
1)8, I$i:7"I:",
. lo }11eito estadual' t"mHmento com os

+.
fcrência ao sr. Irineu Bor- lhos, como. atestava a· se- "O S'I:. Iríneu , BÓrnha�lsen, . senador Luiz 'éar!os Prestes proveito a oportuerídade pa-

Qií:>íltlo (.to. embora o can- tas; nhausen, E teve que' sílen- gui!\te nota publicada pela i candidato da UDN ao Govêr-

I'
o seguinte telegrama: "Agra- ra ressaltar que .a orientação .«

e 1947,
IU\ll

d'sta dr. Ader- Passado o pleito, o mesmo. "dar quando. A GAZETA, em TRIBUNA POPULAR, órgão I no de Santa Catarina e qlte decendo as saudações e vófos da campanha n-este Estado,
, pe5se I , ,

.
" -

idato da Silva, nos seus jo.rnal, diante da evidência, i arttgos sucessivos e víolen- .rofícíal do Partido Çomuríísta conta CGm o. apôlo do. Parti- pela vitória de minha candí- norteou-se pelo, objetivo ele

ai ���o: },ronunciamentos, não. ponde mais: negar que os
;
tos, prOVGU que houvera en- l do 'Brasil, na sua edíçãc de I do. .Domunlsta do Brasil na-.I datura formulada pelo Par- concorrer para a 'efetivação

oJll1C10 e reiterasse a su_a comunistas haviam dado pre- tendírnento com os verme- 22 de jan,eiro de 1947:, ' quele Estado -' endereçou ao tido Comunista elo Brasll, a- do. verdadeiro regime demo�'

��P:o ctedG mou�vH� .���������,�������� Mitic� �ncla �G atin�do
rS1\() ,

.' d UDN

I"_.·�'
"'.61........... ;e..................... em sua plenitude em nGSSGIve adversál'lôS -a

.

" õ • _

•

'.seus usaram de acusa- DIRtTOR • 1'0- •

t· D·' I país. Saudações.
'o se cs

r feito umacôrdo! • - ma'.,••n 1'0 "..
.
(As.) IRINEU BORNHAU-

det)J::�n os comunistas.
Rubens -de

• I.rio d. S. Cat.arina .! SEN".-

cre Dações da mesma, na- -. Arruda Ramos,:

I.
'Para, que GS Incautos n5,G

)\Cus " lançadas CGn- I' GERENTE
..

..

A XLII !
se .deíxem levar por intrigas

rr� à��r�;O Deel�, quando

:
i no

e explorações polítícas, la:"

a
t ao Governo., em- Domingos F. • lIiI �2'

.

I mentàvelmeute .Ieitas até,
lIdida o

I. de Aquino � I ,""'.' ..271, '. por pessoas que se dizem'li-
50,

'1 íe �ntretanto.,' , é � .' • deres da democracia eristã,.
A verlal ,

m "'as, que. não. ignoram que os-
lubas as vezes, que m ,

e, e� :ont o allôio dGS co- Edição de-hoje - 8 páginas Florianopolis, :po.min go., 11 de Setembro de 1955
�

I Cit. ,I"
.

srs, Francisco Ga:lIotti e Mi-

nt?U foi o sr. lrjneu BGr- I
randa Ramos são católtcos

Unlstas di
. ,

'

tí t
l

en A tlrOva ISBG saru pr.a Jean e� e que nao assu-

:;�rqi::el19��,���1:r�ecç�;: ATRIB'UI'SE GRAVIDADE MÓVE�S E UTEN-SlllOS NÃO SÃO 1:�:;irã:ao.qÚ:::�:::mc:�����:;'aiS em que GS caudtda-
ao desvto d..e Armas, do ExêrCI-Io "'ONS'IOERA/OOS' BAGAGENS prGmlS50S CGm os eomums-

I

I(I-istas levavam 2·0 ' I • t, .

i tas - bastará Iembrar-Ihes
• eOlll 1 . J':

-

I
.

I '1
..

" udeuistas 50, a vo-: RIO, 10 (U.P. -
, a não pisto as e quatorze revo ve- atrrbuem ao fato toda-a gra- 'IU.o, 10 (UP.) _' O procu- item 3° da lei 2.145 que criou que o. ugar-tenente e homem

tos c o,
h'

.

1 id d
' d bIt

j Sr Il'ineu Bornhau- a mais c UVI as e que e res. vidade. Quanto à denuncia rador da Republica, Alceu o conceito de bagagem e que e a 50 u a conrtança de
áo (o '\ '

.

H I I,

era li sorna exata desses muito grande o desvio de ar- Na resi.dencIa de e ia do �r. Carla? Lacerda; não Barbedo, em parecer, decla- está assim redigido: Luiz, Cal' os Prestes no Bra-

.. 70 votos Essa 'co- mas do Exercito, muito Martis Figueiredo, na praia f.oram os elementos que a rou que não pode ser consí- "Independe de bagagem: sil e o. dr Valérío Konder,
J)'ltro,·.'

" •

idência registrou-se na O1aJOdl: do que se pensa. Na do Flamengo, foram aprece- constituem levados ainda derado c0lp0 bagagem, para bagagem do viajante que não rSG�rinho, do sr. :Governador
.

totalidade das,urnas resi encia do tenente Ovi- didas pistolas revolveres é ao conhecimento do general efeito de Iícença aduaneira, compreenda móveis e veícu- Irmeu Bornhausen.
,

lse
o Partido comunista

I
dia, Penaforte, à rua, F'ran- munições. Ele foi preso nas Lott: máquina de 'lavar roupa, má-_'IIOS, mas unicamente roupas Sem eomentárlos é bom

\ �ue ,

L' it
.

d i
-

'd id O'
.

.

G d "
.

, .

votacão. Nas em que CISCO una, e em seu escrr 0- ime iaçoes a sua, resi en- mín.istro da uerra e- quina de secar roupa, rádio- e objetos de' uso- pessoal e q",clartlCel' que o' dr. Fran-
eye

Uvll �ssa exatid�o, as

rriO,'á
rua São Francisco Xa- é

ia, quando tinha consigo clarou nada, saber sobre a vitrola e acordeão- elétrico, doméstico de valor até cem cisco Gallottí, pela sua att

eas' eram· ile um - ou vier. foram apreendidas me: uma "carabina ponto trin- pl"ocedencia das armas que .. Essas mercadorias foram mil cruzeiros,' calculados a -_nde intrall:s'igente, no. Se-
erell, '

,

b" I
.

". ,tos.
. tralhadoras, car� mas pIS- ta" e sessenta ba as. foram apresentadas à Ca- objeto dum mandado de se- taxa do câml;>io oficial".": nado., cGntra o, Cl'edo stal1-

� \0 •

tolas, revolveres e mun'ições. Informou o ministro da mara ontem pelo deputado gurança impetrado pelõ sr. O parecei' esclarece que os 'nista fGi sempre, e sevéra-

ara\ ellg::t,nar o eleitG'rado ° ,tenente Penaforte ser- Guerra, �falanâo ao vesper- Lacerda. Confirmando a Wilhelm Kilhler contra o impetrantes de segurança se- mente agredido. Ilela Tribu:-
-

órgão udenista via no deposito de mater_ial tino oficioso "A Noite", que existencia de inquérito po- Ministério da Fazenda, por melhantes vem, de há longo na Popular _. o. mesmo. Ól'-

t Call1tal, no.· dia 12 de belico' e confessou, na Dele- está em -curso um inquerito lidaI-militar para apurar o ter êste 'indeferido o desem- tempo, tentando .distender· o gão .

que teceu os maiores

�ro de 1947 publicGU um gaçia, de Segurança, Politi- I policial-militar rlara apurar desvio ele armas do Exercito, baraço aduaneiro de mercá- ,sentido' do vocábulo baga- elo.gios a ilm disçurSG do. sr.

:l'restó J

(lo Partido., a,ssi-I c� que desviara d� deposit'o . o, elesvio de armas, do Exér- o general Lott reafirmoú ná- darias embarcacias na Ale- gemo Em verháculo - acres- Jo.rge Lacer.da�' "prGferiôo
o IlClo� srs, Bayer' Fllho i vmte m�tralhadoras "Thom-j ;I�O.. ·'�s autortdades �o da saber sobre a origem das manha. EsttIdando o proces-:_ centa o parecer - terá se111- ne,sta Capital, na Churras-

aulo Fontes, negando.' ter- pson" OItenta e, duas' cara-
.

Mlltlsteno dn: Guerra - dIZ armas exibidàs pelo sr.
-

ar- so, o subprocurador geral da pre sig'nificação:.
_

caria Mente Cajstelo,
-

llIit)

antemente qualquer, en-: binfls um lança-rojão 'doze I, J vespertino elo governo� - �os Laeerc1a.
,

Repú�lica citou e 'artigo 7°:' "Objetos que os viajantes I faz muito' �empG;
.

.

�".J',,"'rJ-h"'w,"_g_�fi#_..!"'-..,.,._íil'_'...!iiI...�..."'\.C.w;.J.;i;;..• ..'fJ,wJiC_"�fIi._J;,j..III'_M.. �..._.�'_a_'Q_FM_.".ailj""_'�g"_��_'Q�a��:..,4._''''''��_''_'''''�''''''_''_�������fiI",,..r.a.......��..
..a.
..a�'_��'_VJ_��..'_'_�_�,.r-�" l�vam"- para "seu uso en1 pa- ••••••••••••••••••••••

01" • .

.

,(.
-

� cotes, malas ou baus (Cân- :

I' dido de Figueiredo) .. O-par'e� DETIDOS
� ()er ainda declara: "A lei nú- VIENA, 8 (U. P;.) _ A po:

� mero 2.145, atenta ao desvir:_ lícia au-striaca anunciou Ci>'lS
I ';uamento elo significado do três cidaelãos alemães e clüi.3
�
.. comezinho vocábulo} desvir- soldados soviéticos, foram

� tllam2nto esse que yinha,_ 0- detidos a pec1iclo' elas fLuto
t:. perando com o intuito de ric1ac1es rU.ssas, por pertence�
� )urlar as leis disciplinadoras rem a uma suposta organi.

� ia intercâmbio,' comerci:õÍ1 zação anti�con1Unista,

� •••••••••••88••••@.��8�•••�••e•••8"ee•••••• ,

+Umr -ca�tr do- Se�ador '

'J. NER'EU· RAMOS
, � II. Flo,ianóI>O"S, 10 d', "kM"," d' 1955.,

� Prezado senhor D�l'etor ''''',
'7

, � 1

�

No brilhante artigo' do. nosso' talentoso. cGestaduano U-

� ! def011so Jl1venal, pllblicado na edição de hoje do· seu pl'es

� I, tig'iü30 jornal, lia um equivo.co- que deilejo l'etificar.

� I :Afil'ma-sc nêle que "F"HIlil Schmidt inieiou,:a cOllstnl-
,

� ; ção da rêde de esgotos desta C;;.pital, serviço. ,que .foi termi-

,� nado, por VIclal,Ramo.s". .

� Este não. sÍlhstituiu Schmidt no govêrno, mas Gustavo

� Richard. Não pGdia', logo, tennil1ar a obra po-r 'aquele' ini
� dada.

�

� A rêde de esgotGs fGi obra do govêrnG Vidal RamGs que
� a deixou, 'quase ultimada :in renunciar o g'ovêrllo..

� Foi, êle quem, 110.1' indicação de S>1turnino. �e Brito., o.

� I maior engenheiro sanitarista de então., contratou, co.m a

� i ajuda d!l saudoso déplttado Vitorino de Paula,Ramos, que

� I o conhecia, o enge)lheiro/IJuiz Costa }Jara realizar o. �erviç�.
� ,

:o seu 111'ojeto foi conside·l'ado novidade no gênero., tan
> I to que Sr.turnino de m'itn,

.

cOlno ,demonstl'ação
.

de apl'êço
� I

ao engenheiro que' o Ill'ojetára, dê!e tinha uma" exceiellte

� Il'elll'ot1uçã,o no seu escritório técnico na CalJital �la; Repjl
� I blica, reprodução que' àiuda se ellcontl'u no escrifório de

.: i ,seu ilustre filho., Professor _Satnrnino de Brito. Filho, o. ,qual.
:'!llrojeLou, e' executou o serviço de esgotos ds Lajes e o de

� I ::tgua de Tubarão; 110. govê,rllo. A-del'baI Ramos da 'Silva,

�.I II l\luito. grato pela public:ição desta,
NEREU RAMOS

� -E-M�46 MUNfCIPIOS

,;

"

.

QUATRO ITENS QUE
, "����'!k:'.�,/

.

,

-,

,'� U é"

:-

\

..

i/f)CE PODE

I UlTIMA HÕR,f
� Segundo. notícias de última hGra, lutJ,loSO aconteci-

� mento rou.bou ontem a vida do eminente Senador ,:Lúcio.
�

,

HHtencourt, ilustre caÍldidato ao. Govêl'no, de Minas Ge--'

� l'ais.

� O trágico aCGntecimento. ter-se-ia verifiéado em Mí

� nas Ger-ais, num desastre de aviação, em que" além -do
� ilusti'ac1o brasileiro, o.utras diversas llessôas IJel'del'am a

� vida . .:..
,

� O Se)1:1dor Lúcio BlttcncGul't era 11ma- dai> mai,g des-

.. tacadas lJersonalidades da política nacional.
� Des-àparcce antes dos 40 anos (le idade, çlepo.is de"

. � �, por esforço. }lróprio e vencendo. a origem humilcle, haver'
.

VOCE . � conseguido lIão. Só eleger-se para a Câmara Alta, CGmo

� 'ainda alcançar o cargo. de ProfessGr Catedrático. da Fa-

'6,'�.l·lO1.ll �,I culdade de Direito da Universidade de Minas Gerais.

_

A sua mo.rte CGnstitue perda il'l'Cllarável para o Se-
�11N r f /� O r= 1'V1 l,' b ll' t

,�

Ll.JI ,r j ��,i_ ._� ;..� I,
. :. nado e pam o. Partido Tl'a a 1IS a Brasileiro.,

.

aGS quais
,

'. • expl'essamos nossas homenagens ele llezar
.....-_�w.............��.-,..�'iCJt'-h·.fl.l'�.!".·�..

•
...._·.-J"...�w...w_·.,..-.-..-.:.....,...

a.

'No ano passado, a Aliança. Social Trabalhista derrotou
UDN el11 46 municípios,

�

Em 8AP':fNZAL, por exemplo, Nerêu venceu; com 2.145
fotOS.

O candidato mais votaclp da UDN comeguiu 2.058 votos& admií7/st�orÕO
�. O 'eja éfJfr�u(} ao/Jomem

, '

cu;oPossado rfe Iro/;alho, l? Feo�

/)'zoções cO!7sli/uigoronl!i7 de
melhores dios,poro

CAllOTTI CONFIA EI1

9_f?�VO'

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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JUIZO DE DIREITO DA pJtal. Em dida petição foi
4:1,. VARA - FEITOS DA pró'ferido' o teôr seguin te:
FAZENDA PUBLICA DA A. a conclusão. Fpolis, 27/
COMARCA DE. FU)RIA· 5/19.55 (Assinado) "Manoel

NÓPOLlS- Barbosa de Lacerda. Subin-
do os autos a conclusão re

EDITAL DE CtTAÇÃO cebeu o seguinte despacho: I
COM O PRAZO DE TRIN-' designe-se o Sr.. Escrivão

TA (30) DIAS dia e hora para a justificá- I

EDITAL ção cientes as partes. Fpolis,
.

..- :30/5/55. (Assinado) Manoel
Barbosa de Lacerda. Sen

tença. Vistos, tetc� Julgo
por sentença e justificação
Ie fls. e fls., em que é re- i
querente Rosa Golçalves

. �

Faria, afim de que produza
os seus devidos . e legais
�feitos, Expeça-se mandado
de citação aos confinantes
do imóvel em questão, bem
�omo ao Diretor do Serviço
10 Patrimonio da União e

to Dr. 4a. Promotor Públi

.o, na qualidade de repre

.entante do Ministério Pu

blico e da/ Fazenda do Esta

do, para todos' contestarem.
) pedido, requerendo no Iorazo da lei. Outrossim, ci- .

-;em-se, por edital com o

orazo de trinta (30) . dias,
;s interessados incertos, cl->
�ação essa que deverá ser

'feita na conformida.de com .

") art. na 455' § lOdo Código
.le Processe. Civil. Custas I
dinàl Plorianópolis, 18 de .

iulho de 1955. (Assinado)
M.anoel Barbosa de Lacerda.,Tuiz de Direito da 4a. Vara.

