
escolha providencial e'lnte:- cial Democrático, assumiu ,t

ligente, acertadíssima e 0- direção dos trabalhos o Vice

portuna recaiu no popular e presidente sr. Hermelino Pal

bemquisto cidadão sr. Tho- ma, que em breves palavras,

:a�o;a�st:, d����i��e ��.�:�� �����t��;�o��v�v�:��elas: O �·r. Nerêu Ramos fala:pelo, povo
dente qo Partido Social De- secretaria-la o sr. Liberalino

. r '

de' S .. C"
-

.

,.- A-'i .

mocrático de São Joaquim. Castelo Branco que tomou
.' an.a a.arlDa �";i\.'

.

O Invulgar e desusado eu- assento a mesa, tendo con- RIO, 26 (V. A..) - Todo o O DISCURSO

I
glória eterna, dorme o sono

tusiasmo que reinou nesse vidado as autoridades locais, expediente da sessão de an- dos justos".

memoravel conclave, onde a representantes de partido
te-ontem do Senado foi· cle- O antigo Chefe da Casa Ci- OS OUTROS ORADORES

vibração civica excedeu a políticos, representação pes-
I dicado à memória do' sr. Ge- vil do sr. Getúlio Vargas, as-I Seguiram-se com a pala

toda a eS'pectativa, e o com- Jedista de Lajes, veread{)l'2S túlio Va�g::ls, em comemora- �im _:oncluiu �ua. �oração: I
vra os srs. Atílio Vivacqua

parecimento em massa de e representantes dos discri- ção do pdrneiro aniversário TOl1,bou no melO da Jornacta (PR, Espírito .santo), Jura

'cavalheiros e Exmas. famílias tas que, á lYi2dida que' iam do seu falecimento. Nad3. o lidador enérgico e deste- ci Magalhães (UDN Bahia)

que ,acorreram ao Cíne Gló- sendo convidados tomavam menos- que nove Ol'adores me1'oso-. Mas nós juramos Heitor Medeiros (PSD, Mat;
t'ia, onde se ralizou a mo- assento 11, mesa a�'mada no' desfilaram pela tdbuna, re-- continuar a luta. e haveremos Grosso), Rui Carneiro (PSD,

mõravel sessão, são índices. palco.' verenêiando a memória do de prosseguir na tarefa se:n Paraíba), Lima Teixeira

'que prenunciam uma vitória c;mpareceram oscsrs, Gen-
Presidente. da República tré'güas e sem repouso, até '(PTB, Bilhia), Cunha Melo

segura e ineludivel do sim- til Zapellini, pelo Partido cu.io trágico cle,qap'arecímcnt� que o Brasil venha a ser (PTB, IAmazonas), Kerginal-

pático e popular candidato Trabalhista Brasileiro; Dr. lamentarnm. como sonhava e vaticinar,'!., do Cavalcanti (PSP, R. G.

indicado aos sufragios de seus I Públio Matos, pelo Partido
uma Nação politicamente 1n- N.) e Vivaldo Lima (PTB,

é!orreligionátios e amigos. Social Progressista', Romulo O primeiro orador foi o cleperídente, econômicamente Amazonas) ..
�

. I

,Oonforta-nos o ter verifi- Muito antes da hora niar-,· Ramos Borges, 'pera União sr. Lourival Fontes (PTB-1 emancipada, e socialmente Finalmente, em nome da

cad'o que dentro de nossas fi- cada para o início da magní� Democrática Nacional; Dl:. Sergipe)
_

que, depois de tl';:1,- j Lista. Nêste dia ele luto, de- Mesa, o sr. Nereu Ramos as

leiras, o emissario ' u'denista . fica sessão 'civica, já el',t

I
Jorge Barroso Filho, Depu- çar o perfil 11101"2.1, intC'iec- dic:l.ll1oS os nossos pensa- .,ociou-se, � manifestações,

não encontrou siquer um ele- compact7a multidão que ali tado 1!}stadual pelo 'p.S,D. e tual, e cf,vicO do sr. Getúlio mentos, as n'ossas lágrimas e frisando que o fazia, também,

menta para a sua traíçao. 3e acotovelaya, superlotando representante do Diretório Vargas, l�ss�ltou' o empen�o as no.>sas preces ao grande. em nQJlJ.e,,,do povq de Santa

Na conversa que tivemo" t0�as. a.s de).:lel'ld,enQias do' Ci- ��giolJ.al; - Syrtl]: .de .{\.quino. d� ex-��eslclent? d� Repl,l- morto que sofreu na passa- Catarina, que tantos beneIí

com o no' o .Chêf�.relat��- ;���ql��ia;:;n_��1;,�ia,.�:���- : �ioo�IY '�l1elo .. �:��. d�\ �,.� �l1t� (\e:,l}'PtlU:-si?�jlr q qe�l�'� �eru,.�e:r::nâ ti n�ntÍl;�o 'elos I cio:_ reçe}),�ll' do" sr.
.

Ge�úliO
mos-lhe as graves irregula- .dl'pOS clan�ldatoS?a "Fren- Jes;.srs. Waldo qosta Avlla e �:��;���������S�..��.. w ...... _l:'1�:e;:��sM:.�'l!e� ....:r:oJ�J":.na Varga�.

.

'

...._

ridades praticadas pelo Di'- ,e d,�U ar. e ouvir os o1'a- i jorhal1sta Thiago Vieira de
•

.

.••
� • • - - •••

;. -.-
- - • o·· �•..•.•_ :-._ �••

,

...

retorio Regional, já alguma,s .!or�s mS,crltos, aplausos �U� I
Castro, repl':se.ntantes 00 Is 'autoridades P'OIIPI8IS corretas nao s''ervem

elelas enumeradas em' nosso
e renovavam quando eram P.S.D. de Lajes, vereadore5 11

artigo anterior e confirri1a- ci.tados os nomes dos srs.
I
Nereu Ghizoni e Pedro Flo- U'm �X-e'mplo' 'de Nova ,Treo"o

'

mos, mais· uma vez, dentro
.

•

elo avião que' o conduzia e na�i'.iiiiiiiiiiiiiiiiii•••••iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii•••iiiiiíiiii �ova-Tre�to, depOIS que I l servem. Boas para esses g·ol·

presença elo dr. Pnrigot, que'
I elah afastar�rr: al�uns dele- do pelo afastamento da COl'- pistas, são as que perse'guem,

não contestou c viu e ouviu� Persegulando .O'S
.

honestos gados. �,e .pohc�a v�olentos e reta autoridade policial, qne as que usam borracha, as que

. D dr. Adhemar reafirmar 0i.! atrablhanos, tao ao gosto do ali vinha sendo um elemento se' fazem cabos eleitorais elo

seu ponto de vista, dando-.·
situacionismo municipal, pas- de harmonia e paz na vida situacionismo.

nos ampla liberdade· de e' e'n'co'brlando O"s roubos sou ,a viver como no seu municipal. O próprio vigário Boas são aquela's como :'13

ação.
passada: tranquila e ordeira- I da paroquia, revmo. pe. Os- da Secretaria de Segurança"
mente. .s..

I car,
testemunha' da lisUl':l. �ue ainda agora vive a fazer

•••••••••••••••••••••• Não é' mais novidade para ninguem que, no O' Tenente Topásio Solon com que o Tte. Topás'io agiét, a distribuição de propagan-

P.
Oeste, nestes últimos anos, ocorreu vultoso des- da Silveira, seu Delegado, procu:ou demovê-lo da

exo-I
da do si,. Jorge Lacerda err,

OLITICANDO falque, de dezenas de milhões de cru�eiros. usava do cargo a.penas den- neraçao. veículos oficiais. E neS3a pro·

. •••
'

Ultimamente, entretanto, o que se vem verifi- tro da lei. A sua força era a Mais uma vez acontece o paga�da vão ,raté boletin,s

por conta' de
-

cando com coletores daquela zona é estranhavel. serenidade de ação. A popu- que já demonstramos: para. ànonirpos, pr'oibidos pela

Ftincionários de inatacável zelo e probidade, como lação 'toda estimava-o por o fanatismo derrotado de Constituição! Essas é
.

que

(Marconi» os srs, Waldir Macuco e João Teixeira da Rosa, isso. Quando agia para rest;t- certos chefetes sem prestígio, servem, porque estão de ti-

"r
vivem 'perseguidos, suspensos, afastados dos car-" belecer a 'tranquilidade, que- as alltoriclades dignas no côrdo com a época udenista

f:

gos, por mera politicagem, enquanto o ce'lebl'e 1'11- 'brada de raro em raro por cun1primento do dever, nã� ,de Santa Catarina.
.

Segundo apuramos, José ::
Clemente de Souza, na pa'- qúérito dos desfalques ou parou ou foi engavetado. algum excesso, não pedill �••g•••e••••••••••••••••••••••••••••••••••••

lhoça, há mais de 20 dias� Em sensaciopal furo de reportagem, conse- cartão de visita MPaasrtidaa:O'orl�"� '. PENA DE MORTE
anda em franca atividadet' guimos apurar que nesse inquérito sôbre o vulto- aos infratores. •

política, cntusiasta que é do. so l1esf�lque,'dos depoimentos dos srs, Odilon Ma- sempre com moderação e Aos "Inc"lfadores d
sr. Jorge Lacerda.

fra e Waldemar Beduséhi, citados ainda os srs. bom senso. PÔs fim ali às per- '. e greves
Acontece quc o sr. ele-

. Olinto Zi}llermann e Aldo Kirsten, ressalta prova· 3eguições mesquinhas'- e ao SANTIAGO DO CHILE, !J5 i CongreS30. O projeto prevê a

mente está condenado e 'ii'fi- . do que grandes importâncias, a 2 de outubro de regime da borracha e da ex.. (U. P.) - O governo amea- pena de morte para os gre-

ciahnente recolhido à Peni- .

1954, foram desviadas de coletorias para que di- torsão. Os colonos não v�am çou pedir a pena de morte vi.;;tas e inc-itadoJ:es cujas ati-

tenciária, cumprindo pena..� retol'ios da U. D. N. fizessem a eleição, :1ele um algoz, senão uma para os que provocarem a vidades "resultarem na mor-

Essas fé'rias políticas estão. Todos os prazos para o término desse inqué- lutoridade correta e amiga. greve dos empregados em te dos enfermos ao seu clli�'

lWoibidas por lei e constitu- rito já foram exgotados pela seg'unda vez! Aconteceu que a .pequena· hospitais. dado, uma vez estabelecido

em desrespeito a uma deéi-' Amanhã, em defesa üô govêrno e da sua sossegada cidade, um dia, Estes deixaram o serviço ter ocorrido a morte em con-

são judiciária: Em outras pa-� omissão inexn.licável nesse caso, a' imprensa agro- lmanhecesse cheia de faixas abandonando os enfermos' 3equencia do abandono.

lavras: no caso a crime de� nômica lançará desaforos e injúrias contra nós. je propaganda da Frente De- sem deixàr qualquer pessoal Enquanto isso, elementos

r,�ft;ponsabilidade funcionall(l Mas ... os fatos? Ã ladroeira? A defesa do go- mocrática. Até aí, nada de- de emergencia. do Exército, atuam nos cerni-

do Diretor da Penitenciária.' vêrno? :nais. No dia seguinte, porém, O ministro do Interior, sr. terios nos atas de sepulta-

_ o mesmo frustrado' Mar-' O POv.o julgará tudo isso, a 3 de outubro. ;ut-giu uma faixa da Alian- Osvaldo Koch, declarou que mento. Continuou tambem,

coni da iluminação do Morro ....
�a Social Democrática. Bas- "diante- da atitude crimino- a greve nos funcionários da.

da Cruz. .

.

tou isso para que o Prefeito sa dos greVistas do serviço tesouraria e departamento
Inácio dei Antonio procll- hospitaleiro, o ministério es- de impostos locais. A gre\!�

Irasse
o Delegado para pe- tá redigindo um pi'oj eto de' do Banco I,taliano foi resol-

dir�lhe que mandasse reti- lei a ser enviado amanhã ao vida.. •

, rar essa faiiXa. O Tte. Topá- ..e•••••••••••••••••••••••••••••t;i•••••••••••
. sio recusou-se a fazê.-lo, tan- IMPORTANTES RESERVASI to mais que o pedidO con-

RIO, 26 (V. A.) - Cursos' sil promoverá outro, sobre () densava crime eleitoral. Era

populares de proteção, pre- mesmo assunto" facultado a- ! uma exigência ilegal, totaU

venção e salvamento no caso' penas a pessoas com nível; tália, anti-demoérática. O

de incêndio', destinados a de instrução equivalente, no Prefeito irritou-se e gritou

pessoas dc tôc]f1.S as classes mínimo,.ao curso secundá"io. que o Delegado, seria_demiti··

sociais, serão iniciados nes- Havepdo limite' no núme- do imediatamente.' Révolta
ta capital, a partir do pró- 1'0 de alunos, em cada curso do com essa atitude mesqui

ximo mês, em vários qua):"- popular, .e na 'impossióilida- n):1a e rasteira, fáscislia e

téis dó d'orpo de Bombeiros, de de ministrar instrução contrária à lei, da. autorida

por iniciativa desta cOl:pora- prática, de uma só vez) a to- de municipal, o Tt.e. Topá!3Ío

ção e do Curso. Bá,sico de Se- dos os interessados, após a exonerou-se.

guros. 'conclusão desses cursos, se- Essa solução, .tão logo co-
rão iniciados outros, de mo- nhecidâ dos neotrentino.3,

Paralelamente a êsses' Ctll'- do a atender todós quantos causou .ali viva consternação.

sos, de car,ater prático, o 'Ins- se interessarem pelos mes- Elementos da· própria U.D.N.

ti,tuto de Resseguros do· Bra... U10S.
"

manifestaram o seu desagra-

,..,
,'�

Ô

.•8AÇAO 00 1'. $•• tL���!�
. D8clarand o o c1 r. Adhemar t ,,=_D_� o

rç. Q
.._�_�Qc""Q.. 'rII� fG_<,._w. ra ,., _._ _ _ _ fM.•••••••••••_._ .- <a_.� .,.;;au.,.,. ·;u�.·..:...• _·."..O··.,.._·..·:.I...,.·.-. ._ -_ _- y ._..JI"...D..�·...a.- -J='<&Iw.:.· .....

de Barros, em díseurso pro- :".;,••0 1(;••••••: ..

ferido nesta cidade, no dia 21 : DIRETOR : ;. Ido corren.te, questão aberta a I. .
Rubens de : IOm.h .ntiloDié-

sucessão estadual e ar. muni- a·· d 5 C
•

cipal, deu ganho de causa à i Arruda Ra�os :
.,.0 • · .t.rln. J

tese esposada pela maioria :
.

GERENTE
.. I:dos diretorios do PSP, reco- • I Ano XLII •

nl18cenc1o assim a justêsa de : Domingos F. •
.

.

.

InosSO ponto de vista. E' que,: de Aquino I
!

.H. 1i.•259
assim procedendo, nós os que • •

temos em mira a vitoria ele , ....e.· S .

Adhemar de Barros, podemos f!:'dição ele hOJ' e - 6 página" FI
. .

I
'

� orianopo is, Sábado, 27 de Agôsto ele 1955

concertar nos Municípios ,a� -----:-------.........--:,---_:_------------=--.....:..---.:_
cordas que tragam vantagens

à sua candidatura, enquanto.

que, fechando a questão em

torno de um só candidato;

relegandO a eleição presiden
cial para um plano secundá

rio como veem fazendo par"

te do Diretorio Regional,

a esta altura desautorisado

pelo nosso eminente Chefe

não restando a essa parte do

Diretoria outro. caminho si

não cetler seus lugares aos

que estão com a boa causa e

não se acham comprometidos
e presos a gavetas governa

mentais, fechando a questão.
dizio.l110S nós, só prejuizos

adviriam à causa da eleição
de Adhemar de Barros.

B' tal a desorientação do

diretoria e o seu desprestígio

que, às vesperas da chegada
de Adhemar de Barros a es

ta cidade, aqui aportava o

eleputado dr. Pela!gio Parigot
de Sousa, Sc;cretário da Se

gurança e primeiro více-pre

sidente do partido, para for

car um pronunciamento do

preclaro Chefe, anunciando

a sua vinda não aO Partido,
mas a adversarias e entran

elo em entendimentos com os

mesmos. Procurou alguns
correligionários nossos insi

nuando-lhes a traíção ao

partido com a sua divisão e

o seu apoio à UDN, encon

trando porém formal repul-

A:, .

