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2 Floríanôpolis, Sexta-feira, 26 de Agôsto de 1955,

A Delegacia FlorestaÍ 'Regional,
no sentídu ,je coibir, ao máximo pos- Ge_rent8: DOMÍNGOS ... 1).

sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe- AQUINO

pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que
acarretam .taís práticas. torna público e chama a atenção
de todos os proprietários de terras e Iavradores em geral,
para a exigência do cumprimento do Código Florestal
(Deer. 23.793 de 23-1-19�4) em todo o Estado.

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MATO
Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderà

proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, lSS-'NA'JUEAS

com antecedência, " neaessãrãa licença da autoridade no- Na Caj)ltlll O ser,:_iç? noturno será. efetuado pelas Farmácias
restal competente, conforme dispõe: o Código-Florestal em ,s�nto

AntonIO e Noturna situadas às ruas Felipe Sch.

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os fnf:ratores
Ano , Cr$ ,170,00 mídt, 43 e Trajano.
Semeatra .........•. Cr$ 110 00 A t t b I

-

derâ
-

sujeitos, a penali�r.des. N" Interior
'

. pr?sen. e � e a nao po era ser alterada sem pré.

ltEFLORESTAl\IENTO Ano ...•........•.• Cr' 210,00' VIa autorizaç o dêste Departamento. '

Esta �epartição, pela rêde de viveiros florestais, em Se�:��:io" ��di'��i�' �o��!!!�:OO Depart'lento dê Saúde Pública, 26 de Julho de 1955.
, cooperação, que mantem no Estada, dispõe de muãas e se-

Os oriilrinllis, mesmo não pu-
LUIZ Osvaldo D'Acâmpora - Inspetor de Farmácia

d
blicados, não serão de olvido I.

.

mentes e espécies florestais e de ornamentação, para ror- Ad'
- -

-

necimento aos agricultores em geral, iuteressados no reflo- p�los I::��:it��oe:i:i�st.()n,���il��� I Ra I-oS Xt t d
tilro. aninadol.

'

res amen o e suas terras, além de prestar toda ortentaçâo

ESPECIALIZADA EM ARTIGOS DENTARIOS técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da ob-

Estoque permanente de todos e quaisquer artigos tenção de empréstimos para reflorestamento no Banco do lNFORMAÇOES
concementes ao ramo.

' Brasil, 'com juros de 7% e prazo de 15 anos. UTEIS

EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES "TEVONI te- Os' interessados em assuntos florestais, para a obten- -o-

mos para pronta entrega
,

ção �e maiores scla.recimel\tos e requererem autoriZaçã'l>" O leitor enc�ntrar', nllsta eo-

Aceitamos encomendas de PLACAS EeMALTADAS

I
d� . h.ceJ1ç2�ara �u�lmada e derrubadas de mato, devem ���:ia�r:;;:em:ç��. i!��i:::: .Ita.

para diversos 'fins
dirigir-se as AgencIas Florestais Municipais ou diretamen- JORNAIS

.

Teléf"ae

ATENÇÃO; Atendemos os senhores Dentistas e
.
te a esta Repartição, situada à rua Santoa Dumont nO. 6

O Estado .....••..•••... ; 1.02%

I em Florlanóp"l' I
A Gazeta ..........••...• 2.666

Protéticos do Interior pele Serviço de REE-MBOLSO'
•

_

IS. Diário da Tarde " 8.579

AÉREO e POSTAL
' Telefone! 2.470 Caixa Postal, 395. A Verdade .. ,':...........

2.010

Endereço telegráfico: Agrisilva _, Flortanõpolís, S. C. �6�;�;�I�flclal •. ,..... 2.688

Carídadai
(Provedor) 2.114

(Portaria) 21.016
Nerêu Ramoa ........• '.. ..811
Militar -... '.1117
São Sebost lão (CAIa d.
Saúc'e ) I,UI

Maternidade lJoutor Car-
los Corrêa " . . . .. . . .. '.UI

I
CHAMADOS UR
GENTES

I
Corpo de Bombetros .,.. 1.111
Serviço Lus (Recb,ma-

Po��::j 'ài;l�' '6��i's�,�i� �:t��
Policia (Gab. Deleiado).. 2.611'
COMPANHIAS Di!
TRANSPORTIS
AÉREO

'fAC 1.700
Cruseí ro do Sul 2.600
Panair ,........ '.66'
Varig 1.121
Lóide Aérfill .. . . . . . . . . .. 2 .•0Z
Real c •• ;••••••••• ; 1.'68
candinavas ••• , ••••••• :. IUiOO
HOTÉIS

, ,

INDICADOR PROFISSIONALl
DR. R���rSTOS'

,
" '

Com prática no Bosplta.1 81(,.

ORA. WLAJtYS�'"Ao 8R. t. LOBATO DR. WALMOR ZOIJlR, Francisco de ASBla e na "�lIt. '

W KUSSI l'ILHO I GARCIA Ca8'l do Rio de Janelre i
,

• CLINICA M-D
• Doençaa do aparelho ru ...lrat6rlll DlJllo.ai. Del. "acllli... N.- CARDIOL�GI�A

DR. ANTONIO DIB ,'RADI����:�R�U;15roscOPIA I do.al 4:ld�::I��aBra�!1 U.I."r- .

Contultório: Rua Vitor 1181-

MUSSI DOS PULMO.S II Ex-I.terno por concwllO Ü )l.. re�s, ,2� Tel. 2675.

_ MtDICOS _ Clrnrgla do Toras ternldade-E.col. Sexto:at?s: .Sei'undal, Qn..rta. e

CIRURGIA JLfNICA i Formado pela F'.cnldade Nacl ... I"
(g",n1ço do Prof. OCtÁ':'I0'" Das 1�lr:8. 18 h

GIRAL-PARTOS 'nal de Medicina, TI.lolol'lalla·.. ,driarnea Uma) . _ .s. ora •.

Serviço completo e 'Ipecla!!- Tisloclrnrilrllo do Bo.,It.l N� Ex-tuterno do Serviço de Clrur- ��slg;ncla. °Rua Fdlpe SeJa-

udo dai 'Dv.NQAS D. S.NBO- I rê= IlaILJII '1'1'18
... HOlplt�1 L A. P. Il.. 1'. c.,t 1 's 002

- 2 andu, �pt. 1 -

RAS, cou. moderno. m�todo. de Curso de e.peclaUaatç1o ,..la do Rio de Jan�lro e. .

"

diagnóstico. e tratamento. iS, N. T. Ex-luterAo <:" .x-uclo- )[�d!co do Ho....ltaJ ie =D-R--H-E-'-N-R-I-Q-U-Il-P--R-Is-r-v-
SULPOSCOPIA _ HIST.:&O _: tente de Clnra1a d. Prc-f, UII'., Caridade I'

v"J

SALPINGOGRAFIA - •• '.!'A' o-I Gnimarlea (lIUo'. I
DOENÇAS DlI SINHOE,t\P. - PARAISO

LIS.O BASAL . COUI: Falipe Sckmldt. I' --
PARTOS - OPIRAQO.S M1Íl�ICO

.. Radlote:!'.pl. ,"'01' o.... eartu- ,Fone 1801

I
Conl: Rua João Pinto n. UI, Operll�õel! -, Doença. de Se-

Eletroco.arlllaçlo - llal_ Ultra I Atenda em, Rorl mareada. da. 16,00. ih ,18,00 hc�.... nhorall - Clínica de Adalto.. l

Violeta .• Infra Ver"ll.lI!.. Rei.: - Rna .ltU"

JlInlor'l
Pela manni atende dil- Cura0 de Especialização no

CQa.ultóllo: Ru. Trajano. n. 1. 80 - Fone: Zl95 . riamenta no Ho.pita-l de "fospital do. Servldor"l cio •• _

l° andar - Bdiflcio do .onteplo,
Carid.de. tado.

Horlirio: Da. II .1 !li hora,. - DR. YLMAR CORR1A

I
Residência: (Serviço dó Prof.•ariano ••

Dr. 1I0SSt. CLíNICA M�D1CA
Rua: General 'Bittencolln n. Andrade)

DaI,lI ib 18 llorAl - Du, CONSULTAS dAI 10 - U RO' 101; - Consultai - Pela m.nJaI DO

_USSI ras.'
'Ielefone: 1l.6111. Hospital de Cuidada,

Relidb,ol., ....eJÚ" Trom- Rua Tiradentr. J' - :rone 1I,Ue. A tarde dai 16.0 hl .m dian-

powd::y, 8'. DR NEWTON te no consultório 'lha Nune.

DR. JOst TAVAF..J:S D'AVILA Machado 17 ;;J.qUillll ti. Tlr.-

DR. JúLIO DOm IRACEMI� CIRURGIA GIR/.L . dente�. Tel: 2766

VIEIRA j'MOLB'STIAS NIRVOSAS I Doençal de Senhora. - "rodo-I Re�ldencla - rua Preíii4.nte

MilNTAIS _ CLINICA GllRAL Io&,ia - Eletricidade HUlca
Coutinho 44 .

•:f:DICO I Dr Ser'Viço Nacional d. Doen- Consultório: Rna Vitor .el-1
CLINICA DR. NEY PERRONE

BSPIlCIALISTA I. OLHOS,
ças Alentai.

·elea n. %8 - Telefone' 1107
de

MUND
OUVIDOS, NAEIZ • GAEGANTA Ch! d Á bIt • Bi l- Consultai: DAI li Il�r.. e� OLHOS OUVIDOS NÁ.:&LZ

rRATA••NTO • OP••AQ,1:-,3 ne �e�tar m u a o', l:

--I
diante. • GARGANTA Formado Pllla Faculdad. N.cl'

Infra-Verqaelho - NabaU••". - Psiquiatra do Ho. ltaI _

Residência: Fone, 1.4Z1 DO naoI de A:.edicina Uni' eraidad,

Ultra-80.... ! Colônia Sant'Ana
p Rua: Blumenau n. 71.

DR. GUERIílEIRO DA FONSECA do Braail

,(Trata•••t. ti. ........ ce.' Convullotera la I DOENÇAS DO APARELHO DI- Chefe dQ �erviço de OT01lI- �IO D. JANlliiO

....racl.), 'cho uo card'P li pe o 31etro:: GESTIVO - ULCERAS DO :lS- .NO do Hos�ltal de

Florl.nóPolill
Aperfelo;oamente na "Cala d.

Ánarlo-reU.o.eo»l. - Kac.U. i. pia \t:ai�ri te:: �l. I:nt:n ��� TOMAGO B DUODlINO ALIR-I :?ossue a CLINICA o. APAX.- Saude São Miaruel"

Oculoa - MOIIIer•• e' ·"••••t. éONSULTA:S: P��r :�eoe"";�;'�" GIA-DERMATOLOGIA ÍI CLI- ,LHOS MAIS MODIDRNOS PARA Prof. Fernando Paulino

II. n...lU.olarl••el.L (talce ta d 1Ii à 15 Ir. c. p.,'., ,NICA G.RAL TRATAMENT(\ du DO-aNNQJ.S llnterno por I ·"IOS do Serviço
•• l:atatl.) (�an::)· o... -,; I DR

da ESPECIALIDADI tle Cirurgia

Borido d••• à. li .._ras ., Rua Anita G 'b ldl
" .JULIO PAUPll'Z Consulta.. - pela m.nlli.o Prof. Peàl'o d� I'!:>ura

da. 18 1. 18 Jaor... de Ge e 1 B·��l a ri
uqu.__

, FILHO' HOSPITAL. I Estágio pór : .no na "Iater-

con.lI.
lt6do: - Ku. Vi"� a.i- RilSfD�NCàl nÃ:. Boe,

1,;n'l'
Ex interno da 20. enfermaria À TARDl!I - da•••1 I - nidad.e - ��cola" .

rei.. II - "on. II'lI. 139 Tel.2901 e Servieo d. i1rastro-enterologia' I
no CONSULTORIO ,

Prof. Otá'VIO Roarlguel LIma

Re•• - :&11. Sio Jorr. I' -
, da Santa Casa do Rio da J.neiro CONSULTORIO - aa. to. rnterno por 21 "no do P:r nto

Fon. 1411. DR. ARMANDO VAL:J- (Prof. '!: B:;rardinelli)... pLHE';>S nO Z

I Socorr�
DR. SAMU"'L FONS-rtA RIO DE ASSIS

Curso de neurolo,ia (Prof RE...,IDENCIA ,- :rellpe Sch- OPERAÇCES
.. � IAustregesilo).· midt nQ 113 Tel. 2165 CLIN1CA DE 'ADULT �

CIRURGIÃO-DJ:NTI8T.t Do. Serviço. de ClfJÚe. lata.tU Ex interno do HOlpita' mat.r I
DOENÇAS DE JIilNr:úR_\S I"W"oJ" ....

Clinica - _Cirar,i. - Prote•• da Aul.tência Municl,al •• IMI- nidade V. Amaral.
-

-

DR. ANTON!O MONIZ C�NSULTAS: �o Bo.pital á. I '

•

..

w..-,.,.,,.. ..--..-.. __..

DenUd. ,I tal de CarIda.e DOENÇAS INTERNAI DE ARAGAO
Ca�'ldade diál'iamente 'pela ma·

,

'

Ralo. X • Iafra.V.r••D.. CLINICA JlflDICA D. C:&LUi- Coração. illtõinaro, lniediao, nha� IL
.

,

Dr. Cesar Batalha da Silveira

Con.ult6do • :&..i'bclal .a. ÇAS • ADULTOS f�gado e via. bili.r.... JUn., õ.... - CIRURGIA TRMUMA'10LOGlA
"

fi".s � .s Sab. das 9,as 11 horas.
, Cirurgião Dentista

"ernando .ac1l.••• I. - Alerrla - rIO' o 6tero.

l'
Ortopedia 2 3 4& das 14 as 16 horas. j

Telefone: .nl (:onlult6rlo: aua Nan.. ..- Con.ultórlof Vitor "b.l.. Consultório: João Pinto, 18. no Consultório à Rua João Pinto' Clínica de Adultos e Crj,anças
Con.ultAl: d•• 8,00 ,. 11,11 chado, 7 -: Con..ltal ••• 11 .. II, Dila 16 às 17 diàt'iam.nt". nr. 16 (l° IIndar). Raio X

e da. 14,00 ,. 18 Jaor.. 18 hor.. Da. 16 à. 18 horAl. Menos &08 S'badol RESIDENCIA: - R' a Dllarb

Exclnlivam8nte com Jaora m.r- Il...Mlnela: Ilua I.ncJa.i (;111- Re.idência: Ru Bocala.. lO, Res: Bocaiuva Iii. Shutel 129 _ Telef. 3.288
Atende com Hora Marcada

..... . J).rm�. I - "onel ''1&1 Fone: &"8. Fone: - 11.714. Florianópolis. ' Felipe Schmidt 39 A Salas 3 e 4>

Dental.San!� apolonia ,
ARTHUR ANTO�IO MENEGOTTO

MINlST:f:RIO DA AGRICULTUkA

SERVIÇO FLORESTAL

DELEGACIA )<'LORESTAI·

RE(iIONAL
""CORDO" COM O ESTADO Í)I!.

SJ\.NTA CATARINA
AVISORua: Tiradentes, D.O 20

FLORIANóPOLIS

Viagem com segurança
e rapidez '

SO NOS' CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

BI,PIOO �(SDL-BRASILEIRO»
_Florianópolis - Itaía! - Joinville � Curitiba

I Imobiliária �iDnel 'Danx
Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos

Uma casa a rua Visconde de Ouro Preto

Uma casa a rua Deodoro cj13,50 de frente e 46,60
de fundo.