I!:, 'para que, chegue ao co-

nhecimentc de todos, man

dou expedir o presente que
será-fixado no lugá'r de cos- r,.tume e publicado na forma
da lei. Dado e passado nes-,

.

a cidade de Florianópolis; I·
lOS vinte e dois dias do mês

Ide julho do ano de mil no
vecentos e cíncoenta e cin-
:0. Eu, V'INICIUS GON-

7.AGA, Escrivão, o subscre-
vi (Assinado) Manoel Bar
bosa de Lacerda, Juiz de
Direito da 4a. Vara.

O Doutor MANOEL BAR
BOSA DE LACERDA, Juiz
de Direito da 4a. Vara -

Feitos da Fazenda Pública
da Comarca de Elortanôpo-

I Iís, Capital do Estado de
Santa Catarina, na forma

. da lei, etc.

FAZ saber aos que o pre
sente edital de citação com

o praeo de trinta dias virem,
ou dêle conhecimento tive
rem que, por parte de ROSA

GONÇALVES FARIA, nos

autos de usocapião, que re:

quereu perante este' Juizo,
me foi dirigida a petição do
têor seguinte: Exmo. Sr. Dr.
Juiz de Direito da 4a. Vary
desta Capital, Rosa Gonçal
ves Faria, brasileira, viu

va, doméstica, domiciliada.
e residente nesta Capital,
por seu assistente judiciaria
abaixo-assinado e conforme

a-":ocuração inclusa, vem,

perante 'V. Excia. expor e

requerer o seguinte: 10 -

Ha mais de trinta anos, por
si e por seus antecessores,

possue a suplicante como

seu, na rua Lajes n·o 11,
nesta Capital sem qualquer
interrupção e sem qualquer
oposiçac, um _t-erreno com

trinta e seis metros (.36m)
de frente, com sessenta e

quatro de fundos, e ó que. se

achar entre os marcos das

extremas, com as seguintes
confrontações: Frente na

rua Lajes; Fundos com ter

ras de João Roberto San
ford : extremando pelo Sul
com 'Alexandra de Almeida
e pelo Norte com quem de

direito for. 2° - Que, no.

referido terreno, que tem a

área de dois mil. seiscentos'
e doze metros quadrados
(2.612m2) mais ou menos,

se �cha edificada uma ca

zinha de madeira, coberta

de telhas e com diversos

compart.imentos, um poço
construido por seu marido,
Tomaz Farias, alem de

plantações feitas pelo casal.
30 - Mas, embora possuin
do o' imóvel em questão,
mansa e pacificamente ct:>m
o "animus" de dono, por
mais de trinta anos, não

tem a Suplicante qualquer
titulo formal, dai pretender
legitimar a sua posse, nos

'I'êrmos do art. 550 do Códi

go Civil. Para dito fim re

quer a designação de dia, e

hora, .e lugar para a justi
ficação exigida pelo art.

455 do Código de Processo

Civil, na qual deverão ser

inquiridas ãs testemunhas
do rol abaixo. Requer, ou

trossim, depois de _feita a

justificação a citação pes
soal dos mencionados con

frontantes, residente nas

vizinhanças do imovel, bem
como o rep._resentante do Mi
nistério Público' e b Domi
nío da União e por editais

.

de 30 dias os interessados
incertos, todos para acom

panharem, os termos. da

presente ação de usocapião,
por meio da qual deverá ser

reconhecido e declarado o

dominio da Suplicante sobre
o aludido terreno, ficando
citados, ainda, para no pra-
-zo legal apresentarem con

testação e para seguirem a

causa até final sentença,
sob as penas da lei. Da-se
á presente o valor de dois
mil e cem cruzeiros ...

'

...

(2.100,00) para' o fim de

determinação da alçada.
Protesta-se provar o alega
do com os depoimentos pes
soais de interessados, tes

temunhas, documentos e vis
toria. D. e A. esta, P. De
ferimento. Florianópolis, 25
de maio de 1955. (Assinado)
Francisco de Assis. Assis
tente Judiciario. RóI de
Testemunhas: 1) Venceslau

Kurcezski, operaria, casado,
residente nesta Capital, 2)
José Malaq-uias, operario,
casado, residente nesta Ca-

r .

! .

-'A

voce
o

e ainda outros têm J.
'rtalguns carrOs lêm 8

.�
outros têm 6

•

n 0111
•

SE lLES ESTIVEREM LIMPOS:
• Y. leri maior quilamelraaf!1II .or IH,. d. laSlllol.
• Y. não precisará usar laslllna de IIllor oclanauelR.

• Y. verá elimin'ados os de�6silGS aue causam pré-Ilnlcil.
• Y. terá prolongada a vida da seu lIalor e reduzidas as desl!eus di·manlltlncaL

e isfo 0$

o ÓLEO SUPER·DETERGENTE!'

Confére com o origina'l
O Escrivão

Vinicius Gonzaga

_ �'i�\'it,iií.ili@;",r;ri!.%l���<�:.r.l!W.il�
:/ '-

�OJrOos anos de pesquisas prodUZiram o 61ea

---:fIesfilado H IV O LI N E do qual loram retiradas

todas as matérias causadoras de reslduos.

ItU O LI N E - PODE·SE paCaR MAIS •

MAS NÃO SE PODE COMPRAR MELHOR!

TOSSIU?"
Não deixe Que as Bron-.

I

quites, ou Rouquidões ame�-I'em sua saúde! Ao primei-
ro acesso de tosse, tome "Sa

osin", o antisético das vias

resptrator ias. "Satoaín" eli

nina a tosse. da novas for-

.as e vigor. Procure nas

arrnâcias e drogarias "Sa

osín", que combate as. bron-
Iruites, as tosses e as

conol
.

euuênc ias dos resfria.dos. .

•0$ PISTÕES sAo UMI OIS PIRTES
IIIIS IMPORTINTES DO SEU MOTOR

THE TEXAS COMJiANY (SOUTH AMERICA) LTD. - 40 ANOS A SERViÇO. DO (
BRASIL

NIXON ANTECIPA COMO CERTA A
CANDIDATURA DE EISENHOWER

SRS .: TORRaDORES DE CAFÉ I PASSATEMPO "O ESTADO"
POR ORILDO

(44)DENVER, 6 (U. PJ - o o pais "acreditam em que o

více-presídente Richard Ni- presidente se apresentará co

con declarou ontem que a- mo candidato e estão base-

úeles que conhecem o pre- ando suas campanhas na

sidente Eisenhower estão esperança de que ·0 fará". Ni
nais otimistas do que nunca xon se reuniu aos jornalistas,
im que .se canditará nova- depois da conferencia de

mente à reeleição. Nixon uma hora com 9 presidente
.ambem disse, eni entrevista para discutir importantes
aos jornalistas, depois de Problemas. Falou livremente
una reunião com o

presiden-,
sobre política, embora tenha

e, na Casa-Branca de verão, ressaltado que em momento

-ue "a imensa maíoría dos' nenhum tinha tratado do
lideres republícanos" de todo' assunto COIl). Eisenhower.

I
'1 (Colaboração de Dalmo Tavares)

CHARADAS NOVII')SIMAS
a) Este "vegetal" quem "produz" é o "país americano"
b) A "renegada' brrgando em, seu "abrigo", foi atingi
da num "osso da face"
CHARADAS AUXILIAR

GAR. Gesto de escárneo
.

XAR. Limitar
FAR. Inchar
BAR. Guarnecer de abas ..

�-- ÇAR. Encarapinhar
CAR. Escavar

'ANAGRAMAS
.DESCOBRI AS PROFFISS'õES DAS PESSÕAS:
IRAO DÉIBO. ONIL TATIPIS.
SOLUÇÕES do passatempo'anterior (43)
NOVISSIM..(\S: a) vivenda; b) supremo.
ENIGMA: Tio, rio, ato, neo, sou, eco.
QUEBRA CABEÇA: Blumenáu (Tra.jano, Deodoro, TÍ'
radentes)
SOLUÇÕES DO PASSATEMPO DE HOJE· na próxima

SUAS VENDAS

,/

Hepresentcções Obtenha novos' revendedores
poro seu café, edqulrtndo vários
Moinhos IIL1LLA" Júnior e em

prestando-os aos varejistas COm

Q condição de qUA, êles adquiram
.

exclusivamente d seu café em""

grão. Como o con�utnidor pre
fere o 'cofé 'moíd� na hora, as

vendas aumentam ... e 05 lucros
tamblt'l'l �ste .é um novo tipo
de moinho que o fábrico"L1LLA"

MOINHO "LILLA" );'-,,'4produziu principalmente paro V'IIfIV,
que as torrefações o forneçam
005 seus revendedores. Cus+c
pC)uco,' mói 20 qullos por hora e ocupo pouco 8'spaço. f'quipado corn
'motor -de um têrcc de c9va1o, monofóslco, gasta POUCQ energia G
funciona em quulquer tomada de corrente. Sollette snos prospectos.

TEMOS TAMBÉM�. '\

DE'VENTRE

- RIO DE JANEIRO

,Pessôa relacionada no comércio de a tacado e va

rejo, muito relacionada na colonia siria da rua da
.

Alí'andegn, (Rio) aceita representações na base de co

comissão, de artigos de malharia, tecidos e armarinho
e etc.

Tenho um bom arquivo de firmas de varejo, onde

poderei fazer bons negocioso
Qualquer resposta poderá ser dirigida á RUA DA

ALFANDEGA, 355, 1.0 andar, com o Sr. WALTER COR--
RÊA, NO RIO DE JANEIRO. J

CODl destino Ó-Lua I
LIMA, 8 (U .. PJ Um' fisica da Universidade ele I

foguete "V-2" será lançado Maryland, nos Estados Uni- -------------__,__� _

.lo Observatório Geofisico de I dos, que já em 1949 lancara
I

Iuncayo Aneles peruanos) I um barco- Que se eÚCOl1tl:,1V:l aul'om.ove1_''Vend'e-se .

·omo primeira experiência I à altura do porto peruano
'nela em vista o lançamento de Callas, um objeto que a-

:e um engenho com o qual I' tingiu lOS quilômetl'03 de ál
;erão tentadas as experien- tura. Nessa época, o Observa.
ia ser� dirigida pelo sr.

I' t�rio de Hungayo fe� obs.erva'l'ed Lmger, professor ele çoes sobre a exp5nenCla.

edição.

Moinhos par, grQlnd. produç:ão d. café. TorradoreJ
a dlevadore.' para càfé.. latança. e outra. m,áqulna •• PRISAO

ESTOMAG"O - FIGADO - INTESTINOSeia. LIL�A de Máquíllas'

P 11 U lAS O O
.

A B B A O [ MOS SRoa Piralininga, 1037 : Caixa Poslal 230 • São Paulo - BraSil
Oficinas e Fundição: Av. Guar.ulhos, 123 - Guarulhos - (São Paulo)

Agem directamente sobre o cp

pcrelho digestivo. evitando o pr i

.são de ventre. Proporcteacm bem

estar geral. Icctlltcm a digestão.
descongestionam o HGADO. r e.

qulcr tzcrn as funcções digestiva •.
e laiem desapporecer as enfer·

midade! do E S r O M A G O.

fIÇ.ADO e INHSTINOS.
"FORD-TAUNUS modêlo -1951 em estado de novo.

Preço de ocasião. Tratar à rua Al'acy Vaz Callado ll. 2/12,
Bairro de Fáj;ima _:Estreito.·

'
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.......-.....-----......- _......................_......__............ .._.............._......-.........E ol'ianopolis,

: .. aos, PESSEGUEIROS
_._-

WALDEMAR DE VASCONCELLOS

Pessegueiros na tarde pensativa,
renascerão em vossa flor :e fruto!
E a ilusão já passada, rediviva,
quando a terá o coração de .luto ?

Em vós, a primavera compassiva
renova o antigo flórido minuto;
assim voltais, em vida' sucessiva,'
a receber e a dar êsse tributo!

,

E morrereis; porém, quando esplendor,
em cada primavera, renascia
em vosso fruto ao sol e em vossa flor!

"-

Mas nós, sêres humanos, que esperamos?
- com tanta morte na alma, dia a dia,
sem a ressurreição dos vossos ramos!

�__�
•

...,,,�,..,..,,,.. '�� �;'iii':"",

ANIVERSARIOS 1 - sr. Euclides Tortato; in-
.-" dustrlalísta

Comenta rio do dia

FAZEM ANOS, HOJE: só não vestiu o macacão dos
- sr. Joaquim Sandoval FAZEM ANOS, AMANHÃ:

I
marmiteiros -porque isto seria

Natividade da Costa, da Ma- profanar o Presidente morto,
rínha Mercante e à dísposí- - sr. Victor Spindola Car- havendo ainda louvável re3-

ção do Conselho Nacional do

I
neíro, funcionário Público peito por um' gr-ande brasí

Petróleo, integrando uma Federal, residente em Caça- leiro que para não trair a

das Guarnições Especiais; Ior ;
.

vontade do povo saiu da vi-

rr: menino Newton, filho - sta. Herondina Cordei- da por um gesto trágico.
do' sr. Manoel Cunha, tele- ,'0 Dutra Mintam, sim; prossigam

Igraf'ísta da Marinha Mercan- - sr. Jocelino de Oliveira. na mentira, à vontade, arre-

te; industriário lando falsas adesões, servin-
___:. sta. Maria Sulamita, fi- - sta. Marly Terezinha, fj do-se do prestígio esquivo

lha do sr. Eurico Soares de ha do sr. Manoel, dos Anjos dos que os têm sempre repe

Oliveira; _ :'roprietário do "Salão Ml- lido, dentro da própria digní-
- sta. Ulda oonceíção, fi- nerva" dade. Mas o povo é que não

lha do sr. João Aquino oon- - sr. Osvaldo Candido dI:' se enganará mais; o povo os

ceição; Souza, auxiliar de Ai GAZE- conhece e não repetirá o

.

- menina Ivanica, filha TA; .grande equívoco 'de ,5Q.· N;1o
do sr. João Frainer; -:- sta. Dalva Maria Cami- precisarão de esperar muito:

- sta. Olga Lekmkhul 'lha, filha do sr. GumercirÍdc apenas mais alguns dias e

sra. Altair Barbosa Jaminha e de Sua exma, e3- tudo será definitivamente

Marçal, esposa do sr. João )osa d. Alzira Caminha. clareado, pelo voto enérgíco
Marçal, alto funcionário::lo - sta. Alice, filha do sau- de um eleitorado que sabe o

Tribunal Regional Eleitoral; 1030 conterrâneo sr. Hilde- que quer e o que deve fazer
- sr. Celso Gevaerd. 'irando Barreto: para honrar as tradições de-
- sr. Alvim Elpo, destaca- - sra. Àlüta Freitas Ma- mocráticas de Santa oatart-

do desportista náutico e "ti- cowíeskí, viúva do sr. Esta- na.

maneiro" de guarnições cam- ríslau Makowíeskí, constru Ao terreno das réles íntrl-

peãs tal' civil; ;as, ao campo da calúnia e

- sr. José Testa - sta. Anabela, filha de ia infâmia nunca desceriam
- menino ,Ewaldo Luiz 31'. Romão Leandro da Silva

Lentz - sr. Thomaz Pichering
- menino Nilson Borges. ,�sr. Orivaldo Climacc

Filho ittctal .da Marinha Mercante
- menina Marilda, filha

.do' Ten. Manoel Tourinho
- menina Sônia Maria, fi

lha do sr. Alipio Ortíga

- sra. Elisa Auta Costa
- sta. Eleomar Ramos de

Lapa, filha· río"sr.' Donato

Avelino da Lapa.
---------

FERRAMENTAS
Aceitamos em todas as cidades do país representantes idô

neos, bem \introduzidos e com as melhores referencias.
Cartas indicando fontes de ínrormações, solicitamos

para "FERRAMENTAS STERLING" - Caixa Postal 5504 �

S. Paulo.

REAPARELHAMENTO DOS BOMBEIROS, DEPENDE
ÚNICAMENTE DO GOV);RNO

A questão da reaparelha- fôsse estudado sôbre o im

gem do Corpo de Bomb�iros posto predial, não seria mui

pede mais um comentário. ta coisa. Quem recolhe
Mesmo p01:que um amigo 10.000 por ano, por exem

trocando idéias conosco, fez- pIo, passaria a recolher, por,
nos uma série de considera- hipótese, 11.000. Boa soma

ções que realmente mere- "eria arrecadada para ma

cem ser discutidas. ilutenção e ampliaçao dos
Por ser uma corp0Tação 110SS0S Bombeiros. E pago

militarizada, o, Corpo de com satisfação 'pela segu

Bombeiros que.é noutros i'ança que representam bom

centros, serviço municipal, beiros bem aparelhados.
àqui está p'reso ao Ministé- Esta é idéia que nos pa
ria da Justiça. Infelizmen- rece acertada. Será muito
te êste Ministério, como o mais prática e mais hones
da Agricultura (Embora se- ta e muito mais justa que a

ja o Brasil um país as- subscrição pública. As ne

senciahnente agrícela) são cessidades dos
-

Bombeiros
os mais pobres. Olhem as nãQ são de agora. Existirão

suas sédes e sobretudo os sempre, pois seu material
seus orçamentos aprovados. precisa ser renovado con

Isto traz sérias dificuldades tinuamente.
ao serviço de bombeiros que'
afinal não há razão de ser

fed�ral,. pois serve e' perten
ce ao Rio de Janeiro.