E! Jameritavel que às ves

ped ; de um pleito para 'J

ct.uar:�tamos vivamente em

IJen$la'dos, 'tenhamos de vir
-;.w ._

trâZJ!: ia público essas mase

las que dNeveriam
ser discu

tidas enj;!:, nós, internamen
te. Mas, é ue não podemos
silenciar afim de que os nos

sos companheiros' de outros
munícípíos não sejam ludi
briados e não se prestem a

instrumentos daqueles que
estão sobrepondo os seus in
teresses pessoais aos do Par
tido. E tambem é preciso que
o povo catarínense fique sa

bendo que nem todos os do
PSP estão de.acordo com ne

gociatas; que não .1�OS 'pres
tamos à servir 'de instrumen
tos a inescrupulosos.
Declarou o Diretoria R�

gional que os díretoríos mu

Il'iciPals que não se presta
ram aos seus manejos eram

inexistentes; e, entre êles, o

de Joaçaba. Mas, ·coisa ínte

ressante, ainda no dia ' 20

dêste, recebiamos úm radio
assinado. pelo Dr. Parígot,
dirfgido ao DiretQrici:' no
qual comunicava-nos o 1'8"

sultado da farsa a que deram
o nome de convenção.
Ora; guer dizer que, para

homologar palhaçadas o

nosso diretorio existe.
'

Os ,av�ntijreitos :que se a

.poderaram . da direção do

Partido, tudo têm feito para.

destrui:'lo, enganando-se, po
r�m, porque encontram üs

verdadeiros pessepistas e a ..

migas do dI;. Adhemar de

Barros, dispostos à sua de

fesa.

.

'

NA ASSEMBLEIA

\

CrI. 1M
------.�----------------------------��-----

A Gran�e Convençao
ism a noite de 16 do COl"- Juscelino Kubitschek de Oli

rente" �a sede
_

do visil�ho l,;eira, Drs. Francisco Benja
murucipro de Sao Joaqunn, min Gallotti, José de Mi

realizou-se a grande conven- randa Ramos e Thomaz Cos

çáo pessedísta para homolo- ta.

gacão da escolha do candída- Precisamente às 20 horas,
to do partido ao cargo de quando a numerosa. assístên
Prefeito Municipal daquela cía já se encontrava empol
prospera e importante comu- gada em vivar os candidatos

na catarinense nas proxímas da Vitória, na ausência do

eleições de 3 de Outubro.' ii. sr. Presidente do Partido 80"

Pesse�ista �e SãO Jàa�uim
res, eleitos pela legenda pes- sr. 'I'hornaz Costa, .nome que se tornou memoravel pelo
sedista joaquinense. C0111- reuniu as simpatias e as es- entusiasmo e alegria que ali

posta a mesa, o sr. Presiden- peranças do pessedísmo íoa- predomin a r a m, sobretude

te mandou proceder a leitu- quínense, para governador quando se evidenciou a for

ra da áta da ultima sessão do importante -munícípío ser- mação da "Frente Popular"
do Partido em cuja ssesão, rano, sessão que se realizou éom o apoio do Partido Tra

por unãnímídade de vótos na tarde do dia 16, perante balhista Brasileiro e Partida

foi sabiamente escolhido o numerosos correligíonários - e '(Continua na. 3a. Pag.)

o�Sen-a�·õ.�bõiãítã�G811i��N�.�.

Não estamos à procura de

empregos óu cargos; não te

mos filhos e nem genros pa

ra empregar; não pedimos a

ninguem para pensar po�'

nós; somos livres indepen
dentes fí, por isso mesmo, a

gimos com a razão, com a

moral e com a justiça, de'H
tro de nossas convicções.
Joaçaba, 23 de agosto de

1955 .

, Al1-tOHio Lúcio, Presidente
do Diretoria MunicIpal do
PSP .

••••••••••••••••••••••
'DEIXOU O P. D. C.
A U. D. N. responsável
Videira, 16 de agosto de

1955
'

O vereador Osni Lisboa,
do P. T. B., e os Srs. Nicolau

RIO, 25 (V. A.·) - O sr.
I
de visitar as· instalações ..ali Juvêncio Martins e Jair Cos

José Batista Pereira,' presi- intermédio da Light, a fim ta, líd�res _no Distrito ue

dente do Conselho Nacional existentes e aproveitando a Santo Antônio de Lisboa, on

.de Pesquisas, fez ontem, pe- sua viagem procurou formar de vêm desenvolvendo inten

rante o Conselho Deliberati- as bases de um plano a ser so trabalho em prol das can

vo do referido orgão e auto- apresentado ao nosso gover- didaturas Juscelino e Jatlgo,
ridades, especiaJmÉmte con·· no para aquisição, pelo Bra- Francisco Benjamin Gallotti

vidac1as um relato· sobre a sil, de un1....reator atomico. e Miranda Rames, estivera1:u
sua recente visita às instala- Disse, ainda, que o nosso hoje no Gabinete do Presi

ções atomicas -do Ca,nadá e país possui importantes te- dente Braz Joaquim Alves.

servas de uranio e tóri.o, ca- Foram convidar o Chefe do

dos Estados Unidos. Dectarou pazes, de justificarem um Poder Legislativo para assis

o sr. Batista Pereira qué foi prO'grama extenso para o a- tir, no dia 4 de setembro, às

àquele pais a convite do Con- proveitamEmto . da energia 15 horas, naquela localidade,
selho Nacional de Pesquisas nuclear para fins indus· r a inauguração do "Avante

do Canadá, transmitindo por triais.·'( I Futebol Clube".

Ilmo. Sr.
Presidente do P.D.C.
'Nesta' Cidade·
.prezado Senhor
Como p'ertencente aos qua

dros partidários do PARTI

DO DEMOCRATA CRIS

TÃO, venho lhe s'Qlicitar a

minha exclusão dos mesmos,

Faço isto, em cara ter irre

vdgavel, por não poder ad
mitir em hipotese alguma
qualquer aliança com a

UNIÃO DEMOCRATA NA

CIONAL. ConsIdero, como

nenhum brasileiro deve dei

xar 'de considerar, a U.D.N,
a unica responsavel pela tra,

gédia de 24 de agosto de 19M,
Cordialmente

J. A. Ramela

HOMENAGEM A GETU'LIO
, VARGAS

,••••••••••••••••••••Q

Na Assembléia Legis!ativa,
o Deput�do Olice Pedra de

Cald,as, vice-líder ,da banca

da do P.T.B., ocupou a' tri

buna ante-;-ontem e produziu
excelente discurso, em ho

menagem à memória do ex

Presidente Getúlio Vargas,
cujo primeiro aniversário da

morte se comemora.

CAFÉ E ENERGIA
ATÔMICA

NOVA IORQUE, 26 (U. P.)
- Em SUas informações. à

Conferencia Internacional

�e. Energia Atômica,.o em-

alxador Eduardo Zuleta An
gel declara que entre outras

.�oisas, a Colon\bia está rea

�Zal1c1o cxperiencias no sen:
tido de aplicár a energia atô
lhica na preservação do café e

D.utros produtos. Tais expe-
l'le .

-

.

nelas, diz Zulete
.

Angel,
c1everã'o beneficiar não ape

�as o meu país, .mas tambem
Oelas as nações cafeicultoras
do Continente.

' '.

AULAS AOS POPULARES.
Serão dadas pelos Bombeiros

LIDERES DE SANTO
ANTONIO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO

INDICA,DO� PROFISS.IONALí,
DR.

RO!ÉiRDHI�OSOBASTOS MARIO DE I:ARMO Dr. Vida)· Outra' Filhon
JU CANTIÇAO r ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE' CRIANÇAS{ Com pr't1ca no Hoapltt.l Si" M É D I C O CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NO RIO DIl JANJ:IROORA. wLA.l)YSLAVA DR. 1. t:JOBATO DR. W,ALMGAROCRIAZOIIER Frané!��o d�e ��al�e ja::ir:l&l1ta, CLÍNICA DE CRIANÇAS I PEDIATRIA NEO.NATiL _ úlSTÚRBIOS DO R.C.II.W. MUSSI FILHO CLINICA MÉDICA ADULTOS NASCIDO - ASSIS1'�NCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AOS

• 1)00ln(.. do aparelho �"."Iratórl,o 01.,10.... !:leia I'Gelll•••• N.· CARDIOLOGIA Doenças Internas I PREMATUROS - TRATAMENTO r iNAPlilTtNCIA INFANTILTUBERCULOSJI doul III. &f�dldD. III.. UJrJ.".l'- Contultório: Rua Vitor ••1. (FALTA DE APETITE) - TRATA�r.:NTO DA IINURlilSII NO.DR. ANTONIO DIB RA.DIOGRAFIA JJ RADIOSCOPIA .Id.de cio 8rull reles, 22 Te!. 2675. CORAÇAO - FIGADO - 'l'URNA EM CRIANÇAS Jl ADOLESCENTES _ DISTúRBIOS
MUSSI .1 DOS PULMOBS Ex-I.terno por concu.o 11m lf.- Horários: Segundas, QIl..rtall • llINS _ INTESTINOS PSICOLóGICOS DA INFANCIA _ 1INFliJXMIDADIlS DA INF.LV-

- Il':DICOS - Cirurgia do Torax ternld.de-Elcola Sexta feiras: CIA l).B MANEIRA GIlRAL
CIRURGIA JLt:N,IC". Formado pel. F'acnIdade Nade-! (Senlc. cldol PrOfU Oc)tAYlc.... Das 16 às 18 horas, Tratam�nto morterno da

I CONSULTÓRIO _ FELIPB SCH_IDT, II. '

GIIRAL PARTO!l: pai de Medlcln., Tl.lolollaia. r IlIea m. Residênêia: Rua Fdip. Sela. SIFILIS CONSULTAS _ DAS 2 AS II HORAS.i te!
. �

i li Tilioclrurlrflo do HO.l)Iltal N..

l'EX-I.te.
rno do Serviço de Cirar· midt 23 - 2° andar "pt 1 - Consultório _ Rua Victar '-'R�OENSISD�LNTC..\.ISA C_f �EONREANMTEARSCIALVD�I:R!,ON18•0- 1(1.,80IlN• 111')

Berviço comPOeAS�.·s�-:õ: rêa Rin..)8
.

ri. ti. ,Ho.pltel L A. P... T. �•. Tel. '3.002 ,.

'" , .. lO.••do d•• DOIIN
_ Cuno de elpeclalh. ..�. "oI. 110 IUo de J.nelro -' l\ieirelles, 22. ATENDE CHAMADOS A DOMICILIO

'

R_AS, com moderno. m6todol d.
S N T E _I t ....

'

-UDI Médico do Ho•.,ltaJ d. 'DR HENRIQU PRIsn,. HOI' �"IO.'dIagn6.tico•• tratamento. ,'" X II erao x..
Caeídade v..., �iUlo

SULPOSCOPIA - HIST:l1l0 - tellte de Oruc!. 4. P1I'4t. Uz'"

I· [)()ENÇAS DB S.NIlO.A" _ PARAISO Das 13 às 16 horas.
DR. ANTONIO BATISTA. DR: CLARNO' G..

SALPINGOGRAFIA - IJl'.:.'.A· 0- i ,Goh�&l"l<IIA (llla'.
. PARTOS - OPIIRAOO:lS &o"��ICO JUNIOR GALLETTILIS.O BASAL , Coua: FelIpe Sehmidt. II -

C . R J' P' 1
'" Telefone: Consultório-

�--
- Fone 1801 ,00•. ' ua. oao Into n. II, Oueraeões - Doença. 'de Se- ADVOGADO.. Radlou:<"aplll JGIr ••_

=. da. 16 00 à. 18 00 h<>�... h CI' I d Ad 1 8 410" R -V Il
-

Eletrocoairul.Çlo - :aalOll Ultn At.end_.m laor. mueacla. PI' h' 'd .;a..
n OT" - In ca e " to.. l' •

CLINICA ESPECIALItlDA D:a us, itor eirelel, 110.
V Inf V Da

. Rei" aua •.tev.. Junior e a man" at.n. <iI.· Curso de Especialiuçio no'
.

Rsidência: Rua José do CRIANI"'A8 lON.: 1,468 _ FlorianópolbI,oleta e
.•
r. .r ....e.o'

. 00 "F -: . ..9E· 'riamente DO /ao.pita1 d. C{ospitaJ do. Servidor.. . do II "

OCOilIUltó;:;o: .Ru. Trajano. n. �'." :: ODe,......
Carid.d.. tado.

_ I', Vale Pereira. 158 _ Praia Con.ulta. d.. II ia 11 horal.
1 andar .dlfielo do .onkpio n d Re•.• C{)DI . .Padr. Iil'u.linllo.Hor$l.rlo( Da. II i. 11 hor.1) �, ,DR. YLMAR CORR1A

., Reei. êGncia: I B'
(Serviço do Prof.••rIaDo d., da Saudade - Coqueiros. 12.

Dr. "USSI. CLíNICA l!iU!:DJCA 101
ua. enera Ittencoan D. Andrade)

II D CONSULT SdI' Consultai - Pela mania' ao DR. ANTO'NIO GOM""S DEDas li li 18 Dr.. - Til A .ai O - U Ilo· Telefone' 2611i Hospital de Csridade, ...
IUSSI .

ra..
. . .

ALMEIDARe.idlne!a, AV.Jlidll Trom- Rua Tiradente :;. - Fon. 114.16 -A tarde da. 1610 h••m dl.D-

powak,., 84. DR NEWTON te DO coulultório 'Rua Nun.. ADVOGADO
DR. ,JOS:f: TAVAP.I:S. D'AVILA Machado 17 ;JlquirlÍl ,I. Tlr.- Eseritório. Reaicenci.1

dentes. Te!. 2766 Av. Hereilio LIl., 11'·DR. JúLIO DOIlI IRACEMts. CIRURGIA G.R1J.
. I Reside,ncia - rua Prelli.ent. Telelon.: 8346.

..' MOLIIl'STIAS NRRVOSAS II Doença. de Senhora. - Prodo- I Coutinho 44.VIEIRA
MIlNTAIS _ CLINICA G.RAL 10ll'ia - �letrlcld.d� lI6d.lc. .

CLINICA
••DICO I D S

.

N ci I A D ConsultórIO: Rua VItor .el- de
.SP ....CIALISTA •• OLHOS

r erv�ço a ona •• oen- -eles n. !8 - Telefon.� 1107. OLHOS .

N'.II... .' ças Mentall. C'
- OUVIDOS _

OUVIDOS, NARIZ II GAllGANTA Chele do Ambulat o:, Ril:i'"- .

onsultal: D•• 11 laor•••m • GARGANT.A Formado p'lla Faculd.d. Nad-
rRATA••NTO • OPII.AOl'� . .3-

ne Mental -, dIante: A • DO
'

I1aol d. �edicina Uni' eraidad.
lJafr.�V.rlllelho - N.bllll..... - I Psiquiatn do Ho.pltai - ResI�encla: Fone, 1.411

_
DR. GUERREIRO DA rON8J:CA do Br�sil ..Ultr.·So.... ·Colôni. S'_nt'Ana Rua. Blumenau n. 71.
Chefe do Serviço d. OTO.I- RIO DlI JáN.RlRO

(Trata•••t. i. IIJ...... ce.! Convulaoterapia p.lo· 31.tto- DOENÇA� DO APAR.RLHO DI: NO do Hos};ital de

FIOrl.n6PoUII· AperfeiçoameD�e n!l "C,�•• d.
o�.r.clo) choque e cardi..ol. ID8l1.11D u.·

GESTIVO ULCERAS DO .S
I.?ossue a CLINICA OI APAR.. Saude Sao IIIlul·.Anrlo-retlao.coJlI. - R�.U. i. pi•. MaiatioterapiA. Plico�.rA� ::l. TOMAGO J!l DUOI;>IlNO, ALIIR- LHOS MAIS MODrilRNOS PARA' Prof. Fernando Pauhno

OC1110. -, KCMlera. (' '••••k CONSULTAS: Merçu •. �td" .

GlA-DERMATOLOGIA II

CLI-ITRATAMENT(\ dai DO.IINNOJ.S fnterno por I :""Ios. do S.rvlçoi. Cte·lU.olad...I... (tale. taa du' 16 à. li 1i.0Tas fl::r I NICA GIRAL. da ESPECIALIDAD. I tie
.
CIrurgIa..........) (m.nlll) , DR. JULIO PAUPI'l'Z Consulta. _ pela m.n" ao Prof. Pealo d� �::l11r.

