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,. P. T. B. ap:_esentaram, on- Visa a presente lei comple-
I OIRUOR •

�������������������������������.
O·

·

D·' I t�n,naseuM da Auem- m��rdu medWuMiliBs.
: R b d

• ma,•• antllo '

.•a- I bléía, o seguinte projeto

de.,
que a Justiça Jl;leitoral vem

: u ens ,e I rio d. S. Catarina' 2 lei: tomando para Salvaguardar

: Arruda Ramos • • PROJ'ETO DE LEI N. a pureza do processo eleito-

S .GERE,H,TE 'I·' Ano XLII : Dispõe sôbre anístta fiscal. ral. �

• I. Artigo 1° - Fica concedi- Com a aproximação das e-
• Domingos F. da W'listia fiscal a todos os leições de 3 de outubro, o í'ís-
: d Ao • N. 12.272 : contribuintes que tenham ou co estadual exorbitando as

: .e 'pqulno • : venham notificados, autua- suas legítimas funções de 'de-
:.................... --''-- ...,..- ._._.._c_,e_•...;._._._•.;..._._._._._._._.._._._et_ dos ou multddos �o período rensoj dos interesses do erá-

E::::d:.j:.ç:.ã..;.o-d-e-h-o-j-e--S-p-ã-g-j-n,a-s---- Flortanôpolis, 13 de Setembro de 1955 CrI, 1" compreendído, entre 3 de A- rio catárinense, está sendo'
gÔ3tO e 3 d: Novembro de transformado em uma má-
1955. q�rina de opressão econômica'

A U'.D.N. não escolhe meios' para chegar ao 'Iim almejadO. :::!�;'i�����t:i:J:J; �:::�;�� �:i�!��:," �&��:

Um!.,.ac'·hadfo, precl·oso revela a pOII'I!·ca 'de' golpe bOI·xo dos �;c:��:s�f:�l\o;a���:Sea:n�ftt�� lh��1��t�V�;��a��!j: l��l��'�:
,

impostas desde 3 de Agôsto do' conto arma política.
'de 1955. A anistia, no período de

-s'rs 111"oso Gh·llZO e Heralber'lo· Hullls-e' Ir\I·ueu Bornhausen 'di�;�,!�;Õ:: emR:;�;r����eas ������t�36�0)d���S d:���: d�
•
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gi:�:���!� l(�a dZS::�;�:�� L�� ��e���g:�;;1������:��n������

maDCOIUnado com a�usujeira" dos d/ois chefesll lUn icipa is ::;:ic��;,��,�'�����'" �i: I i��:°f':;::�P:,�:��;:�, ���
do :P Ir lido:da eternà vig liaDeia ., lo lerpre lação dos do is:d ocumeDtos. :��:;'�:J="'!:t�r::; Iit::,:::::::i:" o presente
Florianópolis, 26 - Acabo to das eleiçõ�3 do Turvo vo- Mário ter conhecímento da-, trláríos, inclusive a quota dos vem ter mais cuidado quan- lau Romanowiski, Epitácio projeto seja transformado

de chegar do Vale 'do
o Itajaí, cê sofrerá as .consequencias. quele crim einornínável, e co-

.. l' empregados.
O dr. Loureiro do

esc.reverem
fatos que re-, Bittencourt, lJaUI.'o Lockes, em lei, como contribuição da-'-

onde fui fazer uma reporta- AfGhizzo. 12-10-53". mo se encontrasse desempre-, /é, o advogado desta autar- velam a podridão moral des- 1 Olice Caldas, Paulo Preis, 013- bancada aliancista à mais

gero política para uma agên- Armas da República :- Es- gado à época da expedição do ' qUi_a' dessa e está auturizado se partido desgovernado. As I cal' Rodrigues da Nova, Esti- perfeita liberdade eleitoral. '

I>..

eía de notícias da Capital da tado de Santa Catarina imprudente bilhete, o vírtuu- para proceder à cobrança e- duas fotografias que foram
.1'
valet Pires, Orlando Bertoli, Palácio da Assembléia Le- /

RepÚblica. Secretaria da Fazenda. so e conceituado político xicutivamente, por isso o Sr. colocadas no meu aparta-" Lenoir Vargas, Miranda Ra- gíslatíva, 12 de setembro ele

, Quando entrei no meu a- Loureiro, amigo. udenísta, expediu ao'militar H.ê'riberto pede que não cum- menta revelam uma época,· mos e Lecian Slo:vinski. f 1955.

partamento resídencial, en- "Veja si é possível adiar o bilhete promessa-ameaça. 'pr� o seu dever, reservando- de indignidade e decomposi- : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
contrei no assoalho um en- qualquer solução �xtr�má Sabem 0S Ieltores de JOR- se pam faze-lo depois dás ção moral. A sua exibição

I

H
.

. '..

tvela'pe' que, aelguem introdu- para depois de 3 de outubro. NAL DE ARARANGUA, quem eleições.:: . n.esse semanário = faz mi3-! On rDsa Y IS I, . azíra por baixo da porta de Abraços. Heríberto. 24-6-55", é esse senhor Loureiro. .....cuio proceder a cobrança executí- ter, para o povo Julgar

como,entrada, Apanhei-o e pro- ,Esse .sargento Mário, que bilhete lhe, dirige o eandída- vament.e, por
isso ri, Sr. He- Affonso Ghizzo e Heríbertc

V-I' it .

O 's r.t d l'
-

'

'

curei ver o conteudo: eram tinha sido expulso da Forca. t� à vícé-presídencía do nos- riberto pede que não cumpra Húlse para vencer não esco- S a a D s a" re 8"ao a 8-X8.
duas fotografias de dois bi- Policial e mais tarde readmí- so E.stado? Que deseja o ex- o seu dever, reservando-se lhem meios para alcançar o .

F"
-

'0 'li ,',-
'

lhetes, um com a assinatura tielo por ato do sr, Irineu secretário da Fazenda? O sr. para faze-lo depois das e1ei- ! fim almejado. sra. 'raOCISOO a o I '

do sr. Affonso Ghízzo e ou- Bornhausen, tendo esse fato Heríberto 'Hulse é o diretor ções ,..' ,

. I . Tivemos ontem pela ma- ro, dr. Osmar Bezerra, ílus-
tro com a elo sr. Heríberto provocado protestos e prisões da C. B. C. A. Segundo cons- Esses homens públicos de- (Do jornal de' Araranguá). nhà, a honra e o prazer da tre Procurador da Fazend.1
Hülse. Gon1ecei _a matutar Je oficiais da nossa milícia, ta recai sobre essa organiza- •••••••••••�•••••••••�•••••••••••�........... presença, em nossa redação, I da União, e de sua exma. es-

para identificar a pessoa que era o camandante do desta- ção extrativa de minério a da ilustre dama catarinense, I posa, exma. sra, Alice- Gal-
teria me escolhido para camento do Munícípío de A- responsabilidade do não re- At

""
.

· , exma. sra. Alice Fausto Gal- lotti, no gabinete do nosso

'transmitir o ségredo do con- r:aranguá e supervisionou o colhimento de vultosa 'Soma e
'

'

o C 1nem'a' • lotti, dignissima esposa_ do diretor, manteve cordial pa-
teúelo dos bilhetes fotografa- policiamento encarregado de

I �orl'esponciente
_

à arrecada-' dr� Francisco Gallotti, pre- I
lestra com o pessoal era E�-

elos" porem como' esse .traba- vela'r pelas urnas das eleições ç-ão do Instituto de Aposen- Um recluso da nossa Peni- Lacerda, enquanto que a po- claro e vitorioso candidato tado,

lh{) mental estava cansando de Turvo. Deveria o sargento tadoria e Pensões d<;>s Indu�- te.nciária" cujo nome pediu pulação ,carcerária foi priva- da Aliança Social Trabalhis:-
minha cabeça, tomei a reso- _

-
� ..-_...............

para ser omitido, por rnoh- da de cinema - única divel'-
, lucão,de remeter ambos os ia. �� ,

"

':...trt'l"ri1�...,.�.�_-=.iit"

�a�c �m�rafiix- cm'ta oe protê'$to_ contr�a o .'
• �

rio JORNAL DE A�ARAN- rato d:e ,o a:pare'lllO -cihemató- E', fcom êsse, nüiis um bem

GUÁ. gráfiCO daquele estabeleci- pl�blicO de que os moralistas

O texto dos dois hilhetes No ano passa(lo, a Aliança Social Trabalhista mento estar sendo usado no" lançam mão para 'aliciarem
"Sãrgento Mário, c, d�l'rotou a UDN .em 46 municípios. comício.> políticos, d'e propa- assistência aos seus comícios Por mais que gritem os mente dos desesperado�; dos
'l\enha calma. Já falei com

,
Em CHAPECÓ, por exemlllo, Nei'êu venceu com ganda da candidatura Jorge desertos de gente. pseudos demo�ratas; por que assassinara,m Getúlio

o Irineu, ele prometeu rein-, 3.2�5 votos. .
••••••••·•.,.....,.••••••••••••••••••••0•••••••, mais que úivem as hienas Vargas', _ esquecendo-se que

!:g�'��ê :��'�r �ab!�í�i��s��� I 1.3020v:::s�illato mais,votad'o (la UDN conseguiu

O" GOVERNADOR E ITUPORANGA ����� ���c���:d��leco:a�;:l� .����:��;b�at:������nf�eu:�
\

.

, indelevelrúente o 24 de

agõs-l
ria altiva e incólume, apnn-�� '��••,. Discurso sr. G.overnador l)rOnunciado. hã dias. em I�- to, apt'oxima-se inexorável- tando aos bons brasileiros, o

� O E
- A •

o J
ii �

(C d ,':: i bituba trecho em que assevera ter aplicado dinheiros pú- mente o dia 3 de outubro, a- 'cal11inho certo, o caminho se-

.. e ,S'U8 IIneDCI8 . Blle iii,��' ar e'a � 'I
blicos em obras distribuídas com equida� por todos muni- pesar da vã tentativa dos guro, 'capaz de'l"eencontrar a

� !JI' � I eípios sem excessão, merece reparo uma vez que Ituporan- golpistas em lançar a Pátriã Pátria, depois de um período
::

C d F'
·

G
:'

II tI· � I ga, por exemplo, scmente recepeu do Govêrno atual a pro- numa luta fraticida, pari de anarquia e de falso patrio-
-I.,' 'amara ao r. _ raDel·seo a� o I �

i messa de construção ele uma ponte sôbre o rio Itajaí SUl. que, co�s mãos tintas de tismo que nos 1evou_ à beil'fl.
_

1 nesta cidade. Povoo Ituporang'a bem recorda promessa foi:. , sangue, consigam aqu!10 que, da ruina.
" .: feita, ep.1 setembro 1952 e tambél1.l sabe que, já decorridos peljJ. vontade do pOVO, jámais Felizmento o povo brasi-
:: � ,três anos, dessa ponte, salvo a planta, nada existe, pois conseguiriam: A Presidência leiro não é tão parvo como

� � nem mesmo resta mais esperanças para o eleitorado que da República! pensam êsses gananciosos de
� \ � no pleito para vereador, em màio, 1953 deu v�tória partido E assim nesse ambiente poder, que vê-em nas mano-

�.- , " � governista em troca ,dita promessa., Suspeita-se mesmo que carregado, tramam as manQ- bras exeusas, um meio de (10-
:' Rió 'de Janei ro, 29 de ago,tQ de 1995 � sr. Governador jámais incluiu em suas propostas orç�men- bras sorrateiras; forjam do- brar consciências, inventalldo
:: � tárias a necessária �erba para a referida obra, com qUé cumentos e intranquilizam a calúnias e procurando 'des-
:: .