Os srs. Deputados deve
riam apresentar uma lei li
bertando o Corpo de Bom
beiros do Ministério da Jus

tiça, passando-o para a Pré
feitur(l. Feito isso se pode
ria criar uma taxa paga, por
todo proprietál'io do Rio de

.Janeiro, calculada sôbre o

imposto predial que seria
chamada taxa do fogo, co

mo se paga taxa -de água, de
esgôto etc'.
Um por cento ou o que

Há outra sugestão que
também a Prefeitura deve
ria atender: '- As escadas
de incêndio são uma neces

sidade, muito embora não
devessem ser colocadas por
fora dos p1:édios, como nos

Estados Unidos, o que en

feia sobremaneira as cons

truções. Mas' por dentro, na

parte interna, 'nas áreas de
serviço.

São idéias que surgem
com a melhor das intençõj:!s,
que merecem ser estudadas
pelos nossos homens pú-
blicos.

.

nens públicos que tem noção
ixata das suas responsabílt
Iades, falam a verdade e são

ompreendidos na verdade.

ia serão Iudíbrlados pelas
. .rnas, mas, ao contrário, tem

certeza de que, a 3 de ou

ubro, o povo os recompensa
á dessa, campanha tenaz em

.ue defrontam o poder, eco
.õmíco, lançado em deses
.rêro de causa pelos seus ad

versárlos.
Francisco Benjamin Gal

otti, para Governador, e Jo

sé de Miranda Ramos" para

vice-Governador, são os na

nes recomendados ao eleito
cado livre e honesto de Santa

Jatarina, para dirigirem o

-!:stado e reconduzí-Io a uma

idmínístração de verdade,
lascada nas aspirações po
mIares e não na ganância
.1e grupos que só desejam' en-

sente deI gTeco",' especiaria
'iquecer vertiginosamente, do Restaurante 3 de Outu-
�mbora o povo sofra a cares-

bro, oferecido ao eleitoraqo;ia da vida por falta de
da Frente Democrática.

;ranspo'rtes fáceis e por fal- A sopa foi rejeitada pela
a de sinceridade dos admi-

nistradores.
maioda dos comensais, �isto
ter siga feita .das sobras da

Estamos fartos de palácios sopa escolar que a Diretora
luxuosos; êstes apenas. con- do Instituto Político deixou
�orrem para embelezar, sem f' '1es nar na pane a ...

nenhuma rep.ercussão' bené- Muito disputado foi o co

fica na existência da coleti- quetel das 11,30 que a firma
lidade contribufnte, porque, construtora do Edifício das
;obrecarregam o erário, des- S t· f"

I

liando de outras obras mais' B���eh:�l:e�.O
ereceu ao sr. i

, lrgentes os recursós finan
�eiros que se imobilizam nos

Jrédios suntuosos para in.�

';alação de serviços de facha
la.·O que-o povo quer é fa
�ilidades de vida, oportuni
lades para todos, paz e jus
tiça social; o que o povo pe�
:le é um govêrno de honesti
jade, sob cuja gestão não o

corram casos como êsse que
arrebatou aos cofres públi
cos, em Chapecó, centenas de_
milhares de cruzeiros, fato
lue revoltou a população da-

1Uele progressista municípiO
e de todo ó Oeste catarinen
;e. Como garantia de um go
vêrno honesto e operoso, vo

temo� em Francisco Benj a
min Gallotti, para Governa
dor e em José de Mirand'l
Ramos, para Vice-Gov·erna·
ior!

As mentiras póstas em cir

culação péla propaganda
frentista e -pela "própría bô

ca do candidato Lacerda cau
sa já, nas rodas mais escla-

.

tecidas do elertorado, apenas
riso; são de tal modo OU3a

das que nínguem, de media

na lucidez mental, poderá
dar-lhes crédito. No entanto.
mentem, mentem sempre,
contínuam mentindo, até que
as urnas de 3 de outubro I)S

calará, para que ouçam, com

o povo, o pronunciamento
inapelável da opinião públi-
ca. Depois dêsse dia, só os

/
.iúmeros começarão a ralar,
)al'a desespêro maior dos que
.ité agora só mentiras tem
oferecido ao povo, como se os

eatarlnenses não tivessem

capacídade de crítica f para
Jiscernir o verdadeiro do fal-
so'.

O próprio candidato fren

tista, para melhor insinuar
'se na confiança democrática
do Estádo, despiu por mo

mentos a sua camisa verde e

JS nobre, candidatos da víto

.osa
.

Aliança Social T_ra_ba ..

lhista, srs. engenheíro Fran

cisco Benjamin Gallotti e' (Ir:
'

rosé de Miranda- Ramos. Ho-

•

o Senhor
lenderá mais

l

,se oferecer mais esta Funcionamento per
feito ... durobilidcde.
excepcional. .. quali
'dade comprovada ...
Eis os três fatôres de
garantia que os

>, Motores ARNO re

presentam para o

consu.midor. Use os

Motores AR N O em

suas máquinas ... e

verifique como o

prestígio de ARNO
.ajuda a vender I

garantia de,
,

qualidade!

P'

Rigorosamente controlados, em tôdas as fases
de sua fabricá.ção, pelo sistema C. I. Q. - Con
trôle Integral d� Qualidade - o único que asse

g�ra perfeição rndxlrnu na produção em série.

ARNO SA.I1;\.
INDÚSTRIA E COMÉRCIO'�
A MAIOR �ÁBRICA -DE MOTOReS ELÉTRICOS E DE APARELHOS DOMÉSTICOS DA AMÉRICA LATINA!

Matriz: 'A�enida Arno, 240 (Moóca') -:_ Tel.: 33.5111 :._ Caixa Postál 8.217 - São Paulo - Est,·d. S. Paule

. �'. " ' � .', FILIAIS: Rld DE JANEIRO - PÔRTO ALEGRE - RECIFE .,BELO HORIZONT.E

M;"�1 ._�11t�:c,;.��< .' ,-o", D�J!L�I.ii�or"s Exclusivos em F�ORIANOPOLlS: '

• ELETROnC'Ntc� 'l�USTRIAL E COM�RCIO - <Roa Tenent� Silveira, 24
�Fj/jal Arllo em PÔRTO-Á,/;EGRE, �Y. Alberto Blns, 383 - Telefone: 7429 - Caixa Postal 1.482

,_-------"--_.... --- ------- . --------,----------------�--------=-----

o prato ma�C�o�a�Pn�O'Ya��!,T���nt" e muito! G E � EN·TE.
Restaurante do dia 7 devida

I
menos, cadeiras. �ssa a ra- INDUSTRIA DE. CAIXAS DE MADEIRA, LOCALIZADA NO

ao apimentado da cosinha zão pela qual teria sido inau- ,SUL, PROCURA GERENTE COMERCIAL E ADMINISTRA-

baiana. e outros condimentos guraclo o Edifício das Secre-.' TIVO. "

fortes, foi "'Lakerdis" que tarias completamente vasio OFERECE-SE ORDENADO E PARTICIPAÇÃO NOS

traduzido, do grego para o por dentro e até com os ele- LUCROS.

português, quer dizer "an- vadores parados. OFERTAs COM REFERENCIAS' E PRETENSàES PARA

chova' .
A assistencia do lado de CAIXA POSTAL, 2966 - RIO DE JANEIRO.

'Outubro, como se sabe é o fóra de todas as comemora
mês da "anchova" e anteci- ções foi formada por alàs de

padamente já estão bebemo- barnabés desnutridos e de

rando a '''esperada vitória" sapatos com meia sóla estra
mesmo no mês de setem- gada pedindo com voz fraca.

bro ...
o abono, enquanto os de den-

No ról de saborosas, igua- tro abanavam a cabeça em

i'ias por 'conta da -verba dos sinal de ironia ... em de

vínte e cinco mil cruzeírl- sa ... bano da pobre classe!

nhos, outras coisas deliciosas Xerêta

foram servidas naquele "opí- DIVóRCIO E NOVO CASA
paro" .,.

Por exempl . Prato á pre-
MENTO

sigiloso, no exterior." Cen-
suIte sem compromisso, o·
Escritó!io Jurídico e Admi
nistrativo. Gaixa Postal -

4231. Rio de Janeiro,

Cuito Evangelico
A Igreja Evangélica é uma I Escola Dominical, aos Do

corporação que existe para mingas, ás 9 horas.

adorar a DEUS em espirita e I Cultos \ Públicos, aos 'Do

em verdade. Prega o Evange- mingas e às 5as .. Feiras, às
lho da Salvação -que hã em 19,30 horas.

Cristo Jesus e promove a e- Rua Raimundo Correia nr.

dificação das almas fiéis. 269, no Estreito .

Assim, todos quantos' qui- Escola Dominical aos Domin
serem conhecer suas atividà- gos, ás 10 horas.

des serão bem recebidos em Culto Público, aos Domin
seus Templos, nos dias e ho- gos-e 4as. Feiras, ás 19,30 ho-
ras abaixo: raso

A·V ISO Rua João Pin.to nr. 37 Rua João Cruz Silva, no

_

I Escola Dominical, aos Do- Estreito
DR. MOENICH I mingas, ás 10 horas-. Culto Escola Dominical, aos Do-

Comunica aos Seus dis- Público, aos Domingos e 4as. mingas, às 10 horas
tintos clientes que estárá' Feiras, ás 19,30 horas. Culto Público, aos Domin-

ausente até fins do corrente Rua Visconde de Ouro P-re- gos e 5as.' Feiras, ás 19,:30
mês.

/

to nr. 61 horas.

Viajante-Vendedor_
Todo o "serviço" de ambás

as cumilancias foi feito es

tando os presentes de pé por
falta de mobilia adequada e

que ainda não f.oi instalada.]Neca de telefones!
Os cronistas sociais que lá

estavam, afirmaram, entre

tanto, que hoje as mesas não
------.----,---------------------------�------�--------------------------

Conceituado Laboratório de São Paulo, procura Viajante - propagandista - vende
dor para o Estado de Santa Catarina. 'Exigem-se perfeito conhecimento da zona e

grande prática adquirida em outros laboratórios farmacêuticos.
Cartas conl detalhes, para a Rua Madre Cab.rini, 2'74 - São Paulo.'

•

•
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R.egulame�tando o usadas chuteiras Maior unidade esporfiva Argentina
A Federation Internaz'io- dos, sob condição que o con- Brasil- Uruguai

nale de Foot-ball Associa- junto correspon da às exi- ,

'tion (FIFA) remeteu à C. gências gerais do Regula- MONTEVIDÉU,.9 (U. P.) I' O delegado uruguaio Mi-
B: D.· o ofício abaixo :

. mento; as barras e os gram- _ Na sede da 'Associação' guel An'gel Cattaneo foi elei-.

"REGULAMENTO DO Jó- pos aplicados às solas e aos Uruguaia de Futebol se i to presidente do, Congresso.
GO Ü155'

'

saltos não deverão ter mais inaugurou ontem, à noite, o . Os srs.Abí lio Almeida e Ce-
Modificação �la regra IV de 18 milimetros de espes- Congresso" Internacional' cílio Conditti foram desig-
"Temos o prazer de vos sura, Desp.o�'tivo do Atlântico')'l nados vice-presi�ente e- o sr.

_ .,; .Informar que a Inter�a�io- (N. B. -::- O equipamento Participam do Congresso; Oscar Alberto SIlva do Uru-
veterano Centro-médio nal Football Association usual do jogador compor-se- delegados argentinos', Cecí- guai, secretário.

Bráulio Board, em' sua reunião .de 18 á de um "maillot" ou cami- lio Conditti; do B�asll. srs.'..

de junho de 195i?, em North seta, dum calção curto, de Abílio Almeida e Gastão, TEMÁRIO
1 e o segundo logrando Berwich (Escócia), modifi- meias e Ide chuteiras. O Soare de Moura, e represen-' MONTEVIDÉU,9 (V. A.)

cou o texto do regulamento guarda-lava: deverá estar tantes uruguaios. O sr. Con- ,- A Associação Uruguaia
"""--. _._. ..- _..... [V, como segue·: vestido com cõres que dis- ditti' declarou que é preciso! de Futebol, apresentou ao "Iijii·jjijjjjjiii�;.ii!g;�·pi'��

..

['•.ííii:;:.'••."Nenhum jogador pode- tingam dos demais jogado- estabelecer a unidade espor-
I

Congresso um projeto de te- '"1 !Q ..::�,��JULlNHO
-

TEVE OTIMA ATUACAO rá portar qualquer objeto res). tiva entre a Argentina, o 'mário, que estabelece: 1); ;

_.-

} . perigoso para 08 outros jo- . Penalidade: Todo jogador Brasil e o Uruguai. O dele- I' Organização e r.egulamenta
gadores. As chuteiras deve- flue' inf'rigir .êste Regula- gado brasileiro Abílio de "cão da "Taça Atlântico";FLORENÇA, Itália, 9 (U. dorosamente disputado. Mal vão satisfazer às seguintes mento deverá sair ode campo Almeida disse que tem abso- 2) Sincronização dos calen

P.) - Julinho, ex-titular da I começou o jôgo, os avantes condições': para pôr o seu equipamento' luta certeza de que o traba- I dários das partidas, a fim
ponta direita da seleção do I locais atingiram a méta so- a) As barras e os pram-' em ordem

.

e-- nãó lhe será lho dês te .. Congresso será 'I de que a. atividade das três
Brasil, brilhou enormemen-j viética e Montuorí atirou em pos serão de couro, de bor- permitido 'voltar senão de- fnJtífel:�'e con:dtlzil:á ao es-I associações não sofra inter
te no "match" de ontem en- : gol, com fôrça, mas O' chute racha macia, aluminio, matê- pois de se ter apresentado treitamento dos' vincU'los dos. ferências; 3) As tres as
tre o Fiorentina e o Dina- saiu desviado. Os russos ria plástica ou .doutro .ma- ao' árbitro, que deverá ve- três paísês. Disse aírida, que: sociações programarão so
mo,de Moscou, vencido pelos co.rtra-atacararn e o keeper ter ial semelhante;

:

sendo rificar pessoalmente se o o .' Congresso deve ser. um i
lidariamente os trabalhos;

,locais por 1 x O. local teve que se empenhar usados pregos deverão ser equipamento do jogador' es- exemplo de solida.riedade l' 4) Estudo .da política a se-
O famoso crack .brasílei- para agarrar seus petardos. pregados sem deixar saliên- tá em ordem. O jogador não. continental e que neste as- guir ria Confederação Sula-

r� c.au��u sen.���ão '�o� 'set1 Em seguida, as açõ�s eq�lili- ,cia na superfici�l,
_ p�derá el�trar no campo se- pecto �'deu-se um grande! mericana de Futebol e na.

habII Jogo e sua slurpre,en- braram e as d'uas dIanteIras 'b) As barras serao trans-, nao ,depOIS que a bola esti- passo para o desaparecimen- : F.l.F.A.; 5) Problemas reia
dente faéilida'de de des-· 'se mostraram ambiciosas I versais e chatas, terão 12 ver em jôgo." to. das. fronteiras entre os 'cionados 'com a arbitragem
prender-se dos iadversários, POl' goals. I n;.ilimetros de largqrat Ilel� I De acôrdo c�m o disp?st.o Qaíses que inte'gram, a Con- . internacional; 6) Conduta
driblando-os.' ',FLORENÇA, Itá,lia, 8 (U. 'i;enos", "se .. estenderão po.r I no capítul� LX .:!�3 Esta.tt�-. fedúação

.

.s,ulameti�a�a de iesportiva do jogador no

: P.) _- Com uma: cfestaeaGta

I
tô'da. a· ,bwg'ura, .dns,; c�utel-'; t,os dar _rntel:��clOnale FoO't- Futebol".� campo internacional.

Com Virgili centro-avante "'1.tllação do famoso ponta ras' e serão ãrredondadas· pall Association Board, a! .

.

do Fiorentina, Julinho se '.direita brasileiro Julinho a rias extremidade, modificação acima mencio� J'q e' CI b de' S t Catar'naentendeu às maravilhas. I equipe italiana- do Fioren-; c) Os ilhoses serjio redon- nada. entrará em VIgor a, O .U I U �. a.n a . I .

