, ir- Sub-Comité que tomou o no- belDuarte Ferreira, da. Cê-

dárias pois Bruno Hílde- é conduzido ao recinto e to- iniciou sua víbjarite .oraçào manados na mesma camí- 'me da exma. sra. d, Ruth lia
-

Almeida Raschke, da.

brand reúne excelentemente- ma parte da Mesa, agora já o Dr. Francisco Galtotti, Por Ú:Li)O usou da pala- nhada, deixaram o memora- Hoepck da Silva. Véra ,Wadouski, Beatriz Flo-'

'os requisitos imprescindíveis candidato da Aliança Social candidaLo ao Governo do E3- vra o D:', p,éLrbal R�lllO:j da vel conclave' cer-t03 de que a Aberta a sessão pelo Pre- rentina da Silva, Naime Ri-

num homem público, além do Trabalhista. 'tado. Os 'Convencionais e o Silva fioJ,ufn. admÍl'ada fi vitóÚa em 3 de ouLubl'O Pl:Ó- iidente do Comité Feminino cardo, Maria Amaral" Jaci

conhecimento que possue elos A saudação aos convencia-I povo blumenauense puderam muito estimada em Blume- ximo sorrirá à Aliança So- ;le Florianópolis, foi pl'oce- l�a Amaral, Ondiaria Pires e

problemas e anseios ela pro- nais esteve a cargo do Dr.! ouvir, mais uma vez, a paJa- nau, anele cont.a com pro- cial Trabalhista. '! ida a eleição da Diretoria, OrlandÍl;Ia Meirelles.

gressist,a e lf!.boriosa gente ele João de Borba, que el� elo-I vra inflan1ada e segura, do fundas e reais amizades. Co- E esta Vitória será inte- [ue ficoll a1?sim consti tuída: $'ob vibrantes .aplausos foi

Blumenau. P-li>r muitos anos quente discuri;o enalteceu a llustre homem público, que mo S'ell1pre, o digno pl'oce'r o,,'1'al: COlÚ JUS,CELINO e. .empossada & Diretoria, ou-

1 '
'

d
. .

l' t I
Presidentes de Honra,-

esteve êl�bligaüdo a a

�11,l1l.s-1 Aliança
Social Traba: 11S �1. numa pregação cívica nota- pessedista fez vibrar a as'sis- JANGO, com FRANCISCO' la. Ruth Hoepcke da Silva

vindo-se magnificas orações

tração p:.! ica o mUl1lClplO, Em nome dos Conv�nclOnals vel vem empolganelo Sant:l', tência, íinallZunclo suas pa- üALLÔ'I'TI e MIRANDA proferidas e acolhidas sob

d
! da. Hilda Raschke.

seja como Secretário a falou, algradecendo, o. vigoro- Catarina. Resumindo o s,�u I' la,vras em meio clL,' f.lTrlnrle :l,-_ RAMOS, ('om BRUNO HIL- aclamações:
.

_

� Presidente - Sl'ta-:- Ma-
Prefeitura ou mesmo como ;0 tribuno 'vereador J;'edro lema ele Govêrno nas 1)J_:�,-·, clamaç00s. DEBRAND! Falou a SI�a. Olga Brasil

seu Prefeito. Zimmermann, que prOduzi'!
Jelene Hiller Duarte.

e a srtá. Madelene Hiller
• '.

la. Vice-Presidente - Da.
A' Convenção Municipal" ;ubstanciosa oração. pedin- ��.��.������

. 'Duarte, o sr. Solidonio A-
,

,'.Joemia Ouriques Azevedo.
realizada para a homologa- jo a palavra, o Sr. Laerte maral, do P.T.B. local; sl'ta.

�;� �l�s(�i� �s��;��rr�e�:e, l��� �����:ei��O�:,d�iS�� d�'tnt��� A rIaç a;1fW 1\ do p. S
-

p Ilh��,it�i���.���tl�:Jro� Se-

�O��zad��U���!zas�����m��'��
amplos salões do Clube Náu- onvicção na, vitória inte- - U • ' ••

Seuetal'lR Geral - Srta, dr, Dib Chere.m,' dep. Alfre-

tico Anlérica, {'Ara a pl;esen- ;ral dos candidatos da Ali�n- A
.'

. - . "'� ,

'�J
.

.

� ,.\nilaide Liv,ranwnto. -do _ Cheren'l. ·e ,dr.• Osmar

ça de grande"e entusiasta a Social Trabalhista, exal-
.. :m"'a.j'urill '""absolútâ'''f'í.'Íd�o.-·�),''�bl'Uljtclp·itis cOttlr-a

\

cVI:t'�'i ;����i'i,n ...,. -:::-�:.. �l��. Cu-nll'a, ôÚ:nissimo Rre.1e.ito

a3sistência, ' ;ando todos êles e profligan _
da Capital, sendo encerrada

Constituiu um ponto alt.o lo -os métodos anti-democrá- .

a decisão da fars-a c'onv·en'Claonal _vI;l�iel�eec�:��;�: - Srta., a reunião cOI'Q_brilhante ala-

da Convenção a presença do icos mados pelos adversá- . _ , . . cuç-ão feita pelo dr. Aderbal

Dr. Francisco Benjamin Gal- 'ias. Os oradóres foram cons-. ,�egundo apurou nossa 1'e- Diretório Regional e Conse- rios aos candidatos da Fl'en- 3a. SecretarIa - Srta. Ll- Ramos da Silva, cujas últi-

I
'

t l't' I
dia Durvalilla Silva Iotti, ilustre e valoroso can- ;antemente aplaudidos.

.

por �gem po I Ic.a, a co.n- lho, a ala entreg'uista obte- te os diretórios da esmaga-
.

,
mas' palavras foram recebi-

.

-

d P S
Te.soureira Geral Da '

didato ela Alianç_u Social Levantando-se para fala" vençao o artIdo

oClalj
ve 45 contra 15 e �O absten- dora maioria dos mu'nicípios

-

, ,das com estrondosa ovação. \
T b 11

.

t .-l' " t h I
;o Rosa Souza .

.
ra a l1S a a Governador 'JO ) candidato" Bruno Hilde- I l'ogl'eSS'lS�, que OUlO o- ções, A esses L15 votos, \jú catarinenses.

Estado e do' deputado fede- )rand foi ");l.ovamente sauda- .�ou a candIdatura Lacerda, somados, acrescentou àpe- Entre estes, os seguin- la. Tesoureira 'Srta.

ral Dr, Aderbal Ramos da lo com prolongadas palmas. não passou de uma série de nas 10 de d'iretórios munici- tes, nos quais a legenda
Mariza Souza.

S'I f'
� .

I 'd d
j 2a. Tesoureira

I va, Igúra prestigiosa e \. sua.. palavra, dirigida ao, Irregu an a es, adrede p1'e- pais. Quer ISSO dizer que u.demarista levou ,a mais

muito e,stimacla em Blume- __Jonvencionais, também ia' a 'paradas para -evitar a certe. apenas 10 municípios, dos soma dedegendas, no último Maria da Glória ,L!ilz. Previsão do tempo até às

nau. ;odos os blumenauenses. Er3 za da derrota dR, ala entre. 67 do Estado, se manifesta- polis, Xaxim, Herval.do Oes- O�'adora - Srta .. Nausa 14 horas do dia 20.
.

Iniciando os trabalhos, o hom�m que falava cõnscio guista, Os verdadeiros popu. ram p·ela candidatura La- te, Seára,. Concórdia, xan-I M:l'la de Souz�... Tempo - Bom, passando

cuja Mesa Diretora, estava das suas responsabilidades e listas foram ex�urgados e cerda. Isso significa 'sub- xer0, Tijucas,_ Timbó, Ibira- '"onselho DellberatIvo - a instável, sujeito a chuvas

formada pelos Diretórios do éoere'nte cpm uma vida e-I im�edidos de votar. Ainda minoria. 1s,,0 indica mais: ma, e outros.

"
Ou. A)ba Pessi, srta. Raquel e trovaadas.

P,S.D. e do P,T.B., vereadO-j xemplar
no trato da cousa. asslm a decisão toma.da foi que o· sr. Lacerda levou o xxx Barros, srta. Maura Rosita Temperatura - Em de·

res dos dois Partidos e re- pública. Abordou, com, supe- de cup111a, sem o apôio da poder de cüpula, .mas não Segundo cabograma ao de Souza, sl�ta. La�i�ia Sou- clinio.

pr,ese_ntantes de outras agre-
I
rior -discernimento, Oil pro- Jsmagadol'a maiOl�ia das 1'e- contará 'com a fôrça eleito- Cel. Alves �1:arinho, será I za, sr.ta. Nilza. L?IZ, srta. Ventos - De Sul a Oést.e,

- I I R I
�

C t S I t com rajadas frescas.
'

mlaçoes �artidárias, ,o ��" ,

blemas
.

do �nicíp:o e d.is.:;e ,presentações muni�i�ais. :al dos populistas, que lhe i�stalada aqu.i a Legião So- oze e os a I velra, sr a.

Carlos Hfmz Buechler deslg- , da sua mtençao pala enflen- O mutreta: consIstIu em e adversa. I clal ProgressIsta, dentro· em I
Ruth Dutra, Temperaturas - Extre-

n�u u�1a comis�ão para in-
I

tá�lõs �esolut_amente, caso alijar os diretórios rebeldes, N'a verdade, além de 15 � breves dias, quando �ê es- Conselh? Social Da, mas de IJIltem: Máxima 20,5.

tlOel�zlr. no recm�o o Dr. foss.e eleito. Nao fez d�ma� i em número suficiente a que êliretores de Partido. e mais p�ram ,grandes novldad.es Ivete. Fanas, sda..Marlene
Mínima 15,8.

Ben.1amm Gallottl e. o Df. gogla, .I:)Qrq�e B�uno HIlde- 9 poder de cupula pudesse 110 que se abstiveram de V?�-I políticas, no-setor ademans-I Dom.mgues, srta:
DJlma Ro·

Aderbal Ramos da SIlva, re- brand JamaIS sena um dema- vencê-los. Do'l 70 votos do cal' declararam-se contra- ta. ".sa SIlva"srta. HIlda Frutuo·

.wa.-...,.� _ _ _� ._._." II"i _.�••••••••"..-.-••••••wI"•.;._._. .......,..".,.� _ ...,.. � ...,.•• I.-.�J4

.

Um velho funcionário aqui te fala, em trincheira aber,-
.

, pêutica, mesmo a de consolação e que se- aplica aos casos

t.a no campo da publicidade, à face de uma página de lu-

F·"" P
,

bl.
incuráveis, ,

ta, correta e cOllretiva, sem timidez como sem arrojos'm- UnCIOnarl_D' U JCO Aludo, eis aqui,às ambições sôfregas e farejantes des-'

cendiál·ios. CumlH'e 'não enfUlllaçar a visão dos fatos -

e a. ta oportunidade pré-eleitoral; qu'e apetecem devo-rar a 're-

,realidade áspera dêstes dias inqualificáveis, cada hora rmtação alheia, porque a consideram-terreno baldio ou.

mais carregados de ameaças e maus presságios. Dêstes, a vasta sesmaria, rica, entretanto, em altiplanos inacess-íveis

história se tem servido pina escrever direito por IinlHls BARRE_IROS FILHO
a-os assaltos da imlll'ensa bastarda, da imprensa de escân-

tortas; destas, algumas quiçá prenunciem.o desfêcho feliz daloi da imprensa aos be'nos e na o-rg'ia do «alão mais gros-

de urna campanha democrática, cujos fins visam em parte: que êle não deslustrarà no 'Instituto de .Educação, e eon-
so; da imprensa dos palavrões eolhidos na escola da 'pa

e em resumo, ao 'prog'l'esso e bem-estar da comunhão ca- I quistara ao -tempo do quadriênio de Felipe Schmidt, atra- tuscada ondel ela se doutorou, e onde a malandragem es�

tarinense. .\ ,vés de' concurso insus,peito, julgado- por banca examina-
. hraveja' �s lleus pregões de il�sulto e desbragamento.

"

Sou um velho' funcionário, sim. Mas ex-professor do dora de que fêz ·parte Henrique Fontes. Só lhe cito o no- Aludo, cartas na mesa! à opinião impolítica, porque

I�stiíúto de EdUCação, ex-diretor 40 D�partamento de En- me, sem. adjetivos, pois �'q-qalquer epíteto o apoucaria"; venai, que se aés'loca da cabeça para se localizar no estô-

SinO, ex-diretor (la antiga Escola Normal e ex-secretário Tão somente me glorifico na honra de o nomellr: mag:() e nas tripas, e que vai carreando estrume (felizmen-

da Casa Civil do Executivo Estadual qite decorreu de, .
E prosseguindo, ,ó funcionário público, digo que ofun- te por exceção!) às raizes de uma candidatura" menos' fe-

1947 a 1951. cionário velho que te fala, viveu intensàmente das aulas, cundada pelo 'hálito das simpatias populares.
.

Ex um bocado. integrando-se nelas, e muito,s de s'eus alunÔs, hoje pro- Exceção, já o fr_isei, �_ vi::;to como os aleijões não la-

Um ex múltilJlo! fessôres, testemunham o esfôrço e a vivacidade com que zem regra nem', desmentem a normalidade.