�. cumpriria ao menos em parte, sua palavra'. Nação, alel'tando�a contra o moralizar o próprio país.

�,: .� � jiiii....iíiiI.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ii·..
· perigo c'omuriista, esquecen- Tudo isso, 'entretanto, sera

� 1. jo-se de que, quando da ex- em' vão,' pois a sombra do

:' Prez ado ami go � SUPREMA VE'RGONHA',
tinç&o do P. C. B., suas vo- Presidente. aí está, desafian-

� "J �es se alevantaram· em defe-' do os hipócritas, os maus

:: Dr. FTAnci sco Gal1otti � ,. " 3a dos vermelhos, com um brasiieiros e os eternos der-,
I ,

'

� � Apurou a nossa reportage!_ll que bem no começo �os seus senadol"es, dizendo: rotados, os quais terão suas

S � do mês, no dia 6 do�correl1te, véspera da parada co- "A ,cadeira vazia de' Lúiz devidas r'esposta no dia 3 de

� / - � mem-orativa do DIA DA PÁTRIA, numerosos solda� DarIas Prestes, é uma afron� outubro de ,1955.
• ,'.�

,

",�. 1. dos da nossa Polí.cia Militar procuraram obter va- ta â c;lemocracia". João Brasileiro

.�, ,Acabo ete' r"'c"be-'" '''''·U.'' c ..
·

..t· (1'" 24 do cor"r"e- ',",I .,. '" ç
..

_. _... "'& '" oU]I les sôbre os vencimentos de outubro. Tais vales não Bastaria essa frase, por 51 '-�""'••"*."'••"'••••••"'•••' ...................

� t 1 � / eram pedidos· em dinheiro, mas, em genéros ali- . só, para demonstrar a duali�
" e, nn. qUi!. me, comunica oficialmente lJut;L candidatura O; mentícim., de feijão e farinha, principalmente. In- dade de pensamentos que do-

� &0 GOVêi'nO dê nOill!JO querido, 'Estado de Sta. C�tarinfi. ,� sistiram O'S pedintes por obtê-los por estarem suas mina essa gente, a' qual, pa-

:: _ :. famílias passando fome! Exibiam contas mostrando r� alcançadr atlgUma coisa, se- ó�s.
� .A mim·lja.rece que sua cOlllunicaçãó é dirigi- ;: que tudo, quanto percebiam era destinado à ali- ra capaz e uelo, porque, pe- �o'�
" .. mentação ,� ou melhor, à sub-alimentação - dos ;a vontade livre e expontânea !.i'iV�
� da menos à ·.Auto-ridade eclesiástica d() que ao colega � . sells.e mal bastava p�ra a(lquiril' um terço do il1- do povo brasiÍeiro,' Jamais - �\:Jlfi\.::�..

�
"

d ,� dispensáv'el. wnseguiria o seu- intento. TRlcf(j};'.,Q,

�. o Gim'i.sio Catarinense, ao "Companheiro de Congrega-.,', l<' t
�

d d' h Ag'ora, paI' exemplo, valem-

�.. r, .....nquan O esse qua 1'0 e sup.rema vergon a
, ,-

,. . .

d t d � l' Go' A1'110 o rio �l'no I
• •

senso el
. se de um desvio de armas 0-

. •

� .? ao ,..ar'). tili a e ao aml. go e o as as horas. o' . pa ':1 o .' ve - u- vc l1alS ln . IV a so-

.. " lida1'iedade humana que Santa Catarilfa já teve' -

I
;o�Tida. nas .forças armadas, UI"I"A 'Ir71\.\r.l..rt� Bem sabe' que sempre me tenllo Imantido af".st.!. � se desenrO'la alí no quartel da Polícia, o sr. Irineu jntando aos- quatro ventos ",.RI. ,,�'" \ lI.:�

� ? Bornhausen, no Palácio, eleva ,para UM MILHÃO lue as poucas metralhadoras Trat�mento Racional das VER:

.�,
do de competiçõeí'!l poHtico-partidá..rias, motivo por- � a verba do seu Gabinete destinada à compra de 'oubadas, destinam-se a uma �����!� 1�!��IPt:2 �;���

.
. - - , maC:s 11m autolno'vel (le IIIXO' IJaSSa para ,'evolução que só existe na I ção), SEM VERMICIDAs.

. que nesse terreno, nao manifesto preferências a nen: 'I
'"

. ." ... '.... j

"
" .� CI'$ 25.000,00 mensais a verba para generos � ali-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0. )

:: nhu1I1 candidato. � mentícios da Agl'onô�ica; aumenta 11ar� .. ....... BERRANTE.! Proíbid.·a a· exibit,ãoI ' .. Cr$ 710.000,00 a verba para bar,_quetes; passa as
I l$so, entretanto, não ill1pede. que me ten'ha � C i! 1000 O Rio, 10 (c. P.) - o sr. La-

I ro", baseado no dispositivo
" < eventuais para r<l' ' .00 ,00; sO'be para ... " ...

"
"

Cr$ 500.000,00 a, verba para pÚblicações, pela qual fai'ete Stocler, diretor da legal que proibe películas que

I::, sido mui to confortadora, a mani festaç ão de seus ele� - 'I' Censura do' Departamento 10f,endam outI'.a· relr·g·r·a-o. E.'--I correm os eIog'ios ao Govêrno; muda de 60 para 180

1
�

d -'} "'. .

t" T 'Federal de,' Seg·urahc.a Pú- clareceu ainda que os pro-:: va OIS sentimentos, na carta que me dirigiu,o que � ím cl'ozeuos a lmpor arrcIa que o esouro pagara -

" .
. < llela gasolina dos automóv.eis do Gabinete _ ape- blica, declarou hoje

_
que o dut9sres conformaram-se

': 'aliAs já era de aslperal', dadti. f!ua aprimora.da forma- " na's do Gabinete; redobra a verba para móveis do .orgão de que é titular não:1.- com O veredito, tanto que
:' � Palácio, etc. etc.

.

provou o filme "Martin Lute- ,não recorreram. da decisão.

� ç ao re 1 i gi o s a � t� .. E, depois disso, ainda acham. que os policiais •••••••••.•••••••,.••••••••••••••••••••••••••

�" COtl votos de felicid.a.d6, ext�nsivos à Ex:mf:l. "� tem obrigação de persegl'r os eleitores da oposição' .

.. 5,4°;° SÃ,O ANALFABETOS . -

que querem que Isso que aí está não contimii.,

� F'a.mília, aS$inO"1Ue
. � Impressionado com,a necessillade _ com a mi- Montevidéu, 10 (IPS) - A

� �r- -e_ � � séria mesmo _;. por que vem passando os soldados Comissión Central deI Alfa-

'!
' a, / '

. ': da nossa Polícia,'o dr. Francisco Gallotti, apesar d� beUsmo, do Uruguai, infor-

..�L�....e_ ,e��, �< aveSsO' a promessas, fez a de ampà1-ar e olhar pe-
mau que o. analfabetismo é

,-_, I rep'resentado por apenas, 5,4,

I
•

I: lo.s nossos milicianos. E cumprirá essa promessa.

� j 'cebispo ,lo .Ri 0, .de Janeiro" � por _cento de sua população.
11iIii ,:_Ist.o significa que esse país

��ill'_�a:v=....r» ��jõI�..._...Jl,E'\.lJ�����,.P''.6ili;vF..,;.�eA�...,..._��;\i;',.fiJtw....,.».;;.�iilJr;;;;Z�

se situa entre os mais alfa
betizados do mundo, O go
verno uruguaio declara Sua

intenção de esatbelecer no

vos centros de educação, e

afirma: "Esperamos não ter
analfabetos".

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 Florianópolis, 13 de Set embro tle 1955 o ESTADO

A Imobil'iári-a Mig'uel Daux' MI�IS:::��çOD:LO:�:��TUk'A
DELEGACIA. Jt'LOREST,AI;'- PLANTÕES DE FARMÁCIAS

Tem a venda / REGIONAL &DIIINISTBAÇÁO Mês de Setembro

Uma casa a Avenida Mauro Ramos "�CORDO" COM o ESTADO })r. Red.çio. OflclD.', à rua COD·

Uma casa a rua Visconde de Ouro Preto S,uoTA CATARIN·...
lIelheiro Mafr., D. Hill Tol. 1022 3 sábado (tarde) :_ Farmácia Moderna - Rua João

... - Cx, POlltal' UfI, Pinto.
.

Uma caaa a rua Deodato c/i3,50 de frente e 46,60 .& V I S O Diretor: RUBJIlN1 J.. _AMOS

de fundo.
.' A Delegacia Florestal Regional,

"4 domingo - Farmácia Mode�na - Rua João Pinta.

Uma casa e um lote a Avenida Santa Catarina _

.

no senttde de coibir, ao. máximo pos- Gere!}t.: DOMINGOS ".' D.
7 quinta-feira (feriado) - Farmácia Santo Antônio

Estreito Sll'e�, as queimadas e derrub,adas de mato, afim de Impe-
AQUL.'lO ' -:- Rua Felipe Schmidt, 43.

Uma casa a rua 14 de Julho pedir os desastrosos dllitos econômicos e ecológicos que
10 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua

t
Repre.enta&lte.: T'

Uma casa de madeira em Barreiros
acarre am tais prátíeas, torna público e chama a atenção Representacões A. S. L�r.a. rajano.

Duas casas no Morro do Gera:ldo-Estreito
de todos os proprietários de terras e Iavradores em geral, Ltda. 11 domingo - Farmácia Catarfnense - Rua Tra-

_ Duas' casas e eum, terreno para loteamento no Morro para a exigência do cumprimento do Código Florestal 'an��: 3enaGor ,!Janta.; 40 - '0 jano.
'

do Geraldo
- (Decr, 23.7�3 de 23-1-19�4) em todo o Estado. Tel.: 22-6924 - Rio de Jan.iro. 17 'sábado .(tarde) - Farmácia Noturna - Rua 'I'ra,

Um lote na rua José Candido da Silva _ Estreito. QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MAl'O l;!.ua -Ui de Novembro Z28 6° jano.
andar .ala UI - aio P.ulo.

Dois lotes a rua Moura _ Estreito
,

Nenhum proprietário de terras ou lavrador poderá
18 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.