Por isso, todos os avanços I tina derl'otou hoje por 1 x O .dos e chatos e terão 12 mi- parti�' de 25 de julho de 195,5"" !'

que Julinho efetuava causa-lo famoso esqua.drão .russo

11imetros
de diâmetro __ pelo e devefá. ser obrigatoria- J;>r9gTama ,-para ho,je,' do- 4

vam pânico na defesa do
I
do Dínamo, de, Moscou., Os meNOS. Se os ilhoses. se tor- mente aplicada, a partir mingo, no Hipódromo da 5 Prateado, 44 - Ar�

famoso team soviético. l'u�sos haviam derrotado, 2a ;nurem pontudos o mínimo de dessa data; por tôdas as As: Hessacada tigo de mujtà fé
Outro jogador sul-ameri- feira passáda, a equipe do' diâmetro de cada secção sociações filiadas. Apresen- Por An;ão Júnior 30. páreo - 16,10 - 1.000

cano - Montuori, do Chile 1\1ilano por 4 x 1. I não deverá ser infer.ior a 1;2 tamo-vQs, Senhor Secretári?, 10. páreo - 14:20 - 500 mts. � Cr$ 3.\)OQ,00. e Cr$
- que às vêzes demonstrava O centro-avante Virgili milímetros.' Caso sejam utI- os .protestos de nossa estI- mts. 'Cr$ '1.500,00 e 600,00
tendência de jogar sõzinhó; foi autor do tento da vitó- lizados assentamentos de ina especial e rogamo-vos 'Cr$ 500,00 1 _- 1 Min uano, 45-
se mostrou ardoroso e luta- ria dos locais, aos 35 minu- metal para o tipo de gram- aceitar os nossos �cumpri- 1 - 1 Metralha, 40 Seemann �"""ótimo para a
dor mais a má sorte o acom- tos do primeiro tempo. pos de parafhlso, deverão ser. mentos cordiais. Noé Santos - Nossa indica- dupla
panhou. Assim é que Mon- Tanto Julinho como o' colocados "na sola da chu-' FEDERATION INTER- ção.'

"

,.
2 - 2 'r Félix 50 - xxx

tUOl'i perdeu 4 chutes em m'Eêia direita chileno Mon- teira e tôda a fixaç.ão de-
I
NAZIONALE DE. FÔOT- 2 - 2 Espoleta, 40 - � Nossa. indica�ão '

goal, estando em pOSIçao tuori serviram uma infini� verá formaI' corpo com o BA�L ASSOCIATION O Seemann :_' ótima para a 3 � 73 Bugre, 40 - J.
favorável, em tôdas 'as 4 vê- dade de bolas pa'ra:o centro- grampo! Exceto o pequeno' Secretário Ger"al. K. Gas- dupla ,Santós - Dificil
ze�, incTusivê num tiro li- avante Vü�gili, que se con- :lss:ntamento de metal para I mann. .

.

3 -: 3 Brinquedo� 40 -I
..
4 '" 4 B. de Ouro - Me-

vre, faltando_2 minutos pa- \;ertell num verdadeiro pe- � tIpo _de gr�mpo de. �aTa-
' J. Santos - Estreante. Re- lhor na, dupla I'

ra o fim do match. Noutra sadelo para os d�fel1sores fuso, nao sera permItIdo o guiar. I 40. pareo - 17,00 - 700
ocasião, o-arqueiro sovié- soviéticos. uso de chapas de metal,

TR'EINO DO GUt
4 - 4 Gaucho, 40 - M. íTIts. _:... Cr$ 3.000,00 e Cr$ ..

tico, deu10nstrando . perícia O trabalho da ala direita mesmo se recobertas de cou- Souza __:, Estreante.. Ilifi- 600,00 .

e arrôjo, atirou-se aos. pés sul-americana - Julinho e 1'0 ou de borracha; nem cil' I 1 - 1 Sereno, 45 - Noé
de Montuori, tomando-lhe a Montuori - foi realmehte gramp0J> de fio de parafuso �ANI, Al.lÃ'NH:A- 20. páreo - 15,10 - 600 Santos - Devei'á formar a
bola. notável, tendo, ambos os jo- podendo ser aparafusadôs IVIA mts. Cr$ ",3.000,00 e dupla: ..

'

Domingo passado, o Dína- g'adores dem9nstrado alto '1uma porca de parafuso fi-
\ CI�$ 1.000.00; 2 � 2. B_elsoní, 43 :- M.

m'o derrotou em Milão o espírito de equipe. "ada por pregos ou doutra Com vistas ao seu jogo de 1 - 1 Loluana, 32 - J. Souza -: Melhorou algo.
team do Miliano por 4 x 1, I 70.000 pessoas assist�ram m�neira às sol.a� das chu- q�1inta-feira frente ao I�-, Santos � Poderá vencer. I' 3 - p' ;,Ci�a??, 45
vingando-se assim do revés ao "match" e aplaudIram tell'as, nem quaIsquer

gram-lbItuba
A. C., o esquadrao 2 - 2 Aza Negra, 36 - Seemann é_ DIfICII

que o mesmo Milano lhe im- ! calorosamente o quadro do. pos, qualquer que seja a sua do C .. A. Guaraní levará a M: Souza - Um bom azar 4 - 4 p,araná, L18
pôs em Moscou por 4 x 2. O 'Fiorentina que voltou a dar I forma, que tenham bordo, efeito hoje á noite, no está-I 3 - 3 Destroier, 40 - XXX - SuperiOl; a turma
Milano é campeão da Itá-I' prestígio ao futebo'! italiano guarnição ou relêvo; dio da F. C. F., u_m rigoroso; Seemann - Levam na certa Havei'á ônibus espeéial
lia. em seus encontros com o da

I d) Poderão ser usadas coletivo, sob as ol�dens do I 4 Príncesa, 40 - Noé para o ':aipóctl:omo, a parti1'
O "match" de hoje foi a1'- Rússia. barras e grampos combina- coach Newton Garcez. \ Santos - Dificil das 12,&0.·S:aida do Miramar.

Estado Esportiv
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NA ,TA"RDE DE HOJE O EMBATE IENTRE BOCAIUVA· E PAULA' RAMOS, PE lO CAMPEONATO
Um choque 'de boas pro- . ...

porções os flortanopolttanos
I

_.

assistirão, hoje, à tarde, no
'

campo da F. C. F., em se

quência ao Campeonato ,Ci-
tadino de Profissionais. I
Bocaiuva e Paula Ramos

sé'rão os
:

degladiantes da
sensacional tarde futebolis-

'

tica. Analízando as "perfor-!mances" das duas esqua-�'
dras, chegamos á conclusão'
de que são perfeítamente

Í

iguais, de sorte que o pré-
'

-lío deverá ser bastante re-
nhido .e equilibrado, 'para
gáudio dos aficcionados que
verão uma luta de enverga
dura, na qual' ,boquenses e

paulaínos envídarão o má-

vencer o Imbítuba por 2x1. 'saberão empregar o máximo duas' equipes deverão for- As 13,30 -horas será ( iní-
Na pugna de logo mais' de suas aptidões i'eais, o que � mar assim: '�. ciada a partida preliminar

as duas equipes esperam esperamos.
. I PAULA RAMOS - Lelo; entre os quadros secundá

reeditar- suas atuações nos O público não deve perder I Nery e Damianí ; Marréco, rios, estando o jogo pr incí
jogos acima. Para uma apre- -a batalha desta tarde que ,Ney e Jacy; Wilson; Valé- .pal marcado para ter início
sentação condigna os ra- .está fadada, pelo sensacio- í rio, Sombra, Pitola e Her- às 1ji,30 horas.
pazes do time da Marinha, nalismo que 'a' cerca, a ser rera. PREÇOS
assim como os trícolores I uma das mais empolgantes

I
BOCAIUVA -::: Luiz; Bon- Al'quiban.cada

- c-s
foram submetidos a rlgnro- do 'certame. ga e Romeu; Guido, �ráu1io 20,00.. f'sos exercícios físicos e téC-/ QUADROS PROVÁVEIS e Nenem; Carriço, Biscoito" % arquibancada - 15,00
nicos, tudo indicando que Salvo modificação, as Mariano, Rodrigues e Jairj Geral - 10,00.

.

.,,, ...

ximo para ver sorrir a vi-.
tória.

• Bocaiuva e Paula Ramos
não tiveram sorte no injcio,
perdendo o aurí-celestê três
pontos e o tricolor praiano ,

quatro. 'Mas lutaram- pela i
O

rehabilitação e' a alcança- I
ram, pois o. primeiros der- I

rotando o Tamandaré por
,

4 x

Expresso Florianópolis l1da.
1 ran,sporte de cargas em .geral entre"

FLORIANOPOUS, /CURITIBA E SÃO.' PAULO
,

VOM VIAGENS nIRt'I'AS I!: I'I!:RM.A NENTES EM CARROS PRÚPRJO�:_

MATRIZ: FLORIANÓPOLTS
Escritó.:lo:

m.IAl.: CURITIBA
(

I,
Rua Padre Roma 50 - Terreo

,
VIsconde do R.lo Branro

Deposito: (!i)32/18l
EtnR Conselheiro Maira n, 13�

Fones: 2534 - 2.535

,
" Caixa Postl!ll, 435
'End, Telegrá:t1co:

. ,
, I

,

Telefone: 37-30-91
."_.

, I
São Paulo -"" Ca.pltal - SI �

Endereço_ TelegráfJco'
Sandrade e Tran�poUIl'

�

Sandraoe;p Transpolls
-o-"

Endereco TeleflTÍ\(1('oJ
Bantidra lO Transpol1l1

"

.

(�iDCIa DfII Rio 4e laneiro e em 8elo BortsoDtti Ilom trárefo mituo at.
Ih Paal. e••• I:..prll. d. Tr&n.port� ldina. Gera" SIA.)

.
,

In!mi�
CINE SÃO JOSE

As - 10 horas.
Espetácular Matinada
Shorts - Desenhos

Comedias

Preço Unico - 5,00.
Censura até 5 anos.

As 1,45 - 4 - 7 - 9 horas.
PERDIÇÃO' POR AMOR
A mais impressionante

história. Me Amor
No Programa:
Reporter Na Tela. Nac.
Preços: 10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos.

As - 10 horas.
MATINADA

"Walter DISNEY" Apre-
senta \

O DRAMA DO DESERTO
.

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

:

As :_ 2 horas.
A MARCHA Tl,lIUNFAL
As 4 - 7 - 9 horas.

O PR1DÇO DE UM HOMEM
Technicolor

No 'Programa:
Atual. Atlantida. Nac.
Preços: .10,00 - 5,00.
Censura até 14 anos;

As - 2 horas.
1Df Cine R�porter. Nae.
20) A MASCARA DE

OURO
30) A CANÇÃO DO

SHEIK
Preços: 9,.00 - 4,50.

As - 7,30 horas. '

O PREÇO DE UM HOMEM
'I'echn icolor

No Prógrama:
Atual. Atlantida. Nac.

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

.ir·IS).
As - 2 horas ..

10) A RENEGADA
20) TENHO SANGUE EM

MINHAS MÃOS
30) ALIADOS MISTE

RIOSO 11/12 Eps.
Preços :,7,00 � 3,50.
Censura até 10 anos.

As - 7,30 horas.
O DRAMA DO DESERTO

·TechnkoloT
A MASCARA DE OURO
No Programa:
Cine Noticiario. Nae.

. Preços,: 7,00 - 3,50.
Censura até 14 'anos·.

As - 2 horas.
"Walter DIS'NEY" apre-'

senta
O DRAMA DO DESERTO,

o

Technicolor
No Programa:
Çine Reporter. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 5 :anos.

As 5 - 8 horas.
O PRÉ'ÇO DE UM HOMEM·

Technicolor
No Programa:
Cine Reportei Nac.
Preços: 9,DO - 4,50.
Censura até 14.anos.

As - 2 horas: r
10) A CANÇÃO' DO

SHEIK
20) 'ALIADO MISTE-

RIOSO, 11/12 Éps.
30) A RENEGADA
Preços: 7,00 -,3,50.

I Censura até 10 anos.'

. As - 8 horull. ;

A.RENEGADA
,

Technicolor
O DRAMA DO DESERTO
No Programa:
Esporter _ Na T'éla. Nac .

Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 14 anos.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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PERSEGUIÇAO RELIGIOSA,
ARMA ARCAICA

William H. Berry o direito de protestar con-

A perseguição religiosa tra qualquer te n t a t i v a,
como instrumento para a do Episcopado: Católico de
propagação dos credos. já críar inimizades. entre crís
se tornou arma arcaica no tãos. Católic-os e evangéli
mundo espiritual. Não está "cos moram nas mesmas

em dia, a mentalidade per-
I
ruas, andam lado a lado nos

seguidora, com o desenvol- : mesmos meios de condução,
vimento espirít ual de hoje.

I
fazem' compras nos mes-

.

I
Certamente a Bula papal mos armazens, pagam os

(lida perante a Conferên- mesmos impostos ao .govêr
cia Geral do Episcopado no e gozam dos mesmos di
par-a a Arné rica Latina, ao rei tos perante as leis de.
fim de.'36° Congresso Euca- 'Deus e do País. Por que
rístíco Internacional, há procurar lançar entre êles a

poucos dias), que incita os confusão, quando até aqui
católicos a se manterem têr.l existido tão boas rela
"inimigos" dos evangélicos, ções? Por que o Episcopado
n ão represent.i o ponto de não adapta para si a atitu
vista do povo católico, bra- de de D. Diná Silveira de
sileíro. Queiroz, exímia e gentil es-

Segundo a i nprensa secu- cri tora católica, brasileira,
\

lar, aquela bula "urge a que no Diário de Notícias
consolidação das falanges (24 ·7-55) expressou a sua

católicas a fim de enfrel\�ar boa vontade em receber co

as. ciladas dos inimigos con- municações ou folhetos até
tra os quais se há de com- de pastô res evangélicos, ré
bater com diligência e ener- conhecendo-lhes o direito de I
g ia, como as insídias maçô- defenderem se1ls pontos de I
nicas, a propagação das vista.

Idoutrinas protestantes, as Há grande contraste en

múltiplas formau de laicis- tre à. orientação proposta
mo, superstição e espiritis- pela Bula papal, lida aqui
mo, que tanto mais fàcil- ao Episcopado Latino, e li

mente de defendem quanto cronuncíada quase simul
mais extensa é a ir\lOrância tâneamente em Londres, ns

das coisas o ivinas e mais Aliança Batista Mundial.
profundo o descuido da vi- Ali também houve declara
da cristã." ção � ôbré a relação entre
ltsse complexo de hierar- os po vos cristãos, mas do

quia católica de considera- seguinte teor:
rem os outros cristãos como "Nosso alvo visa a liber
inimigos astutos que prepa- dade, não somente para nós
ram "ciladas insidiosas" mas para todos os homens
contra o povo católico é uma Buscamos uma Igreja livre
concepção antiquada demais num Estado livre. Nossa li'
no mundo da religião para 'berdade se liga diretamente
que se leve a sério, O povo com a liberdade das outras.
evangélico não arma cila- Aquilo' que buscamos para'
das contra ninguém. ltles nós em têrmos da liberdade'
trabalham aberta e leal- espiritual da consciêucia.j
mente- no estabelecimento pedimo-lo também para to I
de suas igrejas, escolas, 01'- ·dos. Cremos que as liberda-

.

fanatos, seminários e clín i-
I
des civi�, os direitos fU�1-

I

cas para os pobres. Para
I
dameritais humanos, ··sao

êles não existem sessões básicos na prática do Cris- '

secretas. As suas pregações' tianismo que encontramos
são feitas com a Bíblia aber- ·no Nova Testamento, "A
ta. Êles cultivam o espírito' perseguição religiosa é coi
de amizade para com. to- sa dos tempos passados o,

dos. : para povos atrasados. Nun-
Mas nesta sua simplicida- ca poderá servir para o

de de fé, os evangélicos têm Brasil. (S.N.A.)
•

b\'a informações dírija-se à Rua Caldas Júnior, 120 -

PORTO ALEGRE

___ . FI_o�ial_lO_I>�lis_,_Do,fi_in �o, 11 de Setembro_d-e-l-9-5-5-.------..,.-___...,.-----��.-.--, _
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a máquina que

tem tud·o
que v: exige

Milhares de Senhoras

encontraram em ELGIN a alta

qualidade necessária para serviços
/

delicados ,de costura e bordado

• encontraram em ELOIN a auxiliar
-,

t '

J......

precioso do lar!

Procure um de nossos revendedores

examine o esmerado acabamento .. ,

.

1 - Um disco numerado

facilita a regulagern d s tensão do fio,

2 - Costura para frente e
./

para trás, com regulador de

comprimento e fixador de ponto.

3 - Enchedor de carreti

'lha com desligador automático.

4 - Bloco com fêcho. de

pressão, facilitando a retirada e

limpeza da lançadeira. (5)
.)

.

da+ as�eguram �aO' �h""" ,

cada maquina um ai/f.).:> ".

acabamento
.