E qliem, no curso de viver: não se faz ex, uma e mais um mestre-�scola lhes ministrava lições de português e Exceção. Contudo infesta e empesta os ares, que são

vêzes? literatura vernácula.
. /

também respirados pela flor da geração nova, ameaçada de

Por exeml}lo, se és casa.c:lo, és sem dúvida ex-solteiro Tuc}o isso passou. Aposentei-me. Tinha de ser, eis o fato.• se corromper, assim; no curso educativo do- lar, da escola

cu ex-viúvo; se és solteiro, serl,Ís ex-rapaz ou ex-meninó; Sem embargo, não morri. A lei não me obrigava a tan- e (la sociedade.

e se fôsses menino, serias ex-nascituro... ,

to. Nem me coag'e ao absurdo de cochilar junto à lareira, Incumba, talvez, à Higiene Oficial, cer�ar e isolar, êsse

Devia até haver um dia, marcado na folhinha e có- e morrer. A morte já me rondou <) corpo;--.negaceando e ca- foco, rell1ovendo-o para uma sall�lcaia longínqua,

, memorativo do ex, tal cOllio há o dia das mães, o da crian- reteando. E quem, enfim, deitou a fugir, não fui eu, foi ela. ',' '.' �, CHOQUE DE TRENS
ça, o do trabalho. Etc." ,

" E foi-se com a sua foice... Func,onári�' Público! HAMBURGO, lQ (U. P.) _

I
Os ex-vivos; alguns pelo menos, romperiam. os' túmu- Por aí, já' se vê que, me resta um saldo de missão � Seja qual fôr o teu partido político, é claro que tens' Dois trerts chocaram-se on-

�s para celebrarem, nas comemorações, a vida transitó- cumprir, 'ta}ve:r. a de provocar azia e dores-de-cabeça a conhecimento do axioma universalmente consag'radQ: o tem na 'principal estação de

fia que os fêz rir e chorar, nesta migalha de eternidade certa gente esquecida do seu lugar; gente escrava do ins- nosso' CovernadoI; não é nenhum dos sete sábios da Gré- HambuI'go. O numero de fe

qUe toea ao iUlÚvíduo percorrei' em pecados.e virtudes,
I
tinto; gente nua de educação; gente que se mede pelo a- cia ... Pelo contrário. Disting'ue-se, 'ao }'evés disso, por fa· ridos elevou-se a 82, dQs quais

Para ir com ela ao infini-6"r da 1'ecompens-a divina ou à trevimento das orelhaS, inversament.e proporcionais à cá- zer qu1tnto pode. Mas.a cabeça não ajuda! Nem o coraçãt). 14 gravemente. A pavorosa

perp,etuidade do castigo .do fogo que nunca se apagará, llacidade intelectiva; gente cuja minoricla(le moral tanto O Govêrno,. reconheçamos, realiza o que hão prome·teu catastrofe teve lugar quando

r'
E o 2 de novembro?, ÊsSe �ão vale mais que para lá- mais se patenteia quanto menos 'preza a consciência pró- I e descumpre as promessas já feitas. Começou pelo

.

bôlo um trem subterraneo, lota-

�.llnas" flores e recordações. Eu sugiro, portanto, outro pria ,e a probidade dos Qutros.
-

da vitória, monumento de doçar,ia e visão de confeitaria. do, foi de encontro a outro

lI!, de -festa, passeata, baile e folgança, Ponho de parte, é óbvio, a simples 'me<liocridade, poii> 1�' monumental: no casarão da Agronômica, tipo espanta- que estava estacionado. 19-

b
E repeg-ando o assunto, anterior à digressão do eXf ,ca,- esta é a condição humana em geral; e decidé, por maiol'i:l, visitas, E' monumeu'tal no Plano para decênios, modêlo nora-se se alguns dos feri-

� lembrar que êste funcionário, de,pojs de 34 anos de ser-� dós humanos destinos. arrepia-d�putados. E' monumental no aumento de impos- �dos veio a perecer, o que pa-

�IÇO,; pelliu e obteve, p'or lei, transf�rência para o quadro Outrossim não incluo, nesse tipo de gente má, os ad- tÕs (20% mais 20%), tipo espantalho da Associações Co· rece certo. As duas- composi-

b
Os lllativos estaduais. Porque, então, já me falecia.:- :vigor versários políticos ou pessoais. merciais, ções sofreram grandes des-

astante �o des�'fn'penho do traba.lho 'co,tidiano, na oatMra Aludo, isso sim, à desvel'gonha sem remedio, sem tera- (Continúa na 6a. pág.) truições.

O,TEMPOSrta.

ü INCIDENTE
Brasil-Perú

RIO, 19 (V. A.) - Ouvido

pelos jornalistas aproposito
das providencias tomadas em

relação aos incidentes ha

PQuco verificados na frontei

:.;a- Brasil-Peru, declarou o

ministro da Guerra: "O co

fllandante da 8a. Re.giã'\..:_Mi
litar, gen. Décio Eseobar jun
tamente com o gen. Aristote

les Souza Dantas, coman

dante da Zona Militar Nor

te,- encontram-se na região,
do Javari para observar di

retamente a situação e, com

perféito conhecimento dI) que
se passa, sugerir o que jul
ga.rem indispensavel para u

segurança dos brasileiros que

lá residem e exercem ativi

dade produtiva".

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Sábado,20 'de Agôsto d� 1955 o ESTADO

MINIST2RIO DA AGRICULTUkA
SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA );'LORESTAI. -+-
REGIONAL ADMINISTRAÇÁO _6 sábado

""'CORDO" COM O ESTADO i).l'� Jitedaçio e Oficina., à rua Con-

, S4.NTA CATARINA
aelheiro Mafra,· n, 160 Tel. 1022 Trajano.

A V I S O

- Cx. Postal' U9. 7 domingo - Farmácia Catarínense - Rua Trajano.
Diretor: RUBIilN'1 J., _.AMOS

A Delegacia Florestal Regional,
13 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua 'I'ra-

t'd'" 'b'
.

i Gerentll·. DOMINGOS J'. n.· jano.
no sen I ti ..e COI u, ao max mo pos- .., •

. AQUINO 14 domingo - Farmácia Noturna' -'Rua 'I'rajano.:
sivel, as queimadas e derrubadas de mato, afim dê impe-
-pedir os desastresos efeitos econômicos e ecológicos que

20 sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua
JitepresentaLltea: Conselheiro Mafra.

acarretam tais práticas, torna públi.co e chama a atenção Reprasentaçiiea A. S. L�:rt\, 21 domingo _ Farmácia Esperança - Rua Conse-
de todos os proprietários de terras e lavradores cem geral, ,Ltda. .

. _ .

d
. . .. '.

.

. Rua JenaGor lJllntu 40 .- ,olheiro Mafra.
para a exrgencra o. eumprímento uO Co.:l�go .,'lorestaI andar.

.

(Decr, 23.793 de 23-1-19�4) em todo o Estado. Tel.: �2-1í924 -- Rio d. Janeiro.
27 sábado (tarde) -, Farmácia Nelson - Rua Fe-

QUEIMADAS E DERRUBAD 18 DE l\'IA'l'O
�ua Ui de Nov,:_mbrú 228 {lo lipe Schmidt.

. '.

� andar sala 611 - 8ao Paulo. 28 domingo � Farmácia Nelson
:Nenhum propríetarto de. terras ou lavrador poderá Schmidt.

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, \SSTNA'TURAS '

'" O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias
com antecedência, �\ neaessãnía licença da autoridade no- na Cavltil

restal competente, conforme dispõE; o Código Ji'Íorestal. em IS�nZo Antônio;e' Noturna situadas às ruaeFelipe Sch-

5CUS artigos 22 6_23, respectivamente, estando os infratores �:�e�t;'�"""'O< '" gr� l��'g� Im1d" 43 e Trajano.
'

.

sujeitos a penalidades. •

.

ri; 'i�t.i;I�r
.r " A presente tabela não poderá ser alterada sem pré"

REFLORES�.rM�NTO
Ano < •••••••• Cr' 2�O,OO via autorização dêste Departamento.

.

SemCl�tTe : Cr$110,OO ! Departamento de Saúde Pública 26 de Julho de 1955
Esta �epartição, pela rêde de viveiros florestats, em AnunCIO mediante eontráto. I.

A'
•

cooperação, que mantem' no Estado, díspõe de mudas e se- ,Os or ig in-ris, mesmo não pu-
Luiz Osvaldo D'Acâmpora Inspetor de Farmácia.

bhcad.os, _?ão .serão de olvides. I
-'--

mentes de espécies florestais e de ornamentação, para lor-, A direção nao se responaal ilila I

R
'.

necímento aos-agricultores em geral, interessados no reflo- pelos conceitos emitido. no. a�· !

. a lOS' 'X.
/, ,tilro, a••inadoa.

. .

restamento de suas terras, alem de prestar toda oríenvaeâo
técnica necessária. Lembra, ainda, a possíbítldade da ob-

tenção de .empr!Ístimos. para reflorestamento no Banco do INFO�MAÇOES
Brasil, com juros de 7% e prazo de- 15 anos. UTEIS

OS interessados em assuntos florestais, para a cbten- -o-:....
ção �e maíores sctarecímentos e requererem aatoriZaç_ã'i)'!

O le,itor enco.ntrari, D<3sta .eo·

-0- de !lcençll.pau queimada e derrubadas de mato, devem ���:ia�n:�:em:ç��1 i!��i�:�' Ilta,

Uma casa a Rua Conselheiro Mafr�. I dirlgir�se às Agências Florestais.Municipais ou dirétamen- JORNAIS Te'lefu'"
-0- te a esta Repartição, situada à' rua Santua Dumont ·no. 6

O Es:ado 1.022

U R 'F d M h d
.

I �l"" u I
A Gazeta 2.666

ma casa a ua ernan o ac a o.
- em .. o••?.DO.P'llS. Diário da Tarde, , 3,579

-0-' Telefône� 2.470 � Caixa Postal, 395.
A Verdade

.... :
;..... 2.Q10

U t S .. A
' . Enderece telegráríco: A "1 IHlllOPSip"nI�8AIJsfIClI11 .' 2.688

ma granue casa com erreno, em aULO nton io. . ... gnsl va _, Florianópolis, S. C. .�-

Preço Cr$ 150.000,00.
.. - Carídadn:

-0- /'

(Provedor) .•••.•• ro.... 11,114

Duas casas de madeira, localizadas em um terreno Viagem" com segu'rança lfe���ar���l��' '::::::::: .:: �:�:�
de 20x28, de tamanhos diferentes, aituadas junto a Es- .

�

Militar ... , ..... ,..... .. 1.167
São Sebost ião (Cua d.

cola de Escrita e Fazenda da Marinha, no Estreito. Acei-
e � rapidez .

.

Saúc'e ) ••.•.•••....•••• 1,1U

ta oferta. Negócio urgente.
Matern·idade IJoutor Cu·

-0- 80 NOS. CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO 'IC�O;_M�';Ó�a ÚR-
1.1%1

Três magnificos lotes na praia do Bom Abrigo. Pre- GENTES

�o. Cr$ 170.000,00. RAPIDO {(B"L-8R .SILDIRO..... ,Corvo de Bombeiros :... I.IU

II 11 D 'ii ISarviço Lua . (Reel.ma'
-0- , ções) 2,404

Quatro lotes no centro da cidade. Preço,......... .Florianópolis - Itaja' - Joinville - Curitiba 'Policia (Sala Comissirio 2�038

C 4i1 550 000
Policia (Gab. Deleiado).. a.i�.·

r., '. ,00. I,COMPANHIAS
DJI

-0- , Age"nCl"a·. R.ua Deodoro esquim(da 'lA'RE'I�E�OSPORTJlS
Quatro lotes .na· cidade ,de Londrina, Estado do Pa- Rua Tenente Silveira '

raná. Preço Cr$ �80.000,oó.
TAC ...... ;............. 1.700

I
-0- ___,....._:-- -_� ,_ -=. ,Cl'Uzeiro do Sul 2:1i00

, .__

Panalr S.filia

,
Um lote de 10x�{. a rua Tupinambá, Estreito. Aceita

Varig ,............... 2.!2.

oferta.
,.

Lóide Aéraô 2.40Z
Real .. : ... ,.............. %.lliS
candinav81 ........•••.• 1I.60iJ'
HOTÉIS

,LUX
'

.. , .•..•••.•

Magestic ; ......•...
Mêtrcpol ............• ' ..

La Porta .

Cacique : .

Ccntrlll .....•...........
Estrela .........•.......

Ideal ..... , ...•••••• ,-: ••••
ESTREITO

.

Disque ., .................•

2 ,-------.......;-------- -----

A IMOBILlARIA "MIGUEL DAUX" 1
INICIANDO' AS SUAS VENDAS -OFERECE -,

() ESTADO

VENDE

Uma casa ampla, construida . em. um terreno de

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

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

Cr$ 800.000,00 ..Negócio urgente.
-0-

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

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

Preço Çr$ 300.000,00 ..
-0-

Duas -casas situadas em um terreno de 10x65, sito'

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

Preço Cr$ 220.000,00.
-0-

Uma casa de madeira l"ecem�construida, pintada a

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

te. Preço Cr$ 95.000,00. Estreito.
'

-0-'-

Uma casa de material, localizada num terr-eno de

10x500 sito a rua 14 de Julho, Estrei'.o.�egócio urgente.