Horino d•• I à. 11 ...ral '1 Rua Anita Garib.ldi,· 1141111__ FILHO HOSPITAL. '

I
Estagio _pc'r : ano na

"

....t.r.
d•• 111 l. 18 Iaor...

. de General Bitt,neoun.
.

. e' , À TARDI!l _ d••••• I _
. R1dade - ��colaCon.ult6no: - .,. Vl�r all- RilSIDRNCL\1 .11. Doe.I(;"., j Ex I!lterno da 20 ,nferma�. no CONSULTORIO ·Prof. OtáVIO RoorIgue. Lima

r.l.. II - "on. 18'11.
. 139 Tel.2901 i e ServIço d. ia8t�0.ent.rologI. I CONSULTORIO' _ ••• do.

I Interno por ! �no do Pr nto
Re•• - .11. Slo lor,. II -

-
.

Ida Santa Casa do _RIO �e J.o,.iro ILHEOS nO !

l
So�orroI'ou. 1411. DR. ARMANDO V� (Prof. W. B"rardI,DelI�). I

RE"IDENCIA ,. r.li • S Il- OPERAÇC.J!lS.

. Curso de neuroloil. (Prof. '. "'o p c
CLINICA DEl ADULT ;

DR SAMU"IIIL FONSEA RIO DE ASSIS IAustregesilo) mldt n 113 'lfel. 2166 .

DOENQ'AS D1I -'1ilN''''(JR 'S
'

• �
•

•
'.

".
lo) L. _lo. �.';'-.I"�""_'_".J-i;-,."",,,,,w.w,,,,.,,,,,�.....,,,,,,,-,""'J

CIRURGIAO·DIlNTISTA Do. Serviço. lIe CUnle. laf..tn I .

Ex lUterno do HiJlpita� mater·
,l'JIZ I CONSULTAS:}l.o HOlpital ó.I. .

Clinica - Cirllr,ia - Prote•• tia A..I.têncla lIunlclp.1 • IOMI' mdade V. Amaral. DR. ANTON�O MO�, Caridade diáriamente pela ma. . '.
, ..

Dent'ri.
. ,pit.1 de Carldai. I -DO�NÇAS INTERNAI. DE ARAGAO nhã. 'Dr. Cesar Batalha da SIlveira

R.lo. X • Iafr.·V.rY.... ,CLINI-GA Il.DICA DII C&L\N- Coraçao. lI.t6mal'o, IntediJlo,
CIRURGIA TRIIUIIA'!'OLDGIA I 58,s 6a.s Sab. das 9 às 11 horas. Cirurgião Den.tistaConault6rio • .e.i'''clal ... OAS II ADULTOS

l!tlrado
8 vi.. billaru. Rln., O".·

Ortop.dia
. 2& 3& 4& das 14 às 16 horas. I 1" d Ad lt C

.

I'ernando ••ellad. I. - Aler,la -

.

rioa o útero.

1
Consultório: J"oiQ Pinto, 18. no Consultório à Rua João Pinto

.. ' C mICa e u os e nanças
T.lefon.· I1II Conaultórió': Rua Nan.. Ka· CQn.ult6riof Vlbr ..!z.l..

d" t r 16 (10 d)
,

1 Raio X
. Con.ulta;: 'd•• 8,00 ia 11,8' chado, 7 - Con••1Ai•••• 11 ..%I,. ���01s6 ::8 1J'b��r�:men a. �F;SIDENci:: a�. R'. Dnart, ( Atende L!om Hora Marcada• da. U,OO i. 18 Iaor.. 18 hor..

_

Da. 1� li 18 1I0r...
, ai Shutel 129 _ Telef 3288 I ..'

Excluliva�nt. eom Iaor. m.r· 'R..ldllncia: Ru ••recllll (flli· ResIdência: Ru Boe.i.,.. I�. Res: Bocaiuva 1 .

Florianó olis.
..

-

i FelIpe Schmldt 39 A Salas 3 e 4
..... , na.rmôl, i - I'ODI: 87&1 I Fon.: 114'8. Fone: - Sí,714.. p

"*"' =_. � a ._

Dental Santa Bpolonia 1
I '. • »a

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

..

A Imobiliária 'Miguel Daul
Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos

Uma casa a rua Visconde de Ouro Preto

Uma casa a rua Deodoro c/13,50 de frente

de fundo.

e 46,60

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
Duas casas e eum terreno para loteamento no Morro

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

Dois lotes a rua Moura - .Estreito
Dois Lotes 1'Ío Bairro de Fátima - Estreito

Quatro lotes no centro da cidade
Quatl'o lotes em Londrina - Paraná
Tem compradores para casas em Florianópolis des-

de cem a quatrocentos mil cruzeiros.

Negócio a dinheiro.
Informações ),a IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX"
Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - 10 andar Estreito ou

Edificio Ipase andar térreo - Fone 3376 - Flol'ianópolis

, ,

Florianópolis, Sábado, 27 de Agôsto de 1955

MINISTl!:RIO
. DA: AGRICULTUkA.

SERVIÇO FLQRESTAL
DELEGACIA FLORESTAl·

REGIONAL
.

""CORnO" COM O ESTADO "I'.

SIlNTA CATARINA
A V I S O

---
ADMINISTRAÇÃU

Redaçio e Oficinal, à ru. COIl'
aelheiro Mafra,' n. 160 'l'el. 1022
- ex. Postal' 119.

'.
.

Diretor: RUBJilNl j.. __AMOS

FARMÃCIA DE PLANTA0 �o ESTADO
Mês de'Agôsto

6 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense Rua

. I

\SS.TNA'I URAS
Na CapItal

Rua Felipe

A Delegacia 'Florestal Regional,
no sentido .1e coibir, ao máximo pos- Gerente: 'DOMINGOS 1'. D.

}_QUINO
sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de irnpe-
pedir os desastrosos efeitos econômicos e ecológicos que Repreaentaüte.:
acarretam tais práticas, torna público e chama a atençâo Reprilsentaçõe. A. S. L::rA.

de todos os propríetárícs de terras e lavradores em geral, ILt��'a 3enaC:or DIlntaa. 40 _ 'o
para a exigência do cumprimento do Códigu Florestal 'andar.
(Deer, 23.793 de 23-1-�.9i!<i) em todo o Estado. Te!.: 22-6924 -- Rio de l.neiro .

.

,
r Rua 16 de Novembjo 228 .6°

Ql!EIMAD4S B DERRUBADAS DE MA'IO andar laIa 1111 - Sio Paulo..
Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderá

proceder queimada ou derrubada de mato' sem solicitar,
com antecedência, " neeessãzía licença da autoridade lho
restal competente, conforme dispõe, o Código i!'Iorestal em

seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando 0<1 Infratores
sujeitos a penaJicl:r.des.

R.EFLOREsrrAM�NTO

r"ua Deodoro esquina:da
Rua Tenente Silveira

Viagem 'com segurança.
-

�_.rapidez
so NOS CONFORTAVEIS MICRO�ONIBUS DO
.

RAPIDO l(SUL-BRASILEIBO�)

Raios X

Agência:

2.021 ,

2.276 ,

1.1'7
3.321
...411
�.694
1.171
l.fIit

"I

.!'tparelhagem moderna e complet� para' lIua\quer exam•

.

rad1olórlce.
Rad1ograna$ ti rad1oscoplas.
Pulmões e coração (terax),
Estomago - intestinos e figado (colecJstograi'ia).
Rins e bexiga (Pleleguafta),
Utero e anexos: Bistero-salpingogI:afla com Insurla

ção das trompas para diagn6stico da esterU;dade.

Radiografias de ossos em geral.
Medidas esa.as dos diametros da bacia para orienta

ção do parto (Rádio-pelvímetrta),
Diàr1amente na Maternldade Dr. cartoe Corrêa.-

IBANCOdeC�ffiIH] POPULARI. z AGRíCOLA .

.
I I

Rw:l;d�,16
'"

f'LOnlANOPOLIS - 5,6.. e�ro.rln6.

DR. NEY PERRONE
MUND

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 nOs, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro

Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)
com o terreno G-x 14, 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

A tratar com o Sr. Doralécío Soares ou o Sr. Sílvio
Sonsini

Restaurante Napoli:
RUA J4arecbal Deodoro H .

Em Lages, no sul do Brasíl, o melhor I
Desconto especial p.ra :la 'aenhorN rtaJlUlte•.

DR. MARIO WEN
·.DHAUSEN

CLlNICA MÉDICA -DII ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório - Rua Joio Pin·
to, 10 - Tel. M. 769.

- ADVOGADO -

I
Consultas: Daa 4 l•• lu:,- t.

�aix8 Poatal 160 - naja! - Residência, Rua •.t.ve.. Ji"
Santa Catarin,. nior, 46. Tel. 2.8!!.

ADVOGADOS
DR. JOst MEDEIROS

VIEIRA

Dr.. Lauro Daura
7

Clinica Geral
Especialista em moléstias de Senhoras e vias uriná-

, -

rias. I
.

.

Cura ndical das infecções aiudas e cronicas, do
aparelho genito-urinário em II.mbas os sexos.

Doenças do aparelho Diges"Livo e do sistema ••rvo.o.
Horário! 10� ás 12 e 2� ás 6.
Consultório: R. Tiradentes, 12 - 10. Anda:- - FODe:

3246 -

Residencia: R.' Lacerda CoutinÍlo,
40 Espanha) - Fone: 3248.

18 . • (Cháeara

. Lavando com Baba0

"\?irgern Especialidade I
da ela. 'IIIIIL INDOSIBI1L-Joln,llle. (marca?"registrada) I

eCODomiza,.se�tempo��_�iDheiro �_.

I·

.,�--------- �---_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�loria:rrópolis, Sábado, 27 cdê Agôsto de 1955 .

.
.

PROGRAMA PARA SETEMBRO.' ....!
DIA 6 -TERÇA-FEIRA AS 22 HORAS "RUI REY" - SUA ORQUESTRA DE D�,NÇAS ., GRANDE SHOVJ - DIA 10:- SÁ. SADO - ÀS 22' HO- 1
RAS GRANDE APRESENTAÇÃO DA OR QUESTRA DE DANÇAS CUBANA FEM!N INA - DIA 11 - DOMINGO - A5 23 HORAS NOVÂ APRE.��'"'SENTAÇÃO DA ORQUESTRA -CUBANA � NOTA: RESERVAS DE MESAS PARA O DIA 6 - CR$ 350,00 - PARA O DIA 10 SÁBADO � CR$ .. � 3\
300,00 - PARA O DIA II DOMINGO - CR$ 250,00 - ADQUIRINDO PARA OS DIS 10 E 11- CR$ 500,00 - MESAS 4lUGARES. INGRES- \

I

SOS AVULSOS PARA ASSOCIADOS
'

CR$ 50,00 :_. RELOJOARIA MULLER.. II

Sociais A�Gran�e Cúnvençao Pesserlista lIe SãO iJoaquim�
Social Progressista, secções prestígio, de austeridade, de agradeceu o comparecímén
de s'ão Joaquim. Após a lei- nobreza de sentimentos, de pressão pelos conceitos emí- Aogradecendo os aplausos to de todos, congratulando-
cura da áta, sempre inter- valores morais e CIVICOS, tidos e pela sinceridade co- recebidos e a sua índicaçâo se com seus correligionários
rompida pelos incessantes a- cujos exemplos se afloram na mo disse e inabalavel ré ao elevado cargo, -falou o pelo sucesso daquela m;tgnj:'
plausos da numerosa assís- hospitalidade tradicional e na vitória .que se avísínha. candidato Thomaz Costa; na fica parada cívica como pre-'
tencía, o sr. Presidente co- no valor da terra acolhedora Falou, ainda, por Urupêrna, sua- linguagem simples 'e sín- nuncio de uma grande vító
munícou á Casa valiosas a- e amiga, estampada, hoje, o sr. Nabor Vieira Lemos, cera, recebendo demorados ria.
desões de chefes políticos em vultos que, encanecidos proferindo bela oração, e' aplausos ao terminar. Ao candidato da Frente
que se desligaram da União pelos a�los, ainda se jogam Clarismundo José Custódio, I, Encerrando o memorável Popular, sr. Thomaz Coste
Democrática Nacional para á luta, abraçando o Partido P?r Urubici. �jelo Partido So- j"conclave politico, .qu� .

brí- ao Partid? Social Democrátí
se integrarem e engrandece- .social Democrático, na ansía cíal Progressista, falou o ad- Ihou pelo seu stgnírícado, co Jcaqulnense as nossa.

rem o Partido Social De- de dias de venturas e felici- vogado Dr. Públio Matos que I pelo, entusiasmo e vibração congratulações t: êxito,
mocrátíco, já em ímpetuósa dades. A palavra do bradar, foi eloquente e incisivo nos que a todos empolgou, dada. sua grande convenção por'
avalanche rumo á vitória em sempre entrecortada de :1-. seus conceitos, sendo muito I'a popularidade dos candída- I ca e pelas valiosas ades
todos os recantos da terra plausos, causou ótima im-' ovacionado. tos, falou o sr. Presidente qUE' que recebeu. \
barriga-verde. MaIo sr. Pre- ---- --- .. ---,

,���:n!�;p���I���3c�:v:de�:n��; MENORES EM CARROÇAS, I S E TEM B R O .

�re�s::�:��lc��)lu�:��l:a:�lm:�� MENORES A SOLTA. . .

! DESCONTO EXCEPCiONAL NOS
tando o entusiasmo e a v'i- Conforme o que ôntem nO-I públicos elos que perambu-

DEQue se o souberdes, vós, 'que sois piedosa e pura, oração que a todos contamí- ticíámo r, Iicámos sabendo .lam durnnte o dia por toda
Sucumbireis, Senhora, a tanta' desventura" nava, nomeándo uma comís- que os menores que andam parte.

'

e haveis de amar-me então, de pena ... só de pena i s., são para introduzir no re- guíanda carroças no centro Do 'que serve esta fiscali- COlCHO-ES DIVINO -TECIDOS PARA'

,�i cinte os no :os componentes urbano, estão sujeitos a fis- zação 'rigorosa dós .ríscaís d= '" . w r -.

ANIVERSÁRIOS lcarinhosas
e significativás do Partido Social Democrá .. callzaçâo do Prefeitura Mu- menores nos cinemas si as DECORACA�O TAPETES PASSADEIRASS . José Cavallazí ' homenagens que lhe serão tíco, srs. Antonio Julio cáe- nicipal ou ao Juizado de Me- ruas e praças ficam cheias o

•• -

� � ..,' " "

s: •

- .' ,

�ta��:�:���:�'e�o °s�,�e��s: g:: . �ri�(rl���:�O���'. seus amigos
����o���;��iO �;�!�� G��� ����sSi�O ��e �:��p::�'iaq�: ���r��el��r��o���iOS até altas

. E /'vallazz'i, funcionário do_Tê- O ESTADO cumprimenta- des, Juventino Henrique C�- leI: com veículos de tração Será � cine�1a o grande

TOALHAS DE ROSTO E BANHO
[

SOUl'O do Estado e elemento 0, cordialmente. dade, Dimas Albino, Fran- animal. ' 1 mal ela ínfancia? I \
-,

"

-

grandemente relacionado Dr. Hénrique Stodieck cisco Go.ulart Sobrinho, An-=- Menores de 9, 10 ou 11 anos I Porque um pai póde dei-. . . , •

nos meios sociais 'desta. Ca- Transcorre, hoje, a data tonio -Goulart Sobrinho e ;;uiando nas ruas (1:1 cidade, xar o filhinho no meio ela j, So mes�o alguns previl ig iados da fortun� e que con-

pital. natalícia, do nosso distinto mais dois, cujos nomes nos .está certo? Aclúl1103 que não! ! rua até às' 23 horas, vamos,
sideram fac il resolver o pro?lema de bem estar e do, co.n-

Funcionário 'dedicado, e conterrâneo Prof. Henrique escaparam no momento. Quem ror o responsavel por dizer e não o possa leva�'lfôrto do lár. �ara' os demais, 'p�ra a gran�,e maioria,

competente o distinto ani- Stodieck, brilhante advoga. Tão logo davam entrada este. estado-de-coisas que se consigo, a seu lado, sob se.,.:s I
quando �ecessltam de u,n:� mobilia, de um gr �IPO estof�- ,

versariante ver-se-á, no dia do e lente catedrático -da no recinto os referidos Sê- maníreste, .porque os atrope- cuidados, cuidados de, país, do; ?e tapetes, passadeirns ou �esmo d� y�cldos -?am
de hoje, cercado de muitas. nossa Faculdade de Direi- nhores, a assístencía pror- lamentos estão se sucedendo para .dentro de uma casa ele I c?rtll1as, representa um verdadeiro sacl'lf�.e2.0 a, satisfá-
homenagens. Ito. ,

.

rompia em demorada 'salva diariamente. diversões? 'Porque? Ar vicia- : çao des:f1s ne:esslda.des. ,

O ESTADO cumprimenta- Dedicando-se, de há mui- de palmas e vivas aos candí- x x x (�m�l ,para a.., sa�cle dos I '
DEU a razao d� ��tel'ess: com, �u:. �s�� ,s�n�o ..�gu�r:

o cordialmente. 1,,0 à Sociologia, o ilustre :tatos da Vitória, tomando ,E por falar eni menores:' menores, ou o que? dada a venda de axtl-gcos para o lal, cUJ� ll1Hl�O esca pIO

r"'Sr. Gellesió de Midanda <miversariante' to rnou":se cada um assento a me.>a. Ja viram como o molecório Será'que nas ruas eles n§.o 'gramada, pela "A Mõdelal''' para o proxlmo dia 10 de se-
_.