.,J.,.1Iesmerado e .l'I1nl'·
�uneionamentoJ/)g(jl tA'Impecável. Ufj

6 - Dispositivo para bordar.

cerzir de fácil manê]o.
7 - Um contrôle rigoroso da pro

dução e 'uma revisão completa antes

compare as condições de venda .•.

e decida-se por uma ELGIN!

MOO. 1-433 T A linha dB h'lOdeIo!: que eooura h1:e1hor

MOD. 8-322 5

MOD. L-ln T

ELGIN FÁBRICA DE ,MÁQUINAS DE COSTURA S. Ao
Alameda Barão de Limeira, 501.511
Tel. 51·2969 • ex. Postal 4575 • S. Paulo

�

PIÇA UMA DEMONSTRAÇÃO AO REVENDEDOR ELGIN MAIS PROXIMO
.

.

A MÁQUINA DE COSTUR'A. ·.q�E-.:�f:��4r·.M"tJN"DIAL'" �..,,;� ... �
�

"., �-"'X�� .: .. "'� 'f �•• ,- ,�. '
....v�� "j .

. � - - --

--------------------------------------------------------------- --------�--------_. -------------------------------------

Preceito do Dia Dental Santa Apolonia
DI

ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO
Rua: Tiradentes, n.o 20

FLORIANóPOLIS

"SINDICATO DOS CONTABILISTAS
DE FLORIANÓPOllY' PAPEL- DA HIGIENE

Em solenidade efetuada na séde do Sindicato dos
Contabilistas, à Rua Trajano, 14 - sala n. 5, dia 30 de
agôsto p.p., às 20 horas, itomou posse a nova Diretoria
que regerá os destinos do Sindicate dos Contabilistas de
Florianópolis, no período de 55-57.

O ato da transmissão dos cargos, revestiu-se de sim
plicidade, tendo feito uso da palavra o sr. Helladio Olsen

I da Veiga, que deixava o cargo dePresidente, fazendo um
. retrospecto de suas atividades à frente do Sindicato e

., congratulando-se desejava feliz êxito à _nova Diretoria.
Respondendo,' o sr. João Mornm, Presidente, recem

'�leito, �eBI.arou que �entia-se satisfei_!:o e honrado com a

I incumbência, em poder representar tao nobre Classe, es

i peran do contar com a colaboração dos, Poderes Públicos,

I com o apoio integral do comércio, indústria e, mui espe
cialmente com os colegas, na sua missão dignifícarrte/ de
esclarecimento e orientação. Ao encerrar a sessão, diri
giu-se aos seus companheiros de Diretoria, concitou-os a

tudo fazerem com o objetivo 'de levar bem alto o prestígio
de um Orgão de Classe, elos mais importantes, senão o
mais importante ele Sant\ Catarina e do Brasil.

Ficou assim const.tuii::la a atual Diretoria.
Para Presidente � João Momm.
Secretário - Laudelino Pellense.
Tesoureiro ,- Eloy João Lasso.
Para Suplentes da Diretoria
Milton Fett - Nivaldo No�"berto Hubener e

Bastos Laus.
Conselho fiscal
lVIurilo Rodrigues - Gustavo Zimmer e Ze.ferino Ân

gelo Piazza.
Para Suplentes do Conselho fiscal

"-

José Meirelles - José Vieira Dutra e Nilson Elpídio
Silva. \'

MENTAL

A higiene mental .não con

siste simplesmente em pre-'
venir as doenças do cérebro
ou da razão. Seu campo' de

ação é bem mais vasto - ela

Iensina como formar ou con

servar um espírito forte f'

sadio,

Pratique os preceitos da
higiene mental, para ter o

espirito fó,rte e sadio. '_
SNES.

ESPECIAI.IZADA EM ARTIGOS DENTAnlOS

Estoque permanente de todos e quaisquer artigos
':oncern.entes ao ramo

,EQUIPOS, CADEIRAS E lVIDTORES TEVONI te-
mos -para pronta entrega

Aceitamos encomendas de PLACAS E...,idALTADAS
para diversos fins

ATENÇÃO; Atendemos'
Protéticos do Interior pelo
AÉREO e POSTAL

os sen hores Dentistas e

Serviço de RM.\',lROLSO

_'........__._-----_._-._---------_...._._--_.. :...

Par'licipação
Victor Schaefer -e senhora participam aos parentes

e pessoas de suas relações o nascimento de sua filha
Eleonora, ocorrido dia 3 do corrente na Maternidade Dr.
Carlos Corrêa.

-QUARTOS
Aluga-se quartos e vagas com ótima refeição. Rua

Alvaro de Carvalho n. 2.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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MÉDICO CIRURGIÃO
_

Doenças de Senhoras -

Partos - Operações -:;::' Vias
Urinárias

Curso de aperfeiçoamento
e long'a prática nos Hospitais

- de Buenos Aires
CONSULTO'RIO: Rua Fe- cação.

lipe SGhmidt, nr. ·18 (sobra- - .5. Nesta Agência serão dadas aos interessadbs
.

do). - FONE 3512. as informações necessárias.
HORA'RIO: das 15 ás 181 -Agência de IPASE em Florianópolis..

l�pra..s._ ..

I SYLVIO DA ROCHA LI1\�J}., Delegado.

J!ZO UE talo D� �a. ]:0. 'i�'ideb
VAHA _ FEITOS DA FA- Rio Vermelho 2) Ciprtano
ZENDA DA COMARCA DE Manoel da Silveira, comer-

FLORIANóPOLIS 'cinnte, casado, residente no

EDITAL DE CITAÇÃO I dis.tl'ito de Ingleses do Rio
COM O PRAZO DE TRIN- Vermelho. 3) Manoel Car-

TA (30) DIAS doso, lavrador, casado, re-

EDITAL �

sidente no distrito de Ingle-
O Doutor MANOEL BAR- ses, do Rio Vermelho. Em

BOSA DE LACER'DA, Juiz dita petição foi proferido o

de Direito da,4a. Vara '_ teôr seguinte: A,. conclu
Feitos da Fazenda Publica, SfLO Fpolis, 10/5/55. (As
da Comarca de Plorianópo- sinado) Manoel Lacerda.
Iis, Capital do Estado de Subindo os autos a conclu
Santa Catarina, na forma da são .l."ecebeu o seguinte des

lei, etc. pacho: .Designe-se o Sr. Es-
FAZ saber aos que o pre- crivão, dia, e hora para a

sente edital de citação com justificação cientes as par
o prazo de trinta dias virem, tes interessadas ,e o Dr. Pro
ou dêle conhecimento tive- motor. Publico. Fpolis, 18/
rem, que, por parte de João '5/1955. (Assinado) Manoel
Gualberto Soares, nos autos Barbosa de Lacerda. Sen
de usocapião, q-ue requereu tença. Vistos etc. Julgo por
perante este-Juizo, me foi sentença a justificação de

dirigida a petição do teor fls. e fls. em que é reque-:
seguinte: Exmo. Sr. Dr. rente João Gualberto Soa
Júiz de Direito da 4a. Vara res, afim de que produza os

da Capital. João Gualberto I seus devidos e legais efei
Soares, brasileiro, casado, tos. Expeça-se mandado de
funcionário publico estadu- citação aos confinantes do
al aposentado, domiciliado ,I imo�el em questão, bem co- I
e, residente no lugar Rio I mo o Serviço do Patrimonio

,Vermelho, distrito de In-: da União e ao 'Dr. 4a. Pro

gleses do Rio Vermelho, nes- I motor Publico, na qualidade
ta Capital e Comarca, por I de representante do Minis
seu assistente judiciario tério Publico e da Fazenda
abaixo assinado, vem, pe- do Estado, p-ara todos con

rante V. Excia., expor e re- testarem o pedido, querendo,
querer o seguinte: 1) Há 110 prazo da lei. Outrossim,

. mais de trinta anos, pOi: si citem-se por edital com o

e por seus antecessores, pos- prazo de trinta dias (30) os

sue o suplicante; como seu, interessados incertos, cita-
no lugar Rio Vermelho, dís- ção essa que- deverá ser fei
trito . de Ingleses do Rio ta na conforl11idadé com o

Vermelho, sem qualquer in- art. 455, § 10 do Código de

terrupção e sem qualquer Processo Civil. Custas afi

oposição, duns areas dê ter- nal. Florianópolis,. �8 de I

ra com as seguintes con- julho de 1955 (Assinado)
frontações: a) A primeira, Manoel Barbosa de Lacerda.
com a area de setenta e Juiz de Direito da 4a. Vara.
um mil seiscentos e trín- E, para que chegue ao co-
ta e dois metros quadra- nhecimento de todos, man

dos (71.632m2) faz frente,' dou expedir o presente que
ao Oeste, nas vertentes do será afixado no lugar de

morro; fundo, a Leste, no '3ostume 'publicado na for
Travessão Geral; ao Sul na da lei, Dado e passado
com terras de propriedade esta cidade de Florianó-
do SuplIcante e ao Norte o!is, aos vinte e dois dias
com ditas de Cipriano Sa- io mês de julho de mil nove
bino Nunes; b) A segunda, centos e cinquenta e cinco.

co_m dez mil quinhentos e �u, Vinicius Gonzaga, Es
sessenta metros quadrados crIva0, o subscreví. (As
(10".560 m2), tem seis me- sinado) Manoel Barbosa de
tros de frente que os fa:;; no '_,acerda, Juiz de Direito da
'Travessão dQ Oeste e fundos 4a, Vara.
no Travessão de Leste, con- Confere com o oTig'inal
frontando de um lado, onde O Escrivão
mede mil setecentos e ses- Vinicius Gonzaga
senta metros (1.760m) com

de herd\)iros de Adolfo João
Coelho, ao Norte; e do ou-

EVITANDO MAUS HÁ-
tro, ao Sul, com herdeiros
de Moysés Mauricio da Sil- BITOS

veira. 2)' Mas, embora 3;s
Dedo na bôca, mêdo de es-

::ranhos, choramingai' en·
possuindo, mansa e padfi-
camente, com animo de do- quanto i1ão vai para o colo,

I:'ecusar a alimentação e to- '

no, par mais de trinta anos,
não tem o Suplicante qual-, má-la - somente após uma

t't lo formal daI' pre
iérie de pTomessas, - são

quer lU·, .

-

tender legitimar a sua pos- coisas que não devem ser

permitidas às crianças para'se, nos termos do art. 550 do
Código Civil. Para dito fim lue não se transformem em

náus hábitos.
requer a designação do dia,
hora e lugar para a justifi- Contribua para a boa

cação exigida. pelo art. 455 formação dl!_ personali-
do Código' de Processo Ci- dade do seu filho, evi-

vil, na qual deverão ser in- tando que, na infância,
'-., qUÍridas a� testemunhas do

- êle
.

adquira máus hábi-

rol abaixo, que comparece- tos. _ SNES.

rão independentemente de

intimação. Requer, outros-
sim, depois de feita a justi- Participaçãoficação, a citação pessoal
das mencionados éonfron
tantes, residentes nas vi

zinhançal? do imóvel, bem
como o 'representante .

do
Ministério Publico e o Do
minio da União e por edi
tais de 30 dias os interes-,
sados incertos, todos para
acompanharem os termos da
presente ação de usoçapião,
depois da terminação do
prazo dos 'editais, nos ter
mos do art. nO 455 do Códi
go de Processo Civil, por
meio da qual deverá' ser re
conhecido e declarado o do
minio do Suplicante sôbre
os aludidos terrenos, fican
do citados, ainda, para no

prazo .- legal ap·resentarem
contestação e para seguirem
a causa até final senten,Ça,
sob as penas da lei. Da-se
a presente o valor de Cr$ ..
2.100,00 para o fim de de

terminação da alçada. Pro
testá-se' provar o alegado
com os depoimentos pes
soais de interessados, de
testemunhas e vistorias. D.
e A. esta, P. Deferimento
Florianópolis, 6 de maio de
1955 (Assinado) Francisco
de Assis. Rol de testemu
nhas: 1) Domingos Gonçal
ves. Pereira, .fun.cionário

Alfredo L. Meyer e se

nhora participam aos pa
I:entes e pessoas de sua

amizade, o nascimento de
seu filho Alfredo, ocorrido
no dia 3 do corrente' na
casa de Saúde S. Sebastião.

_, ,

Vin{Jens DIHÊ'Tí\ S
flORIANÓPOLIS. . ••.

e RW' Á.S·' 3as
FFOLlS.-$. PAUlO·�RIO " 4�,.
JiPOllS.!.. CURITIBIt-RlO .AOS SAIÍS.

SERVIÇOS AÊ'R�OS ..

, RUZEI.RO;.'O(D"SU

Dr. ÇODstantlno
Dlmatos

o ESTADO

HOJE' E_ AMANHÃ 'Cem a Biblia na Mão
(NO' PASSADO

11 DE SETEMBRO

.

Como' Cuidar
do Bêbe

"VEM O SEGUN'DO
BEBÊ?"

Para você, mãezinha expe-.
rimentada,' o nascimento do

segundo filho já quase pare-
.

ce um acontecimento de ro

tina. Entretanto, crianças
são criaturinhas ultra-sensí
veis e para ó seu pr imogêni-

.

to o advento representará u

ma série de choques para a

sua ausência do lar durante
o parto, como' para a chega
da do irmãozinho.
Conte o que vai acontecer,

bem antes da data prevista
� e conte-o .como sendo um

acontecimento de família:
"Nós vamos receber um be

hêzinho", e não ·como se fôs
se uma coisa particular, a

:'ontecendo somente para a

mamãe. Deixe o primogênito
ajudá-la nos preparativos,
mesmo que a "ajuda a atra

palhe ainda mais. Isto fará
com que êle sinta que está
fazendo parte do aconteci,
mento.

A data de hoje recorda-nos que: DOMINGO, 11 DE SETEMBRO
_ em 1.589, a' Ilha das Cobras, até 1.587 chamada Tende bom ânimo; sou eu; não temais. (Mat. 14:27).

da Madeira "por se tirar dela muita", foi arrema- Ler Mat. 14:22-33.
tada em praça pública, por dois frades benedi- A VIDA nem sempre é como um lago sereno de águas
tinos: tranqüilas; muitas vêzes se. transforma. num mar tempes ..

_ em 1645, o Governador holandês da Paraiba, tuoso, cujas ondas, ás vêzes, ameaçam fazer soçobrar nos-

Paulo de Linge, foi derrotado, no Campo de so barquinho.
r

•

,

Inhobim, por Francisco Gomes de Melo, a fren- Em tais momentos de perigo, Cristo vem em nosso au

te de voluntários paraibanos e tropas de Pernam- xílíc e ouvimos dentro de nós uma voz que diz: "Tende

buco; bOÍÍl ânimo; .,. não temais". É Cristo que fala: porque Êle

em 1646, Fernandes Vieira dirigiu cartas a vá- está nas tempestades que nos perturbam hoje como esteve

rios negociantes de Recife, mostrando forças naquele dia no mar da Galiléia. Tranquilamente, Êle ainda

para combâter os holandeses;
.

sôbre as ondas encapeladas que nos envolvem.
em 1..710, depois de desembarcarem na prma de Quando demonstramos' nossa fé e confiamos no seu

Guaratiba os franceses do Capitão de Fragata poder de salvar-nos, Cristo 'carinhosamente estende suas

François du Clero marcharam para a cidade do mãos onipotentes até nós e diz: "Tende bom ânimo; sou

Rio de Janeiro; eu; não temais." A fúria dos ventos e o tumultuar das on

em 1.823, faleceu em Londres (Kensington) o das perdem seu efeito amedrontador porque em Cristo re

jornalista Hipólito José da Costa 'Pereira Fur- cebemos o poder divino que vence o mundo.

tado de Mendonça: nascido na Colônia' do Sa: O. R A ç Ã O
cramehto em 13 de agôsto de 1744 e que fOI Agradecemos-te Senhor, pelo constante amor e cuida-
rundado» e redator de "Correio Brasiliense";

. do, pelo auxílio e direção. Aceita. a nos�a gratidão pelo
_ em 1.846, no Rio de Janeiro, faleceu F'rancisco ] encorajamento. que as tuas respostas dão ás nossas preces

'Vilela Barbosa, . estadista e poeta, nascido na de fé oferecidas em momentos de afição e perigo. Rogamos
mesma' cidade, em 20 de novembro de 1769;

.
que nos dês sempre o desejo de lutar e a fôrça de vencer

em 1.865, chegou ao acampamento dos alIados, em tôdas as horas de tentação e necessidade. Aumenta a

em Uruguaiana, o Imperador D. Pedro II, acom- nossa fé. Por amor de Jesus e para a honra e glória de teu

panhado de seu Ajudante de Campo, .Marechal nome. Amém. i'

Caxias' I"
-

. Se você tiver a sorte deL

7'4 G I d Exército Octá- SEGUNIlA-FEIRA 12 DE SETEMBRO
poder usar algumas roupí-

.