Uma casa e um lote a Avenida

Estreito

Santa Catarina

Uma casa a rua 14 de Julho
Uma casa de madeira em Barreiros

Duas casas no Morro do Geraldo-Estreito Agência: Rua Deodoro esquinB"da
Rua Tenente Silveira"Duas casas e eum terreno para loteamento no Morro

do Geraldo
Um lote na rua José Caridido da Silva - Estreito

Dois lotes a rua Moura - Estreito
Dois Lotes no Bairro de Fátima - Estreito

Quatro lotes no centro da cidade

Quatro lotes em Londrina - Paraná

Tem' compradores para casas em Florianópolis des-
de cem a quatrocentos mil cruzeiros.

Negócio a dinheiro.

Informações na IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX"

Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - 1° andar Estreito ou

Edificio Ipase andar térreo - Fone 3376 - Flor íarrópolis t '

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

'1
BANCOdeC�f�ITO POPUiARI'I, � AGRICOLA ' I i

,,: ,_ �J�,16,- ". I

f'LORlANOPOLIS - 51'6.. e�l6.rln6._

o ESTADO
Mês de Agôsto

(tarde) - Farmácia Catarinense - Rua

FARMACIA DE PLANTA0
-+-

ADMINISTRAÇÁO
Jiledaçlo e Oficinae, 1 rua COD
selheiro Mafra, n, 1611 'fel. 1022
- ex. Postal' 139.
Diretor: RUBJilN) J.. _AMOS

6 sábado
Trajano.

'

7 domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano
13 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua Tra�

jano.
14 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.
20 sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

Conselheiro Mafra. .

.

21 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse.
lheiro Mafra.

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

28 domingo - Farmácia Nelson - Rua Felipe
Schmidt.

Representallte. :
Representaeões A. S. L'lrA.

Ltda.
Rua 3enaGor })lIIntal, 40 - 1°

andar.
Tel.: 22-5924 -- Rio d. là�.lro.
Rua 16 de Novembro l!2S 6°

andar laIa 611 - São Paulo.

aparelhagem moderna e completa para 41ua\quer exa...

radiolórt"•.
Radlograflaa e radioscopia,.
Pulmões e coração (torax).
Estomago - intestinos e figado (coleclstografla).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
Utero e anexoss Bistero-salpingografla Com Insufla_

ção das trompas para diagnóstico da esteriI;dade.
Radiografias de ossos em geral.

'

Medidas e'1a�as dos diametros da bacia para orl�nt._
çâo do parto (Rádio-pehimetrla).

DI9.rlamente na Materrudade Dr. Oarlos 'Corrü.

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 nvs, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro

Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)
com o terreno 6 x 1.4, preço Cr$ 18.000,00

Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inicio
da estrada do Pantanal (lado da Trindade) preço Cr$
40.000,00,

' , " .

� .tratar com -o Sr. Doralécio Soares ou o Sr. Sílvi
Sonsíní I '

'

1.021 �

2.276
'.147
8.321
'.'.9
0..694
U71
un

Restaurante
.

Hapoli:
RUA Marechal Deódoro II.

•

Em Lages, no sul do Brasíl, O melhor!
Desconto especía; p4l.!'1l oe senhores T1�Jante.,

(LUX
•••••••• '" ••••••••••

Magestic '
.

Metropol :- , .•

La, Porta .

Cacique , .

Central .....•............

Estrela .

Ideal ... ; ....•..•.•..••••
ESTREITO
Disque .. , .........•......

,

MA���T�à�RMO Dr.' Vidal Outra Filho
M Jl: D I C cf ,

ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇAS
CUNICA DE CRIANÇAS

CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DJII' JANI1IR(J
PEDIATRIA NEO-NATAL - LISTÚRBIOS DO R.C••

ADULTOS

I
NASCIDO - ASSISTÊNCIA TECNICA ESPECIALIZADA AO�

Doenças Internas Pt!A\��TUROS - TRATAMENTO r: INAPliJT:tNCIA INFANTil
, CORAÇAO _ FIGADO _

( DE APETITE) - TRAl'A1I11']NTO DA lINURi!SI NO'
• TURNA EM CRIANÇAS II ADOLESCENTES -

I

}:UNS - INTESTINOS PSICOLÓGICOS DA INFANCIA _ .NFi!RMIDAD.S D��T��:�
Tratam'lnto moderno da

CIA DE MANEIRA GIlRáL .

, I CONSULToRIO - FELIPB SCBMIDT 18
SIFILlS CONSULTAS - DAS 2 AS 6 HORAS'

•

ConsultórIo - Rua Victor CONSULTAS C/ HORA MA,RCADA.· FON. 1188

Meirelles 22
RESIDÊNCIA - 't'ENENTE SILVlliRA 110 (I'ON. 11.1\

, , . ATENDE CHAMADOS A DOMICILIO
' �

HOHARIO: _

'

Das 13 às 16 horas.
DR. ANTONIO BATISTA

Telefone: ConsultórIo _ JUNIOR �

3.416 CLLNICA
Rsidência: Rua Jod do

Vale Pereira 158 - 'Praia
da Saudade - Coqueiros.

DR. CLARNO G.
,GALLETTI

- ADVOGADO _

,

RnO. Vitor lIeirelCll, 80.
IONJI: 1.468 - Florianópolb

Dr. Lauro,Daura

ESI'ECIALIUlJA. D.
CRIANÇA!

Conl1llta. dai II á. 11 hor...
Ru" e Cün•. Padre _icuelinko.

12.
DR. MARIO WEN·

DHAUSEN
CLíNICA MÉDICA DI ADULTO

E CRIANÇAS
Consultório - Rua Joio PI

to, 10 - Tel. M. 769.
Con:sultas: Da. 4 àl • Ilo:r-lResidência': Rua I.t.... ,U

nior, 46. Tel. 1l.8U.

ADVOGADOS
DR. JOS:8: MEDEIROS

VIEIRA-
- ADVOGADO

�aixa Postal 160 - Itaja!
Santa Catsrina.

DR. ANTONIO GOMI1S DE
ALMEIDA
ADVOGADO

Eaeritó-rio 8 Reaiúnci.,
Av. Hercilio Luz, 11
Tele!one: 1146.

Clinica Geral
Especialista em moléstias d� Senhoras e vias urid

rias .

Cura ndical das Lnfecções aa-udas e cronicas, d
aparelho genito·urinário -em 51mbos os s,exos.

Doenças do aparelho Digestivo e do sistema 1\8rvO'
Horário! 10� ás 12 e 2lh ás Ó.
Consultório: R. TiradeJrtes, 12 - 10, Andar - Fone

3246 - ,

Residencia: R. Lacerda Coutinno,
tlo Espanha) - Fone: 3248.

18 ' , (Chácar

....,._----�._"-----

Lavando com Sabão

\'-irgem ES]Jeciandade
da Cla. ,'IEIZIL IN'DDSIBI1L-Jolovllle8 (lnarcaWreolstrada)

���_�_�
'

__
e_c_o_D_�_m�a�e�m��e�D�� �

,----

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"

rpaleslra do Ora Zaoy Gonzaga, no
pragrama a Voz· da.lliança'

Social-Trabalhísta
,c•.

MOLÉSTIAS da 8EXIGA- -,
A irritação intolerável e os ardores .. )Ilp,:oduZidos pelos distúrbios da bexiga.

,�-'

:';.'
sao frequentemente a origem do '

.

mal-estar geral. Sendo ii bexiga a
'

porta de saída das substâncias ·.tóxicas
e -ímpurezas que os rins' separam, do
sangue. sofre-se dores cruciantes
devido a'constante passaqerrrde tais��
substâncias por êste delicadO"órgão.,,,.�--'-_II!!!"'I�

• ,fstes males e o exa- $.:;;;,�
-

� __

Em vidros de 40 gerado desejo de aliviar ���
e 100 pílulas a bexiga: devem ser com,

,,_

/�,
batidos. tomando. ainda hoje. as Pilulas De .Witt. Sua açd()
calmante e entisétlca, faz-se s�ntjr logo na bexiga, nos rins e'

em todas as vlasurinértas. As PílulasDe Witt são fabrica.
d:1s.e�pecialmente para 35 doenças dos Rins e da Bexiga.

o Departamento Feminin::> lia Rosa Silva.
"Alice da Costa Vaz" do Par- 4a Tesoureira - Sra. Que,
tido Social Democrático do :ida Borges.
Estreito, que' tantos serviço; Oradora - $rta. Maria
prestou na campanha eleito- Barreiros:
ral do ano passado, colabo- Departamento Social
rando de maneira decisiva D,iretora '- Sra. Amélia Bi-
na vitória dos candidatos da anchini Teive.

Aliança Social Trabalhista, Membros - Sras. Walda
acaba de eleger sua nova di, Freitas; Tereza Bianchini

retoria, que ficou assim cons- Migliori, Cacilda Mey�r, Adi·
tituida: lia Amorim, Maria Dias,
Presidentes de Honra -o Francisca Gil R03a, Matilde

'Senhoras Otilia Miranda da Fortkamp, Ninfa Vieira, Ira
Cruz, Ltüza Peluso Lehnkuhl, cerna Kalfetz, Perci Kalfetz,
Solita Vieira Lidia Daux Ligia Vargas Coutinhõ, M:l
Zilcla

.

da Co ..:;ta Lino, 'Ivanf ria Izabel Machado, ,Nelsa
Queiroz Cherem alivia Bar- Barreh'os, Francisca' Rosa
reto, Noemia G�vaerd e Flá- Cabral, Edi Rosa, Maria Amá
via Vieira.' lia Cunha, Liberii1a Azevedo,
Presidente _ Senhora Ma- Ol!ga Vieira da Silva, Ioná

ria \Cruz (reeleitài. Rosa Silva, Judite Rosa Sch-
la Vice-Presidente _ Srta. neider.

Daura da Costa Vaz, (reelei- Dep�rtalnento de publicidade
tal. Diretora - Srta. Elza Ro-
2a Vice-Presidente -:_ Sra. cha.

NorlUa Pacheco; , Membros - srtás. Arina
3a Vice-Presidente _ Sra. Heddy Rosa, Iélva Maria ·de

Beatriz Galotte P. Amin. Senna Castro, Erica Schlem-
4a Vice-P.residente _ Sra, per, Maurina Rocha, Terezi-

Madalena Bianchini.· nha vàz Sepetiba, Ondlmira
Becl'etária Geral' Sra. Amorim, Miriâl1'! Amorim, Li-

�aria Helena Camargo Ré- goia Silva, Nair Rodrigues Ri
gl.�. ta, Teres" Aparecida Vieii'á, exma. esppsa, o dr. Osmar

Os'marina Machado, o'rrandi- Cunha e. exma. espôsa, depu
na Machado, Maria Mariene fados Alfl'e?o Cherem e Osní

I
Rosa Cabral, Perene Mari,a Régis, as pl'(}sidentes de Co

Kalfetz, Iraní Silia KaLfetz, l}1ités Femininos de Florianó
Ma- Maria Luisa ele OliveÍl'a, Ce- polis, Agronômica, Canasvi

-cHia Gevaerd, Marlene Ge- ·ei-as, Sª,co dos Limões, Nova
Ali- vaerd e Amélia Souza.. ' Tre�tô, Coloninha 'e Santo

Posse Antônio. Serão convidad03,
Sra. A posse da nova diretoria também, os Presidentes de

.

está marcada para"a próxi- tÔdas,.as Alas. Moças do PSD .

Ninguém l�va a sério, a alguns ·não convencem a to

bJic.idade lacerdista, quan- I dos, pois. a UDN, que bata

�� divulga supostas ades?es, lhára pela .redeinoératização
de elementos do PSD ou do .do país e 'af'ínal , atingira o

pTB à candidatura neo-ínte-
I
poder, não poderia transigir

-ralista. E Íünguém o leva a -tão desastrosamente, ao pon- CORDIAIS CUMPRIMEN� precisar de auxílio gover- que, Itajaí, ·1'.�jücas, Itupo-
;ério, porque não. há nín- to de suicidar-se para levar TOS RÁDIO-OUVINTES. namental. tanga, Ararangüá; Tubarão,
'uém, sob os céus. de Santa a têrmo a vontade unípessoal Dependesse do atual De-

.

São Joaquim, Bom Retiro,
�atarina, que não esteja ca- do Governador udenista. Ocupo o microfone da Rá- tentar do Poder, o p,.S.D. te- .roaçaba, Herval d'Oeste,

pacitado' de. que essa f�e�te Enquanto essas complica- dia Guarújá, por gentileza ria naurragadu porque, nês- Campos Novos; Capinzal,
·

que se apelIdou democráticn, ções embaraçam os frentis- dos dirigentes do programa ses últimos anos os homens Concórdia, Seara, e Xaxim,

nem é frente, nem é demo- tas, que não tem argumentos ."ALIANCA SOCIAL TRA-. que tiveram corragem de in- a lêm de outr'oà "que não se

I BALHIS'fA.", 'a' f im de dar' f il
. .

it 't d' dcrática. .para c areal' o caso, ocorre gressar em suas' I eiras, SUJel aram a von a e os

Sabe-se que das composí- exatamente o contrário nas minha opinião a respeito do com exceção, apenas, de al- pseudo-pessêpistas que se

cóes partidárias para a elei- unidas e fortes fileiras da panorama político que em- guris que se acobertam sob servem .do partido em bene-

bão dos Prefeitos de vários Aliança Social 'I'rabalhista.0 polga o povo catarinense. sua legenda com fins escu- fício próprio.
;uunicípios importantes do coesa e combativa em tôrno Não.. pertenço, própria- sos, foram vítimas de vis Engan:am-se' os que pen

Estado, saiu a mais estron- elos seus eminentes candída- mente, 'a essa corrente de perseguições e' vínditas pes� sam [ungir-nos à canga.

dosa decepção para o situa- tos," engenheiro Francisco opinião que congrega em soais de udenistas, nos vá- 'Vendam o P. S. P. por trin

cionismo,)' que já não conta Benjamin Gallotti para GO-I seus quadros a maioria do rios municípios catar inen- ta dinheiros, mas, saibam

com o apôio de consideráveis vernador e dr. 'José de

Mira'�-I eleitorado Barriga Verde, ses. que a conc iência livre do

contingentes eleitorais. A da Ramos, para Vice-Gover- sob a orientação segura de Mas, não será destá vez que eleitorado' pessêpista não JUIZO DE DIREITO DA 4a. Línnares, nrasnerro, casauo,
frente, queiram ou não quei- nadar. I �lma plêiade de homn es o ,PSP irá de grata. Lá-está- entrará na transação. VARA - FEITOS DA FA- cesiderite s

ã

rua Rui Barba

ram, cenJessem ou não o Democratas cem p.or cento, Ilustres, da envergadura mo- rá no momento oportuno, a Seguiremos' nosso desti- ZENDA PúBLICA DA CO- .a, 63, nesta Capital e dos

confe§sem os lacerdistas, es- leais na campanha como :J ralde Nerêu e Saulo Ramos. maioria dos pessêpistas, :10 fiéis ao Chefe Nacional MARCA DE FLORIANó· onfrontantes, na forma e

'tá' sériamente fracionada, serão no exercício, do poder, I Na última competição reagindo contra os que pre- do Partido, disposto a con- POLIS :ob as penas da Lei. Nestas
desarticulada, irremediável- representam êles correntes' eleitoral integrei a chapa tendem solapar a unidade quistar vossos laureia no ondições, requer à v. excía.

mente fendida. Nada mais a de' opinião nem conhecidas, de deputados, estaduais na partidária, em J:íenefício de campo político. Edital de citação com o pra- que, na forma do. artig6 455
consertará. E isso é compre- com raizes nas mais justas legel�a do Partido Social candidatos cujas' idéias Ade- Confiamos no triunfo fi- zo de trinta (30) dias ! seguintes do Código de