Lins I uma das figuras mais bri- Por último o sr. Presiden- anda s.olto nas ruas durante aprendem nada de mal, o :tI' ,tembro: _ _ ._

Passou ontem, mais uma ,hantes da teÍTa "barrjga- te nomeou uma comissão pa- o dia? Porque não há fisca- seja puro, as companhias I
Os descontos que serao concedidos sao:

.

data natalicia do sr. Gené- ,erde", tendo exercido as m tràzer até á mesa o can- lização? Porque 'os responsa- boas? 10%_nas, tabelas de preços dos colchões e travessel-

s'io Miranda Uns, diretor- _unções de Juiz do Egrégio didato escolhido e querido veis não tomam o caso a sé- O fato, que é uma lastinn, ,1'OS DIVINO

gerente do Banco Indústria ,.ribunal EleHoral dêste por todos. Carregado no� rio? O policiamento é muito eis moleques soltos pelas ruas, I, 10% nas passadeiras de congoleum
e Comércio de Santa Cata- .:.:stado, onde sempre teve braços de populares, a custo ,'eforçado a noite, mas du- aborrecendo a gente, soltos 10% nas poltronas - i,lOfás-cama e grúpos estofados

, l:ina e elemento destacaldo ,.tuação brilhante. deu entrada no recinto o rante o dia a gente que :),- aos bancos, depredando, ris-
' 15% em todos-os tapetes e passadeiras de lã-bbuclê

no .comercio catarinense. À muitas, homenagens que sr. Thomaz Costa, que rece- guente com os moleques que cando as paredés, ,pulando e veludo

Às muitas homenagens .ile serão tributadas, O ES- beu uma verdadeira cons:\ .. trazem os
. inquilino.;; em muros, roubando tudo o. que 15% em todos-os tecidos para cortinas - decoração

que lhe serão tributadas os ,'ADO se associa, cordial- gração. A assisteI!cia, de pé, constantes aborrecin1entos. estiver em sua frente e so- e estofamento

de O ESTADO se associam mente. sacudindo lenços, vibrou Mas de qualquer forma não bretudo roubando tambem ,20% no variadissimo esto'que de toalhas de rosto e

cordialmente. Menino LlIjz Augusto demoradamente, ovacionan- nos parece que este serviço frutas. Aí do, pObre inquilino i
D:1nho.

Faz anos nesta data o in- do o futuro prefeito joaqui- deva ser feito pelos nossos que tiver um, pé de fruta na IFIZERAM ANOS ONTEM: .eligente menino Luii Au- nense que, cheg'ou ao palco incansaveis policiais que já beira da rua!
------,-

_ sr. Antú,nio Guitilo ;usto, filho do comandante com os olhos rasos de la- tem bastante que fazer, ÇOIl1 De quem é a culpa de tudo!
João Schneiaer e sua exma. grimas, tal a comoção de que guardas, pat�'ulhame n tOlO, isso? Quem é o responsavel?
�sposa d. Luzia Nóbrega se achav� tomado; J;oi uma etc. Os pais' dos menol'rs? Nem
3chneidel'. consagradora apoteóse,. r'a- Aqui em FlorianópOlis cle- sempre. O que falta' é fisca-

, jaí. Nossas felicitações. .ramente presenciada em ter- via haver uma guarda' civil, lização dos que devem velar Ulisses Clmha ! A data de finte ontem foi

_ menina Olindina, filhi- FAZEM ANOS, HOJE: ras joaquinenses. Cessados os mesmo que fosse pequena, pela tranquilidade da cida- 'assinalada pelo transcurso

nha do sr, Mario Oliveiral � menino Carlos Augus- aplausos, falou o sr. Herme- para estes mistéres, que lim-' de .. ,

A efeméride ,de hoje, ás-
I
do aniversário natalicio do

_ sr. Luiz Adolfo Born .0 Fl'anzonni, extremoso fi- lino Palma que, em eloquen- passe as ruas e logradouros JONES "inala o transcurso do ani-
I
nosso estimAdo co.estaduano

,ho do sr. Plinio Franzoni tes: palavras saudou os s-rs, versário. natalício do nosso
I
e prezado correligionário

Ir. assistente chefe da Ins- convencionais, sendo muito INA·UGURACA-O, DO TRECHO prezado conterrâlieo sr.' sr. Odilon Bartolomeu Viei-

,Jetoria de Estatística.
.

aplaudido. A seguir, falou o ,
Ulisses Cunha, . destacado lira, dedicad� oficial do Re-

sr. João Stendal professor Milton Jorge Bley-
, DE ASFALTO 31ement? .do Partido ,S?ci�l gjstro Civ�l, e,.d�gno '�resi-

Areão; sal"gento da Fôrça er em eloquente oração, que DemocratJco ,do Sub-Dlstp- dente do DlIetorlO,do P. S.

.�e'l'ea BI'asilel'ra. saudou o candidato escolhi·· C
'

'd d O C to do Estreito onde exérce I D. do Estreito, onde conta
., om a presença o r. s- A, na Prainha. .'

T1'· p' t' 1 d
.

_ menino Rubens Ramos do. Saudando a mulher joa- rilar Cunha, nosso dinâmic,) Este áto será festivo, com
as funções de 2° v Ice- reSI- com vas o CIl'CU o e amlza-

dente des, dadas as suas aprecia-gas, funcionário da Fazen-, 8'ilho, encanto do lar do quinense falou o vereado:' prefeito Municipal, será o comparecimento, além do
.

e bondade_e

R N Gh" b 1" I' Um dos mais antigos mo- das qualidades.da .10SS0 conterrâneo dr. u-'.
ereu

.'
lzom, em � 1SS1mo inaugurado amanhã, ás U,30 sr. Prefeito Municipal, de

Jovens Silvio e Paulo Mei- oeus Ramos, serventuário 1mp.rOV1S0, sendo mUlto a- o trecho com revestimento de convidados,
.

autoridades e radore.s daqu.elat 10C��id��t� deÀco�:ii!O�ecebeu .() aniver-
, reles, filhos do sr. João Mei- la Justiça no Distrito Fede- plaudido. Em nome do Dire- asfalto, aliás com três gran- grande número de pessoas it.-

o alllVerSal'lan e
.

reles Jr. alto funcionário do eal. torio Regional do PSD secçàb Ides ca{nadas, qúe vae do migas. conquistou a amizade e o sariante em à sua residên

Banco do Brasil. _ jovem Benjamim José de Santa Catarina, falou o LARGO TREZE DE MAIO ao Este jornal se fará repre- aprêco de todos os seus c'om- cja, grande numero de pes-

_ ...
_ sra, Dalila Dal-Gl'an- Arantes, deputado Dl'. Jorge Barroso depósito da CIA ANTARTI- sentar, panh'eiros, os quais nésta sôas que lhe comprimen!0u,.

'")� Borges.
-

_ jovem Antôuio Grillo Filho que the palavras de
'

, data prestar-lhe-ão signifi-. entre estas todas os mem-

\� sr, Ruy Carlos Baptis- - sl'ta. Elia Eulália Fer- carinho para com a mulher

C O N· V I T E
cativa homenagem por tão I bros· do Dii'etório 'Qo:"P\, S.

/

]'oaquinense, tecendo J"udi-
.

grato acontecimento. D.
;

-
�ta, funcionário da Sul-Ame- �éira - '

.

E b t d' t
rica' _ sr. Velso Vieira. ciosas conSiderações, em tOl'-

.

.

.

-

"? ESTA.D�" assocla-�e�· .

'm ora .ar Iamen dei e:o-
N'l L R d lf Pld no do momento pohtico, e- " ',' ,,' 'envlando daqUl o seu a):na Vlamos �o pI.ezado ,e g

- 'srta. I da da uz - sr. o o o au o a

t· .

A Dlletolla da Escola de Samba EMBAIXADA DA I CO de parabens· extensivo correliglOnarlO e amigo nos-Cordei�{l, filha cÚt viúva sra. 3ilva xal da.nddot a persobnal�dade dtOS I' COPA LORD", tem o prazer de convidar a tonos os seus a: stla dl'O'j'lGI'ssl'm'a familia sos sinceros parabens 'e "'0-
d C

. "'I la L Cordel'loo SI'a Mal'l'a de Bem can 1 a os rece enuo for es �'d E F '1'
.. . .:' to",· .

.

, orma (UZ ,-. ,

. .
aS:suCla os e ,xmas, aml las para uma SOlree a reahzar- i Od'l Ea .tolomeu-Vieil'a, tos de 'longa existencia.Faisca, esposa do sr. Hel'- �pl�usos ao �ermmar sl�a be- .

se na noite de 27 do corrente, com início às 22JO horas, ! '_._.:'::;'_'.':J"�'J" "_"J"............-.i-"""",_"""",.,,�Y_-_.""-J1
ninio Faisca' llss1ma oraçao, A se�Ulr fa- na séde da União dos Motoristas. I PARA.. FAMíLIA GRANDE OU CHÍJRRA.SCARIA ,

- sr. H�lmberto Machado, lou o veread�r pet�b1sta sr. Abrilhantará a s,oirée o jazz do Clube 6 de Janeiro. Casa espaçosa. Local pitoresco, BeJ).1. ao lado do
destacado esportista e pes- Sy�th. de Aqum� Nlcolely, em

.

A Diretol'Ía I Palácio da Agronômica. Informações na "A Modelar".
3ôá muito relacionada nesta behss1ma oraçao. Em no_me

Capital. do PSD de Lajes, falou o

� sr. Jairo Vaz . jorpalista Thiago Vieira de
_ ·Srta. Iete Phippi Castro que proferiu entmias-
_ sr, Arlindo Gonçalves ta oração, reverenciando os

_ sr. Amauri Callado hOJrlens do passado já na e-

funior. ,'ternid.ade, que deram a São
, .� sr. José Maia. Joaq!lim aquela aureola de

SONETO

\

PRECOS\ '

,

ERNANI FORNARI

Senhora, eu vos adoro! .. , E êste amor que avassala,
por ser maldito e oculto é que tem mais quebranto,
pois vós não conheceis, é certo, quem vos fala,
e eu, ai.! Senhora minha, eu vos conheço tanto!

Mas se esta confissão vosso_ recato abala
e ofende a honestidade e vos provoca o pranto,
.ehorai antes por mim, que, sem poder calá-la,
mais f'0Íl'0 por ferir-vos, sem querê-lo entanto.

Chorai sem queixas vãs, Não mereceis a ofensa,
eu sei, Mas não busqueis saber que dor imensa
é amar, sem esperança, o amor que o amar condena. -

,

1

Zapelini, comerciante.
- dr. José Bonifácio

Schmidt, ind(lstrial em Ita-

Aniversário

agricultor em Palhoça.
- menina Margarida fi

lhinha do sr. João Steppat,
- sra, Genésia Texeira,

alta funcionária da Alfan-
dega desta Capital.
- sr. Herdlio Vaz· Vie-

ANIV�RSÁRIOS
Dr. Rellc1tn. .. Btl,rbosa

Vê transcorrer, itoje, mais
uma data natalícia' o nosso

-
' -')

culto conterrâneo o ,tIr. Re-
nato Barbosa, alto �uncio
nário da Confedel'l'I'ção Na
cional das IndústJ'ias, na

Cfipital Fede.Tal, .� lente ca

tedrático da Faé\:�ldade de
Direito dêste Estac10,.'
Homem ele' letl'as�, dos.

mais clcstacadOil c bd'j'han
t�s da atual geT;Ç:10 c�)ta
rmense, oraçlor de lnvl.ll.,ga
res, discursos bem 'ornor; ta
lentoso advogado, o t"�llérito

. �ro:l'essor de Direito �er-se
a; nesta data, cerc�t\lo de

, 'e..,

AVENTURAS 00 ZE-M'UTRETA'

. ,..•.••.�..� , '.••.•...

.

.,. ','O"'e (J()MI:ÇA,41 AS M/AlIIAfJ
FéRIAS. PASSAREI OS IS

/JlAs pGÍrtfIJo.'

CLUBE "15 DE OUTUBRO"
DIA 27 (SABADO) - SOIRÉE, OCASIÃO EM QUE

'SERAO APRESENTADAS AS CANDIDATAS AO TITULO

MISS "15 DE OUTUBRO'; :{_nício ás 22 Horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 27 de Agôsto de 1955
1 -�----------------�----- ------------------��--------,

o ESTADO

óje o inicio �o· Gam�eonato· [sta�ual de .. 8ôsquete�ol\M A PARTICIPAÇÃO DOS CAMPEÕES DE JOINVlllE, BlUMENAU, BRUSQUE E DESTA CAPITAL, SERÁ INICIADO
rE o CAMPEONATO ESTABUAL DE BASQUETEBOL (ADULTOS E'JUVENIS), PROMOVJDO PELA F.A:C., COM O SE

"�TfPROGRAMA: 14 HORAS'-- CONGRESSO DE ABERTURA; 15 ·HORAS - DESFILE;r 15,30 HORAS - CONCENTRA
'O' NO ESTADIO DAF.A,C., ,SEGUINDO-SE O HINO NACIONAL E o JURAMENTO DO ATLETA; 16 HORAS - BANDEI
'1MTE X'PALMEIRAS (JUVENIS) E PALMEIRAS X OllMPICO (ADULTOS); 20 HORAS - CLUBE DOZE X BANDEIRANTE
;j: o

.'
•

(JUVENIS) E CARAVANA X OUMPICO/ (ADULTOS). NÃO PERCAM! '

"

'

�••••••••••••••••••••••••••••••••••••e•••••s••••�•••••••••�••••••••••••t••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_••••••••••••••Q••••••

'�10· Estado" Esportivo
.

�••� �•••••••••••••••••••••fI•••� 8._ _ WJ � -•••••••••••
/
•••••••••••••

l�i8'uei�oft$e .

a Qua_'a�í.·
I·

; ALVI-NEGRO E O "BUGRE" SERÃO os PROTAGONISTAS' DO EMBATE DE'DOMINGO, NO ESTADIO DA F.C.F., EM

í/ .

_

... CONTlNUAÇ�O�O CERTAME CITADINO DE PROFISSIONAIS .

,.. ;t'.-.-••fil' ·.,..·.a••,....u a - - •••••••- •••••- __ �•••••_-.".•••
W
..'fa·JI'IiiIl· �••••••••••••",....·••,. w.. W l·..• W..·�liililló�•.p..·III. fIiij � ...

1.(// Primeira Vitória do Bocaiuva FRANCISCO GAllOTTl PATRONO DA
,

fLutando pum �2�', ��,�E��i� ��Ft���ue �I��t,N����:ta�d� 1
O, quadro",

PROVA ������AN�AR�JGATA DE

'��.���e��inBh:��Í1iV�s e ��q�:� ��a;Ódl�1�el� c:���;� ��a�� �x���:n�:c�i��o���� o�í%:� BO��:A�u6�nês;os�vO���1: Homenagem do S. Cristovão ao ilus-
.mandaré

' disputaram uma minutos, passando a servir lOS aceitável: Braulio e Nenern ; Armando,
bl1"1! boa partida na noite de an- 'la extrema' direita. No arco O "Daré" também brí-. Mariano, Rodrigues, Bis- tre homem pú ico "I'

'�-Ol1tem, no estádio da i'oi improvisado o zagueiro 'hou, demonstrando ser ar- coito e Jair.