Preço Cr$ HO.OOO,oo.
-0- .

Uma casa de madeira recem-construida ainda não
-

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

Coqueiros. Preço Cr$ 180;000,00.
.

'.-0-

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

te anexo, com onibus na porta. Preço Cr$ 150.000,00,'
Vende-se a casa ou o terreno em f',eparado. Jii 8ANCOde G.'�.t�ITO POPULAR

I•
' AGRICOLA • ,

fLom����S��eàràrlh6.
". ,-0-

Duas casas de material, situa::'!as n.o Morro do Ge·

rald'o, tendo cada casa seis .peças. Preço das duas

;1'$ 150.000,00. Facilita-se pagamento. (
... RF

_ ?

INDICADOR PROFIS.SIONALI DR.RO���fASTOS
_

Com pritlca
.

no HOllplta.1 SIc.

ORA. WLABySLA....A: DR. I. LOBATO DR. WALM;OR ZO:II:Q Francisco de Asai. e na "snta

W. IlUSSI I'ILBO GARCIA Cas'l do Rio de Janelre

Doenca. d.o .parelho re.,lratórlb 01'10.... "'el. I'.clll..... ......
CLINICA MÉDICA,

• .._ ., CARDIOLOGIA

DR. ANTONIO Dili
TUBERCULOS. eloa.1 •• Medici....,... •• U.......,· Contultório: Rua Vitor

., RADIOGRAFIA. RADIOSCOPIA .Id.de elo Braan
••1,

MUSSI DOS PULMO.S Ex-Iaterno por concllrao Ü. lia.
reles, 22 Tel. 2676.

.
Clrul''''la do Torax ternldade.E.col.

Horários: Se&,undal, Q'u...rtu •

_ M&:QlCOS -
... Sexta feiras:

CIRURGIA•.JLlNICA. - Formado pela F'.cnldad.,,· Nad.. (Ser�lco do Prof. Oetb1.;l'" Da'B' 16· às 18 hora•.
'

.G.RAL-PARTOS nal de Medlcln., TI.loloClllla, . drlcue. Lim.) R 'd
'fi.loclrurrUio do Hó."ltaJ lh.. Ex-Interno do Ser.viço· de Clrur-

eSI �ncia: Rua Fdipe SCA-

SHviço completq, e .••.p.ciall, re-. Dan.. � ,
ela .tê Ho.pit�1 L • P. lU ... C. '1'idt, 23 - 2° andAr, "pi. 1 -

udo dAI DO.NOAS D. SUBO· .. -
..... - 1 'Pel 8 002

· RAS, con. modernol m6todo. d. Cono ele .,Ipeclallhel_ ,.10 do Rio de Jaoelro' ._'.,_.'--'--- _

dialrn&ltieo•• tratam.nto. . S. N. T. Ex-Iuterao .� .x-unle· IUdlco 1110 Ho.plta) d. DR. HENRIQU'D PRlc.....'.
SULPOSCOPIA _. HIST.KO _ teote 4Ie Clr"upa III. 'Pr.' U.� Caridade ... OVu

SALPINGOGRAFIA _ "'!'Á' O. Guhoarlu (Jl1o\.' DOENÇAS D1I SBNHOllAr PARAISO

LlS_O BASAL Conl: Felipe . Schmldt. I' -- PARTOS - OPBRAQOaS MÉ�ICO

.. lladloten,IA ,or ..... earta... Fone 1801' Coo.: Rua João . Pilito n. 1ft, Operaçóell - Doença. de Se·
·

Eletroco.,ulaClo _ BalCMI UUra Atend. em àora marca.a. dlll 16,00 li 18':00 b(,wl\J nho,.. - Clínica de Adalto•.

Vlolc;ta e Infr. VU'1leUa.. �ea.: - Rua •• tev.. lonlor, Pela manhã atende dià�' Curso de Especialização DO

CQa.vlt6rlo: Ro. Traj.no, D. i .. 80 - Fone: %l9i riamente 'no HOlpllal de QospitÃ1 do. Servidore. do .1-

l0 41ndar'- .diflcio do .o.oteplo,
Caridade. lado.

HOI',irio: Da. i l. 11 horaa -- DR. YLMAR CORUA Residência: (Serviço do Prof. _ariano ••
· pr'. .,I)SSI. CLII\ICA IU:DJCA

'Rua: General Bitt.ncoún n. Andrade)
Dai 15 ã. 18 ·)tora. - Du, CONSULTAS du 10 _ 11 lia.

101. Cons\lltlll - 'Pela maDlll DO

IUSBI ral.
Telefone: 2.6111. Hospital de Cuidade,

Re.idlDciaa A...oidc Trom· Rua Tiradent. :; - Fon•• '111
:

DR
A tarde dlll 1610 h. em di.n·

pow.lk1, 84. NEWTON te no consultório, , RUI Nun••

DR. JOS:f.: TAV.c{P.IlS D'AVILA Machado 17 �IQUÍ(,O\ •• Tlr.·

DR. J'O'LIO J1)Om IRACEMA CIRURGIA G.Rl...L
' dente�. Tel: 2766

MOLli'STIAS NaRVOSÁS • Doença. de Senhora. - Procto. I Re�ldencla - rua Pruid.nt.

VIEIRA. MilNTAIS _ CLINICA G.RAL 101:'Ia - Eletrlcldad. MUlca
Coutmho 44.

_.DICO Dr Serviço Nacional II. Doen' Consultório: Roa Vitor .el·
CLINICA DR. NEY PERRONE Dr' ,. Lauro· DauraIlSPECIALlSTA a_ OLHOS,

ças Mentai..
?eles n. %8 - Te1efone; 1lI07.

de MUNO
OUVIDOS, NARIZ. GARGANTA Chefe do. Ambulai

.

Hi �_. Consulta.: Da. li Aoral.m
OLHOS - OUVIDOS NA:ln;

tRATA.JlNTO •. OP.KAQ\":- 3 ne Mental
o .' "'.' diante. • GARGANTA For��do :lIlJ� .

Faculdade Naci' Cliniea Geral

Infr.-VenleUao _ N.baU..cI. - l'.iQuiatra do H ltai Residência' Fone ·I.foZl . DO' :1ao e e Icma Uni' enidade'
E

.
-

Ultra-a..., CoÍônia Sant'Ana
Olp -

.

Rua: Biu�enau �. 71. DR. GUEIÜitEIRO ..DA J'ONBIlCA do Brasil
.

speclalista em moléstias de Senhoras e vias uriná-

(Trata.eat. .e .Ia••lte ce. C DOENÇAS DO APAirBLHO Di� Chefe do Serviço de OTORI- RIO D. J:.N.I�O rias .

•,er.clo) I h
onvullot.r�pla p.lo. 31.trO·1 GESTIVO _ ULCERAS DO 8S NO do Hos}:ital de Florian6Pou'l Aperfeiçoam.ente na "Ca..de' \-

An,lo.retlloaeopll _ a.c.ua 1111 c. oque .• �ardlal�l. Inn.li.n
.

��' TOMAGO I!J DUOD:lNO AL : I.�os·sue a CLINICA Q' APARB- Saude São Micu.!" Cura ndical das, infecçõ�s aiudas e cronicas, do

Ocol.,. _ 1I00"ra. f'
•

.,••••&. pla. ::I(aallrlOtera.p�. Pllieo.cr
I GIA .. DERMATOLOGIA' BR_ LHOS MAIS MODIIIRNOS PARA Prof. Fernando Paulino

'

Ih 't
.

á
.

•• O&...llola1'l.,.l... (tale..t COdNSUl�TAàS'15 �rçall • .,��j" I NICA GJlRAL
• 9L1. TRATAMENT" dai DO:aNNQÁS' lnterno por 1 �"1os. do Serviço

apare o gam o-urm rIO em ll.mbos os sexos •

•• Ilata••)
ai a. .. I ...oraa f·".J: .

. da ESPECIALIDAD. I'
de Clrurgla D.oenças do apai'elho Digestivo e do Il!stema ••rvo��.

Horirio d••• à. 11 .or.a 'e (IDR·nh'A) 't G ib ldi
.

DR. JULIO PAUPI'l'Z Consultai - \leIa manU lO I!'rof. P��l'O d_ JI!::.ura Horário! !Olh ás 12 e 21{, ás 5.

da. 111 1. 18 Aor...
ua Jla. ar a , .lqUl�_. FILHÜ' HOSPITAL. '

.' Est.aglo pCll . ano na· "Iatar- , .
'\

,.

7:10 ,

CODlUltõrlo: _ Bua VIMr iI.l-
de {ieneral Blttllncour'.

E À TARDliI d • I . oidade - IIscola'" Consultorlo: R. 'llradentes, 12 - Ia A:ndar..__; Fone'

, rei.. II _ )'on. lâ7l.
RESIDJiNCIAI ).lIa :Coer lfTII. I x. I�té'rno d. 20· eIlfarm.�. CONSULTORl�· •• -

I Prof. Otávio Roririlruel Lima 13246 -

.

. •

. 139 Tel.2901

le
ServICo d. lraatro-enterololrla I

no
.,

. lu terno lOr li no do P n
•

Re•. - )tu. 81o J.ore. I' -

.

. da Santa Casa do Rio de Jan.iro CONSlTL10RIO - t..

1101)
IS...· r to

. Residencia; R. Lacerda Coutinnô 18 - (Chácara
fone 1411. DR. ARMANDO VALJa.. (Prof. W. B':;rardinelli). pLHEOS nO %

c ocorro
.

.

'

Curso de nenroloití. (Prof- RE�IDENCIA ,- Felipe Sela- OPERAÇCES qO Espanha) - Fone. 3248 .

. DR. SAMUEL FONS.CA
� RIO DE ASSIS I Austregesilo).

.

midt nO 113 Te!. 2166
•

-. _CLIN1�A DIil �DULT ....

CIRURGIAO-DENTISTA. Do. Senlço. de ClinIea .Iafutn I Ex interno do Halpita! m.ter.· I DOEN<�AS DB JlN:r:{J� .. \S
,...... �•••__ , __ � Y.. .....,

Clínica _ Cirllrlria _ FrOtal' da A••iatêncl. Municipal e .II<St1- nidade V. Amaral. DR. ANTCN�O MONIZ C�NSULT�_S�_}l.o Hospltal ó.

Dentiri. .
pltaI de Carlda4l. DOENÇAS INT.I&NAI' . Ça�'ldade dlarlamente pela ma- j

.. R.lo. X • Iafr••V.rnUl. CLINICA .:tDlCA D. CKaN- Coração. 1htõmaeo, Inte.tino D]i;' ARAGAO . nha� ,

Con.ultórlo e Ke.i.lnctaa Ku OAS • ADUI.TOS flll:ado e viu biliar.. iLin. 0"" CIR�RGIA TRIIUMA'l'OLDGIA I 5 ,s 6a,s Sab. das 9 as 11 horas.

r.rn.ndo .aua40 I.
- Aluela - rioa o útero.

.,
-

Ortopedia 2" 3" 4" das 14 às' 16 horas, I

Telefon.: IIIi CODlultório: Rua -Nune. ..- I Conlultórlo' Vitor Jleinl.. Con8ultór�0: ,João Pinto, 18. no Consultório II Rua João Pinto I

ConlUltu: d•• 8,00 A. 11.10 ch.do, 7 - Con••ltall ••1 11 ... .zz. Das Iii às 17 diàriamsnta. nr. 16 (1° andar). I

e da. U,OO i. 18 !lar.. 18·hor.. Du 16 i. 18 horal. Menos &98 Sábado I' RESIDENCIA: - R' a T'narb I

Exclulivamenta. eom llora mar. R..idência: l.lua .anelaai Óui· Residência: Raa BocaIs... lO. Res: Bocaiuva lU. Shutel 129 - Telef. 3,288 '

..... ll>erm�, I - rone: Hal Fone: lI4.iS. Fone: - t.7U. Florianópolis.

MARIO DE LARMO
CANTIÇÃO
MÉDICO.

CLíNICA pE CRIANÇAS
ADULTOS

Doenças Internas

CORAÇAO --:' FIGADO -

llINS - INTESTINOS
Trat:am�nto moderno da

SnrILIS
Consultõrio - Rua Victor

MeireJ1es, 22.

HORAkIO:
Das 13 às 16 horas.

'relefone: Consultório
:t�15

Rs idência : Rua José do
Vale Pereira 158 - Praia
da Saudade - ·Coqueiros.
DR. ANTONIO GOMES DE

ALMEIDA
ADVOGADO

Escritório e Re.iéencial
Av. Hercilio ·Lua, 11
Telefone: 1146.

------_. '-- ----- ----

FARMÃCIA�DE PLANTA0
Mês de Agôsto

(tarde) - Farmácia Catarinense Rua

Rua Felipe

l'lparelhage.m moderna e. completa para .na\Quer exa...

radloló,lc•.
Radiograna& e radioscopia!',
Pulmôes e coração (turax),

Estomago - intestinos e' figado (coleciBtogratia).
Rins e bexiga CPieloguafia).
Utero e anexos: Histero-salpingografla com insufla

ção das trompas para diagnóstico da estertljdade.
Radiografias de ossos em geral.
Medidas es a.as dos diametros da bacia .para' orienta-

ção do parto (Rádio-p-el-vimetria).
'

Dlál'lamente. na Mater01dade Dr. Carlos Corrêa ..