·

ensível: o sr. Lacerda, antes aspirações do povo, sem dis= Progressista, no qual in- mar de Barros depudia e nal. Aquela luminosida-de -'recesso Civil, se proceda
ele ser o .candídato de um 110- farces, sem prudentes reser- gressei à convite do CeI 1..0" condena. ,lue surge diante de nós, EDITAL .m dia, hora e lugar desig-
meJU, já era' o candidato dê vas, .sem tergiversações. Fa- pes Vieira} figura respeitá- De minha parte' tracei a lr- brilhante e viva,

é

.o clarão lados, com a presença do'

si mesmo ... Impôs-se de tal lando a linguagem do povo; vel no cenário político do nha a segui)' no pleito suces-' da nossa vitória que se avi- O doutor Manoel Barbosa ligno representante, do Mi-
mado ao Governador, que.ês- ,

os ilustres candidatos- da Ali- Estado" em, quem admirava sório estadllÍal. Ao meu lado, .inha, desdobrando a estra- de Lacerda, Juiz' de Direito .ristêrfo Público, a justifica
te não hesitou em contrariar

I
ança Social Trabalhista di- o p��sado, l:etilíneo, o alto Itenho certeza, virá, o pugilo ela P01�. onde o povo marcha da 4a. Vara - Feitos da Fa- . tão initio litis, com o depoi

o' próprio partido, para 1n- : zem o 'que pensam e o povc �sptnto CIVICO que lhe nor- de amigos que desinteressa- em direção
.

ao Palácio do zen da ' Pública da Comarca menta das. testemunhas aci
correr, concientemente ou' os compreende e. apóia, por eava a -conduta na vida pú- damente sufragou meu no- Govêrno, para ali implantar de Florianópolis, Capital do ma arroladas, feito o que,
displicentemente, no ímpa- que neles, reconhece síncerí- blica e '0 seu idealismo acri- me, a 3 de outubro passado. ') regime de austeridade que Estado de Santa Catarina, julgue x. exc ia. a justifica-
triótico equívoco de preten- dade e .espírito verdadeira- .oiado em principias de- pu- Uniremos nossos esforços todos almejamos. na forma da Lei, etc. ;ão, mandando citar pesso-
der transferir o cargo a co- mente democrático. reza democrática. 1.10 dos 'pessêpistas que' não Mftrchai, conosco, pes- Faz saber aos que o pre- .1lmente', os confrontantes,
nhecido adversário de .todos ,Catarinenses!' Daixemo: Se flO1' um lado encontrei ::omungam das idéi'as exó- �êpistas dos diversos qua- 3e,nte editál de citação com l'esidentes nas visinhanças
os demais partidos, porque é que os adversários do PSD ( lwquêle insigne Militar as ticas ,dos candidatos da cha- drantes do Estado. Marchai o pTazo de trinta (30) dias do imóvel, bem como o re

na verdade adversário da de- do PTB hostnizem, como qui· .[uâlidades que o .eng-rande- mada Frente Democrática. conosco - sou eu, agora, virem, ou dêle conhecimento presentante do Ministério
mocracia·. serem, os' nomes recomenda· ::iam no meu conceito, de- Ja'mais emprestareJ'hos qi1em o concita � CeI Lopes tiverem que, por parte de Público e o Domínio da Uni-
Tem�se comentado muito, dos ao.nosso 'sufrágio pela j{ '.::epcionou-me a atmosfera lÓSSO apoio a e�se acerto Vieira, porque nossa causa, Zerbi Lins, na ação de usu,.. ão para contestarem a pl'e-

.

nns rodas políticas/ essa ati- vitoriosa Aliança Social Tr�, :ré desconfiança que medl:a- JOlítico, quando é certo que .'Llém ·de justa,- visa a gran- capiiio, que requereu pe-ran- sente usucapião no prazo da
tude elo sr. Irineu Bornhau- balhista! Continuemos sere· la no 'seio do partido, onde )s seus mentores, sequiosos deza de Santa; Catarina, com Ce êste Juizo; lhe foi dirigi- Lei, -prosseguin do-se até 'fi
sen, que, não pócle ser escla- nos, trabalhando sem esmo" ,l desTljIedida ambição de pe- .Ie Poder e· Homarias nãp Gàllotti e'Miranda e a sal- .la a petição do teor seguin- nal' sen terrça e execução, ca

recida. Houve contra ela for- t'ecimentos, porque todos o.' queno grupo co,locado nos ;itubeam lanç-ar .mão da in- vação do Brasil com' Ade- te: Exmo. sr. dr. Juiz' de Di- mo de díreito. Dá-se à causa

te reação, ostensivamente ex- homel1s de aspirações demo, postos de mando, tentava ,ídia, engôdo e vileza, para mar de Barros.
.

['eito da 4a. \rara desta Ca- o v"alor de Cr$ 2.100,00 (çlois
posta através da inlpnmsa e' cráticas e de sentimentos li transformar a'magnifica es- \acrificar a dignidade do pital. Diz Zerbi Lins, brasi- mil e cem cruzeiros). N. T.
do rádio udenistas. A irredu- �ados aos do povo estarão co Tutura partidária, em viga .>artido e o seu passado de QU'ARTOS I.eiro, solteiro, . engenheiro, P. D.· (Sôbre estanipHhas es-

•

tibiltdade do Governador, que 'lasco, pertençam a que fac, 1e atrimo a outro partido utas. domiciliado e residente nes- taduais no valor de três cru-

feriu de morte o próprio par- -iãO' pertencerem, para' vota' Iúe, a despeito de represen-' ."Formaremos na glol(iosa ,Aluga-se para senhóras'e ta Capital, à Avenida Trom- zeiros, inclusive a respecti-
/

tido pelo qual se elegêra há' bp sass�Ja�u! SO�rB so mo: ;ar o Podel� Público, des- A.liança Social Trabalhista, moças na Av. Trompowsky, powsky, 48, por seu procurá- Ia taxa' de 'Saúde Pública
cinco anos, deve ter pl'ofun-' Estado e da ordem .social ( noronava-se sob o pêso ide 010, Gallotti e Miranda Rí!- 44. dor abaixo assinado, inséri- :<";stadüal). Florianópolis, 14
das causas, que não há qpel'Q_ política de Santa Catarim: luatro anos de erros e'des- .nos, homens que encar- co na Ordem dos Advogados :le julho de 1955. (Assina-
penétre. Os que fa:(lem a cam- 1103 c.'1ndidatos da Aliançr mandos administrativos e fam, no momento, o verda- A ANIÉRICA LATINA de» Brasil, secção, de SanfJl :lo) Geraldo Gan1a Sa1les.
panha com o sr. Lacerda não Social Trabalhista! Para a.' 90líticos. Jeiro espírito cla's massas,; DEVE AUMENTAR A Catai�ina, sob número '574, 8m a dita' petição foi profe-
gostam de pensar nisso, por- LU'nas, com Francisco Ben.t::t A reagão pronta e fulmi- ;entem os seus à..nceiós mais _

" �Qm es.,úitório. nesta. cidade 'ido o ,.,se.guinte,desn",acho: A.
que na,ua mais pretend>em do min"vGallotti � Jõsé'de' Mi lante da' maioria absoluta n'é�entes e- p-r��etem' Jus-'

' ..

PRODUÇAO DR à 'rua Trajano número 1, 40 )esigne o Sr: Esâi;ão dia,'e
que prorrogar o atual estado ,'anda Ramos! dos Diretórios da Agremia- ;iça, A<ltniismo, Trabal�o, ...___ PAPEL ,mdar, que por si e por seus lOra para a ,iu'stificação, ci-
de coisas e parece que � cal1- �ão, fez com que os pessê- Ordem, divIsa que cO)lJlubs- NOVA IORQUE� 24 (U. PJ ,mtecessores possue há mais entes as partes. Florianópo-
didato' frentista se c'.ompro- (Lido no proOoTama "A, Vo,', pistas pudessem Se apresen- tanCI'a todas as r'eI'vl'ndl'cn-<; 1 t' t (°0) a l' 'Ir::: d'

.

Ih d 1955• a-
_ O jornal '''fhe New YOl'k c e nn a ú anos, ma.ns IS, ;) e JU ô e .

meteu nesse sentido. Mas J,- da Aliança Social Trabalhis- ,ar ao eleitorado, no último <ões populares. Homens pú- 'rimes" referiu-se, hoje, ao e pacificamente, sem inter- (Ass.) Manoel Lacerda. Sen
contece que as ainbiçõe de ta"). )leito. com a mesma alti- blicbs de invejável feito mo- ponto de vista da Comissão mpção, nem oposiç�o, uma tença: Vistos; etc. Julgo por

.'ez de g'estos e atitudes-que ral, imun� ás calúnias, aos Economica, no sentido de que área de tenas, com 3.800m2 sentença a justificação de
que cai'acterizam a perso- insultos soezes, com os a América Latina deverá fo- (três mil e oitocentos me- fls. e fls., em que é justifi
lalidade do seu grande Che- quais seus adversários ten- mental' a sua indústria no trDs quadrados), situada no cante Zerbi Lins, afim de

DEPARTAMENTO FEMININO "ALICE Ee Ademar de Barros. tam
.

ofuscar os ll1umeros papeL Um relatório /foi pre- lugar Retiro, distrito da La- que produza os seus devidos
Novamente, hoje, ás ·vés- 9redicados, que lhes enalte- 'parado por um' grupo de téc- g'ôa, nesta Comarca, medin- e legais efeitos.. Expeça-se

DA COSTA VAZ" DO 'PCD' DO peras da sucessão estadual, cem. a personalidade e o ca- nicas que,1 no ano passado, do lOO,00m2 (cem metros) mandado de citação aos con-

J ') mesmo grupo, com propó- ráter. esteve reunido em. Buenos de frente por' 38,00 (trinta fina:n.tes do imóvel em ques-

ESTREITO'
,itos subalte'rnos, manobra

.

Gom Francisco. Gallotti. e Aires. Suas conclusões serão � oito) rnetros de fundos, fa- o:ão, bem como foto Diret.or do

,

'� , .",
], socata, prqcurando con- Miranda Ramos, Santa Cata- apresentadas na Conferênchl �endo frente ao Norte com Serviço. do Patrimônió <la

ELEITA SUA NOVA DIRE-
_
la Tesoureü:a � Srta. Ma

verter o partido em cauda- dna reencontrará o caminho ela Comissão Economica para :eúa'tl do requerente e fun-. União e do dr. Promotor PÚ-
,

ria dos Pa.2sos Pereira.
tário de candidato integra- do Bem Estar Soc'iaL Sai- a América Latina das Nações dos ao Sul com Francisco blico, na qualidade de re

'ista convfto, que se preva- l'emos desta fase' de retro- UnI'das (CE'PALl, qlle �e José Florii1do, limitando-se presentante da Faze,nda do
2a Tesoureira -:: Srt,a. Dul -

ce Maria da Silva.
',ece das prerrogativas cons- . cesso administrativo, para inaugura em Bogotá, a 29 do a Leste com Francisco Mag- Estado e do Ministério PÚ-

3a Tesoureira _ Sra. Amá- citucionais,para espargir no ocuparmos o lugar de desta- corrente. no Vieira, e a Oeste com blico, para todos contesta-
leio das m�ssas', idéias con- que que, sempre, nos coube O relatório diz que devido Francisco Antônio' da Cruz. ['em o pedido, querendo, no
trárias aos nossos sentimen- 'la Federação. ;' ao crescimento, "dinâmico" E' principio de direito que prazo da Lei. Outrossim, ci-
tas de povo livre e indepen- E nós, pessêpistas, discor- da economia latino�america- aquele que, por trinta anos, tém�se por edital com praZo.
dente. dantes da linha partidária, na e o consumo cada vez senLÍnterrupção, nem oposi- de 30 dias os interessados
A subserviência do aludi-

I que também .lutamos pela maior do papel de jornal e ção, possuir, como seu, por inc'ertos, citaç'ão essa que
do grupo ás hostes do Go- recuperação moral e. políti- de outras espécies, estas re- si e seus antecessores, um· d�verá ser feita na confor- �

vêrno, foi miseravelmente
ca do Estado, sei1timos au- publicas devem iniciar a pro- imóvel, adquirir-lhe-á ó do- midade cOlll o artigo 455 e

paga com uma Sécretaria de mentrl'í' o entusiasmo cívico dução de papel em maior es� I mínio, independente de títu- § IOdo CódigO,,,de Proce�so
Estado, na qual o titular, ao lado de Gallotti e Miran- cala. Os latino-americanos 110 e bôa fé, ,que,

em tal cas·o C�vil.. Custas àfinal._-F;loriadeputado do·P.S.P., não tem da sem esquecermo-nos' da precisarão de 2:7,OO.OqO tone- se presumem, podendo r�- llopohs, 16 de agosto de
) direito de nomear qual- figura ímpar de Ademar. ladas de papel para o

an81 querer
ao Juiz que assim o 1955. (Assinado) Manoel

[ueI' companheiro, nem si- Temos consciência da res- que vem e, ao mesmo tempo, declare por sentença a qual Barbosa de Lacerda. E, pa
:),uel' para simples. Inspeto- ponsabiUdade que assumi- os países exportadores preci- J

lhe. ser�i:á 'de títul.o para a ,'.ra que chegue ao conheci
:ia de Quarteirão: Poude, mos. Não tememos denun-I

sarão de mais, Desta fOl'lln, I' transcnçao
no regIstro de.menta de todos, mandou ex

linda, o snr. Góvernador r.iar ao povo catari�ense, os dim!nuirá a ciuantida�e dis,- . imóveis (CÓ� .. i?ivil: art�. I pe�!r o,�.resente edital; que
Jremiar' outro pessêpista processos fraudulentos da pomvel para exportaçao. 5?0 e �52J. Nao. h�, pOlS, du- I

sela afIxado. 1;0 lugaI, do
lue lÍle é obediente e presti- direção do Partido Social O relatório sugere que se VIda sobre os dIrmtos do re- cost�lme e pubhc�do na. for
moso, colocando-o na As- Progl�essista. útilizados pa- poderão usar de diferentes querente ql1e há mais de:ma da Lei. 'Dado e passado
.sembléia Legislativa á ser-,

ea consecução de objetivos ,l'ecui:sos para fabricação da trinta anos ocupa ° aludido nesta cidade, de Florianópo
viço exclusivo dos interês- ilícitos. Tencionam os que papel na Améi'ica Latina, in- tt;\rreno. �equer, seja, op.or- Lis, aüs vinte dias ,do mês
ses da União Democrática

se fizeram "donos" da nos- clusive o bag'aço e a palh;c. tunamente, com ciência dos de agôsto do ano de mil no
Nacional.

sa entidade politica, p�'omo- Será necessária a invers�o de interessados, tomado os de- vecentos' � �Íl;coenta e cin
Infimo o prêço pago pelo ver intervenção nos diretó- 50 milhões' de dolares para; I

poimentos das testemunlias co. Eu, �lnJClUS G�mzaga,
Govêrno, em troca do aparo rios que lhes embargar os ,produzir as toneladas de pa- Fra�ci�co Magno �ieira, �scrivão, o subscreyí. (As
de toda uma entidade que se

passos, entregando-üs a ele- pel para consumo no ano I braSIleIro, casado, l\eSIdente smado) Manoel Barbosa de
fortaleceu no Estado, sem mentos reconhecidamente próximo, mas se forem feitos 'nesta Capital, ,podendo ser Lacerda, Juiz de Direito da

,

udeno-perrepistas.. Tais a- planos cuidadosos e sôbre! citado na Biblioféca Públi- 4a. Var'a', Confere com o óri-
.......................

rneaças' pairam sôbre os bases sadias, será possível ca, situada à rua Trajano, ginal. O EsC'!'ivão: Vinicius

'ma 3a. feira, àS,20 horas, no diretórios de Joinvile, Brus- conseguir o capital exigido. nesta Capital;' e :Elmman.lJel Gonzaga ..