_ el? 1.81 ' naNsceu
o eneram °dou o 13'0 e 140 Se não vos converterdes e não vos fizerdes como crían-

VIO Va uas eves, que co an. '. ..'
nhas ou objetos que perten-

de Joinvil FI' 'poll's respectiva- ças, de maneira nenhuma entrareis no remo dos ceus. Mat.
ceram ao pr-imogênito, con-B. C., e OIllVI e e 'OrIano ,

.

,-

.

. F I Fi " ópolis em 13 de ou- 18-3).Ler Lucas 18.15-17.' te-lhe isso, e verá como semente. a ec_eu em orran ,

As CRIANCAS muitas vêzes dão lições aos adultos. Os .

S fb d 194-A - sentirá importante. e 01'tu 1'0 te '*;
pais, os professores e todos os que Iídam com crianças sa-._ O _:_ necessário mudar seu filho

12 DE SETEM:çRO bem como pode ser extraordínárta essa fé. Quando em pe- para um outro quarto ou ou-

d h
. d que' rígo elas se voltam para Deus e muitas vêzes seus receios tra cama, faça-o be-m antesA data e oJe recor a-nos .

-. .
.

-

t b t Ih dos Abrolhos

en-I
sao afatados pela confiança de que Deus nao as abandona. do' acontecimento. Do con-em 1 631 ravou-se a a aa·, .'·

E' d H' -tuguesa do General Certa vez um professor quis provar a seus alunos trário .êle sentirá: que estátre a squa ra Ispano-pol, .. .

D. Antônio de Oquendo, e a Esquadra HOlap-,
que Cristo se s�crIflcOU por todo� e que c�da pessoa tem sendo encostado de lado em

desa do General Adriaen Janszoon Pater; .:
apenas que aceitar a su� s,alvaçao. Para Ilustrar, � pro- favor do menorzinho.

.

1711 E Ira Francesa: 'de Dusuay-] fessor ofereceu o seu relógio de ouro aos alunos. So uma Muitas criancinhas não- em . ,a squac I I'
' . .

h dit AI t· . da barra do Rio de Janei- a una, uma crrançin a, acre I ou que e e es ava mesmo têm idéia alguma de como éTl'oul11 aproximou-se c c
" I ' .' ., , .

.

f � ,.] ntrada : I
dando o relógio. Ela fOI ate a mesa do professor e tirou o

o aspécto de um bebê, e fi-ro orcanrto a sua e c , , • • "

e� 1.8í6, treze milicianos comandados pelo IreloglO, sem constrangimento. Esta m_enma era a f ilha cam terrivelmente desapon-
Furriél Atanásio Lopes, entrincherados em uma

I
do profes,sor. .

.

tados quando vêm um recem

d tâncí d São João Velho recusaram Se nos somos realmente f'ilhos de Deus, cremos que nascido- pela primeira vez..casa a es ancla e. "
. , .

d C ' el Audrés. Artíeas que inva- nosso PaI e bom, sempre pronto e capaz de nos ajudar Mostre-lhe, com as mãos, oren er-se ao oron c .

.
'

• •

di . di t ·,·t
.

d Missões então pertencente ao - em qualquer momento, em todos os dias da nossa vida. tamanho'do bebê. Lembre-ira o IS II o e ,

O R A ç Ã O'
B -astl Todos morreram combatendo como verda-

/ lhe que êle também, há um

dr:
.

h
" Pai Celestial, graças te damos porque cuidas de nós par de anos atráz, era assimerros erois ; .' t 'd �d f'lh' D' f'1 821 L· boa faleceu o ilustre economls- como um J1aI .erreno cm a e seus lOS. a-nos uma e minúsculo e indefeso. Faça-em . ,em IS ,

'i' C f'
"

t' d' . I

ta D. iosé Joaquim da Cunha de Azevedo cou-In
orlOsa. on�erva·hnops. leis a e Ia em

f qtuednos encof�- lhe compreender que duran-'
.h' traremos contIgo, o ai, e veremos o ru o e nossa e. te algum tempo, o irmãozi-tm 0;< J.' ,.

E I C' tA'
.

_ em 1831, em São Paulo, nasceu Alvares de Aze- m nome (e ris o. mem..............
.: ,..

. .... nho somente haverá de que-·

t d . vI'ndo' a falecei' no Rio de ENRICO CAPUTO (lTALIA) r'er dormir, chorar e mamarvedo poe a, -prosa or, '

Jane'iro, em 25 d,e abril de '1.852;
__

(como êle proprio o fazia).
_ em 1.797, -Napoleão Bonaparte, que havia retor- 1'-r Depois que vier o bebê, dei-

nado à CQrsega, .findos os seus �stJldos, volta a .

-n O E d-
.--

xe o primogênito a ajudar
París para ,reclamar serviço. Começa, desde en- -.ras�a tempo (( ... ." st'a o', em pe'quenas coisas,' comO'

tão a ascer{ção da estrêla na<poleonica; / .

. trazei'·.-fraldas limpas, povi-
_ em 1.831, L�!Íz Alves de Lima e Silva f�i. pro- POR ORILDO lhar ó'{ecêm-nascido, em-'

, movido a Tenente-coronel e designado aUXIlIar e -

- ( 45 ) -

purrar o carrinho, embalar
consultor do Ministro da Guerra; CHARADAS" SINCOPADAS

o berço.
.

d I a) O. "pedaço de vidro" foi despedaçado f 't_ em 1.854, foi assinado um De!!reto Cl'wn o � m-
- Para minorar os e elos

,

1"" d "entre nós. 2 1· . tA dPerial Instituto 'dos Menin,os .."egos, se,n o mau- _ _

-do' entusIasmo em orno o

b) A "foto" foi tirada nuni lugar "exato" .

gurado quatro dias após;
.

.
.

.

nascimento ,da' segunda crl-

_ em 1.932, colhido trá.gicamente por uh1a tempes-
CHA'RADA AUXILIÂR

3 _ 2 _

ança, prepare-lhe uma pe-
ta de, morria� nas proximidades. d� POl,ônia, o

. quena surprêsa. Um presen-
aviador Zwirko,_vencedor do Cn'culto Aereo da TA.' El'ege Ite, por exemplo trazido pelo

RA. Vício .

,irmãozinho". Uma bonequi-
MA. Combina. I' nha, bem parecida com um

1 �.

CA H b't
-

C;SNCEITO;. Veler�:a��o bebê, é a escolha ideal, me�-
mo para meninos, se aínda

QU�BRE A CABEÇA .

A 'forem bem pequenos. Deixe
Veja se consegu,e obter. os nomes das fl?res, e com as : que a criança mais velha

. letras 'l:estante� ter� uma quarta e conhecIda: conte as boas novas aos pa-
·RA�RIGADAO _

---: RO_I�L:IS - ORCVAA_:_ rentes e amigos.
ConfIra as soluçoes no proxlmo Passatempo Outra excelente idéia é fa-
SOLUÇõES do número antel'ior (44):
NOVISSIMAS: a) Canadá; b) Malar
AUXILIAR: Estatuário.

.

ANAGRAMAS: a) Boiadeiro; b) linotipista
OBS.: Esta secção aceita colaboração.

..

Eua'O'pa;
em 1.932, os escoteiros do' Clube
"Vasco da Gama", do Rio de Janeiro, s�graram
se campeões do "ajure" promovido pela Fe.de,ra
ção de Escoteiros do Brasil.

.André Nil.i Tadasco

- PRECISA-SE
Precisa-se 'alUgai: uma casa nesta capital.
Tratar com o Dr. José Kolody na Diretoria de Obras

Públicas ou pelo telefone 2612.

/
zer com que ó papai se en

carrêgue de algumas tarefas
referentes ao filho mais ve

lho, antes que nas'ça o se

g·undo. A criança ficará ma

is tranquila, dl!rante a au

sencia da mãezinha, se sou

ber que o papai também é

capaz de atendê-là. Se a cri
anca' estive-r na idade de en�
tra'r no jardim da infância,
tanto melhor, pois assim te

rá ,outros interêsses e ativi
dades, mas fnatricule-a al-.

'runs meses antes do nasci
nento do irmãozinho, para
que êle não pense que está
3endo mandado para a esco

la, para dar lugar ao seu pe

quenino rival.
Os cuidados e plroblemas

referentes ao novo advento
'ião tão voluminosos que um

só artigo não basta. Po'rtan
to, continuaremos a expô-los

•

na nossa coluna da semana

próxima. Até :lá, minhas a-

-

INSTITÚTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS

SERVIDORES VO ESTADO
E' do' Amazonas a planta
mais eficaz na cura das

. EDITAL'
.

CONCURSOS PARA AUXILIAR DE ESCRITURARIO, ES·

CRITURARIO, GUARDA-LIVROS, OFICIAL ADMI�ISTRA
TIVO E CONTADOR

Faço público, para conhecimento dos interessados, que

estarão abertas, no período de 15 de setembro a 1� de ou

tubro do corrente ano as inscrições para os Concursos dA

Auxiliar de Escriturário, Escriturário, Guarda-Livro.s, Ofi

cial Administrativo e Contador, nesta Capitàl, à Praça pe-j
reira e Oliveira ... ,

n. . ....

2. Para iIfscrever�se, aever� o oandidato: .a) comp�o
var a qualidade de brasileiro; b) comprovar a Idade malOr

de 18 e menor de 40 aI;lo.s; c) comprovar a quitação com o

servico militar para o candidato do sexo masculino; d)

apre;entar duas fotografias 3x4; e) pagar a taxa de .

Cr$ 100,00 para cada um dos três primeiros e Cr$ 150,�0
para cada um dos demais referidos; 'O preencher uma fi., I

'

cha apropriada, fornecida no local da inscrição; g) j\)ntar,
no ato da inscrição, atestado de bons antecedentes,. apre
sentar carteira profissional expedida pelo 'Conselho Regio
nal de Cont.),bilidade, devidamente atualizada, para as Car

reiras de Guarda-LiVros e Contador.
3. As vagas nesta Agência e os vencimentos iníciais

das carreiras serão os seguintes:
Vagas Carreiras Vencimentos

11 Auxiliar de Ecriturário Cr$ 3.160;00
5 Escriturário

.

Cr$ 3.520;00
_ 3 Oficial Administrativo Cr$ 4,580,00
2 Guarda-Livros Cr$ 3.520,00
1 Contador Cr$ 4.580,00
4. O c'oncurso é de caráter regional e os candidatos

concorrerão somente às vagas que oc:onerel:l?- np órgãos lo

cais em referência. Pleiteando nomeação em outro órgão,
se deferido o p-ei:lido, ocuparão o último lugar na classifi-

BRONQUITES e

AFECÇÕES ÇATARRAIS
A Amazônia é urna das regiões
do Mundo de Jlóra mais rica
em aplicações terapêuticas: For
nece à Medicina U1pa poderosa
planta - a Dipterix odorita _;___

componente básico do remédio
ODORATON, arma de combate
às bronquites agudas, crônicas
e dos fumantes; gripes, asmas,
tosses .

rebeldes e· afecções ca

tarrais. Tem ação curativa pro
funda, graças à energia medi
camentosa -adquirida por um

processo científico empreg:.da.
li: 'bem significativo sabt'I'-se

que Odoráton é um dos produ
,tos modernos- m.ais recomenda
dos pelos que comprovaram o

seu valor, inclusive mel'l1bros da
ilustrc classe médica, do que
damos abaixo um exemplo:

«Atesto �ue tenho empre
gado na minha clínica o prepa
rado Odoráton, em casos de

bronquites sub-agudas' e princi
palmente crônic'as_ com. real

sucesso, tais são as_ suas pro
priedades fluídificantes e bal

sâmícas, aliadas ao seu
_
valol'

tônico, quiçá vitamínico ..

DR. RICARDO A. WEBER»

-Disiribuidore.s neste Estado:

CARLOS' HOEPCKE S. A.

migas.
-------------------�

VESTIMENTA E ,CLIMA
O excesso de roupa oU

agas-alho dificulta a benéfi
ca reacno

-

da pele às varia
ções d� temperatura ambi
ente. Dó mesmo modo, o

organismo se ressentirá
dessas variações quando a

pele não estiver convenien
temente protegida. Uma e

ontra 'coisa podem favore
cer o ataque das doenças
infecciosas.

Use roupas adequadas
ao clima e às estações:
não se agasalhe dentais,
no verão, nem de ntenos
no inverno. - SNES.

todas
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DIVIDA VELDA:
. onl1ecimento do bem qúe nos fazem 03 que conosco

O' rec , . f
�

'e
que ja deram a vida, de qualquer orma, mer -

'en1 ou , rlVIV de nós algum reconhecimento, afim de que SIrva ae
celll,

I á posteridade, e mesmo ao presente.
elCenlP, ohomens que passaram pela, vida terrena, nada

Ha
le SI' pnra prova de que viveram entre nós: São os

da ( ,'" •

dall . 'S' outros portanto hou {e que dedicaram .grande
queClvel. , -" , . ,

,
'

1es
d sua vida dando ele si tudo que rol-lhes possive e

rte e c c ,
�

-

pu até seu sangue para redençao de um povo: sao os

ã,3 vezes,. .

.

tleClvels.jnesq , Capital,
Dentre nos, mesmo a�u� em nossa pequena

, rram alguns Inesquectvets.
· eJ(ls�05sas praças, ruas e jardins o.3tentam. legendas que

brarh nomes catarinenses e mesmo filhos de outros

relemd do Brasil que fizeram juz a essas homenagens.
sta OS '

,
-

.

t tes ,

e
Não é preciso enumera-las: est.ao bem pa en e" aos

5"05 olhos. ,

no, 'FlorianÓPQPis já homenageou a memória de seus pre-

, como sejam: CeI Pereira e Oliveira, Contra-Alml-
feMs,
, llte Durval Melchiades � outros.

,
.

la
poiS bem! Devemos, ainda, prestar, tambem um preito

e reconhecimenfo a um que t,anto fez como. Prefeito ,ded
'no'!Jolis e mesmo em multes outros setores da vida

Floria '

nacionaL ,

Foi êle Heitor Blum.
.

portanto, justo é que se lhe homenageíe de maneira

'tlnla e [á muito tarde, dando-lhe o nome a uma das
pOSl' , ...

as pI'ncus ou mas resgatando-lhe uma dívída que ja
"noss n," ,

eitá velha. ,', . �

Quem f\li Heitor Blum? disse O Estado em sua edíção

de 1° de Março de 1950:
.

"Dr, Heitor Blum"

"Causou geral consternação nesta Capital, a notícia. do
súbito falecimento, segun�a-feira, ás 23 horas, no I�osPI�al
d Caridade para onde rõra transportado em estado gra-

� tmo do nosso eminente conterrâneo, Dr. Heitor Blum
"

VISS ,
.

• _

um dos mais completos caracteres de cidadão e de homem

público, que inestimáveis serviços prestou ao Estado e ao

País, sempre com inegável patriotismo.
,

Nasceu o dr. Heitor Blum, nesta Capital, a 13 de ja

neiro de 1888, descendendo do ilustre casal CeL Emílio

Blum - D. Maria do Carmo Fragosos Bh.1l11 t�.nd� se fo�
llládo bacharel em 1910, pela Faculdade de Cíêncías Jurr-

dicas e Sociais do Rio de Janeiro.

Moço, .ainda, passou a exercer os mais variados caro

gos públicos, para onde o levavam, a sua intereza de cara

ter a sua marcante personalidade de homem de bem, a

pai: de uma honradez a toda prova, �red�cados que o ta-

zíam admirador de todos os seus cancrdadács, .

Promotor publico, em 1910, da Comarca ele São Miguel,

hoje Biguaçú, exercendo ainda, no mesmo ano, o mesmo

cargo na Comarca de Palhoça, onde ficou até 1913,

Nêsse ano foi nomeado Procurador' Geral da Repúbli

ca, interino, ocupando novamente o mesmo cargo nos anos

de 1921 e 1924. Foi olicial de gabinete do Dr. Felipe Scmidt,

em 1914. Nêsse mesmo ano roí nomeado Diretor .da Escola

de Aprendizes artífices, hoje Escola mdustrial de Florianó- I
polis, Anos depois foi nomeado Prefeíto de- Florianópolis, I
cargo que deixou para ocupar o de Becretárto do Interior e

, ustíça, no Govêrno elo Dr. Adolfo Konder. : �

.

I
Em janeiro de 1927 foi nomeado, novamente, Prefeito

Municipal de Florianópolis, cargo que exerceu até setem-

bro de 1930. .

I. E91 dezembro de 1938 foi nomeado Assistente Técnico

da Secção Geral do então Departamento das Municipalida
des, cargo que deixou para exercer o de Diretor Geral do

mesmo orgão em 1942.
-

Em 1947, por ato do Governo do Estado foi nomeado 1
Sub-Procurador Geral do Estado, cargo em que se aposen- .

tou, a 19 de setembro do mesmo ano.