J C. F., perante reduzida Itamar. Com a contusão do ioroso e combativo, chegan-
-ssistencia, goleiro surgiram as impro- :lo a sustentar, na fase ini- TAMAN'DARÉ - Almiro

I O choque entre auri-celes- visações nos setores defen- ial uma luta de igual para (Itamar);
.

Joquinho e Ita-

I�
res e rubros agradou pela !3ivo e ofensivo, o que vie- gual com o seu valenteopo- mar (GeR�ldo); Vermelho,

r
I movinientação e equilibrio, I ram destruir por completo sítor. Zilton e Adão ; Armando,

I (isto
no período inicial que lo ritmo de jOgO do conjunto, Armando,. de cabeça, ini- Oládio, Anton inho, Geraldo

terminou favorável ao
I
Bo- do .que se valeu o time da .Iou a contagem, aos 23 mi- (Jair) e Jair (Almiro).

, ,caitiva por 2 a 1, quando o ,'Marinha para assinalar iutos : aos 28 Jair empatou Teve boa atuação o árbí-

�I.
melhor resultado seda um

I
mais quatro tentos.

.

. �) Jogo após Armando nova- [1'0 Gerson Demaria.

'empate.
.

.. Gostamos da conduta do nen te desempatou. Aos 17 PreJ'iminar: 1 x 1, após,
Na fa�e derradeira, ologo j team boquense. Jogou a �a- niriutos da segunda fase sensacional e equilibrada

.;.aos 4 minutos ,contundlU-se_í se de entusiasmo e muita [euern aumentou a dif'eren- '
porfia.

,seriamente o goleiro CO-. compreensão entre. os 'seus ;a, cobrando uma. falta de Em .vista do frio, reinan
..

w-------�............--··-�............ onga dlstância : aos 21 te e do forte vento sul, o

TI, �-G---"E---STO .-'Nn��b'B'R-'E,' .ir ele f'óra da area arrema- movimento das bilheterias

) _
,

QU forte vencendo o guar- foi ínfimo: Cr$ 755,00, dan-

(I ' o

Hamilton Alves la valas improvisado e com- do ri pugna um prejuízo de

II Não fôsse a honestidade rável e sadia, sem que pre- rletan dõ o placard.: Cr$ LÔ35\,00. '

�ri��;::'@l' ���\�léti��n��� ;./�:lei���.��:� é ;��:�ii���il�:� DõTSJõGôS-NÃ-·TARDÊ -õEffôIEPTIômando, púhlicamente, 'uma
I
de cada um dêles. No, espor-

punição do juiz LÁZARO, te, mais que em outro qual- CAMPEONATO DE AMADORESBARTOLOMEU, que a mui-
I

quer setor, é imprescindível .'
.'

. tos pareceu errônea e ínjus- lo bom-senso, os gestos. no- Duas excelentes pugnas I Barbosa e Bostal Telegráfi-
tificável, hoje o "caldeirão' bres ,e elegantes. É dalmá- jarão andamento, hoje à' co e às 15,30 horas -"edi- NOTICIAS DE' JOINVIL'lEesportivo" estaria fervendo. "xima importancia para a arde, ao Campeonato Cita-I rão forças Iris e Flamengo. ..'

"

..

•

f
. I

f ,. I P f'" T d t "�do d F
. -As 8,30 horas.{)sni, entretanto, 01 cor- sobrevivência e para o '01'- �1ll0 {e ro ISSIonalS. o os ao es a 10 a . FINAL DO 1.0 "TORNEIO' @o lugar: Palmeiras F. C.

.

.

eto, foi leal com a sua' Às -13,30 ,-horas estarão C. F.! DOS CLASSICOS" de Blümenau, com 10. p.' p.;
Ronaldo LlIPO - Emili�

;onsciência e deu um exem- -�m ação os times do Alvim Pl'eç,o único: Cr$ 5,00. ... I 70 lugar' p'al'sandu' E C
!lha BORBA, - Carmelia

J,oinville 25 (Do Corres- . . .

ALVES em:pio magnífico e raro de des- -

d )' 'D' '1- de Brusque com 14 p. p.;
portividade, de despreendi- NOVO TRIUNFO DOS PAUlIS.TAS oon ente - ommgo u

I, 80\1 .. A 'd FI" TRABALHOU BEM ...
dmo tev.e lugar o ,encer- , .�ar . vaI. e olla-

GENIVi\L..Imento. Convidado pelo árbi�
/' t d d' ta do 10 nopohs, com 10 p. p.

tro a depôr para os jorna- SOB'RE OS URUGUAIOS"
ramen o a ISpU

I'
CAM'PEONATO ESTA No Programa:

rORNEIO '!N.EJLSON MAIA J L -

Metro Jornal. Nac.listas especializados, o cra-
MACHADO" _ o grandio- DUA� DE. BASQUETE P

q.ue não titubeou e decla- Os paulistas novamente

I
to de dias atraz, derrotando Devera d t C

.

reços: 7,00 - 3,50.
30 torneio dos maiores clás- ;

t E t' ISdPular da Bam- Censura até 14 anós.rou, desfazendo todas as dú- mfren.tando os uruguaios, os orientais por 1xO, gol de ' i peona o s a ua e as3icos catarinenses, com a"
t r.:

-,

vidas, que, realmente, ha- ,nte-ôntem, repetiram o fei- Humberto. ,

realização de três jOgOS 'I qoue e d,e 19050, naos, cat:go-, __

.••
M-.••fi.f' �

� via manobrado ,O, "couro" nas masculmo e Juve1111 a
:lima de inquietação e que o faça sentir que, são ,tdiados; cujos resultados' <

•

' o' "

com a mão, o que redundo,u
quando se apontava o ,juiz' sempre bem ,recompensados [oram êstes: Olímpico 8 x

.

ser orea:lza�o dommgo, em

I
quistando o p-riIY!eiro título

I}O penalty contra seu clube.. la pugna como 'responsável aqllêles que, sllperando e' es- Hercílio .Luz (Tubarã'o) 1 F!orlano�o�ls, pela �edera- loficial de 1955 no principal
Ésté gesto do atleta do grê-'

.

a Ati t C t
,elo goal de empate do AvaL magando seus maus insti- 2m Blumenau, Ferroviário ç' o e lca a armense, 'certame da LoJ. F.!

mio do continente. merecia
)ificil acreditar-se em tal tos, vencendo a êsse defeito 3 x Paisandú (Brusqüe) 2 os ,quadros �:spectiyo�.da I .A renda a�Te.ca,d,ada, .d.o-um comentário, porque, nos ' S E R Umao Palmellas t' lilcontecimento, mórmente ,tão humano q,ue é i) de enco- em Tubarão e Carlos Re- . o

_

.

o

-

',mmgo, no es ar o amenca-
dias que correm, são tão .es�' campeoes locaIS " f

.

I t 21450
'

luando há tantos J'ogadores b1'ir uma falta ou um êrro, laux 2 x Figueirense (FIo. .

. no, OI exce.,en e:'. ,00,
, cassas· oessas ,atitudes qLle,'_. f' d IOf r
quando ocorre�' ,uma delas, [ue, se pudessem, inventa- agerr; com ombridade e al- l'ianópolis) 2 em Brusque. TORNEIO-INíCIO DA la L

a oq�a, m e IZI?ente, P?-!
... � , iam e fQTJoariam mil cousas. tivez,' chamando p'ara si tô- _ Éste último resultado, ti- DIVISA-O' I

declsao do PreSIdente da
todo mundo fica- boquiabel;-
to, como se alguma côusa de lara que se anulasse uma, da a responsabilidade do ,'ando um ponto a� C.' A. I

Reali�l-se, domingo, no LJF, �1a�a foi entreg�e à

extraordinárilf -houvesse a-
Jartida em que seu clube ocorrido. Com isto, o' Depar- Carlos Renaux, ensejOU que magestoso estádio do Amé-, ASsocl�çao dos C.rolll�t�s

-
- ';ivési3e perdido ou sofrido tamento de Esportes da Rá- J Caxias F. C. desta cidade rica F. Co, o Torneio "Ini- EsportIVos, de � o 1 n v I � econtecido. "Se; 'fiO esporte, , .'

E d)
, (ACEJ) contrarIando pOIuma pena JOusta. Mas foi adio' Gl.wru,Joá, lhe c.onferi'rá (Campeão sta ual de 1954 tium" da la Divisão da LlO_ '

.
, s,;

existissem, el.ementos com- t d
penetnídos "d,e, seu' ,dever, ,r. Lázaro Bartolomeu, ár-' uma modesta medalha, mas .;onquistasse isoladamente o ga Joinvilense de ,Futebol ocos ume e outros cen-_

, sincéros e retos' como Osni, litro do encontro Atlético que, para êle, terá sempre cítuló de Vice-Campeão do cujos resultados foram o� tros. espor!ivos que melho�'
, - I( Avaí, quem nos relatou o grande significado'. E, des- .;ertame, desta forma, as- segllÍnte's', _ COoll.slderaçao pre.stam ao6

bem outro seri'a· o panorama - Ifato. E se não bastasse sua de JOá, convidamos a Osni segurando. paora Jo_in.vil�e, ,10 J'ogo: Caxias 3 x Ipi- moI It,antes da .<:!rôlllca espr)r-
esportivo, porque acal:)ar- I - t'. '"'-., ,Jalavra, teriam, aqui, inú- Costa a comparecer hoje às com seu glOrIOSO CO-Irmao ran,ga (S. Francisco) O,'

lva.
('

se-iam as questiúncuI.as cde- talecimento do esporte que
testávéífo, .as brigas i!1t,oIê:: os c,lubes se mantenham

meros iepoimentos que 1'0- 19 horas, à Redação de Es- de)utas o América F. C. -: 20. jogo: América ° x Ope- TRIUNFOS DO VO�J;;IBOL
.' bUstece&sem ás afirmativas portes da Rádio Guaraujá; - detentor ao título máximo rário 0, vencendo êste por .' JOINVILENSI7,:EM,

riveis, as encrehcas absUl:- num nívE)1 elevado, seguindo '.

"'"das e 1'ídiculas, que tanto diretriz'es altas, sem discer feitas à n�ssa.
'

reportagem do torheio, a hege�onia do. 3x1 ria decisão por tiro-li-

CURITI�!b ;)01' aquêle apitador. É de se Osni, a você nossa admi- pebol catarinense! vre. Exiblondo-se e Curitiba ocontri uem para enegrecer a ações avUcantes e indeco-
b" t t:' S dar um prêmio, a ,Osni, uma raçã,o pela sua atitude f,i- Por pont0s perdidos, foi 3° JOogo: São Luiz 1 x exple'ndl'do "kt""O de voleI'-o am Ien e espor IVO. e rósas. Bela lição 'deu Osni -' , " "

Ih d t medalha, qualquú causa dalga e marcante\. ,
esta a classificação €lo pri- Atlético (S. Francisco) O,' boI da So"", edade Esportivame or se enten essem en re a seus companheiros e a U,'

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••�I. meil':,!) torneio entre os ':4° jogoo: Caxias 1 x Operá- C
.

d S 1
.

tsi' os clubes, outros galos. seus adversários! De um

I
.

ruzel�";h' ? 1.1, CO)l.qUIS ou
o

..
.

J
'

E d L·
maiores esquadrões de ,San-' rio, O; sensaclo, aIS 'trIunfos, ven-cantal'lam e outra' serla.a momento para outro, como

use. o

l' 'e Ima
ta 'Catarina: '

5° jogo: Caxias 1 x São cel1do po�,' 2x1 (\)S fortes qua-ÍlsIOnomia dê es mesmos n um passe de mágica, O$ni, ' .", .

.

dos clubes; os maiores cul- aquêle jogador franzino e
'

.

•.

I
Campeão: América F. C. Luiz 1, 'resultado' êste ,veri- dros do O;; A. Zebú e S. E.

pa. dos opelo qu� de sórdido. e II pequeno que tantas vêzes
.' de JoinviÍle, com 4 p. p.; ficado no tempo regulamen- D'uque de "Qaxias, respecti-

, MI§SA DE 7° DIA Vice-Campeão: Caxias F. tal' de 60 ,minutos e também vamente cam\peão-invicto deVII vaI por aI. E, ademaIS, vimos atuar, é alçado à glo- A' LO f '10 V' t L' f '1' L
• 11

qumo una e a!lll la, IC 01' lma e amI la, au- C. de' Joinville, com 5 p. p.; na prorrogação de 2Q minu- 1954 e atdal lÍder' absoluto� l
num centro 'pequeníssimo rificação da imprensa, que, 1'[1, e M ,o LO M lJ S t f '1' hdI,I

c omca ·mB,' anoe , a�1 os e amI la, cun a os e 30 lugar': A, A. Carlos tos, ,sendo que, devido o o p'I'I'meÍ'i'O e vI'ce-ll'deI' docomo o nosso, para que haja desele domingo até àqui, lhe 1;
o

1 I
' .

'O.TllUOS (e: Renaux de Brusque com 6 adiantado da hora, não pdu- cam'pe' 'onato curitibanos oprogresso, é necessário, aci-
'

tem dirigido as pala,vras JOSÉ E DE LIMA
f 1

•• ,.
, p. p. ,

de haver a decisão pÜ'r tiro- Seg'llrrido.ma de tudo, mais qUe tudo, mais enaltecedoras e carÍ- a'd Y)' t '1' °det..eCI O em L :;,. o '''.. egre, convI am os parentes e pes- 40 lugar: Go E. Olímpico livre, ficando a me,sma adI'a- NrÍlssas ,fgll·cIOtaço-es., POI'S,que haja união /e entendi- nhosas, eoí'oando-lhe, de flô- A. o

tO
o ""s

-

soas amIgas para :1SSIS uem fi mIssa que em sufrágio de dé Blume..1au, com 8 p.'p.; da para a noit,e de hOJoe, ter- aos "'=�a s. 'E: Cruzeiro'do Sulmenta entre as agTemia- res a declosão qlle tomo'll ao 1
'

d d f;" 29di· L� ,

, sua a ma sera reza a seg'Ull a- eIra, o. corrente, a's. 50 lllgaI". FI'glleI'I'en"e F. f
. \ bOI-

dO. " ça- eIra,' o que sucedeu, por t,/IO i'l hantes vitóriasçoes, e maneIra que as "ac,usar-se a si mesmo e ao 7 horas, no altar do So Coração de Jesus, da Catedral,
l
C. de FÍorianópolis, Hercílio tendo. o valoroso quadro do que hOr'fim o voleibol de,c.o,usas,s.ejamres,olv.idas, den- clube t.Qdo da. a�ta come-, �gradece.n'do desde já a, tod,QS que cQmpm:ee�l:em .. lol espe, ti Lu,z .F. Co e Ferroyiári() F. São., Lui,z .,A,. C" venc.id. o .. n.elo ,J, o... in,v,i. 1,., "e de, Santa Catarl'-de uma :1tmosfcl'a favo- I' ij(l;l, l'("lllaV'a 11In ·,to 'le f'S CI" t- '"

.• c c ,.. L e iS dO. C. de Tubarão, com 9 po p.; escore de 3x2, co.m is�o con- na! '

"

Ao dr. Franclsco Benjamim Gallotti, ilustre eandída
o ao govêrno de Santa Catarina, a díretorla do São Crís
'óvão de Futebol e Regatas remeteu o. ofício que .abaíxo
transcrevemos:

"Riõ ele .Janeiro, 11 de agôsto de 1955
Exmo. Sr. Dr. Francisco Benjamim Gallotti:
Em-nome da diretoria do São Cristóvão F. R. venho,

.om o maximo p'l:azer, levar ao conhecimento de y.
Excia., que teremos a honra de homenagear tão ilustre
persunalidade, dentre as que se' destacam na' vida pú
'ilíca brasiletra, e que com justiça ostenta o titulo de nos

:0 grande benemérito, indicando o seu nome para patro-
10 da 6a Prova rle Honra, da regata a ser realizada dia
�8 .do corrente na enseada de Botatogo.

Sentimo-nos felizes, por surgir agora essa oportu-'
ridade de prestarmos tão justa homenagem, àquele que
lOS soube cativar e merece-la, pelas suas brilhantes
[ua.lírlades de, homem público e de cidadão.

Na certeza de contarmos com a valiosa e indispensá
vel aquiescência de V. Excia. à indicação que' ora faze
mos, apresentamos-lhe os nossos protestos de alta estima
distinta consideração.