Cine Império do Estreito, de
vendo comparecer a essa

magnifica sessão cívica, o dr.
Ad.erbal Ran10s da Silva e

•

TORIA

Posse na próxima 3a. feira

R
la Secretári� - Sra .. Maria
osa Senna.

.

'

2a Secretária _ Sra ..Alai\ip <:!r '

I'
.

'

. , ',oc.ll'C a Amorim.
·

3a Secretária _ Sra'
l'Ia ••

.

.
de Souza .Batista.

.4a Secretária _ Sra.
lHa Ferré'ira da Silva.
Tesoureira Geral

�llIanda Mala. .

.

",.�

AVENTU,RAS DO ZE-MUT,RETA

,
.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



4 Florianópolis, Sexta-feira, 26 de Agôsto de 1955 'O ESTADO

·17- a-niversárlo
/do Bocaiuva

,
Atendendo a um convite,

fomos sábado, último até à
se'de do Bocaíuva Esporte
Club.
Naquele dia o Bocaiuva:

comemorava 17 anos de
existência. Suas, festivída,
des culminaram com um
lauto banquete em sua séde
social, onde seus dirigen
tes maximos, juntamente
com a presença de repre
sentantes de outros clubes,
festejaram jubilosamente a
feliz data, mostrando ple
namente seus entusiasmos,
interesse e torça de venta,
de.. formando um' conjunto
de dirigentes, 'brilhantes e

de indiscutível' capacidade
à testa do simpático Bocaiu,

"'8u;(e,i�OR$e. X,' aua�aftí i�::��;f�:!f�����f':�
O AlVL·NEGRO 'E O,"BUGRE" SERÃO OS PROTAGONISTAS DO EMBATE -OE DOMI'NGO,' NO ESTADIO DA F.C.F" EM ����a'G�a�e;,o ���to�a:��;�'l�

,', -

-; i CONTINUACAO AO CERTAME CITADINO DE, PROFISsíONAIS
-

r�:��: ,�f������Squec�:���
, I ,.'

" I.
,

.

" I almente nos apresentaram a.

',. I' -
.

-

- , "

...

.

.•. <Lm.".,...,�� R ....... � .....-"',.,••.0 ."4�,,,,��" sede atual, relatando-nos fa-.� 11il.::õI.,&,--��e 1iii·_�fIi,J'i.;r"'_�Ib��..III.p.a.."a.w.g clli.""�"'.·""a.a...u...�� w � �_...a.p.WJl".��rt:JI1.�*·A�..flJw!"f/IV.J-��.�- - iii -

�..
1::0

I t 1,
.-_

"'PARABtN,S, BAR�'IGA-VERDEJ .1 '.',
NOTlCIARIO DA F. A. c." .

- Gran�e· vitori� do IqOu�'a�i:��u;:g::r:E;�.�u�:Os desportos Plorienopo-j as musas do desportos, e� I -
.

"

I clonado paulista I futebol não estar, no momen-

�itauos ti�er�� n� data ?e tr�tu�ando .

no cO�J.unto, RESOLUÇAO, DO CON,SE- "Praça 1�, �e Novem�r�, Se e
. �,. to, à altura de poder con-ontem, signíf'ícatívo re�ls-, também lOCaIS .d� �uslcas e I LHO TÉCNICO

i
(lado do Palácio do Govêr-

MONT/EVIDEU; 24 guaio. Finalmente, no, últi- correr aos títulos supremostro, pois a, �esma� assl�a- '�� teatro, po��b�ht}mdo as: I
DEPARTAMENT<? DE ��), .

.
, Grande tarde es�ortiva vi-, mo. insta�te ,da peleja, o� ,do fl�teboJ, de Santa Catari-

l�u a ef��lende d�, Associa- Sl.r" no mesmo reCl�to :�u
. o' BASQPETEBOL,. (:laça, 15, ,de, Novembro veu ôntem a carpItal. uru- mais exatamente ,os 45 mi-

I
na.m ao deixa de ter nas pes-çao.�tleüca Ba_rnga ,�erd.e I n\oes de: esporte ,e reunJq.es, -i '-:-,� C_onselh� !eclllco ,fr ente a Catedral Metro-

,gqaia, quando o seleciona- nutos da etapa final, Vas-
I
soas de. seus dir-igentes,que completou seu 16 . am- de arte e tambem de re-

I
da

.

Federação �tletlc,a Ca- politana), -do paulista' de, futebol en- concelos marcou o ponto da membros. capacitados paraversário de fundação. -

cl:elOs. - I �annense, -e rel�:udo onten�, Praça 15 'de Novembro
frenton amistosamente 'uma vitória. I organizar uma equipe que/

A conc�pção geral de l\�S- Cl·� ,! fama.' que_aureola o i resolve� confirmar �� 'da- lado da, Pref�itura Municí-
seleção oriental representa- C.êr�a de 20 mil pessoas I,possa conquistar as glórias'80 povo, e de que �,Assocla- Barriga Verde, ,1l�0 lhe vem tas de ;(,7 e .28 �o corrente, pa l)

. ''':''', ' da pela retaguarda do Na- assistiram ao encontro, ten-I do futebol.ção Atlética B�rr.l.ga Verde 3?ment� das glol'l�s despür: para a r�ahzaçao do

cam:1 Rua !Irad:g_�t��' .

_

cional e o ataque. do Penaro!. do re�dido a importâll(.:i� de I D,eixamos aqui ruais. umaconforme o proprro nome uvas. onde cons�grüu-se co peonato Estadual de. Bas
, �vel1lda Hercil io Luz (Es

� Alardeando mkIOr entendi- 28 mil pesos. Na próxima vez os nossos agradecírnen-indica,.é ent,.id�de eXclusiva-In.lü. pio,neiro de várias moda- queteb,ól ,para adultos: ten- tac!1O da" F. Â: C:)
,

'.

mente o, "scratch" bandei- quinta-fei�'a, à t�rd�, .volta-. I tos pela gentil maneira com
me�te desportiva e, qu�n?o ,l.dade;; de esporte

=,
amado- d,0'pOI sede esta Capital. As 15,00, h�,l as. ,. rante levou a melhor por rão os dOIS advéraários ao I que 110S receberam, promete-mUlto em plano secundarIo, I t'ls�a, e o�d�, tambem, con- �� - Tendo em .�ls�a o Conce,ntrufao, no Est'ádIO

1 �x O, goal obtido nos últi- Centenário. Dessa' vez
i
o' mos voltar em Q.utra 'opor-

__c�llta c�m,ltpt, setor recr�a- ! qUl�tOU varIOS, �ampeonatos I
OfICIO ?�tado de 8 �l�lm,o, da F. A. C., «

mos instante's da contenda. "scratch" uruguaio estará I tunidade. '

tIvo. lIa total ,engano nes- e VIce-campeonatos. No se- do Atletlco C�ube IcarUl, da Hino Nacional
Durante a primeira etapa, representado pela defensiva , _

se juizo. O Ba1;,r!ga:, Verd� 'tür
.

de arte também es- �idade çl.e}taJaí, e conforme Juramento do Atléta
o quadro uruguaio ,forçou do Penarol e o ataque do . (

te,ri1 cuidado, "e <:�!da c�m." �)J;alOu-se as famosas ter- ll1formaçoes prestadas pela Às 16,00 horàs:
algumas vezes ,o último re- Nacional. EM MARCO O'a!i�idades art}sti.cas,"::e !-ite-' túli�s de. sexta-feiras que Liga Itaj�l.iense ,d� .

Despo,r- 10 jogo: Bandeirante x
duto, ,dos palllistas, obrigan-

, .

'\
"

,

ranas q.ue es�ao �ntegradas atral.ram para o Clube, das, tos, ,pel� I,mposs!blhdad�;�a Palmeiras' (juvenil) ,do 'o arqueiro Gilmar a rea- ,Os dois .quadros estIve- CAMPEON A TCna. s�la. orgamzaçao desde o avenIdas d�c�amadoras, can- -re-nhzaçao d? �,G_�mPc�?:n�� r, 20 jogo:. 'Palmeiras x

jlizar algumas defesas difí- ram assim Jformados: PAU- , �', A
prmClplO. .

_, l't?,:re.,s.,
mUSlslstas e

hun,�o- Est�.dual de Basqn,��eb?: J,u- Jlimpico -CáO.,ul�os)

I,ceis. Cont�ldo Irão consegui-I LISTAS: .Gilmar; Mauro e

D_RAS'I EIRO. DEA "AABV" nao e exclu- n�ta�, a�ua,l!ores e p�ofls- veml na m.esma' c1d�<.lev,Ie- À� �,O,�OO �h�ias:' ram os "orientais" objeti.- i Alfredo; Djalma / Santos, asivamente de esportes, como sion!l'i�, da ter.r.a ou v�n?os _I :l?lveu realIzar o suprà'11ile�-- D.1 J'?,gO_: ,-,p;��1be �oze .x
J vaI' o seu leve predomínio

I
Baue'r e Roberto; Maurinho,não o é também de Í'ecreios de �ut.r.��,plagas do pals'Jo� ! ;I,on,ado cam,�eo�ato nest� uanod�ll'H�:J.ã���;tJJ)/':t ;,,' .

Inessa estapa. Iniciada a se- Ipojucã,. 41val'O; Vascon,ce- ,ATLETISMOo�r d� artê; é, sjm, um clube quaIS alL:.�mp,r� e��ontra uapItal, nas Ja cltad�s .da 2. Jq�:,qc. ",$' v.a:na �b;.AI gunda .etap� ínos1;rarmn-se .los e Tlte. URUGUAIOS:
.ec�ético que n�sceu sob �m ram uma-·as;'l-stenelU ,cult.a I �as de 2: e 28 do corrente, .x Ohm�Hj.� -'. Iltos2 ,í;

__

) I às bánaeií!a'nte·� 'õas:fa'l1fe�'T�ie'o;;: :'�ini e LeoPú,di;" RIO, ,25. (V: A.) - Foi.
c'IIma de sentIdo edu.caclO- � edu�ada, capaz �e, .aprecI- J untame,1te

\ �om o de; a,dul- DOMIN<?O �. DIA, 28. D_E-I mais dispostos pres�iónan- Gonzales, Bruzzese e Gróla; ,transfel'ldo par a 9, 10 e 11
naI, fundado que fOI _pela .u- e Julgar o v�lor 'llltelec�

I
tos.,' . AGoSTO DE 195!? ,'do constantemente e for- Borges,' Hohberg, Miguez,: de mal4Ço o Campeonato

inf1uência ,�e elem,entos: tual ou artístico daqUeles. 3° - A�rovar a seguinte . Às 9,€)0 horas:
çando o último reduto ,uru- Ambrois' e Escalada.

;

Bra,sileir� de Atletismo, que
; (lUe recem-saldos da Escola I

que, sempre ,em caracter programaçao par::t os, cam- Torneio de Lance Livre
" sera reahzado em Belo Ho.

de Educaçãô Física do Exér- I
cxpontâneo, levaram a sua eopu:t<;ls acima c'referidos: ,(juvenís) •••••�• .._..••_.._....-.-,............_..."._-_...-••••_........._.......-..••-..-_-_.._..-.......- .......... l'izonte. Marcado inicial-

cito, os quais de lá vieram I colaboração. " ÁBADO,,� DIA 27 DE Às 9,3'0 horas: MAIS DUAS EXRRESSIVAS-VITORIAS mente"para 17 de novembro,
impregnados do� s�o idé�i.s I ,Afh'maJldo' übstina(lamen· AGOSTO ,DE 1955 Torneio de Lance Livre foi ,'o certame adiado e�que eram ali estimulado�

I
te' ,e_:;sa �apaddad� de reaH- -' Ás ;14,00 horas: (a'dultos) D'O' BRA'Sll I v!l'tude ,d,as altel�ações Vel?-e que deram como resultado laça0, capaz Ide i"azer com Congresso de Abertura Às 15,00 horas: fICadas ng Trofeu BraSIl.

tt Escola Nacional de Edu-. que um Clube limitado a um (local: Sala de Sessões da Clube Doze x Palmeiras CUCUTA, Colombia, -24 gem de dois tentos para o . A decisão foi tomada ou-

cação Física e grande nú- !·_reduzido nú�ero de sócios .i'. A. C.) -

.

'(juvenil') (United Pressj _ O Brasil Chile. tem, na sede da C. B. D.,
mero de instituições con�ê- ! c de poucas rendas, promo- Às 1_5,00 horas: Às 16,00 horas:

, deu ante-ontem à noite mais! No segundo tempo, porém, onde est�ve reunido o Con-
neres, disseminadas por �o- ! �ll ê prátique atividades Desfile. Palmeiras x Caravana do Llll1 passo fil;me para a con- toi'nou-se bem visível o do- selho Técnico d� Atletismo,
do o País. A "AABV" teve, ! Oi'lerOZas ao, mesmo tempo Loéal,Qe apresentaçã�': Ar (adultos)

, qllista do primeiro campeo- 'H,faio tos juvenis brasi- com a presença dos mem-
pois; como inspiração e oH-I quê' enfrenta os gastos da, :ARGO FAGUNDES' : Florianópolis, 12 de agôs- I

nato sul-americAno de bas- leiros. bros, srs. Oscar Adler,' ceI.
entacão, acentuada fisiono-' construção, da sede 'própria ITINF-RÁRIO:

. to 1e 1955. -". ket-báll juvenil, ao derrotar
'

, NOyA VITORIA DO Fritz Mansó, Alberto Mou-
mia -de educação, totaL Re- que sempre tem crescido, o Rua Felipe Schmidt Nilton-Pereitá - Secretá,rio a equipe do Chile por 61 a BRASIL fin'ho e José Júlio Moreira
cende li ,influência Grega, Barrig'a Velide, além d:as 50. ílOGO'TA' ,23 � O Brasil Queirós, o vice-presidente
daquela Grécia Gloriosa que atividades desportivas e cuI- ...........,._.�--.,.._-..........N�_�...........

O encontro, que teve 'derrotou o Equador por da C.- B. D., sr. JQ_ão Cor-
irmanava as mus�s ao� ��s- i tUl'ai� já eÍwmer'adas, tem

OSNI CONfiRMOU:. FOI
grandés momentos de em0- ! 57X40 no 10.0 jQgq de adul- re.ia da Costa,. o técnico Don

port-os e ambos a rehglao,' mantIdo semanalmenteos, ção ao terminar o 'primeiro I tos do C�mpeonato Sul-Ame� Kmzle, e os srs. Manuel Sal-
completando assim a trilo- :s�us sarâus dançantes e pro- • temPõ, mas decaiu visivel- ricano 'de Basket-ball,. em vador, represéntante da Fe-
gia de uma educação pel' movido excursões de re- PEN,AlTY MESMO'. mente na segunda parte, partida ap@.llasaceitávelco-deraçãoAtléticaRioG:ran-feita porque total __, F.ísica-

I
creio.", d�ixou�o Brasil invicto e 21, mo qu'alidade. dense e Francisco Cantiza-'

Intelectual-Moral, ou 'seja I Por essas razões se faz o O tão discutido lance do Mas, Lázaro Bartolomeu, frente na tabela, em melhor Os brasileiros durante a no, presidente da Federaçao
Corpo-Mente-Espírito. Essa "Barriga Verde merecedor lenalty de domingo, COIlL cuja honestidade nunca pu- posição que os outros ) ov� maior parte do encontro uti- I Metropolitana de Atletismo.
preocupação do !J�rriga I das simpatias dos C�tari- que o Avaí conseguiu furar zemos em dúvida, acabllo,,' de participantes.