Dois Lotes no Bairro de Fátima _ Estreito proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, lSSTNATURAS
24· sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Rua

Quatro lotes no centro da cidade
com antecedência, M neeessãnía licença da autoridade flo- Na Capital Conselheiro Mafra. .,

Quatro lotes em Londrina _ 'Paraná restai competente, conforme dispõe, o Código i"lotestal cm
25 domingo - Farmácia Esperança - Rua Canse-

Tem compradores para' casas em Florianópolis des-:
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infratores

An« .•...•.• , •• Cr' 170,00 lheiro Mafra
.

j
.

Semeatrs ._,_ .. Crt' 110,00
.

de cem a quatrocentos míl. cruzeiros.
su eítos a penaJid&des.

.

N( Interior "
O serviço noturno será efetuado pelas farmácias

Negócio a dinheiro. REFLORESTAMENTO
Ano _ ......• Cr$ . 0,00 I' Santo Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe S h

.,
" E t \':' . -

SemeBtTe •.....•...•.. Cr$110,OO 'd 43 r •

' C -

_ ' Informações rf-a.IMOBILIARIA "MIGUEL DAUX"
s a _o.epartlçao, pela rêde de viveiros florest.ais, em Anúncio mediante pontráto. Iml

t, e TraJl:U10.

Rua CeI. Pedro bemoro 1541 _ 1Q andar Estreito ou
cooperaçao, que mantem no Estadu, dispôe 'de mudas e se- blOsd°r,i�inai8, meamo nlo pu.'

.

\ t d
.

ica os, não lerão de-clvídos. '

Edificio Ipase àndar térreo' _ Fone 3376 _ Florianópolis
men es e especies florest-ais ·e de ornamentação, para ror- A direção não ae respon.al ilisa 1

Uma confortável casa à Rua Presidente Coutinho.
necimento aos agrtcultores em geral, interessados no re,flo-' pelos conceito. emitido. no••�-

'

t t d t
ti�o. ..linado..

.

Um terreno de 15x27 no Estreito, junto à Rua prin'-' r�s �men o e .s�as .
aras, além deprestar toda orientação

cipal. �

téeníea neeessarra, Lembra; ainãa, a' possibilidade da ob-

16 lotes no Bairro Butiá.
tenção de empréstimos para rllflorestamento no Banco do INFORMAÇOES

Uma confortável Casa na Avenida Hercilio Luz..
Brasil, �Qm juros de 7% e prazo de 15. anos.

. UTEIS

Dois apartamentos (parte financiada). _

Os Interessados em assuntes florestais, para a obten- --0--.'

.

çao �e maiores sclarecimentos e requererem'autcrtsaçãa 'I
O ja.it�r tonco_ntrarA, Msta co-

_________-...
. de Iicençapara queimada e derrubadas de mato devem h�?a! mrormacce•. que. nec alta,

I dírigi '"
. .... .

FI'
' diàr iamente e de ímadíato :

r-se as AgenCIas crestais Municipais ou diretamen- JORNAIS Teietvn.

PÁ -i---?-'�----------------
� te a ,est� �epa�Ução, situada à rua Santca Dumont nO. 6 O Estado .........• :.. .. 1.022

>�",�, i em .!i IUl'�anoJll'bs. 'I A. G�zeta ,......... 2.666

I T I f- 2 �70
- DuírIO da Tarde. ,. 3.679

; e e one i ---.··.CaÍlla Postal,' 395. A Verdade 2.010

S.

'l.( , DI/IIAItTE''':;;DIA
\

Viagem com segurilõça ,I��F:EL:::: :::::
'.UI

.

'- �
- 80 NOS �ONFORTAVEIS MICRO-OmBUS DO I CHAMADOS UB-

� .',"
J

�' �.. @;;'>l. ,BUlBO I(SUL�BRASILEIBO» 1�;:;ro�!Si!�mb(i�::la��: 1.111

. :'. '?fi �'. J.
_Florianópolis - Itajaf - Joinville � Curitiba ,Po1�:i� '(S�l�' 'é��i's�,�i� ::��:

� '.r
.J

Policia (Gab. Delca'ado).. lI.llI•

..._�__--.._- ----:---�.:.:--�---�. A
A. K D d

COMPANHIAS DliI

, gencla: R:: T:�b�;� STl�!\�:�d8 l,r}c:�.�������.S 1.700
Cruzeiro do Sul 2.600

• .q '___ Panatr '......... 1.151
Varitr 1.12'
Lõíde- Aérea 2.401
Real , .......••..• '. 1.li8
eandínavas . ••. "....... II.liOO
HOTll:IS
Lux •....•...•..•..••••.• 1.021
Magestic .

• . . . . . . . . . . . . . . . 2.276
Metropl!l ...•.....•••• •• '.147
'La Porta ..... � ..... '. . . • 8.321
Cacique .....••••.•• '. • . • 1.44f1
Central .....•.•.••• ;- .. ,. 2.694
ERtrela .. . • • . . • • • • • . • . . • 1,171
Ideal ..... _ .•••• , • • . • • • • • 1.15'
ESTREIT.D·
Disqulo .,' .•.......•.•.•.•

PRE' -VESTlBULIRfS :
'P'RRA AS FACULDADES DE nIREITO, FILOSOFIA;'

ME,DICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

I·8ANCOdeC�f�ITO POPULARI'.

-

� AGRICOLA ." • j
D.'-.J.... 16.. '"vI.I'.U,tJ�;· l�

..,

.

.' f'LOmANóPoLjS - 5ró..e�r!tlnõl

CURSO BOSCO,
l\latrícula: Livraria Lider, até 31 de agôsto.
Informações: Local acima ou pelos Ú�lefõnes 2316 .

3661.
'

I
Início das auJas: 1 de setembro.

� ��__� _L� ___ '-....,.._,..---_".

o ESTADO
a;;m

FARMÁCIA DE PLANTA0

.!I.114
21.036
<l.811
1.117

,Restaurante NapoU:
RUA Marechal Deodoro li.

.

'"

Em Lages, no sul do BruU, o melhor I
Desconte espec1&l-:i)óU'1L oa lenhore. l'1aJante•.

1.111

VENDE·SE AS SEGUINTES PROPRIÉDADES
A Casa n. 12 na Rua -dos Ilhéus (antiga Visconde,

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

Uma' casa de estuqu� na rua Servidão Moritz, (Morro)
com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,QO .

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

' to' '1'•••

A tratar com o Sr. Doralécío Soares ou o Sr, Sílvio
Sonsíní

N

Jlpal'elh.,em moderna e compieta para ,aa.'tuer'exa...
radiolópe.,

Radiograllas fi racH�scopla�
Puímêes fi coração (terax),
Estomaro - intestinos fi figadJ) (coleclBtografla).
RiliS e bexiga (Pieleguafía),
Utero e anexos: Bist6ro-sa.lpingografia com Insufla

': - ção das tro�pas .para diagnôstico da esteriLdade.
Radiografias de ossos em geral.

.
-

Médi�as e:n�as dos diametros da bacia para orienta-
, çao do parto (Rádio-pell'imetria).
D1àrlamente na Materrudade 'Dr. Ca.rlolS Corre...

INDICADOR PROF-IS,SIONALI
. I MÉDICO

nRA. WLADYSLAVA, DR. 1. LOBAT{) DR, W A T ""'OR ZO.......-p
Com prAtica no' HOlplta.l 8i"

V' _.n...J..LOJ. -...� Franclllco .de Aa'lIls e na "':r.nta

W. MUSSI
'

,
FILHO I GARCIA Ca8'1 do Rio de Janelre

• Doe:aça. do aparelào rp.IIJllnUirlo D111110.a.. !:ilil. l'.eul4ai. Na-
CLINICA MÉDICA

DR ANTONIO DIB
TUB1!lRCULOSB cio..! "e Medici.. ... UiÜ'f'..r- C�RDiOLOG!A,

.' RADIOGRAFIA il RADIOSCOPIA ' .• ldado· do Bra.n fontultórIo: Rua Vitor Iei-

MUSSI I DOS, PULMO.S . E:I>llI<terno Ilor concarlO Ü lia-
re es, .2� Te). 2676.

_ IJtDICOS _ I > Cirurgia do Torax ternldactl'--E.cola I s HOrarI?s:. Se�undaa, Quurt.. •

CIRURGIA JUNICA ! Formado pela F'.'Clildade Nada- l.(Senl'Ce do Prot. Octino .... ,.
exta fell�8:

G.RAL-PARTOS
.

�,al de Medldn., Tillo!orlllu.1 .

, drlaue. Um.)
. ,Das. I� �s .18 hora•.

Stouiço completo • IIp.cia!i- U8Ioc1rnrlll'..0. do Hoel!lUal. N.. ! Ex·llllerno cio Serviço de Orar- .�esI�encIa. Rua Fdip. BeJa-

udo da. Dúl!NOAS n. S.NHO- !. re. Ilan.;,a j .1. II. Ho.plt�1 L A. P., .. 'T. Coi�II t,. 23 - 2° andar, "pt. 1 _.

RAS, eom moderno. m6todol i. Curso de eapeclaUüç1e ••I�' "o Rio de Janelrn
e . 3.002. -

diagnóltico•• tr.tamento. IS. N. T. Ex-lllterllil o .l[� Médico do Hospital de Caridade -::-::--::---,-----.---
SULPOSCOPIA _ HIST••O

-II
tente tle Ciruei_ ti. Pre' UlIla e da Maternidade Dr. Carlos'

DR. HENRIQUE PRISe{)
SALPINGOGRAJ'IA ,-- •• ':.1.- 0- Gulll!arleli ( ..Iti:.

.

'.

Corrêa I PARAISO .

LISIO BASAL Cona: Fohp. Sdlmldt, I. - DOENÇAS D.II S.NHOEAr - Mli:rICO
.. R.dtote.!!'aJ;ifll »GiI' ••da. e1Irtu- Fon. 1801 .

PARTOS - OPBRAQO.S O era
_ ._J

Eletroco_aalaçio .... Atai" Ultra I Atende em "or. marcai.. Con.: Rua Joio Pinto n. UI, nho�B.I �e�lil D�enld' de Se-

Violeta e Infr. Vef"l1eUt.. - Rei." - Rua .,tnllJ la.nior I da. 16,00 àa 18,00 hC"1iI Cura0 d
n c. o. .

altoa.

C0õ1lUlt6.lo: Ru. Tr.jano, n. 1'180
- Fone: !S�i 'I Pela manhã at.nd. dià: lIospit • de Sl!lsP�dlah!l&cio no

ID'andar _ .dif(eio do Kont.pio. '

. riamente no Bo.pita! d. iado
a. o. erv oru do •• -

Horjirio: Da. " ã. 11 "orillil - DR. YLMAR CORRIA

I
Caridad..

.

CS�rviço d P f • ri i.
Dr. :klJSSI. CLíli:ICA MÉmCA nesidência: Andr d)

o ro. a .:;::0

I8sBI 1� b 18 }oor•• -, Dr.. CONSULTAS dlll 10 - 111 lto-, lIf'ua: General Bittenconri n. Co�s�lta.· - Pela m.nai

..

,6.•••1411
ra..