VENDE.SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES
A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga Visconde

Ouro Preto).
A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza
As Casas nas, 1 e 3 na Rua Sete de Setembrú' I'

Uma casa de estuque n1r rua Seividão Moritz, (Morro)
com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00

Uma easa de material com o terreno 10 x 30 no inicio
da estrada. do Pantanal (lado da 'l'rindade), preço Cr$...
40.000,00 ..

A tratar com' o Sr. Doralécio Soares ou o Sr. Sílvio
Sonsini

• iI]1
,

• ••"&'7_='111;&

Restau raole Napoli.'
RUA Marechal Deodoro 10.·, .

Em Lages, no sUl do BrüH. o melhor I
Desconto especial pára 011 aenhorea' l'1AjIlD,W,

!.O21 I
.

2.27611.147 ,

3.321 :
1.'411
�.694
1.171
1.1111

oel
,

.Dr. V.idal Dufra Filho
·

I ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO D. JANEIRO

PEDIATRIA NEO·NATAL - lJISTlíRBIOS DO R.cilM.
NASCIDO - ASSIST'E:NCIA T€CNICA ESPECIALIZADA AOS
PREMATUROS - 'l'RATAMENTO r. INAPilT:tNCIA INFANTIL
(FALTA DE APETITE) - TRATAM�NTO DA .NURIlS. NO
TURNA

.

EM CRIANÇAS .iii ADOLESCENTES - DISTÚ";BIOS
PSICOLoGICOS DA INFANCIA .!_ ilNFlillUUDAD.S DA INnN'
CIA DE MANELRA GERAL

.
.

-

CONSULTóRIO - FELIPB SCHMIDT, II. , .ot

CONSULTAS - DAS 2 AS I) HORAS
CONSULTA.S C/ HORA MARCADA: FON. 1181
RESIDÊNCIA - 'l'ENENTE SILVillRA 110 (rON. Il"�

. ATENDE CHAMAIJOS A DOMICILIO'. L

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- .ADVOGADO -

Rn.. Vitor Jileirelel, 110.
ION.: 1.'68 - Florianópolb

CLíNICA J.:SPECIALI�A DI
CRIANÇAS

Con.ultal daa 9 i., 11 boraa,
Ru, • Cunl. Padre .iea.elinllo, •

�2.
·ADVOGADOS

DR. JOS11': MEDEIROS
VIEIRA

DR. MARIO WEN-.
DHAUSEN

CLíNICA MÉDICA D. ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório - Rua Joio Pln·
to, 10 - Tel. M. 7611.
Consulta0: Dal 4 à•• )lar" 1.
Residência, Rua ••t...... .Ji

nior, 46. Tel. 2.81%.

- ADVOGADO
�aixli _Postal 160 - n.jal
Santa Catarina.

Dr. Cesar Ba'talha da Silveira'
Cirurgião' Dentista

Cliníca de Adulto� e Crianças
Raio X

Atende com Hora Marcada
Felipe Schmidt 39 A Salas 3 e 4

,.:....-'-----------

I
I
,I
j
I

Lavando com Sabão

'Virge,'lll Especia lidade
da Gla. WIIIIL' INOOS!IIIL-Joln,Jlle. (marca"- registrada)

ecoDomiza-se jempo� e dinbeiro

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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:Colchões '«Divino)) 'por Cr$ 200,00' !f��"")+)'>+>+�;'��>-:.:":":":'++)+:�)+'�!":'"
Os metodos modernos ele negociar facilitam agora, ••• .

enormemente,' a compra de qualquer mercadoria. A facili- .t.

;.� �
.

.

dade de .pagamento põe ao alcance das pessôas, mesmo .t. �"."II!��::desP:ovidilS' ele grandes recursos, utilida(�es- para o seu .t. � I
_ ��Z �rL'12"III" ,.conforto que, de outra forma a elas astaríam vedadas. t .6::. .r7,j lia &�V�I'W"

Como acontece _nas demais grandes cidades do ..País, .:. " __ .�_

tnmbern em nossa Capital está o comercio usando. o util ti:.
.

sistema credíarío, sendo de justiça destacar ter sido "A ti:..,

MODELAR", o primeiró eS,tabelecimento a �dotar, entre .:.nós tão progressista sistema de vendas, ••

O popular magazin, que sempre se caracterizou pelo ._t.
cuidado" e apuro na seleção dos artigos que compõe seu ",1..
grande estoque, seleção que vis-a sempre a alta qualida- .l•.
de dos artigos de seu comércio,. bem como o renome de

..t. Nome: : ,

seus f'abr ican tes, orgulha-se. de ser em nossa Capital a .: Endereço: .

distribuidora' exclusiva .dos produtos da. F�brica Probel ti:" A nova agência da Real Aerovias em, Florianópolis, fica-
e cuja distribuição nas demais capitais foi confiada aos �:.. rá localizada a:
maiores 'e mais conceituados estabelecimentos. ti:" Rua: ; .. , .. , , .. , � .. , , .. nO, .. ,'.

E, mercê do sistema de vendas pelo crediário, os so- ••
.

di t f d lt
.. Edifício, , , , .. , , , . , . , . , ......• , .. , , , , .. , . , .

f ás-cama.v os ívansr os grupos es o a os, as po rona,s e ..+•.
ainda os consagrados colchões DIVINO estão ao alcance ..�� Qual o último "s logám" da Real Aerovias? .. ,;.;

.

de todos. .l+ .

Como uma valiosa cooperação para o maior confôr- : .........................•..........................

to de todos os lares, decidiu "A Modela.r" oferecer a ven- � � �. � � � -;-., � � � ,.. � .. '" '" • +. + 1V.. ..
da dos colchões de móla DIVINO, mediante o pagamento C " �+ + + +"+� • + •• � � :. .,

suavissimo de CrS 200,DO mensais para. os de solteiro e
.

c-s 300,00 para os/�e casal. I H O J E N O P A S S A D OSão ofertas desta natureza ql!e fazem da "A Mode-
I

.

,
. � .

lar" o est-iholccímento mais procurado, o estabelecimento' 20 DE AGôSTO

Experimente boje I
"leader" do comércio de nossa capital. I

PARFAIT DO CÉU

Esta sobremesa é muito fi- Com a Biblia na Mão-
na, e própria Para as grandes
ocastões. Também será um

verdadeiro sucesso nas

fes-,tas de aní versário, pois é em

realtdarle, bonita e saboro
sa!

O ESTADO

Sociais
'0 PALHA.CO

Pe. ANTôNIO TOMAZ

Ontem viu-se-lhe em casa a esposa. morta,
e a filhinha mais novà tão doente! ...

Hoje o empresário vai bater-lhe à porta
.

que a platéia o .reclaril� impaciente.

Em breve ao palco surge. - Pouco importa
o seu pesar àquela estranha gente -_
e ao som das orações que os ares 'corta, .

trejeita e canta e ri nervosamente!

Aos aplausos da turba êle trabalha

para esconder, no manto em que se embuça
a cruciante angústia que o retalha';

no entanto, a dôr cruel mais se lhe aguça;
e enquanto o lábio trêmulo gargalha,
dentro do peito o coração soluça!

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS, HOJE:

1 - Dissolva a gelatina no

;eite e deixe ficar alguns mi

'1utOS, afim de amolecei'.
Tunte água quente e mexq

tté a gelatina ficar comple
tamente dissolvida.

- menino Murilo, filho
do Ten. AJ�drélíno Nativi

dade (la Costa e de sua

exll1a. esposa d, Auta Luz
da Costa, e aluno do Curso
primário "Antonieta de

Barros" ;
- Jorn. Jáu Guedes, Pre

sidente da Caixa Econômica
Federal neste Estado e ele
mento destacado nos meios
culturais da; Capital;
- sr, João Gonzaga, 'I'e

soure iro da Caixa Econômí

ca Federal neste Estado e

elemento muito relacionado
nesta Capítal ;
- S1·. Nilo Veloso;
- sr. Edmundo Menezes,

comerciante em Caçador;
- "'1'. "Nelson de Almeida

Coelho, funcionário do DCT.
- menina Helvira-Maria,

filha do Si'. Osvaldo Horn e
, ,

de sua exmn. esposa d. Ali-
ce Pedreira Horn;

- COl'onel Romulo Pache-

INGREDIEN�ES:
2 Iôlhns ele gelatina sem

gôsto
% xícara de leite
4 banas de chocolate

grosso
2 colheres de sôpa de bau
nilha

MANEIRA DE FAZER:

co !l'Ávi!a, do Exército Na·
.

I 2 - Derreta às barras deC10iL'L ;
- menino Renato filho �hocolate em banho Mariu·.

.

cio sr. Olímpio F. de. Silva Misture depois a .luetade ,da
Júnior e de sua exma. espo·1 nistura de 'gelatina com' o

sa d. Herondina 'Rebelo da �reme e a outra metade,"coln

Silva; o chocol�te derretido. Ponha
- men.inõ Edio Silva Jú- II camadas alternadas de cho

ui.or; filho do sr. Nagib Ja- colate e do creme batido, em
bôr Inspetor de Trânsito e

I
copos altos. Ponha ainda no

,. ,

Icle sua exma. esposa d. Ro- alto dos mesmos, uma cere-

silda Jabôr; !ja ou uma. ameixa-par� efei�
- srta. Norma-Maria Vié- to decorativo. Esta receita da

gas, filha da exma. sra. vva.
I
para 4 ou 6 parfaits" indivi ..

Heliete Brug'flmann Viégas; _: duais. (APLA).

PREMIO MAIOR: UMA RICA GELADEIRA
. TICA "SPRINGER"

AS 20,30 HORA,S IMPI!ETERIVELMENTE
6 VALIOSAS RODADAS PARA O BINGO MOSCA

1 ° Premio �. Um l-indo abat-jour com pedestal de
alabastro.

20 Premio - Um especial abat-jour de ferro batido.
30 Premio - Um sempre utilissimo LIQUIDIFI

CADOR
40 Premio - Um lindo nádio de Cabeceira "R.C.A.

VICTOR.
.

5° Pre;nio - UMA MARAVILHOSA .GELADEIRA
NOVO SPRIN._GER", com 8,5 pés cubicos, com 5 anos

garantia -real, amplo congelador com porta transpa
e 3. novas e espaçosa? gavetas, com puchadores
anais.

.

_.

UMA GELADEIRA POR APENAS 100 CRUZEIROS!

ATRAÇÃO. PARA TODA GENTE...
-

"OMO PREMIO SURPREZA - UM úLTIMO PRE
MIO VALIOSO E ESPECIAL.

HAVERÁ TAMBEM PREMIOs DE CONSOLAÇÃO
COM FINOS VINHOS.:.

.

PRECO DO CARTÃO: '100 cruzeiros.
TODÁ PESSOA QUE DESEJAR COMPARTILHAR

DA LINDK FESTA, PODERÁ COMPARECER INDE
PENDENTE DE SER SóCIO.

A SEGUIR, DANÇAS, ABRILHANTADAS PELA
ORQUE�RA EXCLUSIVA DO CLUBE.

NÃO\ESQUEÇAM: DIA 20, NO CLUBE 'DOZE, ÁS
20,30 HOrt{\.S, BINGO_E DANÇAS AO FINAL ... NÃO
PERCAM 1,Ã.{) ESPECIAL DIVERTIMENTO.

DIA 21 CD ''''''!NGO) - COQUETEL' COM INICIO
DIA 27 (SA )DO) - SOIRÉE. OCASIÃO EM QUE

SERÃO APRES' �1}.PAS 'AS" CANDIDATAS AO TITULO
MISS "15 DE OU . BRO'" - Início, ás 22 Horas.

Conlort yel residência
Aluga-se ampl e confortável l;esidência no cen

tro.
Informações

SABADO, 2P DE AGôSTO

Como é bom empregar a vida tôda
.HesLre!

no serviço do

PAULO ''DORNELLAS (Brasil)

CURSO �'SANCTOS SARAIVA"
(REGISTRADO) ,

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAIVA

,ltende aos interess.a.dos diàriamente das 9 às 12 e das
14 as 18 horas {

ENDEREÇO: Rua Feliciano' Nunes Pires, 13 _

Tel. 3113. '

�Av:ISO��
O Serviço' de Defesa Sanitária Vegetal, sit/), à Rua

VisconQ.e de Ouro Preto nO. 67, nesta cidade, avisa �os
interessados que, 'a 'partir do dia 22 do corrente, o expe
diente será dãs ;t2 às 18 horas diaria.mente, éxceto aos

sábapos que será .das 9 às 12 horas.
.

Florianópolis, 18 de agosto de 1955

Dastaque o cupom abaixo remetendo para: Real' Aero
vias - Rua Conselheiro Mafra, fi Florianópolis, e candi
date-se a unia passagem de ida e volta às famosas Cata
ratas de Foz do Iguaçu.