,

lízaram seus suplentes, de-' Os result�d.?s do C.a�peo-·Verde no, seu premltlvo eg- llen!?eS e do, reconheclmen- Jelft segunda 'vez a defesa sair do aperto, graças às '-, O 'Bl;asil, com cinco vito- pois ,de terem assegurado o nato _BrasIleIro servlrao de
tatuto, subsistiu em todos' Lo dos. flürianopolitanos que avaiana, constituiu para declara'ções do valoroso e rias, demonstrou �possuir, a . tl'iunfo coIp. que os adversá- ! base para a composiç·ão da
.,ps ,qu� �..!1ltera:t;am . .-<�omo � �Iav�l:ã? de fazer justiça, muitos uma ,dúvida., O ár-

I sincero médio Osní a uma equipe mais coordenadâ � de
I
rios o pusessem em xequ,e. I equip: brasileira

.

que' dis
.

,nos ?"lll_?SlOS, d�,,,;Çt;ecÜ'� o ,�restIglando como mer,ece ;itro Láz�ro Bartolomeu' eínlssora
. l'()ial� _d�ndo �o:'- melhor ,qua�idade �e jô�o. I O segundo tempo �Ol ,a p�ta�'a o Sull:!-�encano, �m"

Bll�rr�g� yer?e ;na,
O' <fez d.o 1 e�se G,h}be que",tem l.utado !arantiu que viu Osni tocai' mal confIr�,açao 'a declSao As cv":o' partIdas. Joga-

. melhor parte do

'n:a�cht'l S�ntIago, no mes de março
s�u. gmaslO a.pena;s um �l- I S?, .� ;so.t�m . c��qUlstado bola com a mão dentro "da do referé.

I
das aLe agtJra

. d�monSb-�-.1 qu�ndo o te.am braSIleIrO, vIl).douro. ,

nasw' desportl�� _ �!'!:�mu 'slgmflc!l!l:�� ::!�� v.
área perigosa e àssim não Foi pen·alrty mesmo!' t'rUil/uma superIOrIdade VI-' mUlto superIor, dobrou sua .

�...................-: - -'- - - -:- _w........�_.- .. - - --

.

6.

lesitou em' punir ° tricolor /' "ível dos bi'asileiros sôbre vantagem uo marcador. OS

VASCO; lIDER EM EflCIENCIA �OáX�!�'e��� '��:Utr��s�o��!� _..�.._---- Qa_..

,to�� ��C��l�l��S d:on;�l��s'à ����::�a�:ss �:�t���l�e:l�t�RIO, 25 (V. A.) -- Após I �.o Botafogo 39 da em gol pelo médio Vico.
'

NA VÁRZEA noite, Js brasileiros de- ramo
os jogos realizados domin-I 6.° América 38 J árbitro_ passou então' a :3ellVOlveram, um jôgo -so- O ,quadro do BIJa�il for-
ga pelos diversos certames I· 7.°' BQnsuce�s:o ....• 23 3er alvo de ataqu08 das to1'-

_ brio e téénico, em 00ntraste mou com Gedeão, AngeHm,dí! F. M. F. a colocação 'dos 8:� Olaria ::........ 22 :edores do tricolor, tumlll� Cara\Can; e América fo- com o entusia.smo do� Chio, Oliveri, Marques e �lineida.,clubes na Taça Eficiencia é 9.0:- MadureIra ..... 11 euando hastante a tarde fu-, ram os protagonistas do lenos. O primeiro tempo es- O Equador alinhou: .Hol-
a seqllinte: 10.0 Canto do Rio .. 8 tebolístiç.a de do�ingo no. pI�élio amistoso disputado t�ve empatado várias vêzes I, fl'uim, Horan, Ceballos, Cp-Pontos 11.0 Portuguesa .... 3 �stâdio da F. C. F. ' domingo pela manhã, na e terminou com uma vmIta- deno e Pio Sangiford.

__
(1.0 Vasco '67 O São, Cristovão ainda , várzea e vencido pelos ame- _

2.0 Flamengo 46, não marcou nenhum pon- PROTESTO ri?anos por 3 x 1, gols de
3.° Fluminense... . .45 to, razão pela qual está em

_

.

TI, Ald'o e Gable para o ven-
4.° Bangu ".;....... ,40 último lugar.

-

DO AVÀI ���l�.r e Cabeça ,para o ven-

OS ASPIRANTES ATlETICANOS ESTAO Segundo ailUrãmos, a 'di- ,ás ,quadros atuaram as-
retoria do Avaí acaba de sim constituidos:

. PERDENDO NO CAMPO E dirigir um ofício à F. C. F., AMÉRICA - Walter, Ha-
prütestando contra.a atua- milton e Hélio; Carlito, Lê-

GANHANDO N'O T J D . ção do árbitro da partida nio e Gable; . 'DaIs i, Aldo, -

-_

V d
. I'·

,

I' I .,.
'

(1.e domingo" último elÍtre o Mário, Ti e Valsi.
- Q. BRA'�I,I_ N·O· 'MUNDIAl' DE 'VOLEIB,DL

.

'eM' e-soaApuro,u a 110�sa reporta-· Está com sorte o time SH- "j;�l-celeste' e o Atlético. CARAVANA, - Almerin- _ • !II ..,
gem CJue o Avaí perderá os I plente tricolor. Não' venceu '\le,::;am os avaianos ter o do, Tinho e Chin�s; Síivio, RIO, 25 (V. A.) - Com 1956, no mundial de PariS,

d.ois pl'eciosos pontos eon-II nenhum dos irês jogOS dis- referido :írbitro dado por Aço é .Càbeça; Sererepe, ,SUbvenção ou sem ela, as ,em julho e no Congresso de
-qujstados domingo fre'nie ao

. "ncerra,do 11 jog'o\ quando Eumi, Cu�ica, Hamilton e
I propri�s fustas se ,nã? pu- Roma, em novembro do coi'-

-Atlético, visto ter incluido, putados e já possui dois ::íÍl1(la faHavam dois mim!- Walter. 'der ser de outra maneHa, Ú rente ano, no qual será ho-
,em seü conjunto de aspiran- Jpontos ganhos que cam os tos para' 'Q seu término. I' Novo encontro será dis- volei-ball'-brasileiro estará mologa,da a filiação inter-
tes·dois jogadores em situa-I dois que vai conquistar J\.�a'is um caso para o' T. ,: PUÜlrtO d�mirrg,o entre os prese�te no sulamericano de nacional da Confederação
ção irregülar

/ I T. J, D, somarão quatro. .L D. resolver. . mesmos times. . Montevidéu, em janeiro de Brasileira de VoleibalI.

Campeonato Estadual de' ·Basquetebol
o MAJESTOSO ESTÁDIO"SANTA,{ATARINA" SERA'-PAlCO, SÁBADO E DOMINGO, DE ATRAEN_TES DISPUTAS, EM
QUE ESTARA', EM JOGO 'O TITUlO MÁXIMO' DO BASQUETEBOL CATÁRINENSE TOMANDO :PARTE ·,OS SEGUiNTES

. CLUBES: BANDEIRANTE (BRUSQUE), PALMEIRAS (JOINVlllE),� OllMP!CO '(BlUMENAU) E ClUB� DOZE DE AGOsu
TO E CARAVANA 00 AR, (CAPITAL). NÃO PERCAM ESTA GRANDE REALIZAÇÃO DA 'F. A, C.' �

_ .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••••••••••••••••••••"••••••,••••••••••0._•••••••••••••••••••••••••• '".�•••••••,., .

"Q 'Es'tado" Esportivo
.

j•••a.•••••e.............................................••••_ _ Q·.'V a•••••••••••••••••••••
�' ',- ". .

/

PRONTO o NOVO CÓDIGO
BRASILEIRO DE REMO'

tos será apreciado o Código
Brasileiro de Remo, reestru
'tu rado �pelo respectivo Con
selho Técnico.

RIO, 25 (V. A.) � Está
convocada para a próxima
sexta-feira· a diretoria d'a
CBD. Entre outros assun-

Vende·se LIma casa de al-
venaria de. tijolos, recem

construi da, situada 'ii rua

Angelo La Porta na 17. Tra
tar naqljele enderêço, diá
riamente, a partir das' 15
horas.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADQ

Centro Academíco VIII de Setembro,
_ga;:������ d�;��l:le�i���:��: DACTILOci:!��!T:A:A�UIGRAFIA ,I

c

da Faculdade Catarinense de Filosofia

Lida e aprovada a ata da antes de deixar a tribuna, PROF; LíGIA DO� SANCTOS SARAIVA I CONVOCAÇÃO
sessão anterior e lido o ex- leu para que o plenário ti-' atende aos interessados diàriamente das 9 às 12 e das Convoco os sócios do' C. A. VIII de Setembro, da

oediente tiveram 'início os vesse conhecimento, o tele- I 14 às 18 horas
'

,F. C. F., para a, Assembléia Geral Ol:dinária de eleicão

�rabalhos, na hora regímen- grama recebido daquele local,
I

ENDEREÇO: Rua Feliciano Nunes Pires, 13 -' do DmETóRIO ACADÊMICO a realizar-se no dia 10> de .

tal, sob a presidência do dep. afim de que fossem tomadas Tel. 3113. Setembro, quinta-feira, com início às 17 horas encerran-

Braz Alves. as necessárías providências. ------------------------'
I
do-se a eleição às 21 -horas. .'

Campanha alta dos eternos O deputado Olice Caldas, I .' 'Solicito dos. senhores associados plena atenção ao

vigilantes. do PTB, ocupou a tribuna FLUXO SE I':\ATINA' ,dISPOStO nos artigos 43 e 46 dos Estatutos.

O d·d
O deputado Estivalet Pi- logo depois, para dizer que -

. LI Florianópolis, 22 ele agôsto de 1955

8.spe I a l' c,'; , elo PSD, ocupou a tríbu- tinlm recebid� telegrama Luiz Adolfo Olsen da Velra,
M, na hora do expediente, identico ao 'do deputado E.')- ; Alivia as colicas uterinas Rresidente

. Despedindo-se de seus para criticar veementemente tivalet Pires, razão porque
amigós, amigas, colegas e o Govêrno do sr. Irineu Bor- deixava de ler o texto do
conheéidos, a senhorita Te- nhausen, pelas irregularida- mesmo, O deputado Olice
reza Maria Duârte Silva, des políclaís que estão ocor- Caldas, fez também,veernen

es�an�lo de partida para rendo no distrito de Pescaria tes criticas ao Govêrno, pe ..

Jomville, o�erecel'á um jan- Brava, no municipio de La- los demandas que vem pratí
tal' e um rádio baile, aos

I
guna, pelo sub-delegado do- cando ultimamente com re-:

m?m�s, à rua,Dom Jaime po.lícia, Orlando Joaq�im pC-I·lação a

e.s.se: achin�alhes dá
Cãmar ano. 17 'as 19 horas. reira, contra pessedístas e Etern� VligilallcÍa_.

Na Câmara I

Municipal
Sessão do dia 22-l,l-1955.
Presidência V�reador

/

Armando Valéria de Assis

(PSD).
Secretarias - Haroldo· Vi

lela (UD�) e Walter Oliveira

Cruz (PSP).
Ata - Aprovada.

Nazareno Coelho
. Expediente

Ofícios de naturezas diver

sas, sendo de se destacar o

env.iado por s. excia. o sr.

GO'Jcrnador do Estado acom

panhado de relatório sôbre o

problema do leite .

. O primeiro orador da noite

foi o vereador Genésio Leo

cádio -da Cunha (PSP) que

voltou a 'falar sôbre o tão fa-

� lado "golpe". Discutiram a

caloradamente o assunto em

foco que culminou com um

aditivo ao requerida pelo ve

reador Genés·io Leocádio da

Cunha no sentido de o tele

gl'a111a a ser passado à Câ

mara Federal seja endereça
do ao Presidente sr. Carlos r

LiIz e não a um deputada
desta ou daquela bancada.

Justificou o vereador Carme

lo Faraco o seu aditivo di

zendo 'que, não é.e nem-foi o

único a se .ocupar do momen

toso caso.

Gel'cino Silva "é golpista
O líder doa UDN vereador

Gercino Silva, com a palavra
referindo-se ao golpe, disse

ser favorável a implantação
do mesmo em vista de nín

guem se bater mais pela de

mocracia. Disse que a atual Isituação do Brasil é de anar- .

quia. E' favorável ao GOLPE

PELA REGENERAÇÃO DA

DEMOCRACIA, segundo êle

tão abalada ultimamente.
Não admite que ninguém
trabalhe pelo bem do país,
pois, os roubos, os -crimes são

aPurados e os taltosos não

são punidos. A certa altura

o líder ud enista condenou a

imprensa que na sua opinião
pessoal ' usa dos processos
mais infames para demons
trar sua ação maléfica. As

"Ieís são feitas para determi
nadas pessôas e grupos. Ove·;·
reador Gercino Silva em seu

discurso violentíssimo foi

constantemente aparteado
pelos vereadores: Carmelo
Mário Faraco, Haroldo Vile

la, Liberato Carioni e Gené
sio Leocádio da Cunha. Do

vereador Carmelo Mário Fa

raco, destacamos um dos seus

apartes, êste referindo-se a

uma frase muito conhecida
que diz: <tA PIOR DAS DE

MOCRACIAS E' MELHOR
DO QUE QUALQUÊR DITA

DURA".
Gercino Silva contesta uma

nota publicada no Jornal.
"Correio do, Estreite"

Ainda. com a palavra o lí_

der udenísta condenou ve
ementemente uma nota pu
blicada na edição. de domin

go do citado órgão que diz
entre outras coisas que s.

excia. havia abandonado as.

fileiras da, UDN. Esclareceu
em viva voz que, em hipótese
alguma deixará de' ser ude
nista e continuará onde sem

pre esteve, Criticou deterrní
nadas pessôas por haverem
interpretada o seu dis-curso
proferido há dias na Câmara
quando afirmou que estaria
disposto a trabalhar de man

gas arregaçadas em favor do
mun icipio de Flortanópolís,
sem qualquer interesse polí
tico-partidário. Condenou à-

.
queles que se aproveitam de

decisão adotada por um ve

reador para explorações po
líticas. Em seguida o vereá-

-s,

dor Carmelo Faraco teceu
considerações em tôrno -do
discurso· do Vereador Gerci-
110 Silva. Nada mais havendo.
foi a sessão encerrada.

.

Florianópol;is, Sexta-feira,' 26 de Agôsto de 1955
. -
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seu carro merece .0 melhor
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Na Assembléia CURSO "SANCTOS·SARAIVA"
Sessão do dia 23

•

Vende-se por motivo de mudança uma loja situada
Cruz nr. 406, no Estreito:

I Informações nesta Redação ou na Rua Oswaldo
no centro desta Capital já bem conhecida.

�hI. 1I0ão de seus componentes Analge
sina - Beladona - Piscldia e Hama·

melís, D PLUXO-SEDATINA alivia pron

tamente as collc� uterínas. Combate 115

1rttiu1ar1dad�s das funç6es perícdícas
Loja à Venda

das. senhoras. '

li: WmAnte e regulador déssu ,tun9Õe3.
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Candidatos. da . AliaD�a Social 'Trabalhista-
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'

o ESTADO �

. "

COMO GOVERNADOR
.

'. Dr. Francisco» Bénjamim Gal1�tti
'

.

do' Partido Sócial Democrático '

,

-

. '

•

Florianópolis, Sexta-feira, 2,6 de Agôsto de 1955
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,COMO VICE-.GOVERNADOR
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Dr. José de Miranda Ramos
do Partido Trabalhista Brasileiro .
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o ESTADO
j

��Discurso do Dep. Heitor
s 8 de Alencar Guimarães

Florianópolis, Sexta-feira, 26 de Agôsto de 1955
--------------------------------------,;...��::...::.::.:.:�:.:.::...=...:::.:...::.::.=:...:::....:=.,-.._--_ .. : _._...�- ._ .... ' .... " ... ,.., ...

E· O I T A l-I·:..)+�)+�,..)+)+)+>+·,...r:..�..-
:.. ....