1. Telefone: 2.691. Hospital de Caridade
ao

po!�kl:I8-��.1 Tram- Rua Tiradentti � -- Pone 111.1111'
-

DR NEWTON
A tarde da. 1630 iu .m diau·

,. -

DR
.

te no cOlllultório A .aua Nun••
.

. JOS:t TAVAF..JlS D'AVILA Mach�do 17 ;;Z.qulllll i. TIra·

DR. J'OLIO DOlI IRACEMI� CIRURGIA G:lRt..L -

dentes. Tel. 2766

VIEIRA MOL1I'STIAS NJ:RVO�AS :I Doença. de Senllora. - Procte-I Re�idencia, - na Pr8llii.ntc

Ki:DICO
'MENTAIS - CLHUCA G' ,BAL IOlrla:-- �letrlcidado HUtca CoutliJ.ho 4•.

lISPECIALISTA 11. OLHOS, , Dr, Sorv!co Nacional d", .!)OaD- ?

Consultórto: Rua Vitor I.i. CLINICA

OUVIDOS NARIZ li GARGANTA J
ça8 Mentall.

. eles n. %8 - Telefon.: 1107. OLH
.

do

r-RATA_iN'ro • OPiI ....O ,r3" Chefe do Ambulat (J;' HiCb- .

Consulta.: Dai li llora. em
OS - OUVIDOS·� M,UUZ

I •.
ne Mental I

dIante. li GARGANTA l?ormado p ... !. Faculd.de Mae!'

Intra-V.nlellao - NsblllUacl. - I Paiquiatr. do Uoc lul _
Residência: Fone, I.nl DO naol de �edicina Uni' cnidad. Clintca Gepal

Ultra-S",-. Colônia S.nt'An.
P Rua: Blumenau n. 71. .

DR. GUERREIRO DA J'ON8J:CA dó Brala Especialista em moléstias de Senho'ras, e viaa uriná-

('�rata•••te. :: 1�...1" ce. Convulaoterapia p.lo �l.tro- DOENÇAS DO APARlILHO DI. Chefe dI! �e,rviço d. OTOlU- RIO DB J.UUilIRO rias.

Allalo-retJlloa:.t!, 2. �ec.lta •• c�OQuo" �ardiasol. In.1t)in "ra- TGESTIVO - ULCERAS DO lIS-',�O do H08�Ital
T
de Flori.n·ópoU, Aperfeiçoamente .n. "Ca•• de

OCllloa.-II04er.e f '.,a.Ul.t. pIIl. Xa!arlOterapi&. Plico •.U.;J�:l. OMAGO.l DUOD.NO, .u.1I1l- L�Oue a CLI:t,ICA I!' APAR.- Saude Sio .iauel" Cura r:ldical das infecções áiud:as e cro:nicaa, do

i. 0,..&1.01.1:1•••1., ("'_'._
CONSULTAS: '·'.rçar ... �gj" .. GIA-DERMATOLOGIA :a CLI- TR

S MAIS MODIlIRNOS PARA Prof. Fernando PauJino aparelho aenI'to 1'" b
.

••. Elia. ')
.....� tu C:!". 16 à. 15 �orll_ 'llJC I NICA ,G.I:aAL ATA,MENT" das DOINNOÁS Interno por I "'1oa do Sunco

• -ur narIO em am· 08 os IJCXOS..
'

• (m.n'"i) [ DR JULIO PAUPI'l
da ESPECIALIDADJI de Cirur"'ia Doenças do aparelho D1'aesTI'vo' e do a' l�tem" JI'rv�"''''.

Borlrlo da. II à. 11 ,ae.ns e t R
•

A't G ih ldl ,.'
'Z Consulta. - p.la mm U Prof. Pedk'o do" J:::>u.r. H

..

I 10�
,

• U
•

II> ... .,..oe

da. 1" �. 18 "or..
ua n1 a ar a , .!lqn._� FILHO ao

....-I1 .0. t I
orarW .. as 12 e 21L is '6 '

v • •• d G I B'
. SPITAL ... a ag.o por : ano na "11'.t.r- ., •. 7a ,-

,

Connltórlo: - Ililll Vlior iI.l- • "enerll lttlncouri. .

.
. C

r.le. II _ )'on.III'fI. ,
.

;Rl!1S1D!lNClAl &lla BÓ'l,lt;'vilI, .
Ex i:nterno d.·ZO· enfermu1. A TARDE -- da•• a. • nidade - Jlseola" .

J .

onsultorIO: R. TIradentes, 12 -la, Alldár - Fo:a.:

!tu. _ )tua 810' ·/or•••1 _

131) TeJ.2901 e ServIco d. �astro-,nteroIOii'lno CONrSULTORlO
Prof. Otávio Roririiue. Lim. 3246-

lon. 'Ull·
da Santa Casa do Rio d;' 1.lIeiro CONS,TLTORIO - :a.a lo. I Interno por % "no ·do P nto I

•

. DR. ARMANDO V� (Prof. W. B�rardinelli). JILHEOS nO Z I Socorro I Resi\lencia: R. Lacerda Coutinho, IS'· � (Chácar�

DR. SAMUEL FONS.CA RIO DE AC'lSIS
Curso de neuroloria (Prof: .REE:IDENCIA ,. r.ltp. 8CII-1

OPERAÇCES Id.O Espanha) - Fone: 8248.

_,

oQ). ,'Austregesilo). mIdt nO n3 1'e1. 28611 CLINlCA DE ADULT '

.C!R-UBGIAO-DENTISTA Do. Servl_llOll de ClfDlea WUd11 Ex interno do no.pita� mater-
,___________ DOENÇAS D1I ":;I1NL'úR_\S

ClImca - Cirar&,ia -

Prota.,Ida
Álal.tencla Municipal. B,",- nidade V. Amaral. DR. ANTON!O MONIZ

CONSULTAS: �o BOlpital 6. �--""':.-'"-"'-�"p�""",,,,,,,,,,,,,,,-�-_-,,,,,-,,,,,,,,,"oi

Dentáril pltai de Carida.. DOENÇAS lN'flillNAII ,
Caridade diáriamente pela ma-

I .. .

..
�

Ralo. X • lafr.-Vu"....
_

CLiNICA II:tDICA DII CEI.A..N- Coração. E.têma,o, luta.dDO DE ARAGAO ,nhã. Dr. Cesar'Batalha da Silveira

Conault6r1o • :a.ai.beial :au OAS • ADULTOS ft�ado e vi.. biliar••. Jan., (I"� CmURGlA TRlIlUMA'!:OLDGlA I 5a.s 6a.s Sab. das 9 às 11 hor8�.

"ernando ••ela.to I. � Alu,i. - rio. c 6tero. Ortopedia 2· 3" 4· das 14 às 16 horas. ,
Cirurgião Dentista \

Tel.fone: 1111 COUlultórlo: Rua Nane. lIla- ConaultórlOf \71"-r "Ir.l.. Consultório: João Pinto, 111. no COl)sultório A Rua loio Pinto Clinica de Adultos e Crianças
Conllllta.: d•• 8,00 A. 11," eh.do,·7 - Con.. I�1I ••• 11 •• n. DIU 1� à. 17 diâriamlntil. nr, 16 (lo Hnilar). Raio X

• du a,oo AI 18 llora. 18 hora. .' Da. 16 àa 18 horu. MellO! &OS S'badúl Rfi;SIDlilNCiA: - R'. nlluu

.Exclu.lvawente eom\ Ilor. mar" lleaidêncla: Ru. Iar.cll.i Úaf- Residência: RII. Bocai... 10, Res: Bocaiuv. lU. Shutel 129 - Telef. 3.288

..... lh.rm;.;, I .- "one: .7&1 Fone: 1:4.18. Fone: I.'la. FlorianópoJi-s.
I

DR. ROMEU BASTOS
PIRES

í
i
I
i
1

, I
i
!

-------�-----'-_ ..

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

MARIO DE LARMO

CANTIÇÃO
MÉDICO

CLtNlCA DE CRIANÇAS
ADULTOS

-

Doenças Internas

CORAÇAO - FIG�\I)O -
ltINS - INTESTINOS
Tratam�nt() moderno da

SIHLIS
Consultório - Rua Victor

Meírel1es, 22.
SORARIO:

Das IS às 16 horas. '

Telefone: Conilultório

_,
DR. AN'l'ONIO BATISTA.

8.415 JUNIOR

Rsidência: Rua Joa6 "'do
CLINICA ��lli�liüDA D.

Vale Per�íra 158 - Praia I· Con.uH.. da. II áll 11 hOUI.

da Saudaue _ Coqueiros. 112�el, • :U!l'. Padre J(iCII.linlao.

XDVOGADOS
DR. JOst MEDEIROS,

VIEIRA
- ADVOGADO

Caixa Postal 160 - -Uaj.!
Sarita Catarina.1

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO-
RUI( Vitor lIeirelea, lIO.·

iON.I: 1.468 - ,Florian6po!iiJ

DR. VIDAL DUTRA FILHO
MÉDICO DE CRIANÇAS

Consultóri.o! Felipe Schmidt,
38 (das 14 as 17 horas)
Resi.dência: :Tenente Silveira,

130 (F"'ne ,Q165)

DR. ANTONIO 'Go.MIlS DEl
ALMEIDA
ADVOGADO

Eaeritório • R••idencia I
Av. Rercilio Lu., 11
Telelou: 1146.

DR. NEY PERRONE
MUND

DR. MARIO WEN
DHAUSEN

CLl�ICAMJ!:DICA D. ADULTOS
.

E CRIANÇAS
Consultório - Ru. Joio Pin

to, 10 - Te!. M. 769.
Consultai: Da.. 4 lI! • IlOT-l;
Residência: Rua .Ita".' 16-

nior, 46. Tal. 2.81%.

Dr. 1.auro Daura

Atende com Hora Marcada
Felipe Sc�midt 39 A Salas 3 e 4

Lavando com Sabã'O '

\?irgem ESfJeci.alidade
da Cla� IIIZIL INDUSIBIIL-JolnvUI8•. (marcaIreglltrada)

economiza-se tempo.:. e dinheiro -

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

._-_._----------_._---_._-------_:-_-------

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO
__

,.

Florianópolis, 13 de Setembro de 1955

Sociais
SONETO

ELIZABETH BARRET BROW�ING

Amo-te quando em largo, alto e profundo
Minh'alma alcança q�Jando, transportada,
Sente, alongando os olhos deste mundo,
Os fins do Ser, a Graça entressonhada.

Amo-te em cada dia, hora e segundo:
-

À luz do sol, na noite sossegada.
E é tão pura a paixão de que me inundo,
Quanto o pudor dos que não pedem nada.

Amo-te com o doer das velhas penas;
Com sorrisos, com lágrimas de prece,
E a fé de minha infância, ingênua e forte.

Amo-te até nas coisas mais pequenas.
Por tôda a vida. E, assim DeUs o quisesse,
Ainda mais te amarei depois da morte.

ANIVERSÁRIOS do sr. José Licinio Lopes
- sr. Arquimedes Mon

guilhot .

� sr. Nereu Pereira
FAZEM ANOS, HOJE:

............................---..�....�.....