As atividades do ilustre extinto não ficaram adistritas

apenas aos cargos públicos, pois exerceu muitos outros sem

remuneração, tais como: Ajudante do procurador da Re

pública, Membro da ComissãlLde Coletas de produtos para

a Exposição Nacional da Independência, em 1922, conse

lheiro Municipal em 1923.

Novamente conselheiro de 1924 a 1927. Vice-Presiden,

te e posteriormente Presidente da Câmara Mllnicipal de

Florianopolis; Membro do COl13elho Penitenciário do �s�a
do; Membro da Comissão de Construção do Leprosárío:

Membro do Instituto da Ordem dos Advog�dos; Represen-
,

tante do Instituto de Aposentadoria dos Marítimos e dos'

Trabalhadores Junto à Delegacia do TrabalhO Marítimo

nesta Capital; Membro do conseího Consultivo do Estado,
do qual foi Presidente, Membro da comissão Executiva do

Nono Congresso Brasileiro de Geografia em 1940; Represen
tante do Estaeio na Confederação de legislação Tributária

·

no Rio, em 1941 e Membro da oomíssão Revisora do Qua
dro Territorial do Estado em 1043.

Além de ter exercido muitos outros cargos na vida

particular e entidades filantrópicas e sociais, o ilustre mor

to foi por muitos anos. Agente do Loyde Brasileiro; Mem

bro da Liga de Defesa Nacional; Vice-Consul Honorário da

República do Uruauaí: Agente Consular da Republica-
'" rancezam, de cujo Govêrno, pelos serviços prestados ao

intercâmbio franco-brasileiro, foi-lhe conferido o grau de

Oficial da Instrucão Pública com direit.o ao uso da Palma

Acadêmica.·
,. ,

Era ultimamente Membro do Instituto Histórico e Geo

gráfico de Santa Catarina e sócio correspondente do Ins

tituto Gecgrafíco de Minas Gerais.

Êstes os traços biográficos do inolvidável extinto, que

desapareceu aos 62 anos de idade. .

Gozando de merecidas simpatias em nossa sociedade,
a SUa morte foi sentida, ocorrendo à casa mortuária, nu
lller03as pessoas de tôdas as classes

. O Sepultamento verificou-se ás 15 hs no Cemitério de

ttacorobi com enorme acompanhamento, vendo-se sôbre o

ataude n�me;osas coroas de flores.
__

A família enlutada as nOS3as condolências". ,

Q sr. Dr, Tolentin� de Carvalho, digno Prefeito da Ca

Pital, ,como homenagem póstuma ao ilustre morto, decre
tou luto oficial por três dias, tendo comparecido ao enter
ro, acompanhado de todos os funcionários da Prefeitur!l- e

· fez depositar uma coroa como preito de saudade, custean
do os funerais.

·Já tinhamos escrito as linhas acima, quando tivemos

COnhecimento de que um dos nossos vereadores vai apre�
sentar ao legislativo um projeto de lei, dando o non1e do

Pranteado catarinense à uma das principais artérias dei

SUh-Distrito do Estreito. .

,

�. Na lesgislutura passada já haviamos lembrad9 !,\sta
PrOVidência a dois vereadores de determinado partido, mas

'I
._��--------,��-- --------_

.

.,
I
!

TODAS
AS CAPAelDADES

PRENSA HIDRÁULICA

P:CADOR

REQUSRCM POUCO ESPAÇO E FORÇA
I\P:ANEJO SIMPLES

Fo rn o lh« de'Calor Irradiado
PENEIRA crN RIf'UGA Fo�r.�rC:llus c[ML :05 e detalhes completos sem compromisso

TODAS AS PtÇAS GlrlATÓRIAS DAS MÁQUINAS PARh RASPA E FÉCULA SÃO [QUlPADAS C_M MANCAIS DE ESFERAS _"*
I

MAQUINAS E

IN:'TALAÇÕES COMPLETAS

PARA:
CAfÉ • MILHO • ARROZ � AMENDOIM· PAPEL E PAPELÃO

FABRICANTES:

\\' .

R. Tiradentes, 175 - C. Postal 55.- Fone 1277 - End. Teleg. IIDEANDREA" - LIMEIRA - S. Paulo
.

.

São Paulo - Rua José Bonifácio, 29 - 9.0 Andar - Sala 91'. �ío 'de Janeiro - largo da Carioca, 5 - 6,0 Andar - Tel. 42,6552 • 8, Horizonte - Ruo Tuplnambás, 364
Tel. 2-4677 • Salvador - R. Julio Adolfo, 14· Tel. 3773 • Salvador· R. Frederico Pontes,120 • Recife - R: do Hospício, 51 - Tel. 2018 • londrina - R. Pernambuco, 1375
• fortaleza - Rua Floriano Peixoto, 143 • Natal - Av. Tavares de Lira, 91/95 • Itabuna '(Baia) Av. do Canal, 5 • S. luiz - Rua João Gualberto, 52 • João Pessoa

�ua Maciel Pinheiro, 44 • Belém - Av. Castilhos França, 56/57 -, Tel. 2198' • Florianópolis - Praça 15 de Novembro, 22 - 2.0 Andar. Pôrto Alegre - Avenld" Julio
de Castilhos. 98 � Telefone 8330 • Vitória . Avenida Presidente Florentino Àvidos, 83 - Telefone 2701

I .

.

"" .. '_ ,!.
.

-

_

'

"

por motivo que sempre ignoramos foi sendo protelado e,

V dsó ago�a, novamente, ventilado. , I en' e-seASIm sendo dentro de breve tempo, teremos na rea-IIídade, em umas das nossas ruas ou praças o nome daque-
.

le que, como José Boíteux, e muitos outros catarinenses, -1 sala de jantar
muito fizeram para que nossa Capital apresente' aos que.

n?s nos vis.itam, algumas realizações, boas e �gradaveis::' 1 carro p/�riança
dignas de fígurarem ao lado do que de belo e pitoresco fOI
dotada nossa privilegiada Ilha de Jurere-mitím.

A. VIEIRA

INSTITUTO TECNOlÚGICO DE
AERONÁUTICA

(I T A)
1 bicicleta marca Maraton Encerram-se em novem-., O próximo concurso de

bro próximo as inscrições ao . admissão se realizará na

concurso de admissão ao primeira quinzena de janei
Instituto Tecnológico de Ae- ,1'0 de 1956; nas princípais
ronáutica.. escola" de erige- cidades do país, compreen
nhar ia de Aeronáutica e de deudo não só as tradicionais
eeletrônica integrante do pi-ovas .de matemática, físi
centro técnico de Aeronáu- ca, química e desenho, em

tica, mantido- pelo Minísté- nível de vestibular de enge
rio da Aeronáutica em São nhal'ia, ;mas também as de
José dos Campos (SP). tendência vocacional para a

Podem inscrever-se can- engenharia, pela primeira -

didatos do sexo masculino, veZ adotadas no Brasil, em
de 23 anos, no máximo, com caráter eliminatório.
curso colégial completo, ou Faz-se um apêlo aós can-

seu equivalente legal' e com I didatos no sentido de que,'
a situação mintar em dia. no própr40 interêsse, enca-

De .acôrdo com as nOrmas miilhem desde já seqs re-

I
postas recentemente em vi- 'qu€1'imentos, a fim de se

-gOl', a apresentação de do- evitarem os atropelos dos

cUl!lentos, por ocasião da últimos dias.

inscrição é suprida por de- Outras informações, ins-

claração do requ,crente, con� truções e programas serão
firmada pelo Diretor do, Co- plfontamen!e fornecidas aos

légio em que haJa concluído interessados que se dirigi-

10 curso, só aos aprovados se rem à Divis.ão de Admissões

I exigindo a juntada clêles, I e Registro do ITA. em São
para a matrícula. _José dos Campos.

Tratar à Rua. Felipe Sch
midt, 131.Florianopolis, setembro de 1955.

BROCAS para pedreira

SE'CO
com ponto de metal duro

/;j� (carbureto de tungstênio e cobalto)

� Fabricação �ueca
/ TEM O SEM .E 5 T O QUE
:::::_ PARA PRONTA ENTREGA

� em jogos de 6,80 a 4,00 e de 0,80 a

" 4,80 m de comprimento, e brocas para

\ \\\\'
'" fogacho de 50 cms. de comprimento..

CI A. COMERCIAL BR.ASILEIRA
DIVISÃ'O DE MÁQUINAS ...

Rua Alvares Penteado, 208 - 8." and�r ..,... Telefone 35-4101
'End. Telegr. "TRADECO" - Caixa Postal, 238 - São PtllJlo
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Exfraorillnáriaatividade, dO Departamen,fo
Feminino "Antonieta de Barres"

Instalações� na Costeira do Pirajubaé, Biguaçú -e 'no Morro do C�apecó
Dia 7 de setembro, a mag- datas do Partido Social D2- Locks, a sra. Rosa Pereira E- des de Aquino, bem corno o .ancístas: .Juscelmo, Jango,

nifica caravana da Aliança 'mocráttco e' do Partldo Tra'- LVangel�sta, a srta. �1�ria He- sub-diretório do Partido So- Gallotti e Miranda Ramos.

Social 'I'rabalhrsta esteve na balhista Brasileiro, nos pla- lena SIlva, o sr. Egídlo Amo- clal Democrático, que ésco- Entre os oradores destaca

localidade de Costeira do. Pi-' nos municipal, estadual e rfe� rim, a sra. Hilda G. Ribeiro, lheu como presidentes . de mos os seguintes: .pror. Olga
rajubaé, afim de participar deral Notou-se a presença a sra, Áurea Leal Moura, e o honra os drs. José de Míran- Brasil da Luz, sr. Irineu Cha

.da solenidade de Instalação do sr. Osmar Cunha, que-;- em 21'. Domingos Fernandes de oa Ramos e· Dib Cherern. ves, sr. Jair-Matos, sr. Nilson
Flnrtanôpolís 9 de setembro de 19r,:5 tórí d' P tíd belo' Improvise, ex'ortou 'a AqUI'no".' O .entusíasmo e o ardor dos Neves, sr. Francisco Grilo,

.

,. ,"
"

U •

.do sub-dire ano o ar I o
, CIRCULAR Social Democrático e do Co- gente de Biguaçú a-executar Ontem, no Morro do Cha- moradores do Chapeéó de': deputado Antônio Almeida,

Prezado Companheiro: � .,mité Feminino "Antonieta de um programa de trabalho que pecó, em nossa' Capital, rea- ram a impress-ão de que aií 'sr. Reduzíno Faria, sr. !obel
1 - Em virtude dos boàtos divulgados por nossos ad-

Barros". À maneira das reu- permltisse um triunfo maíus- lizou-se a 17a. instalação do a vitória será mais espetacu- sampaío Cardoso, dr. Ar
\'ersários, sôbre diss1�lências em nosso Partido e .adesão de

níões anteriores, a concen- culorío PSD e do PTB. Fala- Comité Feminino "Antonieta lar do que a do ano passado, mando Valéria de Assis, sra.
Diretórios Municipais à candidatura Lacerda, vimos trazer

�ração política da 'Costeira ram ainda a 'srta. Olga Bra- de Barros", tendo como, pa- quando serão . consagrados Maria de Lourdes Aquino e

lIlOSSO formal' (lesm'entido a tais ínveneíoníees. O próprio .oí coroada de pleno êxito, sil da Luz o' deputado Lauro trona a sra
:

Maria de Lour- 'nas urnas os candidatos. ali- 'd'r'Dib Cherem. " '

�==����=��=�':��:=:=�ij'·�·�r�a�C�e-C�I;I�I-a�A�x�-�, B. por ocasrao do pleito de 1954, quando o nosso Partido -iíonante por parte dos mora- •�eu a vitória; ao� candídatos da <�liança. Soc.�al Trab�l�ist.a. iOTes' daquela zona. A posse
, FL'A'.VIO ,.TAVARES "

.

.

�.
2 - Alias, esses rumores sao facJlm'ênte explícáveís. :1.0 sub-diretório' do Partido

Inguém ignora que o :f. T. B. é, em Santà Catarina, a fô\" �ociar Democrático, foi feita Condolências apresentadas Tab�lião _ Eneval Mattos,.. Santa<"Catarina .tem" na. exma. ·sra. ·Cecília Ax a l;;:ia' decisiva dos pleitos. :I\lÓSSOS adversários, vendo-se perdi- pelo sr Rafael Díglácomo, ao T1<ibilnal de .Justiça por contador. • -meíra mulher eleita para: b cargo de .Prereíto Municip-al.dos, I!rocuram agarrar-se' ao P. T. B. como última táboa da :mtigo' e popular polítleo do motivo faleciménto do De- Lajes::- Des. Mário 'I'ei- Elegeu-a o povo de President s Getúli-o, num pleito renhido
salvação, senão 'para obter-lhe os votos, que êles sabem não jaco dos Limões, sendo que sembragador Fláviõ 'I'avares xeíra Ca'rrilho _ Dr. Azever:!.? do qual saiu consagrada pela confiança popular.

"

�OrisegUirãO'
pelo menos como recurso de propaganda, para a .sra, Maria de Lourdes A- -da Cunha Mello. Trilha. A sua primeira decepção no cargo datou do momento

�va� �m,pouco 'de alento aos seus desencantados correli- -quino presidiu a instalação RIO: _ José Linhares - Itajaí: Paulo Bauer, de' assumi-lo. E'. que o seu antecessor, prefeito provisório,g'JonarlOs.

I do Comité Feminino. Presidente do Supremo Tri- Prefeito Municipal. nomeado contra. expressa disposição legal, ao deixar a Pre-
.

3 - Nada conseguirão, 'porém. Nossos companheiros, Foram oradores, todos.' in- bunal Federal. Rio do Sul:' - Dr. Eduardo feitura retirou elela tuelo, dos móveis às Instalações. Coube-
em todos os Díretértos Munícípats estão coesos e unídos.] flamados e ovacionados pelo Ministro Edgar Costa Domingos ela Silva, Juiz de lhe, assim, antes de tuelo, aparelhar a sede do governo mu-
dentro da orientação partãdárfa, que não foi traçada em grande- público, a srta. Olga Ministro Luiz Gallotti "'- Dr. Direito. nicipal, 'o que fez nos primeiros meses, com os aplausos dos
conchavos 011 em manobras 'escusas, mas firmada leal e de-, Brasil da Luz, o elr. Dib Che- Robel'to Medeiros Des." Laguna: _ Dr. João Mar- seus mumcipes, Despeitados com isso, os jornalistas da

.mocràticamente, de .aeôrdo com as disposições do .Códi�o rem, o sr. João F.' Rosa; o sr. Luna Freire _ Dr. Nereu Ra- condes de Mattos, Juiz de Di- 'oposição, à altura do. sexto mês do seu govêrno, acusaram ..

�Ieitoral e dos Estatutos do Partido, em memoráveis Con- Domingoa 'Fernandes de .A- mos _ Dr., Ivo d'Aquino - reito. na de nada haver feito e de não díspôr de drnheíro Passa-
venções Nacional e Estadual. quíno.. o dr. Armando Calil Dr. Claribalte Gilvão - De- Mafra:' Dr. Francisco dos mais alguns meses, .entretanto, antes mesmo do pri-4 - E' certo que um 011 outro companheiro, como acon- ,(representando o dr. Aderbal putado Cid Campelo. José Rodrigues de Oliveirü, meiro aniversário da sua admirrtstraçào, tiveram que reco-
tece em qualquer partido político, passou-se para o adver- I

Ramos da Silva), o sr. Jobel .

FlorianõpoHs: _ D�'. Eel- Juiz de Direito
-

e Serventuá- nhecer a sua operosidade e a segurança .de sua visãosário. Isso, porém; não significa a adesão de órgãos parti- Sampaio Cardoso e o elr. A-::- mundo .Acácio Moreira, Pre- rios da Justica de Mafra. das coisas públicas, pois dís-dários, mas simplesmente a manifestação indívídual _do. di- mando Valéria de Assis. : sidente da ordem dos Advo- São Franci"scó: - Dr. Ani- punha de pumeráno -em cai-
reito de preferência e da iaculd�de. �e ml.dar de partid�" No dia 8 do corrente, a co- ! g�dos do Brasil, secção ele sio Dutra, Juiz de Direito, e xa, melhorara as estradas�e reconhecemos em qualqu�r c�da�ao.

.

,nitiva aliancista esteve na Santa catal"1na.,.· servidores ,da Justiça ela Co- mJ,.micipais, construira mais
. �. -:- Temos. o.bsel'vado � l'enovaçao de valor:s em. nos- �ielad.e.de Bigu�ÇÚ afi�1 de I Dr. Mário Rocha -".Dr. marca.