.".
,,' '.

'r .. 't' � � ,. � � '" :t' ,. ,., ,.. ,..
.

�:
A

JUIZO·DE DIREITO DA CO-que é requerente Antonio ••
:'

I MARCA DE BIGUAÇU. Brasilicio de Lima, para que .::. +:+

li
EDITAL DE CITAÇÃO COM surta seus juridicos e legais +.+

":.
O PRAZO DE TRINTA efeitos. Cite-se, pessoalmen- + �:.

nôrnicos da regiao e do Es- (30) DIAS. te, oi) contínantes do ímó- ·t .".,

tado de Santa Catarina, e O doutor Jaymor Gul- vel em questão e o Dr. Pro- .:+ .:�
que viria neutralisar' a he- marâes Collaço, Juiz Subs- motor

I

Público, Os interessa-
ti••

_

..

.
....,

gemonía do comércio para- tituto Em Exercicio da Co- .dos incertos/ cite-se, por edí- ti:. ..••

naense naquela zona. marca de Biguaçu, Estado tal, com o prazo de 30 dias,' +.:+ D t
' ""�...:.

as aque o cupom abaixo remetendo para: Real Aero- �"T

Enquanto, ainda perduram de Santa Catarina, na for- a ser publicado por três ve- +..
'

,,.,

•.
VIas - Rua �onselheiro Mafra, 6 Florianópolis, e candi- .....

lS promessas do candidato ma. da lei, etc... zes no jornal "O Estado" de +.. date-se a uma passagem de ida e volta às famosas Cata- :'

:le 1950, São Francisco do Faz saber aos que o pre- Florianópolis e uma vez no .z. ratas de Foz do Iguaçu. �:"I
Jul: foi' eliminado como 'pôr- sente edital virem ou dele Diário Oficial, para todos, :+ '�:",
co de importação, já que o conhecimento tiverem que querendo, contestarem o pe- +:. Nome' .' �t",
comércío importador, con- PSoILrIPCaIIo·teDdEe ALNITMOANIpO BRA- dido nos dez dias subsequen- ::: Ender'e�;>:::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::-:::: ......

zentrou suas atividades em , ar seu tes ao prazo do edital. Cus- .. ,�:�.,
d d d D A" Z 1

:+.... A nova' agência da'. Real Aerovias em Floria-nóPoII's f'iea-

Juritiba, Capital do- Paraná, a v ga o o r. caeio e - tas Afinal. Biguaçú, 5 de ......
' _a'

_ -.. rá localizada a:
' f."

pelas maiores facilidades de nio da Silva, lhe foi dirigida algasto de 1955. (ass.) Jaymor +:.
'+ I

comunicação, decresce n d a a petição do teôr seguinte: Guimarães Collaço, Juiz Su- ••
Rua: : ; . .- nO. �t·,

raralelamente o movimento Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direi- 'bstítuto em exercício. Para ..l. Edifício ................•.. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �:�
íe exportaçào. to da Comarca de Biguaçu. : Qual o último "slogam" da Real Aerovias? ....

'

..... , . •• :��
_

- chegar ao conhecimento dos ••• ���
�stas-minhas considerações vi Antônio Brasílícío de Lima, interessados, passa o presen- ..

' '.' , . . . . ,.!

I d O t r 1 It d brasileiro, casado, lavrador,
•••. . . . . . . . . . . . . . . . .. .

',......

sam em ns rar ao e e ora o te edital, com o prazo de 30 ..
.'

... ,.........................
........

.atat-ínense e ao povo que
residente e dom,'icíliado em ••+.

....-J
" ., ,

. dias, que será publicado e ". -

'"
,

.
........

F d t M
,� :.J ,.,. �....

. T ..

ião devemos e não podemos azen a, . nes e umcipio, fixado na forma. da lei. Eu, vr." • ..., -:. � : !••:-:••:••:••:..:..!•.
1 f

' .

à querendo promover neste

....

· ar nossos su .ragios ao c n- Orlando Romão ele Faria,
'1idato da chamada Frente Juizo, uma ação de usocapi- Escrivâo, o fiz datilografar:
Democrática porque o mesmo âo, vem, por seu procurador e subscrevi.

deseja a continuação do Go- e advogado infra assinado, de
_

Biguaçú, 5 de agosto :::

iêrno de promessas do S1' expor e requerer a V. Exa., o
'1955. - (ass.) Jaymor Gui-

· .

B' h seguinte: 1 - Possue o Su-
mneu orn ausen. lnarães Collaço- - Juiz Su-

Srs. Ouvintes. plicante, situado' no lugar bstituto em exercício. Confé-

Embora o neguem sistema-l
Fazenda, neste Município,

..,j 'f' t·
re com o original afixado no CASA MIS"""LANIA ••-.\1.

ticamente, 'sabem os nosso"
ma••sa, paci ica, con muada e "'. -.

i
lugar de costume, - O Es-

idversáríos, quanto é f.orte a
. i.�i�terruPtamente, �em opo- crivão: Orlanelo Romão Fa- b\Jt.dora doa' Rádt" B.C.A.

candidatura de Francisco ,Iça0 nem contestaçao e com VltGr. Valvlll... DiK...

3enjamin Gallotti ao Gover- J "animus domíni", ha mais
ria.

_.
......_

.10 do Estado e a de José de de trinta anos, um terreno ele

Miranda Ramos à Vice-Go- 39m de frente por 1.320m de

v�rnador. Eis a razão do., [undos área de 117.480m2 con-

jos, área de 117.480m, con

fi'ontando ao N. com terras De acôrclo com o amplo noticiaria Que está sendo

de José Basilicio Constâncio, :eito, Setembro proximo se caracterisará, incontestavel

S. com as de Manoel Alexan- nente, como o mês d�s facilidades para o confôrto do

dre e Francisco Jerônimo, L: lar.
.

�om quem de direito e O. Deve·se isso a mais uma util iniciativa da "A Mode-

com o Ribeirão da Fazenda\ ar", 6 es!':tbelecimentb que ostenta entre nós, o ga!ardão

2 -' O referido imóvel' está Jas gl'!lr.r1c. 3 realisações.
demarcado e sôbre o mesmo .

Sendo Setembro, o mês de transição entre o inverno

o requerente sempre fez ê faz � o verão, decidiu "A Moaelar" destinar este periodo pa

plantações. 3 _ Contudo não t'a o lar, oferecendo ás donas de casa de nossa Capital,

tem o sl�plicante, titulas 'sobre I melhor oportunidade para valiósas compras em col

o terreno e quer adquirir o :hões e travesseiros de móla DIVINO, passadeiras, ta

dominio do mesmo com fun. etes, tecidos ]l!U'il. cortinas, decoração e estofamento' e

damento no artigo 550 do Cl, Jalhas de rosto e de banho.

ligó Civil e na conformida- Os descon10s que serão c.oncedidos nas vendas ex-

de dos arti!6'os 454 e seguin. I.usivamente em setembro, são conforme se seguem:'
tes do Código do Processo Ci- 10% n:1S t.abelas de preço <;1,os c01chões e .travessei-

�=m perseguiçé,es mesqui·
_ vil. Assim, pede e requer a V, 'os de mói a DIVINO;

.1has, taQ em voga no atud,l
Exa., se digne ouvir as teso 10% nas passadeiras de congoleum;

C>overno e que o candidato
)

temunhas 'adiante arrola.das 10% nas poltronas - sofás-cama e grUpos esto-

ia chamada "Frente Demo ..

,

t.
e que com.parecerão em Jui· fados;

�ra Ica" pretende continuar.

Catarinenses. /
zo independentem;nte ele inL 15% em todos tapetes e passadeiras de lã - bouclê

'-Mai"êliémos :firmes e reso-
mação, sendo feita a justifi- e veludo

.

utos C'on) f' ..

. cacão "ab-initio" e, julgada 15% em todos os tecidos para cortinas, decoração e

e e CIVIsmo, para'
-

f
as UI'nas a' 3 d .t b'

� esta favoravel ao suplicante, esta amento e '.. •

e ou u la

I
' I 20C!

.

d" t /.) I
'oróximo elegendo ,p _

se proceda de acordo com ns 10 no varIa ISSlmo es ague de toa has de rosto e

, , pala re
t· d L' banho-

'lident"e da República Jusce- '1 a:' IgOS.
a el Processual a- .

. ,
.

'l'no K b' t 1 k dOI' '.
CIma cItados, sendo também. lVIUltO embora estes descontos se referem excluslVa-

u lS c lec e IveU',J" . t' d
. .

') V. P 'd t J
-

. '!Itados, os cônjuges dos con- men e as ven as a vista programou contudo "A Mode-
ara lce- resl en e oao .

" .

..

""oulart. pa'a G d 'rI
frontantes, caSo casados se- lar, tambem grandes vantagens nas vendas a prazo.

J ,I overna OI ,e ' A
.

Ad' l'
,

.

janta-Catarina o Engenhei-
.Ia e o Dr. Promotor Públl-

"A Mssllml' .�lerCet je mais, lima ,grane IOsa r:alisação da

F
. B'··

co da Comarca, sendo· após . oe e ar ,a oe os sera posslvel proporcIOnar o ma-

l'O ranClSCO enJamm Gal- . A'

tt. V' G
. os trâmites legais, julgar a Xll110 da. beleza e conforto aos seus lares

o I e para lce- overnador
.

José de Miranda Ramos sob
presente ação, data vênia, --- ------.-------

, )rocedente, podendo assim o E O I TA L-a legenda gloriosa da Alian-

�a Social Trabalhista.
suplicante adqUirir o neces-

I

sário titulo para a transcri':" JUIZO DE DIREITO DA CO: mente, os confinantes do

ção no Registro de Imóveis. MARCA DE BIGUAÇU. bre o imóvel, quer o supll
Protesta-se por todos os EDITAL DE CITAÇÃO COM cante, adquirir o domínio do

meios de provas em Direito O PRAZO DE TRINTA terreno, de acôrdo com o

permitidos, testemunhas, do- (30) DIAS. - dispost,o no artigo 550 elo

cumentos, vistorias, e' depoi- O doutor Jaymor Gui- Códig'o Civil e. na conformi-

m.ento"Pessoal -de quem ésta marães Collaço, Juiz Subs- dade dos artigos 454 e seguin·
contestar sob pena de confes- tituto Em Exercício da Co- tes do Código

.

do Processo

soo 'Dando a esta o valor de cr$ marca' de Biguaçu, Estado Civil. Assim, pede e requer a

2.100,00, p. deferimento. Bi- de Santa Catarina, na for- V. Exa., se digne olivir as

guaçu, 18 de J·ulho de 1955. ma da lei, etc... testemunhas adiante arrola-

(ass.) Acácio Zélnio da Sil- F�z saber aos que o
.

pre- das e que comparecerão em

va. Relação das testemu- sente edital virem ou dele Juizo, independentemente de

nhas: 1 - José Francisco co'nhecimento tiverem que intimação, sendo feita a jus

,Constâncio. 2 - Hermogenes por parte de JOSÉ VENDE- tificação "ab-initio" e, jul
Sebastião Àlexandre. 3 LINO PAULI, por seu advo- gádá esta favoravel ao Au

José fVitori�o Filho. Selada gado o Dr. Acácio Zélnio da tor, se proceda na conformi·

Rua Deodoro, nO 11 _ Caixa Postal, 355 _ Floria-
com Cr$ 3,50 estaduais. DES- Silva, .lhe foi dirigida a peti- dade dos artigos acima men-

nópolis.
PACIIO. A. Designe-se dia ção do' te&r seguinte: Exmo. cionados , da lei Processual,
e hora para audiência pré-I Sr. Dr. Juiz de Direito da sendo citados os cônjuges
via. ciente o Dr. Promotor Comarca de Biguaçú. JOSE' dos c'onfrontantes, caso c,,

Público. Big. 18-7-55. (ass.) VENDELINO PAULI br�si- sados sejam e o Dr. Prol11o

Abelardo da Costa Arantes leiro, casado, lavrador, re.,i- tor Público da· Comarca, pro·
- Juiz de Direito. SENTEN- dente e domici�iado em Alto- cedente .por V. Exa., podendo
ÇA. �omologo, por sentença, Biguaçú, neste Município, o Suplicante, adquirir o ne-

•

,a justificação de fls., em querendo promover neste Jui- cessa.rio titulo para a tran�- ressados incertos cite�se, por
zo, uma ação de usocapião, crição no Registro de Iino- edital, com o prazo de 30

vem, por seu procurador e veis. Protesta-se por' todos. os dias, a �er publicado paI'

advogado infra assinado, ex- meios de provas �m direito três vezes no jornal "O Es·

pôr e requerer a V. Exa., o permitidos, vistorias, teste- tado" de Florianópolis e uma

seguinte: 1 - Pos,sue ,o Su- munhas, documentos e pelo vez no Diário Oficial, para

plicante, em Alto-Biguaçú, depoimento pessoal de quem todos, querendo, contestarem
distrito de Antônio Carlos, esta contestar, sob pena de o pedido nos dez ano·s subse

um terreno com a área de

I
confesso. Dando á esta o va- quentes ao prazo do edital.

55.000m2; o qual mede 'de lar de Cr$ 2.100,00,' p. defe- Cu..stas afinal. Biguaçú, 3 de

frente, 127,6m sendo que

eS-1
rimento. Biguaçú, 25 de ju- agosto de 1955', (ass.)

.

Jay
ta largura, nos fundos, cres.. lho de 1955. (ass.) Acácio Zél- mar Guimarães CaBaço, Juiz
ce para 264m a partir dos'.. nio da Silva. Relacão das Su,bstituto ern exercício. Pa-

202,4m, e mede de fundos o testemunhas: - Pedro Vi- ra che!gar ao conhecimento

terreno, .319m. Confronta o eira da· Rosa .. 2 � Manoel dos interessados, passa o pre-

W'�Il' ;51-' IJ _-imóvel, a frente com terras Souza. 3 - José Francisco sem te. edital, con,) o pra.zo de I '.:'. ;1 , I i
de Virgilino Besen, lundos L.udvig. Seladã com CI'S' 3,"0 30 d Iiri

v

•

las, que sera publIcado e, ,r q:. ,.

com as ele Dominico Rocha, estaduais. DESPACIIO: A. afIxado na forma da lei. Eu,
-.

lado direito com as do Autor Designe-se dia e hora para, Orlando Romão de Faria, Es- As - 8 horas.

e lado esquerdo com o Ria� audiencia prévia,. cientes ° crivão, o fiz datilografeI,.e 10) Fatos em Revista.
cho do Rachadel e com tel'- Dr, Promotor Público e as subscrevi. Nac. _

ras do Autor. 2 - A posse partes. Biguaçú, 26-7-55. Biguaçú, 4 de agosto de 20) A NAU DOS CON-
do Requerente 'sôbre o terre- (ass.) Abelardo da Costa A- 1955. - (ass.) Jaymor Gui- DENADOS
no data da mais de trinta tantes, Juiz de Direito. SEN- marães Collaço - Juiz Su- 30) O TIME MARAVI-
anos tendo sempre sido man- TENÇA: Homologo, por sen- bstituto em exercício. Con- LHOSO

sa, pacifica, ininterrupta, sem tença, a justificação de fl::;. fére com o original afixado I 40) ALIADO MISTE-

oposição nem contestação c 2, ep1 que é requerente José no lugar de costume. O Es- 'RIOSO 7/8 Eps.
com" (; "animus domini". 3· Vendelino Pauli, afim de que �rivão: Orlanilo .Romão_ Fa-I P
_ Nào possuindo títulos sô- pl'od z

.

'd' 1
reços: 7,00 - 3,50.-

. u a seus JUl'L lCOS e e- ria. Censura até 14 �lnos.