A data de hoje recorda-nos que:
em 1759, em Lisboa, com a idade de' 94' anos, fa
leceu a Condessa ao Rio Gr-ande, viúva do Al
mirante Lobo Furtado de Mendonça e filha do
General Francisco Barreto de Menezes, o ven

cedor' das duas Batalhas dos Guaj'arapes :

em 1782, em Recife, nasceu Bernardo José da

Gama, Visconde de Colana, alí falecendo fi 3 de

Agôsto de 185L1;
em' 1822, _JoaqLÍim Gonçalves Ledo, presidindo
uma sessão do Grande Oriente 'do. Brasil, profe
riu um discurso em que declarou ser Chegada a

ocasião de proclamar-se a independência no

Brasil;
em 1823, D. Pedro I, Imperador do Brasil, assi
nou decreto concedendo a Maria Quitéria de Je
SÚS o Balela fie Alferes de Linha pela intrepidez
('(j�',i que, ri,")

-

Exército Libertador da Bahia, se

c!i",jnguiLl c.n diversos combates;
em 1835, no Rio ele Janeiro, faleceu o ensaísta
José da Silva Lisboa, Visconde de Ca irú, nn scí
do em Salvador a 1G de julho de 1756;
em 1842, travou-se n Batalha de Santa Luz ia,
gan11-a pelo General Caxias sôbre o exército/ dos
liberais mineiros, terminou=assim. a' guerra-civil
de Minas Gerais;
em 1878, faJeceu o Senador Jerônimo J.\'1;Jl'tinia· ·�Dr. Vonstantl'DOlia 'Figueira de Melo, nascido em Sobral, a 19 de

nbl'ilde1809; O· tem 1918, faleceu no Rio de Janeiro, Alcindo Ima OS
Guanabara. Foi um dos nossos mais ilustres jÓl.'- MÉDICO CIRURGIAO
nalistas. Na polítiea, foi deputado e senador pe- . �o�n.Ças .. de .S.enhoras _

• 1.D,Distrito -Federal, tel'ldo ocasião de discutir Partos - Operações -' Vias
com calOl� e) proficicncia algumas das nossas

" Úrinárias'
. . ,

mais iniportantes questões. Escritor notável, éurso de aperfeiçoamento
cOl�ferencista aprimora-do, foi contudo, na im-' e longa -l)rátiea nos lIosp.itais
Prensa que êle se revelou de dotes incompará- de ,Buenos Aires
veis. Escreveu: A presidência Campos' Sales, �CONSULTO'RIO: Rua Fe
uma coleção de Discursos fóra da Câmara, onpe lipe Schmidt, m. 18 (sobra
se acha a sua belíssima conferência literária do). -.FONE 3512.
sôbr� a dôr. Dirigiu o "Novidades", órgão da HORA'RIO: das 15 ás 18

'facção escravocata do partido conservador, jor· horas.
nal em que fez a sua estréia,'no ano de 1887. Re-
digiu a "República", "O TeIVpo", "A Nação",
"Correio do Povo", e "Jornal ,do Comércio". Foi
um dos fundadores da Academia de Letras, ten
do para a sua cadeira o nome de Joaquim Cae-

.""
. �" ......

tano. Nascera em Magé, Estado do Rio, "'eni 19 de
júlho de 1865.

Festa de Nossa Senhora do
Sagrado ·Coração
Asilo de Orlãs

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

DIA 28 r- MISSA FESTIVA às 8 horas
Gúarda de hOlüa durante o dia, início às 9 horas
às 19 horas.

PROCISSÃO LUMINOSA
Após a novena .sairá a procissão luminosa, condu

,:indo a imag�m para a Igreja de N!. S. da Conceição.
ATENÇÃO - No dia 21 - domingo - a novena será

'ezacla às 16' horas (4 da tarde): nos demãis dias será
,s 19 horas" inclusive no dia 28.

'As velas para a procissão pode.rão ,ser adquiridas no

lia 28, no Asilo, à partir das 18 horas.

luloOlóvel-Vende-se

Combali o bom éG;Y.)Juie, acabei a carreh-a, guardei a fé.
(TI Tim. 4:7). Ler II Tim. 4:6-8.

Há um homem na minha paróquia que está contan
do nos dedos os meses que .faltam P:U'J, se aposentar.

com Muitos illJl'OS estarão u. .. ' mesmas co.itl ições ansiosos

leite, dessas comuns para c.i t r.i r no gpzo d.i [ll,osentadori.�, fi,:dahelo ... .:,;;iit1'O
1 xícara de creme de' leite cenoso labutar de anos ele luta pela vida.

Na jornada .da vida religiosa não é incomum encon

trar aquêles que dizem: "Já trabalhei bastante, agora
;)OSSO deixar o lugar para os mais jovens",

Mas será que .nosso trabalho na igreja chega a um

iim ? Não. Não devemos pensar que êle chegará a um fim
enquanto ·vivermos. Devemos ser como Moisés, João Ba
tista, Estevão, Paulo, e tantos outros dos séculos passa
cios. :tVIuitos de nós não teremos muitos anos mais de vi
cia. Como seria bom !-;e êles pudessem ser gastos na scára
do S"n 1I01'! Todos os mémbros da .Igreja cujas vidns sã.o
]xcrnplos de :mlOr e dedicaC;-lo estão exatamente fazendo
istõ.

.

As p,tlavras de Paulo nos inspiram: "Combatí o bom
:'ombate, aca.bei a cnl;'elru,,' glla-rdei -a fé< Ele não- se- a
i)�Sentou; trabalhou até o fim da vida .

ORAÇÃO_ .

- ó Senl1'or, não sei quanto teml)O ainda viverei. Màs,
.:;enhor, tu sabes que o desejo do meu coração é servir-te
lté o fim de minha vida. Conserva-me fiel em meu teste
munho. Por amor de Cristo. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

HOSPITAl-DE CARIDADE DA
IRMANDADE'DO SENHOR

CLUB( DOZE DE AGOSTO JESUS DOS PASSO�,

O movimento de assistên- Oxigenoterapia, 33; Radium,
DOMES- (cia aos'indigentes durante os 110; Inalações com penicilina,

meses de abril, maio, junho 68; Transfusão de Sangue,
e julho do corrente �no foi 30; Bisturí elétrico, 8; Eletro-
o seguinte:. Consultas, 570�; : coagulação,' 40; Eletrocardio-
Operações, 610; Exames de, '

Laborátorio, 1086; Raios In-, grama, 18; Injeções, 19.289.:
fra Vermelho, 173; Raios X., ! Formulas aviadas, 16.280;
476; Ultra Violeta, 30; Meta .. I Ionisações, 18; Tubagem duo
bolismo Basal, 25; Broncos-! denal, 3; Corrente elétrica, lté
copia, 3; Anestisia pelos' ga-

'

30; Ondas curtas, 307 e Cura-.
zes, 63; Radioterapia, 151; tivos, 5.370.

.

QUARIOS
Aluga�s.e para senhoras

.

énoças n:a...�v. Trompowsky,FORD-TAUNUS modêlo 195], em estado de novo. 14.
Preço de ocasião. Tratai- à -rua Aracy Vaz Callado n. 242,
Bairro de

-

Fátima - Estreito.
.

V'ENDE-SE
Vende-se urn TEODOLITO - pequeno de marca T. W.

BREITHAUPT de fabricação H. Soln Casell, a preço mó-
dico. -.

"

"'.
Ver e tratar com o Sr. Haroldo Br.asil da Luz à rua

Tiradentes 49.

-...::

AVE'NTURAS DO ZE-MUTRETA

\

Preceito do Dia
EM DIA COM A SAúDE·

_ Graças aos recursos de
que dispõe, o médico pode
surp�'eender muitas doe'1<':.lS
no jnicio, até ante de-·.e
manifestar o menor sintoma.
Entretanto, para qúe tal a

conteça, a pessoa (leve ir a

exame médico 'de seis em
seis meses.

Não espere adoecer pa
ra tratar-se. Procure o.

médico duas vezes- por
ano, pelo menos.

_SNES.

Alug.a-se
Em' rua transversal, .qua

;i esquina rua Feli:pe Sch
l1idt, casa com oito cômo
dos, servindo para resi
dência e escritório. Ne

.:essário contráto· e fiador.
. nformações nesta r�daç.ão,
Tratar à Rua Pedro Ivo

na. 11.

Ve.nde-se
Em Biguaçú, na Rua Co

ronel Teixeira de O1iveira,
n. 17,. uma casa de negócio,
com moradia e p.equfma chá
l!ara, medindo 300m2., com

águ� éorrente e pôç.o.
Motivo da venda, faleci

mento da espõsa do proprie
tário.
Vêr e tratar na mesma.

Borda'eiras
uordadeiras para bor
dados à .mão, poden
do tl'abalhar na Fabri
ca ou em casa. Empre
go garantido.
Tratar á rua Salda

nha Marinhr) 129.

Cosinheira
Precisa-se de uma bôa

cosinheira, pagando-se óti
mo ordenado. Tratar á rua

Saldanha Marinho 127.

COPEIR4'
Precisa-se de uma capei

f'a pagando-se bom ordena
do. Tratar á rua Saldanh
Marinho 127.

Pr�(l� .:1(:-:0 UMa

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Sábado,20 de Agôsto de 1955 o ESTADO

co X AVAl E_O ENCONTRO SENSAC:ONAL DO PRÓXIMO DOMINGO,' PELO CERTA,ME DA CAPITAl. AMBOS u.. ,
'.

'ES INVICTOS JUNTAMENTE COM O FIGUEIRENSE, ESPERAM EFETUAR UMA DAS MAIURES BATALHAS DA
,

.

. TEMPORADA.
. \

.

......................................................,>.,••., .

"O·. 'Estado" Esportivo'.
õ-ã1TitOn··Corderro--noFian1cnOgõ

, -

MILTON CORDEIRO, CAMPEÃO, BRASILEIRO E SUL-AMERICANO DE RE-
MO; SEGUIU PARA O RIU, ANTE-ONTEM, ATENDENDO A, UM CONVITE DO
CLUBE Df REGATAS FLAMENGO QUE ESTA' DESEJOSO DE CONTAR EM SEU
PLANTEL COM O VOGA MAIS EXPERIMENTADO DO CONTINENTE. FElICIDA�

, DES, CORDEIRO .

••••••••••••••••••e••e•••••••�•••58•••••�••••••a••••�••••••••••_•••0.0.8' ••••••••••••••••••:

Duas boas pelejas. pelo
I TEC���R����I\������AR i

C t
.'

ft adorlsla A C.B.D. envioú' à F. C. F. zer sentir às associações,:er amem, 1 seguinte circular: por in_'t"er�édio d�s Federa-I
"ções, o inconveniente dos �

,
"Pelo presente, tenho o técnicos opinarem sôbre as:

•mvlctos em ação prJlzer de transcrecer, �ara I arbitragens.. Tal prátic.a:•
conhecJmento. ,-dessa d igria

I
coloca os a�let�s, subordI-':

.a de de nole filiada, o OfICIO nO. 1015" nados aos técnicos, em con'13
• r '.

quê esta Confederação re- dicões: psicológicas de hos-:
cebeu do CONSELHO NA- tilidades +aos' juizes e em:Campeonato de Ama- enquanto que o Vendaval CIONAL DE DESPORTOS, consequência a um passo da.

e8"{l-e--Futebol de 55 pros- I,llc:mçou a mais bela vitó-.
nos seguintes têrrnos : "O insubordinação para com a:

na tarde de hoje, I da do certame,
__

ao levar de, CONSELHO NACIONl\L arbitragem, tumultando as 1
partidas atraen- II vencfda por 4x_1 .a' equipe d� DE DESPORTOS, interes- partidas, o que deve ser �

tcs, .

.

Postal 'I'elegrático, campea sado em zelar pela discipli- evitado". Sem mais, valho- �
Irls e 'I'amandaré farã-o a 'do TOl'ri.eio_ I�itium".

.

na nas competições deslJor-l me do ensejo para apresen- �
preltminar, . enqu�nto _que I. �o esíad�? da rua Bo·

tivas, recomenda à CON�, tal' a V. S. p}'otest9s' de ��u :Vendaval e Austrra farão o ; caiuva deverá !!::coirrer um FEDERAÇÃO .
BRASILEI- elevado apreço. (as) AbllJO:

jogo principal, com início hom públíêo, avido pelas RA DE DESPORTOS a F. D'Almeida - 2° Secre- t�espect.ivamente às 13,30 ef! �ogadas sensacionais dQS jo· atenção no sentido
-

de ia- tário". :.. ... '.�__'15,30 horas. gadores. .
. _-_-_ ..- -- _ , �."••\Íi).6••••••Ilil.'ii6..""-.._ "'v "" liI!.. IIr "'.q••

\_' Todos 619 quatro clubes' Não deixem de acompa- E O I T A L
'

·

estão invictos. O Tamanda- ,l�al' a disputa do sensa- ,

..

. .'_. .

L E"l E- C O I fUl-[QOL-
.

NA'-ré CS�L'�OU derrotando o _10:1:11 certame.. J uizo DE DIREITO DA 4a. Em a díta petição fOI profe-
.

LU·
.