, de quinhentos bOêiros e algu-Isas fileiras. Indlvldu��, desa-J�stados ao. no,ss�. m�l{� Oll mca- prestIgIar a mstalaçao do I ITiase Agne3ino' Faraco, D!- Palho�a: _ Dr. José Gue- mas pontes, com o que a pro-[pazes ele colocar um Ideal aCIma de convemen,Clas momen- Comité Veminino que, naqul�- retor da Faculdade de Ful'- des Pinto, Juiz de Direito. duc;ão do seu rico e prósperotâneas, desligam-:se ou são desligados e :vão seguir o seu :e próspero municípiO, tudo. mácia e Od'ontologia _ De- . São Jos�: _ Dr. Newton município teve. transportedestino. No lugar, dêsses' 110ncos, novos e numerosos e-le- 'ará pela vitória dos canc:i- put:tclo, Braz Joaquim Alves, Vftrella, J:uiz de·Direito. garantido. Convem res,salta.i.'
mentos vêm fortalecer as hostes trabalhistas, cimentando ,AlJ.�O.e•••••e�.e.)••CJ. l'"í'esídente Assembléia Legis- Timbó: Dr. Salvio aqui uni episódio: certa es-
a pujança do nosso Partido.

lativa _ Dr. Hercílio Peelro Cunha, Juiz ele Direito.- trada carecia ele continuic1ét-6 - Estamos atentos 'rio sentido, de res'guardar a Ulni- AI)EMAR QUER CIN- Luz Filho _:_ Dr. Peelro de Curitibanos: - Heráclid2s ele, por falta de uma ponte,dade do Partido e honrar os compro.missos solenemente CO, MILHÕES DE Moui'u Ferro ,..- Gen. Rangel, Borges.

jaSSUmidos para com os nossos aliados.
Cmt. I. D. 5a e Guarnição Mi- '•••••••••••••• ,••••1)$1 r

. 7 - Em vista elas responsabilidades que nos caberão, VOTOS _

litar de Florianópolis. S E R A' 1'como participimtes dos Govêrnos Federal e Est-aclual que Rio, 10,(UP.) - O depu- mumenau: _ Dr. Marcí- ,

ajudaremos a eleg'er em 3 de outubro, pcdimos aos coml1a- tado' Neiva Moreira, dirigent.e lia. Medeiros, Juiz de Direito RIO, 10 (V. A.) - Nas pl'Ó-
'�eiros dêsse Diretório. Municipal a maior atelição no seno da campanha publicital'ia da' laVara _ Dr. Ary Perei-

' ximas horas o I?epartamento
tido de manter .a integridade do P.T.B. e fiel o.bservância pr.ó Ademar de Barros, co-' ra Oliveira, Juiz de Direib

I
ele Ordem Política e Segul'an'às diretrizes·fi��das pelos órg'ãos máximos de delibel'ação municou' ,hoje aos represfri� ela 211 Vara _ Dr. Luiz Melro, ça pedirá � justiça inform�-Iipartidária.

V·
'.

� tantes da imprensa. creelen- advogado _ Dr. Wilson Mel- cões sôbre o MNPT, Mov;- de particulares c:onstn.üü a almlida ponte.,
8 - Especialmente, lle(limos atenção para o uso inde,� 6iados no Palacio Tiradentes, 1'0, advogado Dr. Edelie �lento Nacional Popular 1'1',,-1 ,Não' cabe, por 'certo, neste simples registo, :tnalrsar o

vido da le'genda do P.T.B. na l)l"Upaganda dos nossos ad- que o Partido Social Progres- Gros:;enbachel', advogado _ balhista. P03sivelmente, será: primeiro ano administrativo cJ.a primeira mulher catarinen
vCl's:írios, por individuos que não estão a isso autorizados. sista fará publicar, no proxi- Dr.' Arão Rebelo. pedido o fechamento sumá;-' se' eleita pàra um 'Executivo MunicipaL Nem é esse nosso!Sempre que tal ocorrer, IlCdimos denunciar imeclia1;a.mente mo cÍoniingo, 11m manifesto Atarallgllá: _ Dr.' Timo- rio elo referido movimento,! propósito. Desejamos hoje, -dia do aniversário natalício da
áõ Juiz Eleitoral, para que 8. Excia.' determine a cessação ao povo brasileiro, abrindo a theo Braz Moreira·...:._ , José 'il'ltegrado por elementos 1'8- J exma. sra. Cecília Ax' juntar n03sas. homenagens às que lhe
id� .uslIl'pação e a responsàbilida�e cr\minal do autor.

. campanha que 'ele chama RJcha, escrivão do crime - conhecidamente comunistas. serão prestadas, com inteirajustiça: pelo povo de P.residen-,

- Confiantes na vitclria, marcharcmc� para o pleito; elos cinco milhões. Esclareceu Francisco Lumnertz Netto, ._•••••••9••••'3"''''"' te Getúliq. E, com elés, o.§.. nOSS03 mais efusivos e respeito
certos de que o P.T.B., e somente o P.T.B., é o Partido de o represetante do

Maranh�o'I'escl.'i'Jão órfãos - Wal?�mar O TfMPO'"
..

sos. �um_PI:imentos à. elenoel�elR, exeelen�e. e prestigiosa cor-
Getúlio Vargas, é o Partido dos Trabalhadores. qu.e, nesse documento, o Pal- Facheco, oficial reg. CIVll·-

. _ '. rellglOnana dp PartIdo Soclal Democratwo.
10 - Haveremos de mostrar, mais uma' vez, o ,repúdio !fido ademarista fal'á um fe1'-

. Domício Pereira, 20 . ..Tabelião � PrevIsao do.Tempo, ate aS'1 _

IdOS
trabalhadores aos falsos trabalhistas, àq�leles que, a- voroso apelo a todos ?S seu:; '_ Alice Furtado Ghlzzo, lO, 14 hm-as do (ha 11 •••••••••••:)•••••5•••e••G.eoli••0•••�......Qe8...c�modados ao calor do GOVêl'110, estão acmnpliciados com adptos e simpatizantes para Tempo: Bom com nebulo-

,

'.

politicos' reaciOlJ,ários l'esponsáveis pelo 24 de Ag'ôsto, cu- que, reelo�rem de esforços a ADEMAR NO' SUL sidaele, Nevoeiro

!jas eOI'rentes partidárias representam o' eSl1irito anti-ge- fim de que o candidato Ade- ,
.

'

',' Temperatura: Estavel
tulista e a negaçãó dos ideais tubalhistas de nosso Chefe mar' de Barros logré 'Obter PORTO ALEGRE, 10 (V Ventos: D.o quadrante sul
,Imortal..' 'nas urnas a 3,de outubro éi'n- A.) - O sr. Ademar de Bar- frescos

11 - Honral"e�os·o nome de Getulio Vllrgas elegendo, co milhões d,e ,votos, evitando ros, candidató à 'Pre:=;idência Temperaturas: extremas
a 3 de outubro, os' continuadores de sua politica social e c- assim que, posteriormente, da República pelo' Partido de hoje:
conomica:' Juscelino e Jang'o; Gallotti.e Miranda Ramos, venha a ressurgir a batalha Social Prógressista, do qual Maxima 22.,.6 Minima 14,4

Saúdaçõe$ trabalhista!ii jucliciarift, da maioria abso- é o fundador e dirigente m{t,-
Saulo Ramos - Pre�idente - luta. ximo no país, iniciou, ontem, "VOVQ' MOSES'"Telmo Itibeiro - Secretário Geral a sua campanha eleitoral pe-

......................8......................... ':0 FUo Grande elo Sul, con- EAGLE BRIDGE, Nova 101'-

PLANO-' 'DE T.U·RISMO .

REPDROS forme foi anunciado� larga- que, 10 (U. P.) - "Vovó Mo-
�. mente pela imprensa.. ses", a diminuta anciã cujos

A propósito, recebeu o sr. na. Quem sempre encareceu
, '

_

. lenços "primitivista,;" fiZe-jFiuza Lima o seguinte tele- necessielaele
-

volvermos nos- Na festividade' que o sr. PROPOE-SE O ARSE-jmm época na história ria
grama: i :3as vis� , esse objeti�o e 3-overnador mandou organi- NAL DE 'GUERRA A; pintura americana, cQmple-1

:LCãba ele ver na Europa co-
7,ar, '110 dia 7 de' setembro, FABRICAR SONDAS: tou a 7 elo cOl'�ente, 95 anos

Senado Feeleral - Rio 8, mO se faz turismo não pode "111 "sua homenagem (elele),
.

i de idade. "Vovo Moses" co-
- Leio com mais alta sim.. deixar de empolgar-se uma notei, como assistente que PETROLIFERAS 111eçou a.pintar co'mo um pas-
patia noticia do seu pIàno 'iniciativa dessa. Cordial il..-

�ra, um, certo descaso à pes- 'Rio 10 (V . .Á.) - O direto:' satempo à ielacle, ele 67 anos
turístico para .s�nta Çataxi- braço. Carlos Gomes Oliveim .soa do sl,. Irineu Bornhausen. do Ar'senal de "auerra do Rio e pintou obras de extraorcli-
-..-.._ -..-:;....... --�_ ;..._ � Ora, se a festa era de fato ele Janeiro, em declarações à nária sensibilidaele que lhe

COnCU rso,
�m h::nnenalgem ao sr�IGo- imprensa,

-

garoantiu _9ue dle- I
mereceram fama mundial. I

vernaclor, c aro que a e e, o

I
pois ela transIOrmaçao rae

1-' I-

I :lOmenageado,
caberia o di- cal por que pas.:ou a-quele-es-

'eito, a distinção, de encer- tabélecimento, ele tem

pos-I
CENSO RELIGIOSO

SERVIÇO NACIONAL DE APREND.ZAGEM INDUSTRIAL 'ar à! sole�i�ades. E' uma sibilidades de estudar a ques- NOVA IORQUE, 8 (U. P.)

O SENAI, -rlOr seu Departamento Regional, torna pú- l1Uestao de etIca. Na_9 acha o tão' ela fábricacão no

Brasil,-
Anuncia "o Conselho Na-

blico que se encontram abertas, até o dia 17-9-55, as ins-I ,:". dr:.. Rub��s? Mas o que se de sondas ele p�troleo. cional elas Igrejas da Amé-

CI1ções ao ConcursQ q\.le promoverá para a preenchimento �lU nao fOl 1st? O. homena- A_fabricacão do canhão 40, ric::!." que 97.482.611 norte-a-!
de uma vaga de, PROFESSOR DE DESENHO da Escola �eado falou no me�o. àcrescentou: já foi uma rea- mericanos, ou sejam, 60,3 i
SENAI ele. Siderópolis. .

o - o lizacão que n03 permite ac-rc- por, cento da população do�

Vencimentos iniciais: - Cr$ 3.200,00 (Três mil e du- Há, ainda, um, outro repa- dita� ná éapacidade técnica Estados Unidos, estão ofi-l
zen tos cruzeiros) mensais, com o direito 'a- gratificação ,1'0 a fazer. O c,andidato Jor- elos mesmos engenheiros e cialmente filiados a um::1.'

anual correspondente a um mês ,de veneimentos;- casa para i?;e Lacercla,. �netido na sua na eleslicação dos nossos ope- igreja. 'Segundo o anuário I
l110rádia, aumentos quinquenais, promoções e cursos de a- demagogia ele colarinho du- ririas �specializad03. Não te- publicado pelo citado orga- I
perfeiçoamento. ro, fez-se amigo, a certa a1- nho dúvida. em afirm�r q�te n,ismo, �s Estados Unidos I

Condições para a inscrição: tura da falação, elos campo- se a matena da fab.Tlcaçao tem, efetivamente na hora

a) - Idade entre 21 a 35 anos; neses, dos operários, dos.hu- de sondas .for colocada na atual 57.124.142 protestantes
b) - Quitação com:o Serviç'Ü Militar; mildes, do pessoal de côr, dos ordem do dia, será resolvida (273.508 pàtóquias), .

c) - Apresentar duas fotogràfias 3x4; .ferroviários,.e invocou outras aqui mesmo. Se não tivermos 132.403.332 catól,icos 20.794 pa-
r (I) - Apresentar diploma de normalista, Escolas in- 'tantas amizades, elas quais a materia prima neces3ária, róCjuias), 5,500.000 13raehtas

dustriais (ramo metal) ou Certificado de conclu- se dizia creelor. teremos, eyidentemente, de (4.079 paróquias), 2.024.219

são de· curso das Escolas SENAI ou Ferroviárias Mas i acontece que êste ci- importá-la. Mas a fabricaçã0 cristãos da Igreja Ortodoxa

(ramo metal). dactão não fez a menor alu- de sondas, acredita, será pos- (1,341 paróquias), 367.118, ca-
As l,rova:s vel'sárão. sôbre: ' são 'aos funcionários públi- sivel depois de já termos le- tólicos poloneses e membros
a) - Conhecimentos gerais; cos, nem de leve. Sel'á que o ·vac:o a efeito o que antiga-

j
das "igrejas antigas'" (285

b) - Desenho Técnico; senhor Jorge Lacerda rjá está mente era consi'tlerado coms pal'oquias) e 63.000 budist'lS

c) - Matemática. usando o mesm() métbdo impossivel. '(49 paróquias). \
,

As provas serão realizadas na cidade ele Florianópolis, mesquinhO do atu�l ?,over- :-_ 8...

r 20 d'Ü corrente mês. . 'nacl°r, com referenCIa aos

I Aos m'e-us' amIgosno (la
"d pu'blI'"os? QuereI' ,

.

, .

Outras informações sôbre .assuntos l�elacion�elOs com �o' ser:I, �res �. _

.

.

_

concurso serão prestadas aos,mteressados, na sede do De- obrIgar a capItulaçao pela Para evitar males futuros, . p,eço ·aos meus Amigos
partamento Regional do SENAI, rua Tenente Silveira 25, f�me.• Pergunto, qual a ra- para não utilizarem o meu nome sem minha autorização

.

l' F do eu despl'ezo aos po

I
seJ'a para que fôr, tanto para fins políticos como. e3por-e1l1 Florianópolis e ,nas E:c?las SENAI de Sideropo IS e er- zao s...? .

-

.

fioviária de Tuba1.'ãt>. bres funclOnarlOs.
.

tivos.
ANTôNió SALUMFlofianópolis, 9 de setembro de 1955, Luiz Barnab�

Partido Trah alhista· . Brasileiro
Secção de Santa Catarina

-'

bem próximo à divisa do mu-

nicípio com' o do Rio' elo Sul.
éomo o prefeito dêste, que
,)01' sinal é irmão elo sr. Go-

vCl'llüdor, não providenciasse
8_ consttução de.:sa ponte, a-::
sra. Cecília Ax, com auxílios

É sabielo que os chupins nãQ fazem ninho..3, mas se

aproveitam dos alheios.
Não há ave mais' bOl'l1hause!1na elo que, essa. Em

_compensaçã9 nã-o há Governador ll1!'ds chupinheseo (ln

que o nosso. /'

E o pior é que os av.es 'que o bajulan't já lhe puse
ram na cabeça que tudo quanto foi feito em Santa Ca

tarina, nestes últimos anos, pelo Govêrno Federal, pe
las administrações municipais e até pela

_

iniciativa
particular é obra sua!

(
E não apenas essas! N.o desfile elo dia 7, entre os

cartRzes que sugeriram à ironia popular dizer ,que u

'--quilo era o trote dos caloUl'os - havia um que arrolava
cOlno obra feita pelo sr. Bornhausen a Usina de Gar-
cia '! ! ! _,..-

Esqueceram-se ela bomba ele !1iclrogênio, Fica pa.ra
a próxima.

xxx
I

'Carlitos, no ,Grande Ditador, entre ta;ntas cênas de

insuperável crítica, humor e ,sarcasln9, pôs uni.a em que
o fuehrer faz uni balanço dos. seus sonhos e das suas

pretensÕes de domínio '�ôbre o 'mundo. Constatando

que, realizados os seus planos, êle seria o maior, se dei-

(xa acometer de um ataque de medo ... de si mesmo! E

foge ele 'si mesmo, al\avorado, suoindo como um gato !
por uma cortina ... Depois cai na realidade e chora in-
fantil e convulsivamente!

'

O sr. Bornhausen viu, no. elesfile, aquela imensida
ele de obras anunciadas comq suas. Acreditou nelas e

proclamou-se o maior!

É possível que, depois de acabada a festinha, nã.o
'ten.ha caído em prantos. 03 estados psicológicos que
..jU'ovocam tãis reações - a que ó vulgo chama de desa-

.

bafo - variam, de pessoa para pessoa" apressanelo'-se,
ou retardando-se em função elas aC�lÍda:des.

Mas que S. ,Exa depois de 3 de outubro vai fazer
berreiro não há dúvida.

.

GUILHERME TAL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