Prometeu-nos, quando da

campanha de 1950, o atual

Governador, energia abun

dante. E que temos hoje? Um

racionamento drástico- de

cinco horas dlárias, que mal

dá para movimentar nossas

indústrias e muito menos

para sua natural expansão,

já detida durante cinco anos,

Além disso, as populações
de diversos municípios do

Norte ·Catarinense passam

noites às escuras; nos hospi
tais não se pode trabalhar,

sem flllar dos milhares apa

rel110s domésticos que não

funcionam por falta de ener

gia, de301'ganizando tudo e a

todos. E; como se não bas

tasse êsse quadro doloroso

de milhares de operários sem

o ganho diário que lhes per

mita o sustento de suas fa

mílias, anela o Govêrno d.o

Estado, em supremo desafio,
estendendo novas linhas pa-'

ra catar mais alguns -votos

de populações ingênuas; per
mite o Govêrno que se fa

çam ligações indiscrímina

damente, comprometendo ca

da vez mais a economia Nor

te Catarinense, e as finan

ças da Emprêsa Sul Brasi.,.

leirá de Eletricidade,. já em

extremo afogadas.
No setor rodoviário, pro ..

meteu em comícios realiza

dos nos diversos municípios
do Norte Catarinense, a re

tificação da chamada estra

da "Dona Francisca" e ase

guro'U que êste irnportnte
problema' seria resolvida sem

tardança.
Hoje, no apagar das luze:>

de seu Governo, continúa a

estrada dona Francisca, corri·
traçado tortuoso dos tempos.
de D. Pedro II, estreita, com
raios ele curva que não per
mitem o trânsito de veículos

,
modernos.

As firma's sediadas no

Norte do Estado e que pel'

sisten� no escoanieí1to de
seus produtos pelo pôrto de
São Francisco do Sul, o qual
está sendo ap-ctrelha;do pelJ
Govêrno Federal, são obri

,gado3 transport'ar suas mer

cadorias via Curitiba, Esta
do do Paraná, para atingir
Joinville e São Francisco do
Sul. Em vão os Sindicatos de
Classe e a Associação Comyr
cial e Industrial de Join

ville, insistiram junto ao

atual Governo do Estado sô
bre a urlgente necessidade de

reconskução dessa rodovia,
vital para os interêsses eco-

QUART.OS
Aluga-se. para senhores ..;

moças na Av. 'I'rompowsky,
44.

Setembro, Mês do Lar I
ataques sem conta contra

3les dirigidas. Ma's, não será

com investidas torpes ql1l'
'lOSSOS adversários hão dE

�uebral' nosso entusiasmo e

tirar-nos do campo da luta.

O povo Catarinense co-

nhece de sobejo os candida·

tos ao Governo do Estado f

�scolherá, sábiamente, a ::

je outubro, os mais capa

�es, sem dúvida alguma,
:"rancisco Benjamin GaBotti

� José de Miranda Ramos.

Francisco ,Benj amin Gal
· otti, nos dará um Governo

'lanesta" de trabalbo justo,

Escritório Confabil
Imo_'iliario Perrone

.

.... V. S. não precisa mais incomodar-se com a admi

nistração de seus imóveis! O Escritório Contábil-Imo
biliário Perrone, recém-instalado nesta Capital está

apto a prestar-lhe êste serv{ço, bem como servir de in
termediário na compra e venda de imóveis e hipotécas,
encarregando-se também da legalização e registro de
todos e quaisquer papeis ou documentos. Além de. efe
tuar escriturações contábeis ou fiscais, o 'Escritório acei
ta procupações para procedimento junto a repartiçõe's
0:1. estabelecimentos. Para maiores esclarecimentos, di
l'I]a-se ao ESCRITÓRIO CONTÁBIL-IMOBILIÁRIO
PERRONE.

CLUBE "15 Df OUTUBRO"
DIA 27 (SABADO) - SOIRÉE. OCASIÃO EM QUE

SERÃO APRESENTADAS AS CANDIDATAS AO TITULO
MISS "15 DE OUTUBRO" - Início ás 22 Horas.

--- - ---------===----=-.----:-----___:-..:._--

Expresso Florianópolis LIda.
1 ransporte de cargas em geral entre

.

.

FlORIANOPOUS, CURITIBA, E SÃO P�tJlO
.

. , ,

,,'LORIANOPOLIS

COM �GENS DIB:t'rAS ii: PERMA NENTES EM CARROS P:&OPBIOS

(A,êncla nt. Rio de Janeiro e em .. Belo BoiIIOD'. com trire,o m6tao ati
Si. Paalo eom a Empdu de Transporte. lIinu Gerala S/A..)

MATRIZ:
Escritório:

Rua Padre Roma 50 - Terreo

Depõslto:
Run Conselheiro Mafra n. lll!l

Fones: 2534 - 2.535
Caixa Postâl, 435

Enct, Telegráfico:
Sandrade e Transpol1s

J'ILIA1.: CURITIBA

Visconde do Rio Branco
<iS21S1)

Ave�da.do �tado 18ftft/7e

Telefone: S7-!O-il
l'eleI(\ne 1238

Endereço Telegré,tlco
. Santldra e Transpolta

-'.,)- -

São Paulo - Capital - SI.

Endereço Telegré,tlco:
Bandrade e Transpolll

-:.o--

1

CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS FER
ROVIÁRIOS E EMPREGADOS EM SERVIÇOS

PúBLICOS'

AvTSÕAcaOSIOleÜÚArâNdos.
Levamos, no conhecimento dos segurados emprega

dos em empresa.s de serviços aéreos e telecomunicações
lue I.Ja. c;onfol'm1ehde das instruções expedidas pelo Snr.

\dmll11s.tradol:_ da CAPFESP, a agência da extinta CAP

l.e Sel:vI_çoS Aereos e Telecomunicações, em Florianópo-
1S, fOI ll1cor:poradn à Dele.gacia Régional da Caixa de
\posen t�dol'la ,e �ensõe� dos Ferroviários e Empregados
,m ServIços PublIcas, no Estado do Paraná.

A, Delegacia Reg'ional da CAPFESP, no Estado do

Par�na� ma,nterá nesta Capital uma Agência que aten-
.

dera nao so aos segu'rados empr;.egados em servicos aé
:eos e teleco�unic(lções, mas também aos segurad'os ql\e
)restam s�r.vlços às �.rnPI'§sas de' luz, força e telefones' e
lUtras SUJeItas ao reg'ime previdencial da CAPFESP .

Florianópolis, 24 'de agôsto de 1.955.'
"

li.ourival Hermes Schmidt
"

Agente da CAPFESP, em F}61:ianópolis
\ Rafaél Ribeiro Pinto � ,"

Representante do" I?eleg�dó R;giohal da :,CAPFESP'
lO Estado do Paraná,

"
" '

"
,

J '

A

O'PEL
Compro. automóvel OPEL,

)limpia ou Kapitan, em

bom estado de conservaç.ão.
Ofertas púa C a r los

I

.\dituto, pelo fone 2471, ou II rua Tenente Silveira, 15, _

sal/a.a02�-
-,.- � ,._

CINf- SAO JOSE
CONTADOR As 3 - 8 horas.

UM DIA DE Y'ÍDA
No Programa:
Cine Noticiaria. Nac.

Preços: 10,00 - 5 00
\

' .

Censura até 10 anos.

Precisa-se de um conta
J011 com 18 á 22 anos para
ixercer as funções de chefe
ele �scritório.
Procurar Carlos Adauto,

'I rua Tenente Silveira, 15,
;ala 202. [,••·lfl
Bordadeiras As 5 8 horas.

O TIME MARAVILHOSO
No Programa:
Cine ReporteI'. ,Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até' .5 anos.

uordadeiras para bor�
dados à m.ão, poden
do trab::tlhar na Fabri
ca 'ou em casa. Empre
go garantido .

Tratar á rua Salda
nha Marinho 129.

As 8 - horas.
TRABALHOU BEM ...

GENIVAL

CASA MOBILIADA
AIuga-se confortavel e

.ütuada no centro . ITratar na "A Modélar".

______
1

No Programa:
Metro Jornal. J 01'.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos.

QUARTO I
Papaz solteiro procura,

clu�rto sem refeições. I
Tratar pelo telefône 21231;om o SECRETlRIO. As 8 - horas.

NUNCA DEVERIAM
AMAR-SE

As - 8 horas.
AS VOLTAS COM TRES

MULHERES
No Programa: _ ,

Noticias da Semana. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.

.

Censura �té i4 anos.

gais efeitos. Cite-se, pessoal
imóvel em questão e o Dr,

Pr0motor Público. Os inte-

No Programa:
Atual. Atlantida. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50 .

Censura até 18 anos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Sexta-feira, 26 de Agôsto de 1955

SOCIAL TRABALHISMO EM TUBARÃO
ENTREVISTA, COM O DEPUTADO OLICE CALDAS. PES

SEDISTAS E TRABALHADORES UNIDOS.
-

WALDEMAR SALLES, PARA PREFEITO

Na Assembléia, a reportagem de "O ESTADO" teve en

sejo de ouvir o Deputado Olice calda�, destacado líder

de Tubarão, sôbre a marcha da campanha politica, naque
le município, que tem como candidato à Prefeitura, apoia
do pelo P.S.D. e P.T.B":;- o prestigioso e acatado tubaronense

Waldemar SaIles.
.

F· .....A�_.
VV:'íó"ma. SaIles

Candidato a Prefeito pela
Aliança Social Trabalhista.

O repórter, com as perguntas na garganta, foi inter-

rogando o Deputado Olice Caldas. I
HOUVE DIFICULDADE NA FORMAÇÃO DA ALIAN

ÇA SOCIAL TRABALHISTA, EM TUBARÃO?

- Não foram poucos os-obstáculos, hábilmente urdidos

por elementos da frente democrátíca, visando suscitar a·

desconfiança na conduta dos trabalhistas, como eu, que

viam na formação de uma "entente" o caminho mais in

dicado' a 'ser trilhado pelos trabalhistas e' pessedístas. A

�éÍpio, elementos mais audaciosos do frentismo tubaro

nense lançaram-se na obra díversíonísta, espalhando boa

tos. Houve até quem oferecesse financiamento, ao P.T.B.,
sob a condição de êste marchar com candidato próprio.
Sempre vi na divisão de fôrças políticas, em Tubarão, um
mal. Contra isso me bati, no interêsse do trabalhismo.

Uma aliança, no caso local, só resultaria em beneficios aos

trabalhist,as se formada com o P.s.D .. O bem semo repe

liria, além de outros fatores, uma aliança com o udenismo.

Estão bem vivas no nosso povo as recordações do trabalhe

insidioso e .tenaz dêsses elementos na destruícão do inolvi

dável Presidente Getúlio Vargas, fundador d; Trabalhismo
brasileiro. Do 24 de agôsto de 1954; os udenístas. sairam

com as mãos tintas de sangue e hoje, com a consciência

�negrecida pelo remorso, mal disfarçam o horror ao povo,

a cata de uma popularidade que os repudia e os condena

como apóstolos duma falsa fé.

MAS, DEPUTADO CALDAS, QUAL SERIA O CANDI

DATO DOS TRABALHISTAS A PREFEITURA DE

TUBARÃO?
- Nosso candid'ato seria o 1.0 tenente do Exército Na

cional, o nosso ardoroso e devotado companheiro, Tenente
Lourival Lopes de. Freitas, t�'abalhista da primeira hora e

da primeira linha, cujos ideais foram temperados nas

mais. justas lutas, onde não faltaram, siquer, perseguições
e um cortêjo de prejuizos. Militar: e cidadão das mais acri

soladas virtudes, de formação' civiiista 'e popular do povo,

.

da admiração' dos trabalhistas e de sólido conceito dentre

todos nós., .

QUAIS AS CONDIÇÕES EM QUE O PTB ENTRA

NESSA LUTA?
- Marcharemos com o P.S.D., de cabeça alevantada

num entendimento alto, onde existe um docúmento fir�
mado, que n,o, é e não será segrêdo para ninlguém. Atravé3
dêsse dQcumerrtb O P.T.B. ,datá frá"nco apoio ao' P.S.D., vo
tando, em massa, no seu candidato para prefeito, após 8

vitória, continuaremos. O P.S.D. assegura ao P.T.B. parti
cipação na administração do ,municipio,.em pé de igualda-

� de. E o ,Prefeito assim eleito 'administrará com o nosso a

poio e corp a nossa cooperação. Ao 'findar-se o seu período
de administração, o' P.T.B. indicará o seu sucessor que

marchrerá para as urnas, em 1960, com o apoio 'do P.S.D. e

do P.T.B.'

DEPUTADO CALDAS,.O SR. QUE ,FOI UM DOS ES·

TEIO� �ESS� ALIANÇA, CONFORME TODOS RECONHE

CEM, �ODERA' ME, DIZER, ALGO SO�RE O CANDIDATO

WALDEMAR SALLES?
- Waldemar SaIles é um cidadão digno, trabalhador,

honesto e radicalmente popular. Homem 'que não se apar

ta do povo e em cujo seio é respeitado e querido pelas
suas qualidade, pelo seu caráter, 'pelos dotes de coracão.

f?ua formação e sua conduta estal'am a diz,er, a nós, tra
balhistas, ser êle o verdadeiro candidato, capaz de mobi

lizar o nosso povo. Era preciso trazer para a frente do

eleitorado um nome que merecesse a sua confianca não

através de palavras ou de programas sómente, senão' que o

seu passado de .lutas, a sua le�ldade e a sua coragem esti

vessem a situá-lo na confiança absoluta do povo. Para nós,
um cidadão com essas qualidades; esteja em que partido
estiver, é como se fôsse trabalhista, nosso companheiro,
dilgno cios nosso's votos.

Lo,teria do Estado
. �e8ul'ados de ontem
. 8.186 - Cr$ 20D.OOO,00 - Cl'iciuma

.

12.850 - Cr$ 25.000,00 - Florianópolis
3.526 - Cr$' 15.000,00 - Videira

2.551 - Cr$ 10.000,00 __:_ Florianópolis
iii!íIi'!�.....,.._�.9.289 - .Cr$ 5.000,00 - J)'10rLanóP9lis"

ro - e também, a de San
ta Catarina e do Brasil.
O Povo Catarínense, bem

sentindo isso, reage, como

um só bloco, aos apêlos que
lhes são dirigidos, pois que,
não deseja a contínuacão do
Govêrno que se implantou,

Acho, não só do meu de- como já disse alguém, em

ver, mas de todos os pesse- nOS'20 Estado, em 1950, por AGRES!;)ÁO
distas e trabalhistas, dar o um. equívoco e que tantos: José Tomé da Silva, de cor

máximo dos nossos esforços males nos vem causando. I branca, natural 'deste Esta

pela vítóría dos candidatos Representando o munici-. do, com 19 anos, empregado
Aliancistas ao Govêrno do pi�. de J�invi�le na Assem-I no BAR PIT?CO, queixou

..<:stado, o Eminente Erige- bléía Leglslatíva, posso dizer se de que fOI agredido por

.�heiro Francisco Benjamin quanto descalabro vai pelo LEONTINO PEREIRA, resí

GaIlotti e o dr. José de Mi- interior do Estado, face à dente na PRAINHA.

randa Ramos, visto estar em péssima administração dêsse Está em andamento, o ret

JogO� a sorte de dois grandes Govêrno que lutamos para nício das sessões de cinema

.Jartldo.s nacionais ,----: o Parti-l substituir, a 3 de outubro no CLUBE DOZE DE AGOS-

30 �oclal Demo�ratlCo : .0' próximo. TO, a partir de 2a. feira pró-
Partido Trabalhista Brasllei- I (Continua na 7.a Pag.) xima.
..........__�."......_w.-� �.-.- -.-__ ..

A VI�ITA DE "MISS DISTRITO FEDERAL"
A!, FlORIANO'POllS Dr. Francisco Gallotti.