Flamengo e Irís � Austria: VARA DA COMA�CA DE :'ido o se�uinte �espacho: J.
Leleco que fora contra-: VARZEAempataram por tres tentos,' PrfçJ único - Cr$ 5,00.

J FLORIANóPOLIS· a conclusao. Fpolis, 10 de Ju-
tado por um mês, agora re-

--
o -

E
(FEITOS DA FAZENDA nho de 1955. (Assinado) Ma-

nova seu contrato PQr umaGENTILEZA DA A.A. BARRIGA VERD PUBLICA). noel Lacerda. Subindo os au-
Lemporada de um ano.

tos á conclusão receberam o
A alegria na família'

seguinte despacho: Expeça- Avaiana é, sem duvida al
se, mandado de citação .na

guma, uma alegria jus!a,forma do requerido á fls. 27.
pois o grande técnico Car

Fpolis., 18' de julho de 1955.
los de Campos Ramos, mais

O Doutór Manoel Barbo- (Assinado) Manoel Lacerda.
conhecido por Leleco. e uma

sa de Lacerda, Juiz de Di- PETIÇÃO DE FLS. 30. Exm". figura de grande realce nos
reíto da 4a. Vara - Feitos Snr. Dr. Juiz de Direito da

meios futebolisticos da Ca-
da Fazenda Pública da 4a. Vara désta Capital. MA- pital.

.

Comarca de Florianópolis, RIA DUALTINA MACHADO, Se encontrarmos no futu
Capital do Estado de San- por seu procurador, tendo re-

1'0 um Avaí perigoso e vin
ta Catarina, na forma da querido, no procésso de in-

gativo como outrora o foi,
lei, etc. ventário de bens de Pedro

não será surpresa, pois Le-I
FAZ saber aos que o pre- Julião Roque a íntímação do

leco tem qualidades para
sente edital com o prazo de inventariante para interru-

. tal.
trinta (:(o) dias virem! ou dê- pção de prescríção e como o -Êste contrato, não só
.e conhecimento tiverem que, mesmo não foi encontrado

alegrou ao pessoal Avaiano
,)01' parte de MARIA DUAL- recusando-se sua esposa a

como todos os meios des
fINA MACHADO, nos autos. dar o endereço, requer, inci- portivos ilhéus, pois o Avaí,
:Ie Inventario dos bens dei- sos I, II é VII do artigo .

de
contratando Carlos de Cam�ado. por .raleclmento de Procésso Civil, citando-se o
pos Ramos foi além de que

PEDRO JULIÃO ROQUE, lhe inventariante a ap_resentar todos nós esperavamos em
foi dirigida a petição do Têo!' defeza no prazo de 48 horas,

nosso futebol; não que não
'seguinte: EXll10 Snr. dr. Juill. por edital. Nêstes termos, E.

merecêssemos, mas a situa-
le Direito da 4a. Vara d�sta ; Deferimento. (Sôbre estam-

ção em que nos encontramos _ ,;_• ..- ;;. ........

�apital. Diz MARIA �UAL-I· p�:h.as �s.t!l-�uais no �alôr de é o suficiente .para poder-Do Bocaiuva recebemos o :03 honre com SHa pres�n- ['INA MACH-ADO" por sel!. tres cruzeIroS' e cmcoenta
mos pensar aSSIm.

'

seguinte ofício:
.

ça em nossa Sede Sí?cial, si- d
.

de I t � inclusive a re'pec 1l.. I ta ri rua Coronel Pe-dro De- procura .or, no pro,cesso c.�n avo, _

"
.

-

Leleco é um nome men-
. mventano de bens de Pedro tiva taxa de Saude Pubhca cionado em grandes man-"Florianópolis, 17 . de 'moro - Estreito, num mo-

Julião Roque que, tendo re- Estadual) Florianopolis, 21 chetes' dos mel!lOres ,i,ornaisagô$to de 1955. I desto coquetel que os mem-
1uerid<J, como credora do es- de Julho de 1955

.. (ASsina�o) esportivos,' como um técni-Ilmo. Sr: Diretor do De- bros desta Diretoria ofere-
t

.

d b d Ed d A M a, ;Jolio o inven ano e ens o mun o caclO
.

orelr .

co adequado para coman-par·tameento Esportivo do cerão à Imprensa; Rádios e
d 'd E d·t t'

-

f' fe'3xtinto, porque, ec'Orn os mal a pe Iça0 OI pro -

I dar 0ualquer 'plantél cario-J01'nal "O ESTADO".. ,Clubes Esp'ortivos desta ci-
m�is de quatro anos �s.he:'- l:ido o seg�inte de�pacho: .J·lca Ol� paulist!l, pois suàsNesta

.

Çlade. delros nenhuma,. �ro-Vld�ncl:l a conclusao. F1pohs, 21-{·
qualidades estão além do Esér.-fo'rl-'o Confabl-I'1. Comô não houve opor- II Certo, de que V

..
S. abri.. , t f

.

19"5 (A) "it,T noel LacereI,' I. - "ornaram acon ece que OI no- :J. S Ma
_ _<h que nos é dado expressa,r

· tnnidade de brindarmos o .1.hantara nossa reumao, rel- meado invent.ariante do es- Subindo os autos a conclusao i
nestas colunas. Imob.-I.-ar·.·o Perronedia 10 do mês em cu·rso, I tei.'amos nossos protestos. de l' h d" CI

.

V' b seguI'nte Ipb 10 o er elro QVIS le- r e c e e r a m o Pacamos votos para queaniversário dêste Clube, em ,�levada estima e distinta .

d h E d·tal' V S
-- . ..

d d
.gas. Como, por sua, o mven- espac o: Xlpeça-se e 1 '.

C0:11 mais esta grande aqui- .. nao preCIsa maIS Incomo ar-se com a a ml-virtude do Senhor Presideh- consideração. tariante, decorridos varias de citf1ção com o prazo de :-s0
.m;&o, volte o· nosso pau- nistracão de seus imóveis! O Escritório Contábil-Imo-te se achar' de férias na Ca- . Francisco de Carvalho

') d' F l' 22 7
.

b '1' 'Í
"

P ,.

I d t C 't1c t'
•

meses, intima�o a apresen-
.

(trinta
. I.as. po 1S,

.

- - pénimo futebol, a ser con- 1 Ia'lO errone, recem-msta a o nes a apI a es apital da República, vimos, Rocha, tal' a declaraçao de bens, ul- 1955. (Assmado) Manoel '.siderado como deve, vol- apto a prestar-lhe êste serviço, bem como serV'i de in-por intermédio dêste, convi- Primeiro-Secretário. trapassou, em muito, o prazo, Barbçsa de Lacerda, E. parCl, I tando o glorioso' Avaí a ser termediário na compra e venda de imóveis e �'potécas,(lar gentI'lmellte a V. S'. pa- Pela - Diretoria." ; .,

V E
.

h h
. .

d t b
_

d I I'
- '.

t drequer, por I�SO a . XCla. a que c egue _�o con eClme�- ch�lJ11ado o perigo-S-o "LEÃ,.O encarregan o-se am em a ega lzaçao e re ·IS 1'0 era que, no próximo dia 20 I Grat'os. pelà gentizela, destituição. do inventariante', to de todos mandou expedIr DO SUL". todos e quaisquer papeis ou documentos; AléJi de efe-do corre,nte, às 17.00 horas, prometemos comparecer. expedindo-se mandado d� ci- o presente.Eaital que - será .

Pascoal' Apóstolo tuar escriturações contábeis ou fiscais, o ESCl'itório acei-
" tação, afim de que'o n1esmo fixado.nolugarldo costume te

-

'". .ta procupações para procedimento junto a 'repartições
apresente 'defesa nQ prazo d� pu13liéado na forma da loei. D_a eamp "a r-lo "8 lou estabelecimentos. Para maiores eselare ,mentos, di-
48 horas por haver infringido do e passado nésta cidade. •

- \I U rija-se ao ESCRI'I,'óRIO CONTABIL-H OBILIÁRIO
o § 10 do ártO 475 do Codigo de de Florianópolis, aos hnte O Campeonato Carioca de PERRONE.
Processo Civil, e incisos r. II dois dias do mês de julho do

.

Futebol terá prosseguimen- Rua 'Deodoro, na 11 - Caixa Postal, ...55 - Floria-
e VII do arto 476 do referido ano de mil novecentos e cin-,I to hoje e amanhã c@m a nópolis.
liploma. legal. Nos/autos, E. cO::Jnta e cinco. Eu, VINICIUfl

.

realiza cão de seis jogos, a
deferimento. (Sôbre estam- GONZAGA, Escrivão, o subs- I

saber:
-

pilhas estaduais no valor de crevi. (Assinado) Manoel" Ho,ie.- América x Por- Ch""'peus de � nhoratrês crmeiros e cincoe!1ta 0ftl'b1S:1 de Lacerda, Jui� Oe tugues:l '-&.. _

centavos, inclusive a re,3pec- D:l'eito eh 4a, Vara. I Aman hi1 - Fluminense x Aurea Leal Moura, formada pel1' scola Oxford do
tiva taxa de Saúde Pública I Madureira, Flamengo x Bon- Rio de Janeiro leciona particular r.hapeús nos dias
Estadual) Florianópolis,. 10 Confér-e com o driginal 'sucesso, Vasco X São Cris- 'quarta-feira das 10 às 11 da manh� e aos sábados dasde J,1�1?��é"'1955.,.(.i\§slila(1�) ....O"Escrivilo '.

,tovi'io� Botll�O-gO x OlRria e la as4.da tarde na sua residência. -fJJ; lnurd�Mt�f�;_...:"Moreira. ,�··V�CiU§·...GQnzag-;' Canto do RIO ,x: Bangú.
_

.:praça 15 nO 13 - Fo��r �8l6t '

6U8.ro
na

, Da A. A. Barriga Verde 'daria sente-se surnsmente

recebemos o ofício abaixo : 11011l'ada em
_

convidar êsse

"Florianópolis, 15 de rrilhan te orgao.

agôsto de 1955 Antecipadamente gratos
Ilmo. Sr. Diretor de "O . elo honroso comparecimen-

ESTADO"
.

to, apresentámos a V. 'S. os

Nesta protestos de nossa elevada
No transcurso do seJ.116° estima e consideração:

aniversário de fundação, a Pela "A. A .. BARRIGA
"ASSSOCIACÃO ATLÊ'l'I- ,VERDE"
CA BARRIGA. VERDE" (Ten. Paulo Cardoso)
inaugurará no dia 25 do 1° Secretário
corrente mês, às 18,30 ho- Gratos pela gentileza do

ras, o RESTAURANTE de, convite, faremos o possível
sua séde social, e a SALA rara comparecer. Em nossa

· D'ARMAS MAJOR RUI, rdição de amanhã daremos
ocasião em que será ofere- :1 publicidade o programa
cido um Coquetél á Impren- de festas do 16° aniversário
sa falada e escrita, e par.a ,.

de fu�da5ão' da' prestigiosa
cujas solenidades, 'esta DI-. :lgremIaçao. .

EDITAL DE CITAÇÃO' COM
O PRAZO DE TRINTA (30)

DIAS

DO BOCAIUVA A ESTA; fOLHA..

Convite'
A ESPORTE

FLAMENGUINHO 6 X
MAURO RAMOS o As 5 - 8 horas.

Domingo, pela' manhã de- Irene DUNE - Drean

frontaram-se as equipes do JAGGER em: :_
Flameh'guinho e ao Mauro I FOLHAS DA ILUSAO

Ramos vencendo o Flamen- No Programa:
guinh; pelo elevado escore Cine Repórter. Nac.

de 6 tentos a O Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 5 anos.O primeiro tempo da.par

tida terminou com o mar

cador de 2 x O.
Os goals foram assinala

.ios por Clê 4 e Feguinho 2.
'0 quadro vencedor este-

I
ve assim constituido: Fa-, As - 8 horas.
nho; Tata e Charuto : Ba-! 10) Fatos em Revista.-,I
tista, Edson e Toninha; Ha- Nac.
milton, Otto, Paulinho, Clê I 2°) AVÉNTUREIRO DO
e Feguinho., . .

I MISSISSIPI
- Com: Tyrone

Outros resultados:

FlO-,
Power - Technicolor -

rianópolis 1 x Linense O, 30) NUNCA DEVERIAM
Mauro Ramos 1 x Curitiba- AMAR·SE·- Com: Andre
nos O e Internacional 3 x : SoleI'
Flamengo (Capoeiras) 1 I Preços: 7,00 - 3,50.

.

P. Apóstolo. Censura afé 18 anos ..

.
1

CINE SAO JOSE
As 3 - 7,30 - 9,30 horas.
Ray MIDDLETON

Lynn BARY Muriel
LAWRENCE em:

MINHA VIDA TE
PERTENCE

No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.
Preços: 10,00 - 5,ÓO.
Censura até 5 anos.

As 4,30 - 8 horas.
Helio SOUTO - Paulo

MAURICIO, Dorothy
FAGGIN .am :

LUZES ,NAS SOMBRAS.
No Programa:
Metro JornaI. Jor,
Preços : 10,00 - 5,00 .

Censura até 5 anos.

As - 8 horas.
George SANDARS -

Barbara STANWYCK em:

TESTEMUNHA DO
CRIME

No Programa:
Noticias da Semana. Nac.
Preços:· 9,00 - 4,50.
Censura até 18 anos .