Atenciosamente
/

'

(a.) CLóVIS MONTEIRO FILHO, presidente" .

CINE SÃO JOSE
As 3 - 7,30 L: 9,30 haras.
Errol FLYNN Alexis

3MITH em:

CIDADE SEM LEI
Technicolor

No Programa:
Noticias da Semana, Nac,
Preços; 10,00 - 5,"00.
Censura até 10 anes,

r,flllrA
As 4,30 - 8. horas.

E; O SUCESSO CONTINUA
Columba DOMINGUEZ-

.lobel'to CANEDO· - Fer
ian do FERNANDEZ em:

UM DIA DE VIDA
No Programa-
Cine Noticiario. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura, até 10 anos.

fis 8 - horas.
Errol FLYNN - Alexis

jMITH em:

CIDADE SEM LEI
Techn icolor

No Programa:
Noticias da Semana, Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos,

1;I:tlt.�
As LI - 8 horas.

1°) Cine Reporter. Nac.
20) TIME MARAVI-

LHOSO Com: Dane
Clark - Os Globettroters
30) PRATA MALDITA

- Com: Edmund O' BRIEN
-: Yvone de Carlo - colori-
lo

4°) ALIADO IVIISTE-
;U080 7/8 Eps.
Preços: 7,00 -:::- 3,50.
Censura 'até 10 anos.

II/As 5 - 8 horas.
.
Ronaldo LUPO·-- Emilí

nha BORBA - Carmelía ,

\LVES em:

TRABALHOU .BEM ...
GENIVAL

No Programa:
,Metro Jornal. Nac. ,

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO

Com a 'Bibrta na Mão

SÁ}lADO, 27 DE AGôSTO

Na verdade, tôda a correção, ao presente; não parece ser

de gôzO', senão de tristeza, mas depois produz um, fruto

pacíficO' de justiça nos que são exercitados por ela.

(Heb. 12:11). Ler 'I'iago 5:7-11.

O famoso alpinista britânico, F. S. Smythe partici
ou de três excursões' ao Everest em 1930. Em seu livro,

P.jI/.[ontanh'eses Britânicos" êle faz observações muito in

teressan tes a respeito. do alpinismo. Escr�ve: "Po?e� s.er
ma garantia escalar o Everest com balao de oxigeruo,

�as, pessoalmente, preferiria fracassar na tentativa de

escalar aquela montanha sem oxigênio a chegar ao pico
com oxigênio". Depois acrescenta uma afirmação muito

significativa: "E' o_fscalar e não o chegar em cima que

tem significado para o escalador profissional".
Assim é na vida. Alvos .dignos, sejam par.' um dia,

uma semana ou uma vida inteira-têm um grande s ign if i

cado. Mais importante para nós são os métod�s que lisa

mos para atingi-los. Não deviamos nunca permitir-nos

pensur que os fins :justificam os me�os. Nossa.s �ln:as fo

ram feitas para ajustamentos, mediante a disciplina, a

propriada, para a atmosfera santa do cristianismo.
,

ORAÇÃ,O
Nosso Pai, ajuda-nos a enfrentar as situações do dia

de hoje com a orientação de teu Santo Espírito. Dirige
nos na nossa boa vontade de aproveitar as oportunidades
de servir-t€' por fazei' aos outros o que gostariamos que

nos fizessem. Em nome de Cristo que nos ensinou a orar

dizendo: "Pai nosso, que estás nos céus ... Amém,
PENSAMENTO PARA O DIA

C;'istO' pode disciplinar-nos para uma vida semelhan-

te à sua.

MARY E. ·S. HUGHES (Kansas)

Flortanôpolís, Sábado, 27 de AgôstO' de 1955

MOJ E �E D I T A L OONTADOR
JUIZO DE D1Kt.:l'.fO DA CO- Orlando Bomão de lt'aria, Precisa-se de um conta-

MARCA DE BIGUAÇU. Escrivão, o fiz datilografar, dor com 18 a 22 anos para
·EDITAL DE CITAÇÃO COM 3 subscrevi. exercer as funções de chefe

O PRAZO DE TRINTA Bíguaçú, 5 de agosto de de escritório.
(30) DIAS. 1955. _ (ass.) Jaymor Gui- Procurar Carlos Adauto,

O doutor Jaymor Gui- narâes Collaço- _ Juiz Su- à rua Tenente Silveira, 15,
marães Cnllaço, Juiz Subs- .st.tuto em exercício. Confê- sala 202.
tituto Em Exercicío da Co- re com o original afixado no

marca de Biguaçu, Estado lugar de costume. -:- O Es

de Santa Catarina, na for- crívão: Orlando Romão Fa-

NO
'r
PASS'ADO

26 DE AGOSTO

A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
em 1.6'10 na Bahia, faleceu o Mestre-de-campo
General Gioan vincenzo Sanlelice, Conde, de Ba

gnuoli. A partir de 19 de Janeiro de 1636 foi o

comandante em chefe das tropas pernambuca
nas contra os holandeses;
em 1.824, governando "0 Ceará, Alencar Araripe
aderiu a Confederação do Equador, proclamada
em Pernambuco por Pais de Andrade;
em 1.868, no acampamento de São Fernando e por
ordem do ditador Solano Lopes, foram fuzilados

alguns paraguaios, inclusive os General Brugues,
° Coron él Nunes e outros elementos destacados;
em 1.868, no arroio Jacaré, um corpo de 400 pa
raguaios montados foram derrotados. pelos \ bra
sileiros comandados pelo Coronel João Niede-

rauel';
em 1.890, Luiz Galves declarou-se Presidente da

Republica do Ácre;
em 1.938, a Caixa de Aposentadoria e Pensões
dos Trabalhadores em 'I'apiche e Armazéns foi
transformada em Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Empregados em Transportes e Car

g�IS.

..

ma da lei, etc ...

Faz saber aos que o pre

sente edital virem - ou dele

conhecimento tiverem que

por parte deiANTONIO BRA

SILICIO DE LIMA, por seu

advogado o Dr. Acácio Zel

nio da Silva, lhe foi dirigida
a petição do teôr seguinte:
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direi

to da Comarca de Bíguaçu.
Antônio Brasilicio de Lima,
brasileiro, casado, lavrador,
residente e domiciliado em

Fazenda, neste Munícípío,
querendo promover neste

Juizo, uma ação de usocapi
ão, vem, por seu procurador

27 DE AGOSTO e advogado infra assinado,
- A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE: expor e requerer a V. Exa., o

1.795, em Vila Rica, mais tarde Ouro Preto, em seguinte: 1 .,- Possue o Su

Minas Gerais, nasceu o grande estadista Remado plicante, I situado no lugar
Pereira de Vasconcelos, vindo a falecer no Rio Fazenda, neste Municipio,
de Janeiro em 1 de Maio de 1850; mansa, pacífica, continuada e

em 1.828, foi àssinada uma convenção' preliminar ininterruptamente, sem apo

de paz entre o Império do Brasil e a República sição nem contestação e com V. S. não precisa mais incomodar-se com a admí

das Províncias Unidas' do Rio da Pátria (Argen- o "anímus dominí", ha mais iistração de seus imóveis! O Escritório Contábil-Imo

tina), sob a mediação da Grã-Bretanha. Foram de trinta anos, um terreno de ril iário Perrone, recém-insta lado nesta Capital está

renunciadas as preterições sôbre a então Banda 89m de frente por 1.3?Om de .pto a prestar-lhe ôste serviço, bem como servir de in-

E O· I T ,A' L., Oriental do ,Uruguai (Província Cisplatina), fundos área de 117.480m2 con- .ermediário na compra e venda de imóveis e hipotécas,
sendo ci-lada em Estado 'IndepeI)dente; dos, área 'de 117.480m, con- ncarreganclo-se também da legalização e registro de

JUIZO DE DIREITO DA 4a. -esidente à rua Rui Barbo- em 1.840, os rebeldes do Piauí sofreram nova frontando ao N. com terras .odos e' quaisquer papeis ou documentos. Além de efe-

VARA - FEITOS DA FA- .a, 63, nesta Capital e dos derrota do, Coronél Sales, no Olho da Agua da de José Basilicio Constância, , uar escriturações contábeis ou fiscais, o Escritório aceí-

ZENDA PúBLICA DA CO- .onf'rontantes, na. forma e Jurema; S. com as de Manoel Alexan- ta procupações para procedimento Junto a repartições
MARCA DE FLORIANó- .ob às penas daÍ.ei. Nestas em 1.849, no Rio Pardo, Rio Grande do Sul, onde dre e Francisco .Jerônímo, L. ou estabelecimentos. Para maiores -esclareciIl}entos, di-

POLIS .oudições, requer a v. excia, nascera, faleceu o Marechal do Exercito João de com quem de direito e O. .Ija-se ao ESCRITóRIO GONTÁBIL-IMOBILIÁRIO

·Iue, na forma do artigo 45-5 Deus -Mena Barreto, Visconde de São Gabriel; -com o Ribeirão da Fazenda, ?ERRONE.

Edital de citação com O' pra- 'J seguintes do Código de _ em 1.859, o Coronel E. L. Drape, perfurou o pri- 2 _ O referido Imóvel está Rua Deodoro, na 11 - Caixa Postal,' 355 - Floria-

zo de trinta (30) dias :'l'ocesso Civil, se proceda melro poço de petroleo no mundo, em, Oi! Creep, demarcado e sôbre o mesmo .ópolis.
EDITAL rm dia, hora e lugar deaig- na Pennsylvan ia. E. U. A., sendo a torre, que er- -:-0 requerente sempre rez e fa;.

O doutor Manoel Barbosa .n dos, com a presença do- gueu a ,cerca de 10 'metros, chamada "A Malu- plantações. 3 _ C?ntudo nãc

de Lacerda, Juiz de Direito liguo representante do Mi- quice de Drake". .) tem o suplícante, títulos sobre

dá 4a. 'Vara - Feitos da Fa- iistéi-ío Público, a justifica- 'André Nilo 'I'adasco lO terreno e quer adquirir o

zenda Pública da Comar-ca ião initio Iitis, com o depoí- i
dominio do mesmo com fun-

de Florianópolis, Capital do .iento das testemunhas aci- I
damento no artigo 550 do cc.

Estado de Santa Catarina, na arroladas, feito o que, I digo Civil e na contormída-"

na forma d'a Lei, etc. ulgue x. exeia. a justifica- E O I T' A L. (de dos artigos 454 e seguín-
F,lZ saber aos que o .pre- .ão, mandando citar pesso-, I tes do Código do Processo Ci-

sente edital de citação com lmente os confrontantes, JUIZO DE DIREITO DA COo. tal', se proceda ria conrormí- vil. Assim, pede e requer a V

o prazo de trinta �30) dias es'identes nas visinhanças MARCA DE BIGUAÇU. dade dos artigos acima men- Exa., se digne ouvir as tes-

, virem, ou dêle conhecimento o imóvel, bem como o re- EDITAL DE CITAÇÃO COM cionados , da lei Processual, temunhas adiante arrolada>

tiverem que, por parte de resentante do Ministério O PRAZO DE TRINTA 'sendo citados os cônjuges e que comparecerão em Jui •

Zel'bi Lins, na ação de usu- 'úblico e o Domínio da Uni- (30) DIAS. dos confrontantes, caso ca,- zo independentemente de int

capião, que requereu per-an:' .0 par-ª, contestarem a pre- . -o doutor 'JaymO'r Gui- S'ádos sejam: e o- Dr. Promo- mação,. sendó feita a justifi· Particil)�m aO's parentes e pessoas de suas relações,

te êste Juizo, lhe foi dirigi- ente usucapião no prazo da marães CollaçO', Juiz Subs- tal' Público da Comarca, pro- cação "ab-initio" e, julgadr o nascimento d� seu filhO' 'FRANCISCO CÃRLOS -CARDÚSO

da a petição do teor seguin- .ei, pro$seguindo-se até fi- titutO' Em ExerciciO' da Co- cedente por V. Exa., podendo esta .favoravel ao suplicante ocorridO' na Maternidade "Dr. Carlos CO'rrêa", nO' dia �3

te: Exmo. sr. dr.'Juiz de Di- .al sentença e execução, co- marca' de Biguaçu, EstadO' o Suplicante, adquirir o ne- se proceda de acôrdo coI? f\ dO' cO'rrente.

reito da 4a. Vara des-ta Ca- no de direito. Dá-se·à causa de Santa Catarina, na for- cessario titulo para a trans- artigos da Lei Processual a·

a I
'

I V dpital. Diz Zerbi Liils, brasi- I valol; de Cr$ 2.100,00 (dois ma da lei, etc... crição no Registro .
de Imó- cima citados, sendo também. U Omove - en e- s,e

\

leiro, solteiro, engenheiro, ,lil e cem cruzeiros). N. T.. Faz saber aos que o pre- veis. Pl:otesta-se por todos.:>s citados, os cônjuges dos, con

,domiciliado e resident,e nes- '). D. (Sôbre estampilhas es- ;ente edital virem ou dcle meios de provas em direito frontantes, caso casados se·

ta Capital,·à Kvenida Tróm- "duais no valor de três Cru-' ::!onhecimento tiverem que permitidos, vistorias, teste- ja e o Dr. Promotor Públi,

powsky, 48, por seu procura- ';eiros, inclusive a respecti- por parte de JOSÉ VENDE- munhas, documentos e . pelo co da Comarca, sendo apó:
dor abaixo assinado, inscri- a taxa de Saúde Pública LINO PAULI, por seu advo- depoimento pessoal de quem os trârn,ites legais, julgar
to na Ordem dos Advogàdos íjstadtlal). Florianópolis, 14 gado o Dr. Acácio Zélnio da esta contestar, sob pena de presente ação, data vema,

do Brasil, secção de Santa !e julho dé 1955. (Assina- Silva, lhe foi dirigida a peti- confesso. Dando á esta o va- Procedente, podendo assim o

Catarina, sob núrriero -574, :lo) Geraldo Gama SaIles. ção' do teôr seguinte: Exmo. 101' de' Cr$ 2.100,00, p. defe- _;�plicante adquirir o neces

com escritório l1esta cidade �m a dita petição foi profe- Sr. Dr. Juiz de Direito da rimento. Biguaçú, 25 de ju- sário titulo para a transcri

à rua Trajano número 1, 4° 'ido o seguinte despacho: A. Comarca de Biguaçú. _JOSE' lho de 1955. (ass.) Acácio Zél- ião no Registro de Imóveis.

andar, que por si e por seus Jesigne o sr. Escrivão dià e VENDELINO PAl,TLI,�brasi- nio da Silva. RelaçãO' elas 2rotesta-se por todos os

antecessores possue há mais 10ra para a justificação, ci- .leiro, casado, lavrador, re"i- testemunhas: _ Pedro Vi- meios de provas em DireIto

de trinta (30)' anos, mansa �ntes as partes. Florianópo- dente e domiciliado em Alto- eira da Rosa. 2'- 'Manoel permitidos, testemunhas, do
e pacificamente, sem inter- is, 15 de julho de 1955. Biguaçú, neste Município, Souza. 3 _ José Francisco ::umentos, vistorias, e depoi

rupção, nem oposição, uma :Ass.) Manoel· Lacerda. Sen- querendo promover neste Jui- Ludvig. Selada com Cr$ 3,50 menta pessoal de quem ésta

área dé terras, com 3.800m2 'ença: Vistos, e�c. Julgo por zo, uma ação de usocapião, estaduais. DESPACHO: A. �ontestar so12 pena de confes

(três mil e óitocentos' me- ;entença a justificação de vem, por seu procurador e Designe-se dia e hora par�1 soo Dando a esta o valor d.e cr$
tros quadrados), situacla no 'Is. e fls., em que é justifi- advogado infra assinado, ex- audiencia prévía, cientes ú ..!.100,00, p. deferimento. Bi

lugar Retiro, distrito da La- �ante 'Zerbi Lins, afim de pôr e requerer a V. Exa., o Dr. Promotor Público e as Iguaçu, 18 de Julho de 1955.