OS AFAMADOS COLCHõES DE MóLA DIViINO
"GRANDE VENDA DE UTILIDADE DO L�R

Assim, constitue uma rara e valiósa oportunidade
fi aquisição neste mês; dos consagrados colchões de móla.
pois.....que o-desconto que -está sendo -concedido sobre os
preços de' tabela é de 10%. Igualmente, os demais arti
gos da linha de produção da Probel, tais como sofás
cama, poltronas e grupos estofados gozam do desconto de
10% Cumpre-nos, porém, salientar que estes descontos
pI'e�'tlecerão apenas no corrente mês, ,sem prorrogação.

PROLONGUE A V'IDA DI

SUA C·ANETA-TINTEIRO�I

sDlv-x
Tintas de qualidade in
ferior podem e s traga r
uma boa caneta .. ..Ê' acon
selhável ,usar sempre
Parker Quink. Somente
Quink contém soJv-;x:, que

.
elimina os sedimentos
prejudiciais, previne a

corrosão e mantém .. a sua

caneta limpa e livre para
o fluxo da tinta. Seis
lindas côres.

Pr.�o.: ,
I ""9"1: Cr$ "',00

31 O"�II': C�.$ ,��
. .....,.

Representantes' exclusivos paTa todo o ,BTIIJU

COSTA, PORTELA" CIA,

AV. Presidente Var.gas, ,43S-8.· anelar - Rio a, J'J7lel�o
SClnta C ..,,,,'.," - M��hado & 'CI. S ·À.' Coril'r�l. o À.......

Ru. S_I.�hh .. M ..,it,h., I - Flor."ni".1I1

.•..81.••p

. -ParliCiP'ação
Vict0r Schaefer e senhor.a participam aos parentes

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

DR. LAURO CALDEIRA DE ANORA:DA �

<

CIRURGIÃO-DENTISTA
CONSULTóRIO - Edifiéio Paternon - 20 andar

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

Di.ario da
'�e'rDpole

o, INC.fl:NIDO DO VOGUE
E O PROBLEMA nós

BOMBEIROS

(Alvarus de Oliveira)
A metrópole foi sacudida

no domingo .que não parecia
muito normal' dentro de um

mês' anormal íssimo, como ês
te agôsto de desgostos. Na
véspera Carmem Miran-
Carmen que morrera

no mesmo dia da outra
atriz de Hollywood, Suzan
Ball, Hollywood que per
dera dois outros artistas
em desastre de avião, 'Ro-

, berto Francis 'e Ann Russel.
O domingo ja vivera

anormal: - O Bonsucesso
derrotando o Botaf'ogo, O
Fluminense tropeçando com

o Olaria, o América com o

Canto do Rio, e o Vasco com'

a Portuguêsa ganhando a

dura,s penas.
E o cheiro de ancrmalidav

de se' consumou ao cair da
tarde. Irromp-eu paVOl'OSO

nua'l'emos

Preceito do Dia
MAIS VALE PREVENIR
Vacina anti-variólica que'

"pega" imuniza ou protege
o indivíduo contra a varió
la e o alastrim, mas a dura

ção da imunidade ainda não
é. bem conhecida. Na gran
de maioria dos casos é lon
ga, porém, muitas vêzes se

'tem mostrado curta.
Vacine-se periodicamen
teTsempre que estive
rem ocorrendo casos de
varíola ou alastrim.
SNES.

.
�

SI

Ela' também sabe o que quer

E"quem sebe». sabe'

•

!'lu ;::quere é o delícroso Tôddy; o :-Toddy
·leqítimo, que vem nesta lata hermeticamente

;fechada ., 'Com sua pequena chave para

'abri-la; o Toddy que .eu tomo sempre."
i fácil de compreender. Antes dela, seus'

. ,

pais ,já prceferi-am Toddy. Hoie .os ·filhos

tCJDIbVm exigem Toddy _

- o mais

.8(JUfO, o mais nutritivo e o mais

,!completo alimento. Toddy - que

:••-pr�tou no Brasil e no mundo
_....uma fónnula científica ce

·.zclusiva, que-tem forro-ado

oerações fortes, sadias.,

1D,.ugRte,·e v,igoroial.

roddy" ° allinento
d. con'lan�a para
't6d'a o .familla.·
ro'CI'dy • único.

tOddynlo tem nem

"ad.-t.r .''!Iilare.!

Toddy contém cdlcio, ferró, fosfatos, pro
teínas,

. carboidratos e vitaminas, cientifI
camente dosado5, para render q máximo
dà nutrição. E Toddy diz a ver·cjade.

•

j'
:

I.

•

UMA LATA DE TOnDY EM CASA I UMA FONfI'
PERMANENTE DE SAÚDE, ENERGIA I' PRAZER •

incêndio em·Copacabana, em
menino Raul Caldas - sr. Haroldo Eeltrani edifício de 14 andares inicí-

Filhó menina Marga..reth ado na Boite Vogue, quartel'
- sr, Adolfo Silveira de Maes Savas, filha do sr. general da "champanhota".

Souza, funcionário aposen- Estefa�o. Nicolau Savas e O fogo subiu célere as esca
tado do Tesouro do Estado de D. Zalda �aes �avas: das do edifício. E contam-se
- menina Helena, filha - srta. �e�·l. GUlma;'a.es I vitímas, entre elas um casal

do sr: Otávio A. Espirito B.o,l:n, funcionárta do Minis-
I da alta sociedade o [ornalís

Santo tér ío da Fazenda ta Raul Martins e o cantor
- sra, Maria Reis Dutra I' - sr. Armando Mirowski americano Warren"Hays, ci-'
- sta. Dalva Luz Mann � sr. Alvaro Flores tado como possível rival de
- sta. Arací Lopes, filha Professor Estadual, Frank Sinatra e que segui-

da para os Estados Unidos
dois dias depois7"Ficou ho

NA rns esperando socorro e as

escadas dos nossos bombei
O popular magazin "A Modelar" vem realísarrdo no l'OS não chegaram até o an

corrente mês, sua amplamente anunciada "Grande Ven- dar em que êle, bem queima
da de Utilidade do Lar" e cujo sucesso ultrapassou em do se desesperava e se joga-
'muito as melhores previsões. va pela janela a fora ...

Entre os ar figos incluidos nesta interessante venda, 'I'ôda esta pavorosa tragé-
destacam-se os colchões e travesseiros de móla DIVINO, dia que custou vidas precio
produtos da Fabrica Probel, os quais, pela sua alta qua- sas, trouxe à baila depois da

lilidade de perfeição técnica e confôrto, lograram alcan- casa arombada se põe - ca

çar a preferencia do publico em todos os recantos do deado - problema já velho

País.
: da reaparelhagem do nosso

Corpo de Bombeiros ..A pr.ín
,;ípio fora falta de licença de

importação. Era o .dólar l!u
categoria 5 etc .. Como se es

sa corporacãó mais querida
do carioca não f'ôsse de tan
ta utilidade pública. Entre
tanto o tempo passa, os dias
'ie sucedem e o Corpo de

,.•••••••••••••••••••••••••••••••, Bombeiros continua sem ter
.udo o que' precisa para a

sua missão árdua, numa ci
dade que cresce em todos os

sentidos, sobretudo para cí
'11:t.

Devido a isto uma emisso
ra bem noticiosa, cujos ser

viços devem ser elogiados e

cuja boa'vontade precisa ser

.evidenciada, lançou a idéia
de subscrição_p.ública para
o reaparelhamento do Corpo
de Bombeiros. O povo acor

reu logo à .iniciativa, pro
vando mais uma vez o pa
triotismo e sobretudo a con

fiança que deposita nos nós
sos homens do fogo. Mas o

problema é mais complexo
do que parece a prlncipio.
Não precisaria talvez desse
movimento, mas de outras
)roviden.cias básicas. Conti-

v
�

Cong,ress_o,' Na'cional' � dos JorDalis,tas �,'-

, .

BXQreSSIJa:S80dacão aos convencionais
RIO, 10 (v. A.) - Na ses-' tesa dos direitos de jornais c aurora que desponta - sau

são de instalação do 6° Con- .dos jornalistas, ,sejam eles ternos as novas energias -,
'iresso Nacional de Jornalis- grandes ou pequenos, ramo- raudemos 03 novos tempos,
tas, o sr. Herbert Moses, pre- 30S ou trabalhadores de equí- la certeza de que o sol de
sidente da Associação Brasi- pe - em seu nome é que vo: 1.0SS0S fIlhos será sempre a

leíra de Imprensa e presi- mvío a todos o meu abraço luz da liberdade, aquecendo
dente de honra do certame riais comovido e mais erno- ') arroio d o nosso povo para •.

que se inaugurou em Belo cíonante, o abraço de uma novas conquistas no campo
Horizonte, pronunciou o se� entidade que vive preocupa- da ciência, da técnica, elo ft

guinte discurso: da em defender os soberanos primoramento cultural e mo-

"Senhor Presidente, meus direitos da opinião, e a mo- ral e do aperfeiçoamento 111:1-

'caros colegas. Senhores, co- ção de homem de cabelos en- t'eriaI. )

mo aprecio estes instantes branquecidos no cumprimen- Vivi no século das maiores
em que meus pulmões respi.- to das ordens que lhe dão há transformações da história
ram o santo ar da liberdade perto de vinte e cinco 'anos humana. E a minha confian
desta Minas Gerais. Posso, os profissi:mais da impren,B. ça ne3ta terra reside na con"!
reafirmar perante a consci- deste país e até, do cOntinen- paração entre o meu Brasil
ência que o· sacrificio .

dos te". de menino e o meu Brasil de
martires desta terra serviu E ao finalizar, afirmou o ancião, que é, contra todos riS.

para legar ao futuro uma na- presidente da AB!: "saude-I negativistas; cada dia melhor
ção sem lugar para o _despo- mos, jornalistas do Brasil, n, e mais evoluido".
tismo

Senhores, permiti que mi

nhas pala'vras sejam de de

safogo e de alegria por ver,

malgrado todas 'as procelas,
por cima de todas

tempesta-Ides, vencendo as vaidades, as
ambições e os despeitos, aqui

NAS,CIMENTO
reunida a nossa classe, os

.,profissionaiS de imprensa do
O lar do nosso pre'zado Brasil, para, deliberar cada

conterrâneo sr.' Ernani Ca-
um com sua personalidade e

misão de' Avila, e de sua '

suas opiniões e todos em de-
exma. esposa 'd. Zilma Vi-

fesa do direto comum e indi
eira de, Àvila, foi enriquec vidual, de diz�zr alto o que

-

cido no dia 10 do corrente,
pensa e de não ser nunca 0-

em Lajes, onde atualmente brigado à coação ou em face
residem, cem o nascimento

da ameaça".de uma robusta e encanta- Mais adiante, depois de e-
dora menina que na pia ba- 'xaltar a liberdade de impren
tismal recebeu o nome de

sa, o sr. Herbert Moses con
Ely Mára. tinúa: "E em nome-desta As-
Á galante Ely Mara e aos sociação Brasileira de 1m_

venturQsos genitor'es, as fe-
prensa _ intransigente na

licitações de O ESTADO defesa da compreensão mú
tua, da solidariedade e da

confraternização profiSSional
como intransigente é na de-

•

-AVISO
DR. MOENICH

Oomunica aos seus dis
tintos clientes que estárâ
ausente até fins do corrente
mês.

lmiriuto
com

KOLYNOS
lhe dá

POR ORILDO
_ ( 46 ) ........c.