As 4 - 8 horas,
1°) Cine Noticiario. Nac.
2°) FURIA -NO CONGO

- Com: Johnny Wevssemul-
,

.er

3°) O GUIA RURAL' -
Com: Tim Holt

'1°) ALIADO MISTERIO-.
SO 5/6 Eps.

-

_

Preços: 7,00 - 3,50.
,Çensl.ll'a até 10 anos. -

I
.(

, I
I

"iIW:��k!h���,�Ea���'� ao, parou-I·
tes e pessoas de suas relações; o nas.cimento/de sua filha;rMaria Aparecida, ocorrido Idia 18/8/55, na Casa de

...... __

Saúde e Maternidade "S�o Sebastião". -

.
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O EST.:...AD�O �_--:---:- --�-
---.

.
'2 _:: - ._-_ ..

'.

-

r . ·COMO GOVERNADOR'

Dr: Irancisco Benjamim Ga1Iottf�'
r

do Partido Sodal Dem'ocrático _

5

,
.

•
_ .

/
•

. ..

COMO VICE-GOVERNADOR

,

I •

•

I" ,

'�T

Dr. -Jàsé- de Miranda Pames _;-, ,-

do - Partido Trabalhista Brasileiro.

"

\__. -

.
.

Candidatos· da .. Alianva· 'Social" Trabalhista
-

. ,

./

•

'.

- ,
I
\

I. - iU:CORTE PARA PROPAGANDA

.
. -

•

=ÓÓr ,

•

,,' --""I�".

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



FACULDADE DE DlREITO QE HospHal Evangélico· de fl.orianõpolis. .

.

SANTA CATARJNA 'Empossada a Diretorta pró-orgtJoizacão. 8·raodtl
'Conferencia do Prof. lernando 'I

entusiasmo. t confer ência do Prese de Hnnra. ;�1d:::;1:�:e;�t:':it:: :�,:�\�!:.��a� S�!le�:��t�::s�a�:r�:�·��·
.,

Conforme anunciamos teve Não omitiu, o ilustre cdn- ses ja,mais teve tantas a seu dispor.

,Abelheira lugar ante-ontem, no Tem- ,,! rerencísta, a sua satisfação Quanto dinheíro, na previsão dos orçamentos, monu-

plo da Igreja Prebisteriana, em conhecer a nossa terra e mentalment sub-estimados! <,

Õ Pro. Dr. Fernando Abe- ma submarina,' I D' d' h' 'F'
. " - .

t bêà Rua Visconde de Ouro ter o prívílégío ,de, assun.1ir esse ln erro, o UnCIOl1'al'lO, nao saiu o 'eu a ono.
lhe ira, da Faculdade de Cl- Para essa hora de cultura,

h f f Negou sozinho o Governador, éomo pétreo monumento frjo,ehcias Jurídicas, do Rio de a Direção da nossa Faculda- Preto, 61, nesta Capital, a i o posto que 1 e ora con la-

.solenídade de posse da Prí- ,i do, ressaltando os predica- - negou a ti, -Funeíonárío, a evidência elas tuas necessí-
Janeiro prorerírá, hoje <is ele convida as autoridades cí- -

I P dades,.

' ,

I'" 1
.

t· meira Díretoría 'da Comissãc dos de nosso ovo.
.

20 horas, no Salão Nobre da vis, militares e' ec estas icas,

I
.

I d ,"O' O abOlio píngarta um tantinho mais no prato do teuencarregada 'de organizar, I Picou, pois, vmcu a o '" "Faculdade de Direito de Sàn�
. professores e alunos dos es- .

t d
'

I num futuro .não mui distan-'1'progresso de nossa terra o ajan ara o.
ta c.a, tarína, interessante pa ..

I
tabelecimentos de ensino su-

f O 1. • • ." t ""0 pa de o I'J te, o Hospital Evangélico de nome e o trabalho do Pro. anono. vrrra remeu lar- e a • uns , C rpo e o a 11-
Iestra, que versará sobre o períor e secundário e ao povo

I I d d
palpitante tema _ Platafor-

I
em geral. Florianópolis.. Fiamínio Fávero que, con- gue e mora a.

Repleto o Templ.o, não ,0
. quanto médico e ocupando O'. abono ·safaria uma onça nas aperturas desta hOI'::t'

de elementos evangélicos Cátedra numa Faculdade de em que as mercadorias e gêneros indispensáveis dão pulos
corno de pessôas amtgas e de ·Med'cina, tem tido ,sempre de atletas sul-amerícanos empenhados 110 campeonato de

destaque' na 'sociedade, local, preocupação com o estudo do preços ...

teve lugar a cerimônia, presí- Direito, mormente do Direi- O cruzeiro resplandece apenas. no Céu.

dida pelo Rev. Pascoal Pltta, to Penal, sendo considerado Lá, é Cry..z�il'o. No teu bolso, êle se some num eclipse
Presidente do Presbiterio do a maior autoridades brasí- total.

.

,

.

\

Sul, vindo especialmente pa- íeira no que diz respeito
\
ao O doutor Jorge Lacerda afirma e reafirma que, vai

ra o áto. estudo das relações entre o continuar a obra do estadista e senhor Il'inéu Bor-
•

,

II Com a palavra o dr: H:ll'i Direito e a Medicina, e vá- n rausen.

Gomes Mendonca fOI reíta - rios de seus pareceres e pon- Se continuar é llfosscguh': é ir no 'mesmo rumo, medir

FESTA DE CONGRACAM'ENTO
'

uma ligeira exposição do mo- tos' de vís ta, exposto em a1'- os passos pela mesma catninliutla anterior; sé continuar é
"

,

.

,

"

vímento e apresentado o Pre- miro cTa:lcteira ele Andrada tígos- e conrerêncías torna- unendar 'para frente, o fio já esticado atrás, sem virar o

UNIVERSIT
'

RIO sidente de Honra, o' ilustre 1.0 Secretário ..:_ Sr, João ram-se acatados a' ponto de disco na vitrola admínlstratíva, - então, ó Funcionário,
: A, cientista Prof. Dr .. Flamínio Teixeira ela Rosa Junior constituírem doutrina aceí- votemos no doutor Jorge Lacerda, o continuista, pois tudo

Fávero, da Universidade
\

de 2.0' Secretário - Sra. Prof. ta nas decisões dos mais ele- • está para nós, que passamos fome e vivemos gordos; ,

-Ja nta r no luxHolel - üiscu rso. do São Paulo. Saudado, brrlhan- Lígia dos Santos Saraiva vados Tribunais do B;asiL
'

E as eleições rirão, se não há êrro nos palpites, hão de

temente pelo orador, rorain 'I'esoureíro Prof. Dr. Além do aspecto cientifi- vir. As modificações últ.imameute introduzidas na lei elei-

'.dr, lerreire llme mencionados alguns dos mui- Djalma Roslindo ,_.

co ressalta, em suas obras a toraI têm caráter fiscal e severo, cominando multas e san-

tos títulos _do ilustre vísítan- Orador _:_ Academíco Os- preocupação vigilante com ções, lançadas,' no derradeiro momento, sôbre a cabeça dos
Por ocasião do jantar, ofe- JSó ideal," um só desejo, per- -�e, que aqui veíu afim de ín- mal: Dutra. os problemas éticos e deon- não votantes desprevenidos. Pois até o pão-úa-bôca,

-

110

cido ante-ontem aos Prores- sonificados em muitas uni- 'tegl:ar a' Banca Examinado" Após ser empossada usou tológícos, figurando como corte de vencimentos e -pensões" até isso a lei .eleítoral vai
sares que nos visitam, o Dr. dades de aparericía extesior ra do concurso para, Cate- da palavra o consagrado e batalhador infa tigável pela tirar do sujeito que não vote, .'.

David Ferreira Lima, Dire- 'diferente, Somos o Brasil que drátíco de Medicina Leigal de --renomado Frof. Dr.' Flamínio melhoria dos -padrões morais Temos de votar; não há escapadela nem escapula, Du-
tal' da nossa Faculdade d,e se impõe,' o Brasil que se fa-

nossa Faculdade de .Direíto, Fáyero, .cujo cliché Ilustra é profissionais do. exercício � a lex!
,

Direito, pronunciou' o seguín- .á respeitar' e admirar, não
e que se faz acompanhar esta nota, pronunciando en- .la Medicina no Brasil. -, O pleito. de outubro, procissão de .manhã à tardinha,

te discurso: obstante todas e tantas vozes de 'sua gentílíssíma filha sta. tãO' magistral 'confel'ência- O emérito' Professor, que .aí ser uma romaria cívica para os barrigas-verdes rar-

Ilustres e prezados colegas! .ncompreensiveís, que que- Eneida Ferraz Fávero. sob o terna "Eu não vim pa- hoje regressa a, São Paulo, COS, e nós, ó Funcionário, nadamos em fartura -exuberante,

Minhas 'Senhoras! .ern fazer pequeno o que Com _a palavra o Rev. Pas- ra ser servido, mas· para ser� iOl muito. cumprimentad{)
. FUllCif;>nário, votá no continuador da benfazeja g'over",

1asceu grande e para gran- coaI Pitta, que pronunciou vir", calando fundo·nos cora- por quantos tiveram o pr!- dança de agora.
_

Jes destinos. Somos o Brasil
Jrilhante (' oportuna alocução cões. presentes a oportunü vilégio de assistir e ouvir a - Vota em Lacerda, e estarás frito de uma vez!

1e Olinda e de São Paulo, ;obl'e o áto, foi -a Diretoria ;nensager.n de 'fé espiritual: sua brilhante exposição. Quem te: pede essa ínonstruosidadl! é o .colega, o ex.
Fazenl0s hoje uma parada Jande, a 128 anos flue se�n "t'

. ':_••-_-_-..........- ..-_-....':".....-..-..-..-..-...._-.-...._-..........._�........_-__........_-............ • ·�•••••••••••••••••••••a••••••o••(.•••••••••éll))mpossada e �qu.e es a -assIm
na nossa' ardua '{!aminhl\da essa r, a caudal esplendida ,',

O V·' d' G ·

S "Ipara um justo, merecido e que fez brotar em todos os ;����i:i�i��t:e dé -'Honra c ..::_
. , erea &f-e, erCIDO -

J va
rápido repouso. As asperezas ::cantos da Pátria os tem-

:>rof. Dr, FJ:.amínio Fávero •.

P f· t
.

O 'e bda jornada intelectual que )los de enSino, onde 9 direi-. Presidl�nte _ Rev. João_ apoia o ,te el o 5mar 'OD a
os noss.os ilustres hospedes :0 se aperfeiçoa e se trans- !':merich de Souza " O vereador Gercino Sil- vos man'datos exerce as fun-
vem co'nosco fazendo há ·vá- 111'te, senl cess'ar, a's <Ybera-

" ... '

. -

d l"d d b dViee-pl'�sidente � Sr. Dal- ''la, que, já em dois sucessl-' çoes e I er a anca a
rios dias, estavam pedindo �ões que. se sucedem, para udenista' na Câmara Muni-
uin� parada renovada de 'jue a na.ção pos�� .viver a ....iiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiii.iiiíi•••'Ii·.iiiii'i-rei-'I--i,..Iii---�-cipal de Florianópolis, aca-
forças e de energias,' num 'ida dos povos CIVIlIzados. E

.

oa de tomar. uma atitude,
oasis ameno, c·heio de ·S0111- IÚS próféssol'es Pedro Cal':-

rOH,TO ,"POR' P8.HT_O le�ne"�1.cc,�,lént1e(IJnO mmélrjii,ttOo .ddae ceol'ee_-bras acolhedoras, de aguas, 110m, Flari1Ínlo Fávero,-Esta· ;,; "

frescas e cri,stali-nas 'e de ia de 'Unia, Alamiro' Bar:- gal1te. Em 'discurso que pro-
verde e copado arvoredo� on-, . os, Brito ,PeTeira, Raul Go- eriu 11a Cúmara, po�,' oca-'
de, reunida a caravana, pu-. ,les, Darcy Azambuja, Anto- - IV -

i ftO .de unia das últimas reu-
desse passar uma hora agra- lia Eottini; Mendonça Lima, (fuis o redator-chefe' da GAZETA resllonsabi- iões, definiu a sua posição; I

�
davel de convÍ\,io amigo. E ! Mozart Russo,mano, com o lizal' o l'.8.D. l)élas dívidas daquela fôlha -e- pela m face do Executivo Muni- .

aqui estamos gozando, ::te 'osso saõe'r, com O· :yosso ta- falta de matel'iai, que a ca,stigou eril 1950 .. Por que _ipal, dispondo�se' a coope-
111en03 uma vez, a oportuni- "2nto', dignos representante� o' P.S.!)'.'? Meses e meses se passavam sem que ar, sem, espírito pa).'tidário,dade feliz de podermos est:u

'.las ,tradicionai§, Faculdad�S, aquele diário publicasse qualquer matéria de in-
om -o Prefe.ito Os m à r, todos juntos, para estreitar ,nde .lecionais, sois bel'l1 o iel':;sse ·tIo· r.-utido. E quando divulgava algó pes-, � li n h a, em tu,do quanto'ainda mais laços de amiza- .'etrato vivo'deste nosso Era· sedi.:;ta, 1)(;1' súlicHàc.. ão ou por iniciativa do seú di-- liga respeito ao desenvolvi-des, iniciados sôb tão bons iil, que ha de vir, que já es· retor-proprietário - membro do- Diretório· Regio- (lento da Capital. O sr. Ger-ausplci03 e admil'a�ão recí- tá vindo e não tai-dará. Se- nal tIo Partido - contava com o ne�essário é jus- ;iDO Silva pedira aos seusproca, conseqúentes de men:- lhol'es professol'es! Apeb-' to auxílio. 'ol'religionál'i.os dispensa dotalidades forjadas' numa ,nos para o vosso .saber, e O quê os pessedistas 'nunca ,exigiram foi a g'a-
'argo de líder, mas o,seu pe-rnesm'a"diretriz de cultura !:! ogo pre.:;suroso ccompareces,: rantia d'e fi'�al'em donos de uma parte do. matuti- :lido não foi atendido _ ede educação. Ilustres e emi- ::es, Tão pou�,o durou a vos- no!

d;omo e ,Justiça, o que equi----nente.s colegas, permití que :ia estada, Logo esta'remes,,' Mas, agora, depois de alegações descabidas
.