gôa, nesta Comarca, medin- lu.e produza OR seus devidos seguinte: 1 _ Possue o Su- partes. Biguaçú, 26-7-55. (ass.) Acácio Zélnio da Sil

do 100,00m2 écem metros) � legais efeitos. Expeça�se plicante, em .\lto-Biguaçú, (ass.) Abelardo da Costa A- vi: Relação das testemu
de frente por 38,00 (trinta nandado de citação aos con- distrito de Antôi 'o Carlos, rantes, Juiz de Direito. SEN- rihas: 1 _ José Francisco

e oito) metros de fundos, fa- 'inantes do imóvel em ques-j um terreno com a área de TENÇA: Homologo, por sen- COl13tâncio. 2 _ Hermogenes
zendo frente ao Norte com ão, bem como ao Diretor do 55.000m2, o qual mede de I tença, a justificação de fl:>. Sebastião Alexandre, 3 -:-

tenas do requerente e fun- jerviço, do Patl'imônio da: frente, 127,6m sendo que es- 2, em que- é requerente José José Vitorino Filho. Selada I
dos ao Sul com Francisco 'lniào e do dr. Promotor pú- ta largura, nos fundos, cres· Vendelino Pauli, afim de que com Cr$ 3,50 estaduais. DES- J
José Florindo, limitando-se ')lico, na qualidade de re- ce para 264m a partir dos., produza seus juridicos e le- PACHO. A. Designe-se dia

a Leste �om Francisco Mag- wesentante da Fazenda do 202,4m, e mede de fundos 'o gais eféTtos. Cite-se, pessoa!- e hora para audiência pré
no Vieira, e a Oeste com �stado e do Ministér.io PÚ- terreno, 319m. Confronta f) imóvel em questão e o Dr. via. ciente o Dr.' Pr,omotol'
Francisco Àntônio da Cruz. ')lico, para todos contesta- imóvel, a frente com terras Promotor Público. Os inte- Público. Big. 18-7-55. (ass.)
E' principio de direito que 'em o pedido, querendo, no de Virgilino Besen, fundos ressados incertos cite-se, por Abelardo da Costa Arantes Participam aos parentes

aquele que, por trinta anos, H'azo da Lei. Outrossim, ci- com as de Dominico Rocha, edital, com o prazo ele 30 _ Juiz de Direito. SENTEN- Participa aos· parentes e pessoas de suas relações,.
sem interrupção, nem oposi- �em-se por edital com prazo lado direito com as do Autor dias, a '3er publicado por ÇA. Homologo, por sentença,

e pessoas· de suas relações, 'o contrato de casamento de

ção', Possuir, como seu, por le 30 dias os interess.ados e lado esquerdo com o Ria- três vezes no jornal "O Es.. a justificação de fls., em
o contrato de casamento de sua filha NELCINA, com o

,si e seus �ntece'ssores, um :ncel'Íos, citação essa que cho do Raehadel e com ter- tado" de l"lorianópolis e uma que é requerente Antoni'J �eu filho AMAURi, com a senhor Amaurí Farias Ra-
.

, ,enhorita Nelcin'a Rosar. mos.
Imovel, adquirir-Ihe-á Q do- deverá ser fe-ita na confor- ras do Autor. 2 _ A posse vez no Diário Oficial, para Brasilicio de Lima, para ql1e.

mínio, independente de títu- midade com o artigo 455 e' do Requerente sôbre o terre- todos, querendo, contestarem surta seus juridicos e legais
NELCINA e AMAURI

lo e Ma fé, que, em tal caso � lado Código de Processo no data da mais de trinta o pedido nos de2J anos subse- efeitos. Cite-se, pessoalmen- NO'i"._os ,
_

\

,se presumem, podendo re- Civil. Custas afinal. Floria- anos tendo sempre sido ;nan- quentes ao prazo do-edital. te, os confinantes do imó- Lajes � 20 de agôsto de 1955 -- Florianópolis

querer ao Juiz que assim o '1ÓllOlÍs, 16 de agôsto de sa, pacifica, ininterrupta, sem Custas afinal. Biguaçú, 3 de vel em questão e o Dr. Pro-

LI,RA y'ENI5 (LU"B''E
'-.

deClare por sentença a qual 1955. (Assinado)' Manoel oposição nem contestação c agosto de 1955. (ass.) Jay- motor Público. Os interessa-
lhe servirá de título para a· Barbosa de Lacerda. E, pa- com o "animus domini". (3 mar Guimarães Collaço, Juiz dos incertos cite-se, por edi,
�ranscrição no registro de 1'a que chegue ao conheci- _ Não possuindo títulos sô- Substit'uto em exercício. Pa- tal, com o prazo de 30 dias,

�móveis (Cód. (jivil, arts. mento de todos, m-andou ex- mente, os confinantes do 1'a chegar ao conhecimento a ser publicado por três V8-

')?O e 552). Não há, pois; dú-
I
pedir o presente edital que. bre o imóvel, quer o suplf- dos interessados, passa o 13re- ze3 no jornal "O Estado" de

VIda sôbre os direitos do re-I será afixado nO' lugal� do cante, adquirir o domínio do sente edital, com o prazo de Florianópolis e uma vez no

ql�erellte que há mais de cps�lme e .publicado na for- terreno, de acôrdo com o 30 dias, que será. publicado e Diário Oficial, pára todos,
tl'lJ1ta anos ocupa o aludido Ima da Lei. Dado e passado disposto no artigo 550 do afixado na ·forma da lei. Eu, querendo, contestarem o pe

terreno. Requer, seja; opor-. nesta cidade de Florianópo-. Código Civil e na conformi- Orlando Romão d� Faria, Es- dido nos elez dias subsequen
�unamente, com ciência, dos, lis, aos vinte dias do mês dade dos artigos 454 e seguiu- crivão, o fiz datilografei, é tes ao prazo do edital. Cus

Interessados, tomado os de-
'

de agôsto do ano de mil no- tes <10 Código do Processo subscrevi. tas Afinal. Biguaçú, 5 ele

Tloimentos das testemunhas vecentos e cincoenta e cin_' Civil. Assim, pede e requer a Biguaçú, 4 de agosto de agosto elé 1955. ('ass.) Jaymor
Francisco Magno Vieira,' co. Eti, Vinicius Gonzaga, V. Exa., se digne ouvir' as 1955. _ (ass.) JaymO'r Gui- Guimarães Collaço, Juiz Su

brasileiro, casado, residente Escri;ão; o subscreví. (As- testemunhas adiante arrola- marães CollaçO' _ Juiz Su- bstituto em exercício. '

Parit

ll;-sta Capital, podendo ser sinado) Manoel Barbosa de das e que comparecerão em bstituto em exercício. Con- chegar ao conhecimento dos

CItado na Bibliotéca Públi- Lacerda, Júiz de Direito da Juizo, independentemente de fére com o original afixado I interessados, passa o presen
ca, situada à rua Trajano, ,.4a. Vara. Confere com o od- intimação, sendo feita a jus- no lugar de costume. O, Es- te edital, 'com -o prazo .de 30

ll�sb:1 Capital, e Émmanuel ginal. O Escrivão: Vinicius tificação "ab-initio" e, jul- crivão: Orlando Romão Fa- dias, que será publicado e g,

LIllhares, nrasfIeIro, casa ao, Gonzaga. I gada esta favoravel ao Au- ria. fixado na torroa da lei. Eu,

CASA MOBILIADA

·�a.

Aluga-se confortável
-

e

situada no centro .

Tratar na "A Modelar".

Bordadeiras QUARTO
Papaz solteiro procura

juarto sem refeições.
Tratar pelo telefône 2123

com o SECRETÁRIO.

corda deiras para bor
dados à mão, poden
do trabalhar na Fabrí-
ca ou em casa. Empre
go garantido.
Tratar á rua Salda

nha Marinho 129.
OPEL'

Compro automóvel OPEL,
Olimpia ou Kapitan,' em

: bom estado de conservação.
'I Ofertas' para C a r los

Aluga-se para senhor.,s '" Adauto, pelo fone 2471, ou

noças na Av·: 'I'rompowsky, I à rua Tenente Silveira, 15,
14. 'sala 202.

.QUARTOS

,----------------�-----

Escriiório Confabil
Imobil1iario Perrone

-_._,------�-----

Vende-se
. Um automóvel Nasch 1949, em perfeito estado, mo

:ivo de deixar a profissão. Placa 230.037.
Tratar no ponto da Praça 15, com Marreço.

Participação
CARLOS ALBERTO CARDOSO E SRA.

FORD-TAUNUS modêlo 1951 em estado
.

de novo.

Preço de ocasião. Tratar à rua Aracy Vaz CaIlado n. 242,
Bairro 'doe Fátima -- Estreito.

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA •

. CIRURGIÃO-DENTISTA
CONSULTóRIO -- Edificio Paternon

sala 203 -- Rua Tenente Silveira,. 15
Atende diáriamente das 8 às 11 horas.
3as e 5as das 14 às 18 horas.
Em CaI!oeiras atende aos sábados á tarde

CLUB� DOZ� D� AGOSTO
A VISO

Por decisão do Conselho Deliberativo foram aumen-

tadas, ala de Setembro próximo, a joia para Cr$ .

,5.000,00 e, a,anuidad,e de sócio TransitóriQ para Cr$ ..
1.000,00.

A DiretO'ria

Participação
VIÚVA MIQUELINA FA- 'ALFREDO P. ROSAR

RIAS RAMOS NIOR E SENHORA
Jú-

PROGRAMA PARA SETEMBRO
Dia 6 - Terça-feira às 22 hOl'as

"RUI REY" - SUa Orquestra de Dansas
.

GRANDE SHOW
Dia 10 - SábadO' -- Às 22 hO'ras

GRANDE APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA DE
DANSAS CUBANA FEMININA \

Dia 11 -- DO'mingo - Às 23 horas
NOVA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA CUBANA

NOTA:
'

Reservas de mesas para o dia 6 .. 7 Cr$ 350,00
Para o dia 10 Sáhado

'

Cr$ 300,00
Pa"ra o dia 11 Domingo Cr$ 250,00
Adquirindo para os dias 10 e 11 Cr$ 500,00 -- Mesas

4 lugares.
-

'Ingressos avulsos para. Associados Cr$ .50,0. o -- Re- �lojoal'ia Müller.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DESSEBVINDO

·"iseibiilã-rêi�iiíVã·
Exmo. Sr. Presidente da

Ass�mbléia Legislativ.a.
C) dt:!putado infra firmado,

na forma do qisposto no

ut. 10 item II, letra "b", do

Regiménto interno, désta
Assembléia Legislativa e.

tendo em vist( ainda, o qUe

dispõe a Lei Federal Nr. 10

de 1Ó de abril de 1950 (art.
74), vem respeitosamente,
,'equerer V. Exci�., se

.

digne
encaminhar à S. Excia., o

O tempo destinado ao ex- 31'. Secretário de Segurança

pediente da sessão, foi todo ?ública, o seguinte pedido de

êle dedicado às homenagens lnformação, que é feito e.m

prestadas à'memória de Ge- �arater de urgência:
"

túlio' Vargas, pelas �baricádfis l°

do PTB e PSD. Q-UAIS' as razões determi-

O primeiro orador a ocupar nantes da retirada do JEEõ?

a tribuna, foi o deputadO Oli- )elegacia de policia de Con

ce Caldas, do PTB, que pro- ;órdia, q1:le vinha há cerca çk'
nunciou belo discurso que se- :ois anos prestando serviços
rá publicado oportun_amenté. i,quela Delegacia?

. Seguiram-se na tr,ibuna os lIo

deputados Osní Regis, do' PaJ,'a qual Repartição do

PSD, que falou em nome da �stado, foi destinado c

---sua ba,ncada, e Miranda Ra- JEEP re,tirado da Delegacia

mal", da PTB, que leu da tri- .le Policia, de Copcórdia?
buna, um artigo publicada no

� IlIo.
I

jornal "A Hora", de Porto A- A reti-rada do JEEP, em

legre, e relacionado com os :eferência, foi feita com a

acontecimentos do dia 24 de ,Jrévia autorização dêssa Se-

. agosto. :retaria de Segurança Pu-

.

I
plica? .

A UDN NÃO COMPARECE� St>la das Sessoes, 24 de
. Agôsto de 1955.

E' de extranhar-se o não Estivalet Pires

comparecimento da bancada Deputado
da UDN, à sessão de hoje,

,

ocasião. em que �eriam pres- :••••
tadas homenagens à memó

ria de Vargas, tão trà,lgica
mente desaparecido em agos�
to do ano passado, pelo fáto
de que a UDN Catarinense
foi bastante beneficiada pe
lo Govêrn<l do então Presi
dente extinto.
O que falta' a êsses salva-

,.dores da PátrifL, é um pouco'
de dignidade, e principal
mente aqui em santa cata-'

rina, onde se vê no Govêr-no,
um homem da envergadura
do Sr .. Bornhausen.
Quando Val'gas era vIvo o

"viajante" sr. Bornhausen,
não fazia falta no Catete pa
ta pedir �s Jeeps para as

suas negOCiatas', enganando
o então I:'residentf;l, dizendo

que os ,mesmos eram para Oi)

colonos etc. e outras mano

bras do seu 'gosto e feitio.
PEDIDO DE INFORMAÇõES

Sessão do dia 24

Lida e api'ovada a ata li"

sessão anterior e lido o expe

dl::nte tiveram início os tra

balhos, na hora regimen�al,
sob a presidência do deputa
do Braz Alves.

"24 DE AGOSTO r- HOME

NAGENS PRESTADAS À ME

MORIA DE VARG�S

Eni explica90es pessoais ú

deputado Estivalet Pires, elo

PSD, encaminhou à Mesa, o

•. segu'inilt)·:· ;

go e servidor da terra. natal
pelo que, nela desfruta do
mais 'largo. circulo de admi
radores.

C1:lmprimentand,o-o JUOl

losame.nte, levamos�lhes, com
nossos abraços, a certeza cte

que, aindá uma vez, dará in

tegral e brilhante desempe
nho à::: honrosas funções que
lhe foram Qonfiadas .

JOSÉ PERRONE
E' Com especial satisfação

que relgistram<?s a noticia de

haver sido,designado' para,
Chefe do Gábinete do Supe
rintendente

.

do Banco do

Brasil, .0 nosso ilustre esti
mado coestaduano, sr. José

Perrone. Por várias vezes já
o distinto catarinénse exer-

ceu altas .comissões na dire

ção do grande estabeleci
mento de erédito, delas se

valendo para reafirmar as

suas invulgares qualidades de
trabalho, honradez e com

petência. A par disso, o sr.

José Ferrop.e é devotado ami-

JUSTiÇA
instalação das nevas çomarcas

Postes 'inúteis

o Governador Irineu Bornhausen impede a
....·.·.·..·.·.-.w...............- .......-.·......·.·.·•·.·.·.·.·.....-.·............·.WJ' Afim de desfazer certas in- a instalação das nóvas co- da a coustitucionalidade da cabe' única e exclusivamente se perceberam do erro que

• .trrgas da imprensa palacia- marcas o que não o fez. Pre-' aludida lei n. 197 e repelida ao senhor Governador do' cometeram 'em prejuízo dos
na, relativas a não instala- feriu retardar a instalação 'a tese do Governador do Es- : Estado.

' '

hnterêsses da Justiça.
ção das nóvas comarcas cria- d.as referi�as �omarcas, por: tado,. q,u.e conside�'ava i�- I Acertadamente, andou a I Daí, os telegramas que o

das no Estado, vímos presta"!' SImples teimosia, recorrendo' constitucional o projeto 01'1- I Assembléia Legislativa, de- deputado udenista Paul
às populações interessadas, ao Supremo Tribunal Fede- lndo do Tribunal de Justi- terminando que o projeto

I

Fontes, andou passando pa
-JS esclarecimentos que se-' ral do ato da Assembléia Le- ça do Estado.. <Iguardas�e a decisão do Su- 'ra o interior do Estado, pro-

._ tuem, afim de que seja res- glslatíva que criou as novas Com tal procedimento 'o premo 'I'r ibunal Federal, is- I curando confundir os .inte-
_______.__

.