CHARADAS SINCOPADAS
"Operaçãoa) Houve um "engano" na

aritmética" .

b) Acabou-se a �'Briga" no

CHARADA AUXILIAR
NA. Apetite violento

---- MÁ. Ramada
---- NA Banheira

NA. Planta gramícea
NA. Planta gramícea

CONCEITO: Ave da família dos fringilídeos .

ANAGRAMAS: Em que cidades nordestinas nasce-

-3-2-
-3-2- e�sa protecão�

contra as cárie&'

eS!::8 sensaeão extra

de frescor :-
."

"Caminho"

ram:

ELIO . ARI PAN ABUA .MIRO.
Soluções deste no prOXlmo número

Soluções do número anterior (45)
CHARAD�S SINCOPADAS: a) caco�ca; B) retrato
CHARADAS SINCOPADAS: a) cosa-ca; B) retrato
refo
AUXILIAR: V.otório
QUEBRA A CABEÇA: Rosa (margarida, líliã,
cravo).

- agora também
em tamanhos GIGAr'lTi • FAMíLIA

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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-No Programa:

o Atlético per�eu a li�erança, mas :�;t;t;;Termlnos empatado por 1 xl o choque da 'sabatina entre o "Tigre" e o Figueirense Na t a r d e de _domingo o
As 5 _ 7,30 _ 9 horas.

Paula Ramos obteve comoda vitória sôbre o Bocaiuva: 5 x 2 , ��'�::.:ã��N�ias�' De-
Não conseguiu o Atlético Aos 19 minutos o .Piguei- Fraca a renda: pouco Prossegue o jôgo, Paulo' ticos petardos do herculeo

suas aptidões reais. bra PAGET - ,Clifton
conservar-se ao lado do 'ense estabeleceu o empate. mais de quatro mil cruzei- perde=uma oportunidade ca- extrema direita. Nessa fa- WEBB em :

,

A' Iid d C D h d d .

d P I R b
A arbitragem, confiada

A lV,r.ARCHA TRIUNFAL-vai na I erança o, am- t ac eco li. esquer a, ou ·se- ros, beceando por. -cima o arco se o au a amos o teve J.1"\.
- ao sr. Gerson Demar-ia es-

peonato, mas saiu satisfeito 'a do seu setor, atirou alto, GOLEADA NA TARDE DE desguarnecido,' pois LeIo mais três gols, um dos quais teve. boa.. falhando tão so-
cam o empate frente ao Fi- endo Carlito em habil ca- DOMINGO viu-se atrapalhado na [o- injustamente anulado pelo

- - \ men te na an ulacão do . golgneirense, pois atingiu o ieçada. endereçado a pelota Na domingueira não se gada. árbitro. Marcaram os dois -

, de Pitola que foi legítimo.
seu "desideratum" manten- io fundo do arco de Soncini registrou o tão esperado Aos 43 minutos o Bocaiu- tentos Sombra e Pitola, aos

As duas equipes estive-do-se invicto. 'i', lue no lance t-eve a impru- equilíbrio de forças, d-r vez va consegue .. tirar o zéro do 14 e 31 minutos respectiva- ram assim constituidas :O prélio disputado na sa- ;lência de .avançar demasia- que a equipe do Bocaiuva, marcador por "intermédio mente. No último minuto
,

. PAULA RAMOS - LeIobatina póde. ser considerado do indo ao encontro do mag- fracassando completamente, de Armando que recebeu em obteve o Bocaíuva o seu se- N E a M"
como um dos. melhores do rifico "center-forward"gau- ficou à mercê do Paula Ra- boas condições de Jair. gundo gol' por intermédio Verl'�. e r

sJmo; Wa�rl'eco,, . a eno e' ·aey· I son
campeonato, quer pelo equi- .ho. Estupendo o gol do em- mos que, melhor organiza- 'I'erminôu o período in i- do mesmo Armando, com um ,.

'
.

'

líbrio ou pela ardorostdade iate. do e com todas as suas pe- cial com o Paulá Ramos violentíssimo "tiro" dá

es-,
Sombra, Ney, Pitola e Hér-

com que os lifigantes se Em seguida Betinho per-' ças trabalhando com a pre- vencendo por' três tentos a quarda, Fin&:l _: Paula, R!':- re�aÓCAIUVA _ Luiz, BOI}-lançaram - à luta. Houve, de uma ocasião preciosa cisão de um relógio, ponde um. mos 5 x Bocaiuva 2. - Ch';: R B
'

mesmo; instantes dramátí- rtirando muito alto e mais' alcançar a vitória, tran- Na etapa complementar _ "I'odos . no vencedor con-
ga e mes; omeu, rau-

,< lio e Waldemiro; Arrnan do,
cos, isto no final da peleja, .dlante o árbitro vê perfei- quilamente, marcando cinco os boquenses começam ata- tríbuiram para a yitória,

. Mariano, Paulo, Biscoito e
quando a cidadela tricolor, .amente E'rico vibrar' um tentos contra dois do auri- cando mais, porém desorga- sendo. injustiça, apontar-se Jair.
diante da pressão alvl-ne-} ionta-pé em Victor e não o celeste. nizados, sendo' o, ul1lco'a um elemento fraco. Os que
gra foi salva por Gazuza e ixpulsa do gramado, adver-} Não gostamos da partida ameaçar diminuir a dife- mais se salientaram foram

Prefiminar : Terminou
- . .

Ih sem vencedor a pugna entreOsní, quando já O� glorlOso indo-o sómente, o que irr-ita que apresentou fa as a rença o ponta Armando, jus- o goleiro LeIo, o zagueiro '

- -

os· e,squadrões suplentes :Soncini se aehavaibat ido. t assistência contrária a granel, havendo entretanto tamente o mais fraco da Nery, o médio Valério e o

O resultado igual não sa- ais atitudes. fases emocionantes e um fase inicial. Por três vezes dianteiro Sombra.
2x2.

-
. Randa: Fraco o movimen-tisfez o Figueirense. O "Fu- No segundo half-time o pouco dfe "suspense". LeIo teve que se empregar' Ninguém no. vencido con-

. , . .

b
- to financeiro do prélio :racão" queria a vltória a "igueirense mostrou-se mais O "onze'" oquense nao a fundo; defendendo magis- seguiu

.

convencer. Todos '

todo custo, pois achava que igressivo, mas o Atlético reeditou sua atuação ante- tralmente seu arco de at;ltên- atuaram mll'ito aquem das
Cr$ 3.480100.

��:b�7i�:Çã�ss��se�b��:�ces� ;��� :t:l::�d:ar:am�:�s��� ����_equoanq��a���o�-oa������
----

.

Campeo'nato'so frente ao .Guaraní que 'ias vezes. E'rico estendeu daré. Esteve bisonho o es- O Fluminense, derrofando o Flamen-
/

.

lhe roubou dois pontinhos I Carlito e este num

sem-1qUadrão
da Marinha, com

-go, lscleu O Vasco 'de Amadorespreciosos. Qaí o máximo iulo arrematou no canto todos os seus valores pe-

empenho dos comandados endo Soncini realizado a

I
cando pela falta de entusias-

OS. RESULTADOS DA RODADAde Carlito. Mas a turma do -nelhor defesa da tarde. O mo e entendimento. As au- O
' b' "f .

dCapitão Mendonça estava 'inal do embate, ;�mo já sências de Guido, Nenem e _

.

ar I ro suspen e
em condições de resistir lissemos aCÍI�a foi dr�mã- Rodrigues "infiuiram gran- O inv�ct� Vasco da G�ma 'I go �bateu o Canto do RIO. .

leôninamente e assim conse- .ico. Por duas vezes a cida- demente no decrescimo de consequru Isolar-se na lide- No JOgO entre os pequenos o jogo Vendaval
giu manter até o final o leIa rtricQlor foi salva, produção do quadro. r�nça do Campeonato Ca-l clubes Portugue�a x Bo�-. ,

marcador es\abelecido' �a :uando seu goleiro já- se en- O Paula Ramos não deí-' n.�ca de Futebol, .graças �o su.?es�o_ e �ad.urell�a x S�o X Tamandaré porfase suplementar. 'I'odavia entrava vencido. Foram au- xou escapar nenhuma opor-
triunfo do Plumínense so-, Cristóvão registraram dOIS '

'não se póde negar que os ares das proesas Osní e Ca- tunidade. Aproveitou-as te;-' bre o Fla�engo por 2 x 1 e
I
empates d,e.2 x 2. ,.1 falfa de garantiascomandados de Cavallazzi .uza, o primeiro enviando a das conseguindo fazer' ba- ao seu tr:unfo embOl:a b�a- No prox:mo dom��g__p 0, "

. . 1,
tivessem contado com a orneI' um pelotaço de Car- lançar as ·tedes centrárias balhóso sobre"'�'_01arla p'Or certame tera p_:'ossegUlmen-! O Campeonato Arríadoris
"chance"... -..,. . 7' ito e o seg'undo cabeceo�l por' �eis �ezes, tendo o árb�- 3 x,:: 9' Bangu derrotou o to, s;n�o atraçao d� rod-ad.� I' ta �rOSSeg�l!u ",,,,·quinta-fe.ira

O cotejo transcorreu .re- �vitando a emtrada da pelo- tI'O 1l1vahdado um gol legl- Amenca por. 3 x 2 e pelo o classlco Vasco t FlumI e sabado ult�mos, a nOIte,
• pleto de jogadas bruscas, a quando o arco tricolor timo obtido por Pitola. mesmo resultado o Botafo- nense, no Maracana.

i
sendo -os sê'guintes os rE;!-

�!O d::�e��,d�â�cos�ra��c:J�: �;��sv�:·�:i::. a sua. iituaçãQ ta;�:a::odO���O .�Og::Ui;: OenIa I' SanIa Ipo Io o' I-a
J :��!��OS das partidas dispu�

principalmente por -Julinho A pugna chega ,ao final orientada por Waldir Ma- N 5a feira Posta! Tefegrá-
que entende que ponta-pés e ;om o marcador acus�nldo fra verá ainda muitos e sen- fico 5 x Alvim Barbosa 1 e

truques devem ser permiti- Im tento para cada bando. sacionais triunfos. Tudo de- DI: -[ris 2 x Flamengo O.
'

dos.
.