�
rale a uma homenagem aovos chame, já agora, de pre- para tl,'isteza nossa, priva,d::>s·. e menos escrupulosas, confessam lá ,que deviam 300 ,. .

:lgno IIder. Por nossa parte,zados amigos e que vos con'" da alegria da V03sa presel1- , mil cl'uzeiros.à Imprensa Oficial, e procuram ainda
tchamos tanto mais. merece-fesse que estava eu, estava� (;a incomparavel. A distan- aCJlsar-nos com esta leviandade:
.Iara de realce a atitude domos n6s, os da nossa Fac.ul- cia, porem, não nos sepa-" "E coisa singular! "O' Estado e "A Gazetll,"

, �, ilustre vereador udenistádade, quando. aguardavam�s ;-ará, pois 'ficará conôsco

ai"
valerallJ-se de serviços idênticos n�quela gráfica

a VOS.3a chegada, preocupa- lembrança, d, o, vosso talento, estadual: "O Estado'" ainda mais do que "A Gâze-
'dos e porque não dizer te- da vossa cy:ltura,' da vos-"?- ta", por mais tempo, pelo seu maior volump de
merosos de não correspon- c;ativante simpatia, e sobre- ' matéria e maior número de páginas. No entanto,
dermos, embora grande fossu tudo da vossa simplicidade ao ajJagtir das luzes, "O Estado" devia à imprensa,

. a nossa vontade de bem vo;; bem brasileira. E máis que menos úa terça, parte da importância debitada .1
acolher, de vos dar o que me- tudo, fiCOH no nosso lar, u- "A Gazeta". Mistério, que nos clistou os olhos da
recieis e quanto pudesseis es- �ravés'o convivia das nossas cara, para saldar a dívida!"

;

peral' de nóS' e da nossa ter- �om -as vossas esposas, Ul11il. O farisaísmo dos argumentos corre parelha
ra: Já agora, porém, passado !1felcão que nada apagará, com a .mentira. A 4 de junho de 19<15 O ESTADO
o primeiro momento conhe- Ainci-a uma vez, nós de' San" foi vendido' pelo sr. Prof. Altino Flôres. Mantinl1a,
cida a vossa simplicidade e a ta

-

Catarina, agl'edecemos a ao passar de dono, com a Imprensa Oficial um

v�ssa cordialidape, podemos vossa presença em n03sa ter- contrato de serviços, que permal}eceu até 1951. O
dizer e afirmar que cati.vas- l'a e a alta 'valia_ dos présti- ex-proprietário sempre pagou pontllaimente seus.
tes e a -todos convencestes ínos-que nos destes. As exc):! compromissos. E os seus sucessores, por mais al-
de que os maiores homens lentíssimas senhoras Antonic guns anos, continuaram a cumprir rêlig'iosaniente
são sempre os que mais fa- Bottini, Raul, Gomes, Brite a suà parte contratual. Aclvieram clifieuldade3
cilmente, e' sem percalços, Pereira e Da·rcy-, Azambuj a ,E financeiras

f

para: o jornal e verificou-se um atraso
podemos receber e hospedar. 'S gentilíssimas senhorita; nos pagamentos. Mas, elh 1951, a dívida,' fof paga,
Meus senhores! Os vonvivas �egina Gomes e Zeneida Fá·

'\
e1n dinheiro, de uma só vez. Mesmo ,que, se tomasse

que hoje honram a nossa ferO cuja: cativante simpatia por data de comêço da dívida do. ESTADO ,o ano

mesa' são bem um retrato ;fina educação c e elevada� de 1945, estaria esta fôlha com 5 anos' de mora.
vivo do Brasil! Do' Brasil lualidQ,des que lhes exornan Tal não ocorreu, como já adiantamos, pois o con-
imenso e dispar na sua unf· 1S personalidades, as tornam ti'ato celebrado com o Prof. Altino' Flôres' e a Im-
dade 'admiravel' e indestrutÍ- egítimas representantes dfl prensa Oficiai, passando aos nov'os proprietários,
vel. Unidade de crencas, cal- .nulher brasileira, a nOSS.l foi satisfeito 1)01' largo' tempo.
deiada no nascimento cris- ;incera homenagem e respei- Em 1945 já A GAZETA era, velha, freguesa de ca-
tão; de mentalidade; de ha- tosa admiração. Em nome da demo da Imlll'ensa. Como alegar, ag'ora, que O ES-
bi-tos e cGstumes e do mih- '!'aculdade de Direito çle San- TADO devia dever mais, porque por mais tempo se

_gre de uma' sQ lingua, não ;a Catarina e como seu dire- valeu dos serviços da Impren!,a? Farisaismo! Como
obstante a imensidão teáito- tor, eu levanto a minha taça pagou A Gazeta o seu saldo credor? Aqueles gIhos.rial e a diversidade de raças e vos S.alldo, Ó m'estres e a- da, cara, que aleg'a, foram o custo de reunir Cr$
que epnstituem'a nossa for- migas nossos, sentlndo n'al·· 300.000,00 ou consistiram num ajuste amigável,'
mação. Unidade que se ma- ma ,e no 'coracão o entusias· num camarada encontro-de-contas,' no qual não
nifesta nos sentimentos, nos mo e a e�oçã� incontidos cÚ entrou, dinheiro, mas· ficou o dito pelo não dito?
movimentos de' opinião. Nas' estar saudando: nas vO�3l)l Usamos serviços da Imprensa através de um

falhas e defeitos com'o.[ nas 'ilustres pes...oas as grandes contrato normal, firmado por este· diário, quando
qualidades e Ímpetos, muita Faculdades que representais êle não tinha ligações COJIl o Govêrno. Pagamos a

vez, IdesOl'denados, proprios e a cultura juridica de nossa nossa dívid'a em dinheiro contado e recebemos a

de uma raça nova caldeiada Pátria. devida quitação.
em sangues diversos. Aqui Se A Gazeta llode demonstrar o mesmo, de sua ,;om, essa cooperàção apre·
'estamos homeris de varias COM 64 DIAS partc, tIã� 11Odcl'á alegar nada contra nós. Pode? :iável 'e/está visto que o po-

quadrantes da Pátria. Do ,ROMA, 19, (U." P.) - Sd- .

O que se vi.', no enciumado diretor-de-redação '/0 de F_'lorianópolis bendirá
,

d t d d' f' I t"t't 'ssa haI'monl'a entre os se-norte, do nor es' e, o cen- gun o m nrma o ns I UuO da nossa prezada confreira, é ,o Ijr�I}Ósito de ser -

tro e d.o estremo sul. Radio-j\grÍcola, I()rganização _ o tal." o tal fariseu. da par.ábola bíblica, para
lhores .ver:adores, �:m c�-.� Aqui estamos tangidos -por p�'ivada fundada l1á tres ::,,-

(lllem Só de Na digno, honcstn, \H1l'O, idealista, _

'10 ,o pe�·f,elt.o .enten l�en. �
um mesmo ideal, umá mes- nos, -a energia atômic..a to1'- perfeito ... üs outros, uns publicanos, marcados nt.le o Execut!v,O .e o egIs_

ma finalidade, um mesmo de- na passiveI que o trigo cres- de todos os defeitos-; e mancluulo-;; de todos os pe-
atIvo d� Mun:ClpIO, de, q�e

siderato: o culto e a difusão ça e mature em abundância 1" L'esultarao lficontestaveIscacos. '

=J
' .

I t' 'dciên�cla do� dl.·reito BD-- 'em apenas 64 dias '-, cinco M
' -

, benefICIOS para a coo e IVI a·,

as; conosco, nao. _ .

como a no§s1C_ grílncle 'neses m(1110S que o normal � de
'

IOl'ianópolitanã é yaí"a o

uma Só vGJl1tade, um; na Itálía:< _Enr W _desel1Voivimento da Capital.

Florianópolis, Sábado,20 de 'AgÔsto de 19�5

Meus senhores!
Gentis senhoritas!

luanto, tendo combatido, nã
�âlhara, os pon tos de vista'
:10 sr. Osmar Cunha, quando
�ste exercia a 'vereança pelo
?SD, se torna agora insus
)eitissimo para uma cola
)oração, no altiplano dos
nterêsses 'comuns da a(lml
tistração, com o attial Pre
:eito.

Aliás; estamos certos de
:rue o Prefeüo Osmar Cunha,
ujas preocu.pações, à fren

t� ,do Govêrno Municipal,
são estritamente de" ordem
',dníinistrativa; visando ao

proveito da coletividade sem

Jistinções partidárias, rece�
'wrá COm júbilO. a coopera�
�ão do sr. Gercino Silva,
:ujo senso das 'realidades
municipais superam, sem dú
lida, as divergências de cre

'los políticos.

Empregando todos os seus' !
'sforços por faZ,er no Muni-I�ípio obra que nos.' eleve à
dtUra de uma Capital culta
� progressista, o Prefeito
Osmar Cunha vê assim coin
j,dir com o seu desejo a ati
:ude de um dos' mais desta
:ados líderes da UDN local,
lue se torna saliente exata
l1erite p_or ·�s·sa circunstân-,

a CâmaraConta assim

Funeioúriu ·público
(Continuação da la. p'á,g.)

Meu velho amigo e excelente camarada, o sr, G2-

neral Paulo Vieira da Rosa, cultiva uma surdez polí
tica digJ;la de ser surdamente .imitada, Êle, através

dela, tem o dom de ouvir ,[!,penas aquilo .que quer.
Se o assunto não inter�ssa, ei-lo desl�gado, sem

passar por' desatencioso ou descortês.-
Há dias, cOI).versávamos quando se chegou um

político de'sses super curiosos: .....

- Qual a notícia, de nova?
- O Da Nova? Não vi ! Mas ouvi dizer que. v'li

candidatar-se à Prefeitura de Joaçaba!
O político, meio desconfiado com a resposta., do

General, voltou à, carga:
.- Eu sei que o Da Nova é cangidato. Mas vai per-,

der para o Homrieh!
- Homem rico? '- indagou o General.
O político, aliás um tanto quanto paulificant.e,

pirou.
.

E eu fiqued a invejar a surdez do General!' /
-

RESUMO

/I

Num e'ncontro com o sr.,' Salomão
neiro, préstigioso líder pessedista em

candidatô à Prefeitura:

Almeida Ca)'
Curitibanos e

,.:_ Então, SaÍico, como vai

concorrente?
- E' o Gerente do Inca!
- E' a situação?
- Ele tem a mala, mas não tem _a bagagem,

tenho 'a bagagem, mas não tenho a mala!

a terra? Quem é o seu

e eu

-NERO!

o nosso microfônico amigo, ex-diputado e vito

-rioso�seresta, Chiquito Mascarenhas, -gritava pela rá
dio:

- Ale, alô, Policia Florestal! Atenção. Peço ur

gentes providências contra um incêndio no Morro da
Caixa d'Agua! Um GRANDIOSO incêndio, que amea

ça as torres. desta.emissora!
SODADE!

A or.questra de cordas do Maestra Carmelo Prisco
não é boa: é ótima. Ouvimo-la sempre com enlêvo. e·

al-egria. Pena, entretanto, que tenha a anunciar-lhe os

• números, na Rádio Diário da Manhã, o' seu
. diretol',

isto é, da Rádio.
.

'

Há dias escutamos esta apresentação:
- "E agora, amigo ouvinte, a orquestra do Maes

tro Prisco- vai nos apresentar-&audade, música bonita,
'linda: que nos lenlbra' aquele sentiménto' que está �ra
vJ:L'do nos nossos cOl'ações humanos.,. Saudade, aque
la coisa que fica impressa nas nossfts retinas, mesmo

quando deixamos de existir'... Saudade que, comó dis
se o poeta, é palavra doce, mas não é muito ... "

.

E 'o Chiquito dC.3embes,tou, por quase 10 minutos,
a: fazer concorrência aos discursos do sr. Sebast'ião
Neves... I I

Grand� programa, o do Maestro Prisco, sem a

apresentação.
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