_-_.- -'-. ----- tabelecída a verdade e des- comarcas. Sem -aguardar a Poder Legislativo -Estadual, to porque, recentemente esse! ressados, afim de amenizar
Florianópolis, Sábado, 27 de Agôsto de 1955 feita a sordida intriga que decisão do Supremo Tribte ficou impedido de apreciar _mesmo '�ri_�u�al, aprecian-; os efeitos do erro � da in ép,

)ropalam os udenistas pelo nal Federal, o Governador a nova mensagem, antes do do caso idêntico do Estado' cia boruhauseana.

h F' S b I
. .nteríor de nosso Estado. Iríneu Bornhausen, em data definitivo pron-unciamento do Pará, decidiu por unaní- Não fôra o recurso do s-.

t egada de ogo im O ico Pelo orícíon. 264 de 14 de de,28 de feverêiro de 1955/ do Supremo Tribunal Fede- midade de votos o seguinte: nhor lrineu Bornhausen e o

rgôsto de 1954, o Excelentís- envia nova mensagem à As- raI. "não é lícito a qualquer ór: injustificável proce<ljmento

nesta C -, I ��) simo Senhor Desemba-rgador sembléla- Legislativa, visando Em face dessa circuns- gão legislativo, votar nova dos, deputados udenistas à

.

api a '@-"! t . 'residente ?O Egrégia Tribu� a criação dos cartórios e orr- tância, a Assembléia Legis- lei sôbre assunto pendente _esta hora as novas coma��ãs
Hoje, dia 27, ás 20 horas, deverá chegar nesta Capital, ial de JustIça do Estado, en- cios de justiça, para as novas lativa em sessão de 11 de de solução no Poder Judí- já poderiam estar instala-

o "FOGO 51MBOLICO DA PATRIA", que permanecerá no /iou à Assembléia Legislativa comarcas. julho do corrente ano, deli- ciário em virtude de lei an- das..
"INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DIAS VELHO", �té o' ama- rm ante-projeto de lei,. vi- Na data em que a Assem- berou que o projeto do Go- terior que o próprio Legis- Esta é a verdade, o que

nhã, domingo, partindo para o sul ás 8 horas, devendo es- .ando a criação das seguín- bléia Legislativa, recebeu vernador do Estado refe- lativo votou". se disser em contrário,. não
tal' ém Pôrto Alegre,'dia 7 de Setembro. .

.es comarcas: ITAPIRANGA esta última mensagem, é rente a criação de cartórios O senhOl: Governador Iri- passará de desl:1v::ld�a"menti-
O facho nó limite de Florianópolis, com Biguaçú, se- - PALMITOS - XANXERÊ preciso que se esclareça, já e ofícios de justiça, deveria neu Bornhausen e a própria ra e de. demagógín eleitorei

rá conduzido por, um atleta do 14° B. C., sendo acompa-
- CAPINZAL - ITAIOPO- havia prestacãi 'informações aguardar na secretaria da [JDN, só agora acordaram era ..

nhado por um pelotão de atletas do Exército" Marinha, .Ae- '-'IS - ITOPORANGA e TUR- ao Supremo Tribunal Fede- Casa, a decisão do Supremo
ronáutica e Policia Militar do Estado. _

VOo ral, respeito aQ" recurso do Tribunal Federal, relativo

Ao chegar no "INSTITUTO, DE EDUCAÇÃO DIAS O projeto elaborado pelo Governador contra a Lei n. ao recurso interposto pelo
VELHO", será saudado pelo General RANGEL, comte. da rribunal de Justiça, foi rece- 197, de 15 de dezembro de senhor Irineu Bornhausen,
5a. 1. D., que dirá da alta si'gnificação do "FOGO SIMBO� oído pela Assembléia Legis- 1954. Pelas informações Governador do Estado.

LICO" no passado, como no presente. [ativa; tendo tomado o nume- prestadas pela Assembléia Disto, resulta claro, que

A organização da chegada do "FOGO SIMBOLICO" -o 123/54. Legislativa ao Supremo rri-j se as novas comarcas ainda

nesta Oapital, foi confiada ao sr. Prefeito Municipal, dr. Na sessão de 8 de novf1Ill- bunal Federal, foi defendi- não foram instaladas, culpa
Osmar Cunha pelo" "Presidente ela Liga de Defesa Nacional". )1'0 de 1954, a Assembléia Le- ..-......-..��m --J' w.-.-...;.,.........-.·.....

O Governador da 'Cidatle, por sua vez, organizou uma ;islativa aprovou o projeto,

comissão, composta de elementos da 5a. Infantaria- Divi- sem introduzir nele qualquer

síonárla.; do 14.0 B. C.;- da 16a. C. R.; do 5.0 Distrito Naval; alteração, isto é, aprovou o

da Escola de Aprendizes Marinheiros; da 'policia Militar do projeto referente à críação Já por duas vezes reclamá- " Vejam, leitores, que enor-

Estado; da Inspetoria de Veículos; da Inspetoría de Edu- las novas comarcas, tal qual mos nestas colunas ª' fàlta me contra-senso!

cação Fisica edo Instituto de Educação Dias Velho, os [oi' elaborado pelo Tribunal de um médíco-díretor para Observem, leitores, que

quais prontificaram-se a colaborar para a chegada do 1e Justiça da Estado. Con- o nosso abandonado Pôsto de piramidal contradição!

"FOGO SIl\1BOLICO DA PATRIA", em Florianópolis se vém, aqui, salientar que o I de Saúde. Aqui estamos pela .Inauguram e reinauguram

constitua num espetáculo de intensa vibração civica. .irojeto em apreço, foi apro- terceira vez, batendo na mes- novos postos de saúde, -en-

Os escolares tambem estarão presentes á solenidade vado por maioria, tendo vo- ma tecla, quanto que os velhos, como

de hoje à noite, esperando assim grande afluência do povo .ado contra a criação das Até agora' à problema con- o nosso, ficam 'relegados ao

em geral.
iovas COmarcas os deputados tínúa sem solução. Sem «: mais criminoso dos abando

"O FOGO SIMBOLICO DA PATRIA" será colocado no la UDN - PSP e PRP. Gra- .ução e' sem promessas de nos, sem díspôr, síquer, . de

ALTAR organizado no "Instituto de Educação "Dias Velho" ;as aos votos das bancadas ioluçâo, o que é mais triste I um médico-diretor!

pelo o ilustre dr. Osmar Cunha, Prefeito Municipal. lo PSD e PTB é que o pro- Enquanto isso, o ilustre e E não são os ricaços do

_Um grande espetáculo não há dúvida, quando haverá .éto originário do Poder Ju- prectarc GQvernador Irmeu centro da cidade que sofrem

a mais vibrante ovação de alto civismo, por todos os' pre- .ücíário poude ser aprovado. Bcrnhausen, escoltado por com isso! Eles podem pagar

sentes à magnífica festividade patriótica. Remetide o projeto apro- tuzida comhiva, faz-se de médicos particulares. Quem
rado á sanção do senhor Iri- �aixeiro-viajante do. seu pal-- sofre com isso são os pobres

;ido, 'mercadefando votos pe- dos arrabaldes e do interior,
o interior do Estado e (no- cujo único recurso é apelar
�em bem!) inaugurando no- para o serviço .de saúde pú
vos postos de saúde} blica, para .

tratar de suas

Aqui mesmo em nosso mu- -enfermidades, sem quaisquer
nicipio,. o Sr. Governador olJ_us. ""
inaugurou um ou dois pos- Esse descaso criminoso do
tos ho inte_rior, tentando sal.. Sr. Úineu Bornhausen pa
var as aparências de ,seu ra co mos pequenos e des't

pouco operante govêrno que fortunados de Laguna, está
lté agora,

.

esquecera por I a merecer' a atenção de seus

completo nossa terra (em representantes no Legislati
"éspera de eleições êles sem- 'vo Estadual e pronta réplica
pre aparecem para' inaugu-! do povo em 3 de outubro. .

rações e lançamento de pe- i
(Do Sul do Estado, da La-

:Iras fundamentai!!!)
, .

guna)

leu Bornhausen, Governador
\.0 Estad9, este inexpIlcavel
nente, vetou parcialmente o

Jrojeto, na parte que criava
os cartórios e os cargos de

íuizes, Promotores e serve!!

;uários da 'justiça, isto põr
,uéra vaidade pessoal, dando
1 eÍ1tender que o projeto ela
)orado pelo Tribunal dl,l Jris
;iça erá cãntrário'a Consti

.uição Estadual e Federal.

Recebiqo o véto do senhOl'

Jovernador, foi este rejeita
ia pela Assembléia Legisla
f,iva e, em consequência pro
nulgada pelo Presidénte . da
'\ssembléia a lei N° 197, de 15
.le dezembro de 1954, criando
JS cartórios e oficias de jus
;iça: Com a promulgação
�ésta lei, poderia de imedia
;0 o senhor Governador Irl
leu Bornhausen, determinar
'••ea••••••••••••••••,

AS MENTIRAS UDENISTAS
deira consagração nossos

candidatos Gallotti, Miran

da Ramos, Juscelino, Jango
e Américo Cadorim, contan
do aproximadamente assis
tencia 2.000 pessôas. Sr. Ca

ruso em: desespero de causa

começa inventar cousas co

Encontra-se .em nossa 'Ca- esclarecer que o sr. Carus') mo em 1954, quando houve

,Jital, procedente de, Curiti.. Mac Dona!d faltou expressa- caso documentos eleitorais to

'oa, o. Agrônomo Silvicultor' mente. com a verdade, como citação por edital publicada
Jlival Leitão, Administrador é çle seu COstume, porquanto Diário Oficial de então, como
do Parque Nacional de Igua-, excursão caravana aliancis- réu pela Jl\stiça. '�ntusiasti
�ú e Executor do Acôrdo re- ta este município foi coroa·· co e aplaudidO discurso ,Gal
'�entemente celebrado entre da pleno exito, em Morro da lotti pronunciado Rádio lr)-'
o Ministério da Agricultura e Fumaça, que saberá dar ca- éal está integralmente gra-
a Estado do Paraná. bal resposta em 3 .de· Outu- vado fita magnética nossos·

Ao distinto técnico -que bro. A parte§ ali proferidas aparelhos pàra contestar
.

veio observar aC organização partiram debeis mentais e tendenciosas e mentirosas
do Acôrdo Florestal existen- alcoolizados devidamente in- notícias faccioso deputado
te 'em no-sso 'Estado, formu- dustriados próprios chefes Caruso. Itinerário Caravana
[amos votos de feliz estadia U.D.N. JIrussanga que rece- Gallotti através distrítos co-

entre nós. beram resposta altura ,nos- toados verdadeiro triunfo.
sos caravaneiros. Em Rio
Fiorita 'e Siderópolis--verdu-

Sem comentários transcre

vemos abaixo o seg.uinte te

legrama:
- "De Urussanga. Data 24

- Diretor O Estado. Floria-
nópolis - Lendo Gazeta dia

20 corrente coluna intitulada

Estilhaços devo informar ' eDR. OLIVAL LEITÃO

BALEIA NA PRAIA
Segu'ndo colhemos de pes

sôa que nos merece fé, deu
-�••••I M .

a praia da :Armação uma; "i'
grande baleia, medindo 20. E' CRIME, valer-se o servidor público da sua •

metros de comprimento e: au·toridade, para coagir alg)l�m a votar em de- :
que segundo depreendem ns I : terminado candidato ou partido. Prisão de seis :'
que a capturaram, veiu' fe- I a três a!l0s. Art. 175, n, 27, do Código Eleitoral. �
rida de Imbituba, onde teria • C

sido arpoada. \ : :
Grande tem sido a afluên-

-
- -

cia de pessôas que vão vêr o

gigante dos xp.ares.
'

••••••••••••••11•••••81

(Correspondenter

·GRANDE TORNEIO DE MEXE-MEXE NOS
SALÕES DO CLUBE DOZE"OS EE. UU. ESTA.O

".

NA FRENTE" Amânhã, domingo, ás' 15 fez uma ligeira demonstra-

DENVER, 23 (U. P.) � o. horas, realizar�se-á Inos sa- ção e convidou-nos para as

presidente da Comissão de Iões do Clube Q.Gze de Ag03- sistir o interessante diverti

Energia· Atômica dos Esta- to, gentilmente ce,dido pelo menta.

dos Unidos, sr. Lewis S. sr. Presidente" General PalI-i _
Aos pares vencedores de

strauss, manifestou ao pre- '10 Vieira da Rosa, um grau- cada mesa, serão distribui

�idente Roosevelt que o re- de TORNEIO DE MEXE- dos prêmios.
.ultado da conferência de

I
MEXE, novo divertiníento de Espera-se assim mutta con-

.

Genelora, sôbre utilização de salão_ d� muito interesse e currência de associados e

energia atômica' para fins
I
assáz curioso. SUaS exmas. famífias para

pacíficos, "indicou que JS, A proposito deste TOR- esta reunião que aliás é um

Estados Unidos marcham NEIO, esteve nesta Redaç�o, ,ótimo passatempo, selgubdo
claramente adiante da Rus- o sr. JUR,E' SERPA MAR- tivemos ocasião de assistir ..

sia na questão do des{mvol- TINS, InspetOl; de V�ndas da Somos gratos pelo convite

,yimento da en'mjgia nucleai' Com.panhia qtográfica YPI- e desejamos feliz êxito

para a paz". RA.NQ-A, de _São. Paulo, que esta repl1ião:

,······••••••••··,.••••@!! ".·iD•••••••
. ,

INAUGURACÃO DO PRIMEIRO,

TRECHO ASFALlADO
/

Será entregue, hoje, um . quilômetro
dá estrada asfaltada'

A Prefeitura Municipal de manha significação e impor
Florianópolis fará entrega ao tância para o progresso do
trânsito público, hoje, do ptí- município. Ep1 regosijo a

melro trecho de estrada as- doaçãà- dos primeiros HIOO
faltada desta cidade, com- metros de asfaltamento, a

preendendo cerca' de um qui- Companhia Antártica Pau
lômetro. A_ população desta lista oferecerá, no local da
capital acompanha com ex- solene entrega, uma "chopa
pectatíva a admirável e, so- da ao público.
bretudo, arrojada iniciativa 'Antes de transcorrer um

do operoso Prefeito Munici- xno de sua profícua adminis
pal sr. Osmar Cunha, que, tração.r o sr. -Osmar Cunha
não obstante as dificuldades oferec-e a Florianópolis mais
que teve e ainda terá de en- um melo de ativar o . seu

frentar, face aos diminutos j progresso, através desta es

recursos da Prefeitura, está trada que n1arca o trabalha
levando a têrmo obra de ta-

I
de um govêrno.

J.

Em telegrama divulgado a!'jui pela GAZETA, de
domingo última, os remanescentes udenistas do P.s.P.
- exceção do sr. Olavo Erig, que o sr. Volnei Oliveir.'L
passou para trás, riscando-lhe o nome - fizeram um

apêlQ_ desesperado ao sr. Ademar de Barros, nestas pa-.
lavl'as: I

"Pedimos, po,rtanto, ilustre chefe re

comende todos comícios referidas candi-
- didaturas - de Lacerda e Hulse _:: bem
como nomes candidatos P.S.P. estão concor

:_endo cleterminados municípios".
,

,
�

O sr. Ademar Itã9 deü bola a êsse apêlo. Em ne-

nhum município do interior falou em Lacerda' e em

Hulse. Em Joaçaba declarou aberta para o P. S. P. FI

questão estadual; em Lajes elo'giou os srs. Nerêu Ra
mos e Aristiliano Ramos;. em Joinville reclamou da.:l
péssimas estradas.

- Mas - perguntarão - por que em Florianópo
,Irs falou no Jorge?-

A história é simples. Para livrar-se das' imperti
nências do $r. Lacerda e d.os seu&, pl'opagand,istas, que
lhe mendigaram referênciats no cqmício, 'o chefe popu
lista fez uma proposta, em termos inaceitáveis:

- "Pois bemi Vocês querem que eu r,ecomende· o

Jorge? E' fácil! Ele, ao que sei, não falou nos comícios
do Juarez nem dos do Plínio. Além disso é candidato
da U.D.N. e do P.D.C., que me combatem tremenda
mente: Quando o Irineu convidou o Governador do
Paraná e o Jânio Quadros para virem a Florianópolis,
fi.Ji considerap.o o inimigo nO 1 !/Depois, disso só falarei
no Jorge se ele comparecer ao meu comicio·e me �au
dar. No interior o P.S.P. está quase todo contra ele.

Sei, agora, que a direção estadual d oP.S.P. para apoiá
lo, teve que fazer intervenções nos diretorias munici
pais. Minha decisão é esta: se o Jorge me 'saudar eu

fal�rei nele, muito ligeiramente" .

A decisão foi levada ao Jorge. Os juarezista,;;: cien
tes .do caso, acharam que o Jorlge não podia f.alar, por
que, nessas condições, seria trair Juarez. Os integra�
listas tambem, que seria tra�r Plínio.

Mas o Jorge falou! _

E o P.S.D. está alerta para que o Jorge não fale
nos comícios do Juscelino!

.--r",· ._.,..�-_._ ••
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