Pelo trabalho eficIente, pende da harmonia' e espí.� ARTHUR ANT.ONIO· MENEGOTTO Sábado Treze de Maio 4
Tudo isto com a conpla- Ltacando, defendendo e ar- dto de "luta dos seus rapa- Rua: Tiradentes, D.O 20 x Austria 1 e Vendaval 1 x

cência do árbitro Lauro 'ematando, o meia Lauro zes. FLORIANÓPOLIS Tamandal'é 1. Este último
Santos que costuma adver- nerece figurar desta vez A peleja começou com não terminou, tendo 0 árbi-
til' os jogadores quatro ou :omo o melhor' dos· vinte-e- ataques' de ambos os lados tro Tabalipa 're,solvido sús- As 7 - 9 horas.
cinco ou mais ··vezes sem lois rapazes. Foi um ele- sem nenhum perigo para ·as pender a realização do. se- "Sessão Das�Moças'"
mandá-los para' fóra do :nento técnico e ardoroso duas cidadelas. O jogo de- gundo tempo alegando faItâ, Jcan PETERS - David

c..ampo. Na tarde de sAbado rue deu muitas dores de senvolveu-se no meio do de garantias. Ao que nos WAYNE em:

er:rou muito e em nenhum !abeça aos torcedores alvi-. campo, monótono e desinte- infqrmou o sr. Julio Cesa- CAVALGADA DE
momento justificou sua pre- legros e exigiu da defesa ressante. rino da Rosa, presidente do

'

PAIXõES

sença no gramado, -à frente �ontrária o máximo empe- Aos 13 minutos, numa in- Departamento de Futebol, TechnicolOl::
de um prélio de envergadu- lho. Giovani foi outro que vestida aos seus, Mariano os 45 minutos restantes se-

.

Preços: 1,00, 1,00, 3,50.
ra como foi o encontro Atlé- Jesincurpbiu às mil maravi- fulmina, dando oportunida- do disputados hoje á {loite No Programa:
tico "versus" Figu.eirense.llhas a su� fu�ção de. ele- de a LeIo para pr�tica� bri- com início às 20 horas. I Atu·a!. Atlantida. Nac: .

Go�tamos da, lInha de .,mento de hgaç.ao. POSSUI um i lh�nte defesa. MelO mll1uto Censura até 14 anos.

frente do tricolor que atuou' futebol vistoso o ex-defen-I após surge o gol inicial de
com gr_ande .desembaraço, sol' do Imbituba. Cavallazzi i autoria de Wilson, o qual,

I VOr-Ce" sab,l-a quetendo em Lauro <) seu ele- excelente, representa . um magnificamente colocado •••
,

mento mais em evidência. perigo até mesmo p.ara as shootou e' marcou. Aos 15
Para deter a ofensiva �tle- melhores'. retaguardas. Vi- minu!os reali.z� ? clube da Iticana retaguarda alvl-ne- tor e DIlney esforçados. "estrela sohtana" novo e

gra teve de "usar e abusar Nerêu fraco.' Osni magnífi- poderoso ataque e Pitolaldo jogo bruto. Assim é vi- co, o mesmo se dizendo de consegue' elevar o marcador.
mos e lamentamos, Laui:(), Soncini e' Teodoro. Sebas� Aos 22 minutos na extre
Giovani e Cavallazzi serem tião e Cazuza com altos e ma esquerda Romeu comete
atir'ados ao solo. por diver- baixos.

�

foul em ReiTera, punindo o

sas vezes. Ao final do pri- No Figueirense Carlito é árbitro a falta. Bate Her

m�iro. tempo Trilha e Gio- ainda o seu principal valor. rera que atira. alto e Som
vani desentenderam-se qua- Jogou como sempre, reve- bra na corrida salta e ca

si chegai'am às vias de

fa-Ilando-se
técnico' e lutador, beceia para o fundo das re

to. Vimos perfeitamente o apesar de bem marcado. des, ampliando a diferença:
zagueiro do alvi-preto fe- Norton firme no arco. Os 3xO. Foi o tento mais bonito
char os punhos ameaçado-' zag�iros r Tr,ilha e Walmor da tarde.
ramente, numa' atitude que I excelente, principalmente
fere os princípios da dis� êste que póde ser conside

?iplina esporti�a. Aliá_li! o: ra?o um dos .melhores �ar
Jovem e categorIzado "back" i ca'dores da CIdade. AnIbal
é dado a essas cenas, o que irreco,nhecíve!. Jt!linho e

lamentamos profundamen-
I Laudares regulares. Alemão

te. - \
. I fraco. Betinho e E'rico- es-

OS GOLS forçados.' Pacheco bom.
Cavallazzi, aos 5 minutos" Os quadros furmar,am as-

numa trama inteligente com' sim:
a cooperação. cem por cento I ATLÉTICO' - Soncini;
do extrema Victor envolveu Teodoro e Cazuza; Osní,
completamente a retaguarda Nerêu e ,Sebastião; Vitor,
alvi-negra, pro'!>iciando a Giovani, Cavallazzi, Lauro e

Lauro encontrar' o caminho
I

Dilney.
das redes com um chute" FIGUEIRENSE - Nor-

;. ,. .

conservou-se· inVicto
•

ESPECIALIZADA EM ARTIGOS DENTAIUOS
Estoque permanente dt! todos e quaisquer artii�oR

concernentes ao ramo

EQUIPOS, CADEIRAS E MOTOR.ES �EVONI te-

mos para pronta entrega
.

Aceitamos encomendas de PLACAS E",J.\>lALTADAS I
para diversos fins '. ,

ATENÇÃO; Aten(,iemos os senhores DentIstas e

P·l'otético.s do Inte�'ior pelo Serviço de REE.:\'IBOLSO
AÉREO e POS'l'AL

Dastaque o cupom abaixo' remetendo, para: Real Aéro
vias - Rua Conselheil'o Mafra, (\ Florianópolis, (! candi
date-se a uma passagem de ida e volta às famosas Cata
ratas de Foz do Iguaçu. ,

violentíssimo.
Logo depois, manobrando

inteligentemente, Garlito
deu a E'rico que se encon

trava impedido, não tendo
dificuldade em marcar. O
gol foi bem anulado pelo
"bandeirinha" Gerson De
maria que chamou a atenção
do juiz para a posição ir
regulaJ;' do jogador .no gra-
'mado.

Nome: : "
.' .

Endereço: .- , .

,A nova agência da Real Aerovias em Florianópolis. fica-
f-á localizada a:

.

. Rua: � ..
"

nO .

E-difícib ....................••.... "; .

Qual, o último "slogam" da Real Aerovias? .

•••••••••••••••• "0 •••••••••••••••••••••••••• , ••••••••

,CINE S}\O JOSE
As 3 - 8 horas.

Na Téla Panorâmica
Vicente CE'LESTINO

Gilda de ABREU em:

O EBRIO

"
-

Technicolor
_ No Programa:
Esporte Na' Téla. Nac.

Pre'ços: 1,50,' 2,00; 3,50.
Censura até 5 anos.

As - 8 horas.
Jennifer

-

JONES - Lau-
rence OLIVIER em:

PERDIÇÃO POR AMOR
No Programa :

Repor-ser Na Téla. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.
Censura até 14 anos.

As - 8 horas.
"Sessão Das Mocas"

Robert WAGNER - De-
bra PAGET Clifton
WEBB em:

A MARCHA TRIUNFAL
'I'echnicolor

No Programa:
Esporte Na Téla. Nac.
Preços: 1,50; 2,00, 3,50.
Censura até 14· anos.

As - 8 horas.
Pall! MUNI em:

O HOMEM QUE O ivIUNDO
ESQUECEU

No Progl:ama:
Notici�s da Semana. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.

, Censura até 18 anos.

I V//! \i/ "

t.:'
-ft - 1. 198 f

��'J
..�.rJ/A"''''-''''''''..-''-.. '' -

-_-_-.(',.,..-.-_.._-....,....- ._-..,....._.:Q..._-..._.ra_._-_-...,."-. .,....t/i......

, .1Participação /
"

Viuva' Carmem Roffmann Nahas participa aoS

parentes e pessôas de suas relações o contrato de casa
mento de seu Who Juárez Artur; com a senhorita Walld
ria: Pamplona.

João Otavio 'Pamplona e senhora participam aos pa
rentes e pessôas de suas relações o contrato de casa

Artur

;.1 -

Walkiria- e Juarez Artur
Noivos

Palhoça 6-9-955.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianópoli_s, 13 de Setembro de 1955
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PASSADO

Qu�do Wenceslau Braz era Q Presidente de 27 -mi
lhões de brasileiros .. , e pelas estradas ti cidades do

,

país trafegavam apenas pouco mais de uma ce..tésima
parte dos veicuos motoriz -dos que o Brasil tem boje."
êstes homens ingressara n na Essa Standard do Brasil.
Hoje, a soma de s eu t rabalho repre-enta mais de 320 anos �

de experiência na dístrinuiç 50 de produtos de petróleo.
Incentivados pela Companhí a e estimulados pela

certeza de que estão contribuindo para o progresso do
Brasil, êstes 8 funcionários vêm há 40 anos trabaínan-?"
do para Você,

'Somente uma experiência acumulada de tantos anos

de trabalho poderia movimentar um complexo sistema
de abastecimento de produtos de petróleo, que tem de
suprir as exigências de uma nação em march.,a. como
o Brasil dos dias de hoje.

E essa garantia a�sum� outro significado quando
êsses veteranos são tntegr sntes de uma experiente
equipe de :3,,�45 funcionários Essa dentre os quais'
mais de 1.000 exercem suas atividades há mais de 10
anos n03 vários setores do sistema abastecedor que
constitui a Organização Essa no Brasil

13 DE SETEMBRO
A data de hoje recorda-nos que:
em 1565, faleceu Guilherme' Fa rel, o Evangelista
da Suíça F'rancêsa, nascido em Gap Delphinado,
em 1489;

� em 1598, -í'aleceu Filippe II de Castella ;
.

em 1711, a Ilha das Cobras foi ocupada por '5DO
f'rancêaes comandados pelo Cavaleiro de Goyon;
em 1802, nasceu no Porto das Caixas, Joaquim
José Rodriguês Torres, ilustre político com o no

me de' Vis�onde de 'I'aporaí, vindo a falecer no

Rio de Janeiro em 8 de Janeiro de 1872;
em 1811, em Larangeiras, pouco distante de La
guna, 'Santa Catarina, nasceu Jesuino 'Lamego
Costa, Barão da Laguna, vindo a falecer em 16
de fevereiro de 1886, depois de prestar relevan
tes serviços ao Brasil;
em 1827, travou-sê combate, à noite, na altura
das Alcatrazes, entre o brigue Pampeiro (16 bo
cas de fogo, Comandante Pedro Ferrelra de Oli
veira) e a escuna-corsário triunfo Argentino (10
horas de fogo, comandante Villard). Este cor

sário, armado em Buenos Aires, era tripulado
por fran.�e$es, Depois de vivo combate, fugiu a

remos favorecido pela cerração;
- em 1932, noticiava a "United Press" que o sr,

Júlio Prestes, presidente eleito do Brasil, em

1930, teria ido a Buenos Aires a fim de acompa
nhar mais de perto o movimento revolucionário
de 'São Paulo, com o qual se declarava solidá
rio;

•

, Iem 1932, o "mahatma" Grandhi comunicava ao go- "

verr:o inglês sua intenção de suicidar-se, - caso Jnão fossem libertadas as populações hindus.
André Nilo Tadasco

Má mais de 40 anos ·êles

COISAS QUE UMA

DONA DE CASA ..