Hóspede convidada do LUX
S,. Joaquim, 24 - Em nome sociais progressistas São

ma com a valiosa colabora- JO,a,quim hipoteco irrestrita solidariedade caiididatura
HOTEL, será ali homenagea- cão da "CRUZEIRO DO SUL"

.

.

'd . , .

' V. S. para Governador do Estado. Envidaremos todos es-

da pelo govêrno do munící- na pessoa e seu dinâmico forcos víté F t P I

pio e pela Sociedade Catari .. representante sr Jairo Pereí-
>

lona .ren e opu ar em nosso município for

nense. Voará para nossa Ca-

.

t d
• Imada pelos partidos Social Democrático Trabalhista Bra

pital por gentileza da Trans- ��b·iuei numt �es °d e sua
I
sileiro e Social Progressista. PUBLIO MATOS Presiden-

I ua cor ezia ce eu, as te PSD.
'

portes Aéreos Cruzeiro do passagens necessárias à vín- I -
,

Sul. da de "MISS DISTRITO FE.. .,. -.N..- • •• • � � •

:�;i���,g::�:!,:��:�;� �!i;iE;:TE�::,a;;,I";�O
!

F._,e I!t'Qa nO,
�

ao""MAIOR _ J[ESTA DO ANO", NAUX", com figurinos me- 1 ii' '-ii
ue se realizará dia 3 de se- ditos e maravilhosos Chapéus
tembro, no Clube Doze

.

d8/ criados por MADAME ÁUREA INJUSTIÇA!

Agôsto, C01110 todos conhe- LEAL.
':��. - - .. _-_

cem, é, também, "MISS FLA- Será eleita a primeira
Há dias, nesta redação, fomos procurados por uma

MENGO". "ELEGANTE RENAU-X".
.

respeitável senhora, acompanhada de sua filha. Con-

Por êsse motivo, a torcida tau-nos, revoltada, que alto figurão da U. D. N:. pro-

do grêmio carioca, que não "OS DEMõNIOS DO RIT- metera emprego para sua filha, fique devia ir ao escrl-

é pequena em nossa cidade, MO", dos mais harmoniosos tório buscar os papeis! Em lá chegando, a mocinha

mal soube da vinda da sua conjuntos musicais do sul do em vez do protetor, encontrara, nele, um tarado, d�
iinda representante comecou Brasil, serão responsáveis qual tivera que se livrar, em defesa de sua honra. '

.

a planejar homenagens que. pelo magnífico "shaw". Para evitarmos que o fato fôsse levado â conta d'3

bem digam do entusiasmo A compra da mesa dará di- política, aconselhamos a queixosa a dirigir-se a auto-

que tal noticia lhe trouxe. reito ao sorteio do maravi- ridade competente, o que fez.
I

Assim, estamos certos de lhosos prêmios, podendo 'a
As providências solicitadas não sairão da gaveta.

que a recepção de "Miss Dís- destacar as ofertas dos Sl:3. .

A culpa, todavia, não é nossa! E' desse govêrno que

tri to Federal", além das ho - Mario Machado da Firma aí está!

,nenagens que receberá da Machado & Cia., um liquidi- A injustiça, no caso, e3tá em que a referida senho-

Jomissão Organizadora, .:la ficador; Sr. Dahil Amin, Ro- ra, estranhando o nosso silencio, anda pensando e di-

socíedade' catarinense e, vendedores Ford Motor Com- zendo que o tal Dom João comprou este jornal!'
muito especialmente do Sr. pany Exps. Inc., uma balan- Que dó que essas coisas nos dão!

Prefeità Municipal e da' Sra. ça doméstica; Sr. Luiz Bat

Dr. Osmar Cunha, e do Sr. tistotti, uma linda garrafa
Osvaldo Machado, proprietá- 'têrmica; Sr. Antônio Pert!i
rio do LUX HOTEL, será ra e Oliveira, de Pereira, Oli

qualquer cousa de emocio- veira & Cia., um moderno

n.ante, movimentando nossa quebra-luz, além 'de outros,
cldade. ainda não relacionados.

ELVIRA WILBERG, sem A presença de MISS BRUS

dúvida, a yerdadeira repre- QUE é outro grande, enorme
sentan'te da beleza da mulher fator do sucesso da magnífi
brasileira, estará em Floriq,- ca festa que se aproxima.
nópolis, no próximo d.ia 3 Mal, anunciada a venda de

de setembro, prestigiando mesas, a procura t�m sido

com sua presença o 'Igr'ande enorme, acreditando-se que,

acontecimento social, cogno- até o .fim da semana, sómen

minado "A MAIOR FESTA te restem ingressos.

Como o Sr. Tupí Barreto,
DO ANO". Tanto as mesas, como os

�10S trouxe- tambem da Ser- Essa festa, ,como vimos ingressos encontram�se à

ra, a palavra de fê, de' espe- anunciando, constituirá o venda na Secretaria do' Clu

rança e de apôio do Sr. Aris- maior desfile de àtrações ja- be Doze de Agôsto, diária. ..

tiliano Ramos a candidatura mais visto em nossa cidade, mente, das 9 às 11 horas ria

Lacerdista.
desfile êste cujo êxito se fir- manhã.

'

Há sinceridade? O sr. Aris-

tiliano saberá disto? Não.
Não sabe!

.

PIPOCAS UDENISTAS DO COMICIO DE TIJUCAS
Realizou a u. D.- N. do- Discorreu sobre questões e I E I

'

mingo nesta cidade um co- programas de âmbito
ao ouge es-

mício pró candidatura Jorge mente Federal.
pura- cutando os oradores, meio as

....
eSCUl'as d-

Lacerda _ Herlberto Hulse. 'C te
... ó

'.'
• • • • e maos

�
�- on ou uma HISTORIETA t

.

Como nos outros Muníci-
as

_

cos as, filosofava o Dr.
de um navio espanhol, c om J B I

pios, tambem não foram 08
oao. aver (a velha guarda

.

a torcida do Botaf'ogo. udenísta,
candidatos da Frente Demo- Como a chuva foi caindo e t
crática mais felizes, o pessoal se retirando pôs

a,

Na véspera já era do co- t fi 1
'

" pon o na a sua' oração. Ó
nhecimento público que os __

TIJ CA
---...................-..-.........................�..................

Chefes da U. D. N. local, não
queriam inexplicavelmente
hospedar os candidatos qU�
desejavam .aquí pernoitar.
E nesta frieza, continuou o

ambiente ucÍenista até o co

'mícío final. Pouca gente.
Palmas pré-encomendadas e

esparsas.
. � �

Falou prtmeíramentç D.

Ester Laus Bayer, ilustre Da

'ma Tijuquense e oradora re

nómada, que se expandiu em

-Iogíos aos Srs. Irineu Bor

nhausen e Bayer Filho.
Segue após o deputado An

.enor Tavares, que em nome

do Diretório local, apresentou
lOS correligionários, os can

didatos.

Alongou-se êm referencias

'os mesmos, dizendo pala
Iras bonitas, sem contudo
eonvencer.

Teve' assim após a trágica
.ransação que precedeu ao

�overno udenista, a, descara
la oportunidade de falar ao

"POVO DE l\1INHA TERRA",

'Quanta senvergonhice em

lizer que o Sr. Jorge Lacer

la não era como os outros

.epresentantes de santa Ca

.artna que só queriam pol

.ronas estofadas e agarrar

polpudos vencimentos. I

E tú: Oh Bruto! Que fi
zeste na vez primeira?
Continua o comício com

a oração <lo Sr. Helio de

Tal, apresentado como líder
católico.

Não, não é possivel, pois o

seu discurso foi vasado de

completa demagogia e da
rasteira.

Sua Senhoria pensou mes

mo em Deus? Si pensou, na
da falou.
Dá hontinuidade o Sr. Tu

pi Barreto.
Otimo orador e bom pre-

Discurso do.Dep. Heitor
de Alencar Guimarães

Srs. Ouvintes. Bôa tarde
Ao ser convidado para

�

f��
lar ao pôvo de sànta Cata

riria, nêste programa da

Aliança Social 'I'rabalhísta,
aceitei a incumbência com

toda,a satisfação.

_CONVITE
,

O Prefeito Municipal de Flol'ianópoÍis tem a

honra de convidar as autoridades civis militares

eclestásrícas e o. ]lOVO em geral, bem con:o as entid::
des esportivas, para a recepção ao. "FOGO�SIMBÓ
LI-CO DA PÁTRíA", no próximo dia 27 sábado às
20 horas, no Instituto de Educação Dias'Velho.

'

Florianópolis, 25 de agôsto de 1955.
.. R .

gador.
Apenas não cremos fosse

êle autorizado a trazer até
:'lÓS, a solidariedade do, Sr.
João CoHin ao Sr. Lacerda,
)01' quanto este, será segun
:lo consta, apresentado Can

didato à Preféitura de Join

lille, pelo P.S.P.

Segue Nilton Cherem.
Otimo orador para dissipar

1S dúvidas dos Trabalhistas
ndecísos,
Criticou os Institutos, seus

lirigentes, melhOl;ia de salá
:'io e outros assuntos de igual
'.nonta.

-

,

Pedacinho de 'gente, que,

�mpenhado como está por
um 'emprego que lhe dá Uns

Cr$ 5.000,00, se esquecea

quando falou em terras dos
3allottis de dizer que seu pai
� proprietário de uma casa

{ue está, dada ao máu esta
lo que se encontra, proibida
pela Prefeitura MuniCipal,
de aluga-la. E' ou não é?
Sabe onde fica? Em plena
:ua geral e com o n. 20.

Surge depois, o. grande
Thin.

Não contente com isto, em

eu linguarej ar de puro ca

:ater anarquista,' atacou o'
r. Nereu Ramos.
Mais um KOLA-MARTE

1ue surge para mascote dl'l

�rande e ilustre Catarinense.
Pôs na dança Saulo Ramos

� Francisco Benjamin Gal�
,

otti.

• • ·.·�.A.-..- w_ · ·..-.·..-_·

COM A CANDIDATURA GALLOTTI
Dr. Francisco Gallotti.
RIO - Tijucas, 23 � Acusando telegrama ilustre

amigo participo ter iniciado minha correspondência jun
to parentes amigos- tencionando setembro próximo che

�ar norte E'stado permanecendo até pleito outubrO loca

lizado Rio Negrinho. Gen. ALFREDO GOMES SAPUCAIA,
.....................� .

NOTA DO GABINETE DO PREFEITO'
O Prefeito Municipal de· Florianópolis tem a

satisfação de cOomunicar ao povo que, no próximo sá

bado, dia 27, às 11,30 horas� será enfregue ao trân

sit.o o PI'imeiro trecho de estrada pavimentada a as

falto" ém nosso. município" compreendido entre o Lar

gOo Treze de Maio e a Prainha.
Para o ato acima, �spera contar' c()m a honrosa

presença das autoridades e do povo em geral.
Florianópolis, 25 de açôsto de 1955.

Homem de palavras faceis,
e. empolgantes, rebateu o

slogan da Aliança Social Tra

balhista, ripando duro os go
'vernos anteriores e prefeitos
pessedistas atuais, sem con

tudo porem, referir-se ao es

candaloso· caso do cimento,
- tão explorado-mamatas
:le carros oficiais etc., etc.
E como último orador falou

o candidato ao futuro go-
verno do Estado. '\

Poderia ter sido mais fe�iz

em sua oração, si fizesse uma

explanação de seu objetivo
como candidato que é, ao

Governo do Estado.

Notícias procedentes da

Capital da República nos In

rorrnam que o popular e que
rido artista catarinense Mo-

zart Régis, conhecido nas li

des de sua carreira pela al

cunha de Pituca, já reiniciou

suas atividades _ rio Teatro

Follies, onde atuou já ante

riormente sob grandes aplau
sos e referências elogiosas da
crítica especializada carioca

na temporada de 1954. Pi�
tuca estreou, também, na

Televisão-Rio com ínteíro

sucesso, abrindo-se, desta,

forma, novos horizon tes às
suas atividades artísticas na

metrópole do país. Aliás na

Televisão-Rio trabalhá ou

tro catarinense, de que ja
demos notícia neste progra- .

ma: o ator Jason Cesar. Para

nós, catarinenses, é motivo

de júbilo saber que conter

rãneos nossos, que nesta ci

dade lutaram, nem sempre
com o estímulo geral vêem
seu talento artístico 'Plena
mente aproveitado num cam

po de ação muito mais am

plo.
Parabéns, Pituca.
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NA DELEGACIA DE
POLiCIA

HOSPEDE i]llDESEJAVEL

De nossa visita diaria à

Delegacia de-Policia, colhe
mos ôntem o seguinte:
Walmor Araujo, residente

nesta Capital, comunicou

que dando pousada ao indi
viduo OSMAR MARCELINO

DE SOUSA, este roubou-lhe

a importância de Cr$ 800,0:]
e mais duas calças de brim

Coringa.

'CEL. EURICO RI
. BEIRO TÓRGO

O coronel Eurico Ríbei1'o

Tórgo, que desempenhou,
Assessôes serão sempre i:� nesta capital, as funções de

19,45, com filmes "selecícna- Chefe da 16a. C.R.M. foi

dos. /' transferido para a 3a. Re-

E' quasi certo este fato, gião Militar, sediada em Pôr

mas si confirmado, voltare- to Alegre. Ao ensêjo de sua

mos a dar esta notícia aus- p�tida para a capital gaú

piciosa, mórmente para (os cha, desejamos ao' CeI. TÓl'

filhos dos associados do ve- so' pleno êxito em sua' mís-
terano. . .

são militar.
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O P.S.P. DE SAO JOAQUIM COESO \

COM GALlOTTI

FULMINANTE

Mas, se nesses casos as autoridade,,, se omitem em

outros vão aos extremos de energia. Lá no Cha�ecó
um cabo eleitoral ap'resentou-'se ao comandante da

Oompanhia Isolada da PoliCia Militar, declarando quel
ia buscar um jeep para a campanha do sr. Jorge
Lacerda, com ordem do, Governador. O Capitão Reecl�

pediu a ordem. Era- verbal, foi a resposta. J2iante disso,
negou-se a entregar o veículo, mesmo porque a corpo..,

ração dele necessitava e a requi'sição' era ile/gal.
No mesmo dia perdeu o comando da Companhia e

foi substitu-tido pelo seu colega Capela, que para lá

seguiu, levando mais um jeep!
'E é isso que o Jorge quer continuar!

ADEMAR

_

Em Joaçaba, o sr. Ademar declarou aberta a ques
tao estadual para o P.S.P., Essa assertiva não foi ir).

ventada aqui na redação. O ESTADO' deu-lhe a fonte:

um telegrama do sr. Antonio Lúcio; líder populista na

oeste.
.

Em I,.ajes, o sr. Adernar
mos e Aristiliano Ramos. Se

curso é só pedirem.
Em Joinville desceu a lenha nas estradas do Sl·.

Irineu! E não falou no sr. Lacerda, pois só falará

nele quando tambem o sr. Lacerda falar em Ademar.

,E aqui na Capital disse que por onde andara os

populistas, em 80%, estão com o sr. Gallotti.
'

elogiou os S1'S. Nerêu Ra

q�iserem ouvir o seu dis-

PISTOLÃO!

Afirmam, no Sul, que o sr. Lacerda irá ao Rio

arranjar que seja-sustada a cobrança executiva da 'dl-'
vida do sr. Heriberto Hulse no IAPTEC. Essa divida se

rá de cerca de 2 milhões. E' por isso que os Institutos

têm dificuldades. O sr. Lacerqa, que tantQ tem agre

did� essas entidades, o que devia �azer era arranj ar

que seu cqmpanheiro de- chapa paf§a-sse os atràsados,
mesmo porque a metade deles foi descontada dos tra
balhadores ...

GUJLHE,RME TAL
\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