DETESTA:

Esso contribui pata o progresso do Brasil

•

"

..

•

/

, .

Mo rio' Romos Torr•• II. 1".110
Dspt,O Relações Públicas .. R$éiF,

,

trabalham para Você

,

Joaquim Mario Lcurcnçc
Depósito Cooçcs
Pôr'o Alegre

Dionysio M' ....Iinho
Df!p:Ssito

Ilho do Govornodor , Rio

Balbinc Voz da Silva
DepSsifo

Ilho do GovornQdor ' Ri.

/

•

[sclarecimontos �a Petro�r·ás
ria e a cHreelio.da Petrobrás, dente importancia maior dó
Esses oficiais, pelo simples' que ele tem - já que se tra

fato de haverem, �ooperado; ta de=pretensões de carát�r Ina fase de eonstrncão do em-I pessoal, apresentadas a pu- Mas tendo sido semeado (o grão de mostarda) cres
'1reendimento,,' entenderam: plico sob a capa de interesse ce : e faz-se a maior de tôdas as hortaliças, e cria granque deveriam' ocupar postos I nacional - e que mais -se, la- des ramos, de tal maneira que as aves dos céus podem
de chefia ná refinaria, na mental' é que os grupos de 'aninhar-se debaixo da sua sombra. (Marcos 4:32). Ler
�':ase de operação, isto é de- I oficiais, contrastando com fi Marcos 4:30-34.
pois do início do, seu funcio-I valiosa coopera?ão, q�e seu� I FOI EM 1899 q.ue um missionário chegou a Cuba,
namento, em abril deste ano, 'colegas das fOIças armadas, procedente de Carolina do Norte, na esperança de esta
:Ião poderia a Superinten- ! irmanados com técnicos ci-' belecer um colégio, mas com receio de que não encontra
dencia daquela unidade da! vis, vem oferecendo as varias ria receptividade para tal empreendimento. No entanto
Petrobrás, sem grave risco

I
unidades da Petrobrás, se te- a fé que alimentava no profundo de seu coração, deu-lhe

nara a segurança da renna- "nna prestado a dar alento à -ân imo e certeza de que a sua obra havia de desenvolver:'ia, ceder àquelas preten-: impatrlotica campanha .de
I

se como .um grão de mostarda caído em terra rértíl."
_

.

iões, uma vez que a resPOl1-j desc�edito alimen�áda pelos I Em 1900 êle inaugurou o colégio com'quatorze alu
sabilidade pelo funcionamen oposítores da leí 2004, sob nos e um professor. Aquêle número tão pequeno cresceu
to. du�a re�inari�' de pet:o.; 1 cu�os ,fun�amentos a ,petr�; : e, hoje o colégio possui �lais d,e,�il alunos, um_ desenvoll�o exige .rormação

es,pecI,a-,�ras e hOJe uma realIdade. vld,o cor�o docente, e aJnda, fI,haJ,s .por t�da a parte na-
lízada e longa experiencia, -. • quele pais. Os sonhos do missionarro estão se tornando
que não se ad.quire dUran!e,' AOIVersirlos l'�a�dade na vida de homens e mulheres de uma grande
os trabalhos de construçao CAP EDIWAL OBERG ,naçao., ,de suas atividades, que obe-, ,.,.._

.

h
' , Êste é, realmente, um grande milagre da fé, Que se-, , .11anSCOrre oJe o a111-

"

'

,decem a técnicas flagrante-. "

t li d C gurança temos quando sentimos que, em Cristo que nos
mente diversas, Ofereceram-

I

Ev_edl:sarlIOOnba a

ICldo EO, �tP. 'fortalece podemos remover montanhas I .

.

1wa erg, o xercI o " '

se entretanto àqueles oficiais
Nacional, atualmente per-I .-

postos condignos na refina- O R A ç Ã O
ria e assegurou-se-lhes apro-

tencendo ao ISO R I e que I
,

'

,

.

até ha pouco servia no Q G '. ,
'veítamento gradativo na ehe

d ID/- sst C it I I'Pai Celeste, nos te louvamos por teu poder e gran-, a o nes a apl a .
. .ría do Departamento, a pro- I D t d d I d '.' deza Agradecemos-te o auxilio em nosso trabalho e a- o a o e e eva o esplll- • �porcao que fossem comple- .

t ilit
'

dí ti t
,

I
forca que nos emprestas. AUmenta a nossa fê" Rogamos-.

\, o mi I ar o IS in o anlver- •

.

.

tando seu estagio nos seto- " t!' it b lst te em nome do teu FIlho, que nos ensinou a orar, dizen-- sanan e e---mUl o anqUls o s-e: ,

• '. •res, de cooperaçao. Inconfor-
ío d f d do: "PaI nosso que estas nos ceus

-

Amem."'A no selO, as orças arma as,I'
' , ,

I n�ados, �orem,_ 'Com a eq�a- pelo qual ver-se-á cercado,
mme dehberaçao da superm- I de carinhosas manifesta- I PENSAMENTO PARA O DIA

I tende��ia da refinaria, aque- ! ções de apreço., IIles mIlitares entraram em

I, O ESTADO formula os "A fé sem obras é morta." Tiago 2 :17,
sua maioria a praticar atos

melhores votos de felicida- Irde lamentável indisciplina, d
.

Enna Gonzales Munos' ,(Cuba.)
t

es.
gue acabaram por acarre ar

_
"

sua dÍspensa e consequente Vê passar hoje seus 15 -------------------- �

reversão às respectivas cor- anos de idade, a gentil se- ,porações, As ácusações dos ,nhorinha Mariza Sardá e

referidos oficiai$ já foram ob Amorim, aplicada alun� do
jeto de cuidadosa investi�a- Colégio Coração de Jesus e

cão não só de parte da dir.:- diléta filha do Sr, Egidio
ção' çia Petrobrás como do Amorim e D.· Alaide Sardá
proprio governo, não se ten- Amorim.
,do confirmado nenhuma das À Mariza, enviamos os

irregularidades apontadas, nossos votos de perenes fe
Sem desejar atribuir ao inci- licidades.

ruo, 9 (V. A.)- .; A respeite
da denuncia' feita' por um

grupo de oficiais do Exército
e da Marinha, que trabalha
vam na refinaria Presidente

dernardes, em Cubatão, Es
cado de São Paulo, de que
ali não estavam sendo postos
-m prática processos adequa
dos para o pleno funciona
mento da refinaria, a Petro
'rrás enviou à imprensa a se

,?;uinte nota: /

"Não constitui novidade a

"denuncia à nação" sobre

supostas irregularidades na

admínístração da refinaria
Presidente Bernardes, em

Cubatão, formulada por um

grupo de oficiais dispensados
daquela unidade da Petro
brás, em maio último, 'por
comprovada indisciplina,
Trata-se de mais uma eta

pa da campanha de descré
dito que esse reduzido grupo
de descontentes vem; desde
então, movendo contra a ad

mínlstraçâo daquela refina-

Iii

J Maior capacidade de a5piração,
Mais fácil de limpar-se e Luz
vermelha indica,ndo quando
está ligado;' fintado com es'

malte creme especiat-Ílão risca.

Rua

CARLOS HOEPECKE SIA.
Sec,. de Maq. e Eletricinade
Felipe Schmidt -- Tels. 3Ó39/2300 -�.

. ,,�I'

ParticipaçãO I
,

ERNANI,CAMISÃO DE AVILA '

. e

ZILMA VIEIRA DE ÁVILA
participam aos pa-rentes e pessôas de suas relações

'o nascimento de m'àis uma garotinha, que na pia batis- '

lhal receberú o nome de Rly Mara, ocol;rido em Lajes, em
10 de Setembro de 1955. I

ICom ii Biblía "a Mão'
"

TERÇA-FEIRA, 13 DE SETEMBRO

, ,

eOf. J'
--------------------------------------,----------

CURSO "SANCTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E' ':ÇAQUIGRAFIA
PROF. UGIA DOS SANCTOS SARAUA

atende aos interessados diàriamente das 9 às 12 e das
14 às 18 horas >'

ENDKREÇOj'; Ru�
-

Feliciano Nunes Pires, 13 -

Tel. 3113.
j ,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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o ES'rADO
--�------------------�

J!�EIm!TOI�"!"iO�O e'::mi- ;�E !:?o D�4". :�iO da�e p� �di � DE�ITolDA-:!:' �m= *fS�lfRISn�41&. VARA _:_ FEITOS DA nio da União e por editais VARA - FEITOS DA FA- cais de 30 dias os ínteres- PRIMEIRA VARA DA CO- sofr-ido pela perda da fi-

FAZENDA PUBLICA DA de 30 dias os interessados lENDA DA COMARCA DE sados incertos; todos para MARCA DE FPOLIS. iha e derivado da privação
COMARCA DE' FLORIA- incertos, todos para acom- FLOíhANóPOLIS

_ acompanharem os termos da EDITAL DE CITAÇÃO do auxílio pecuniário que
NóPOLIS panharem, os termos da

.

presente ação de usocapião, COM O PRAZO DE, 30 dêle recebia. P. - 70 -

presente ação de usocapião, EDITAL DE CITAÇÃO depois da terminação do DIAS que, tratando-se de emprê-:
por meio da qual deverá ser COM O PRAZO DE TRIN- prazo dos editais, nos ter- O Doutor Adão Ber- sa que explora o serviço de

reconhecido' e declarado o TA (30) DIAS mos do art. n? 455 do Códi- nardes, Juiz de Direito transporte de .passageiros é

dominio da Suplicante sobre EDITAL go de Processo Civil, por da la. Vara da Cornar- de, ser aplicado na espécie,
o aludido terreno, ficando meio da qual deverá ser re- ca de Florianópolis, Es- o Decreto n. 2.681, de 7- de

citados, ainda, para no pra- O Doutor MANOEL BAR- conhecido e declarado o do- tado de Santa Catarina, dezembro de 1912. P. _ 80

O Doutor MANOEL BAR- ia legal apresentarem con- B08A DE LACER'PA, Juiz minio do' Suplicante sôbre na f�rma da lei. etc., - que, a obrigação do Su- ,

BOSA DE LACERDA, Juiz testacão e para seguirem a de Direito da 4a. Vara os aludidos terrenos, f ícan- FAZ SABER a todos plicado de reparar o mal

de Direito da 4a. Vara _;_ causa até .final sentença, Feitos da Fazenda Publica, do citados, ainda, para no quantos o presente edital está' previsto' nos arts. 91,
Feitos da Fazenda Pública sob as penas da lei. Ba-se da Comarca de Floriànópo- prazo legal apresentarem virem ou dêle conhecimento digo, arts. 159 e 1521, inciso
da Comarca de Florianópo- i presente o valor de dois tis, Capital do Estado de contestação e para seguirem, tiverem que, por parte de III do Código Civil e ao se-
lis, Capital 'do Estado de mil 'e cem cruzeiros Santa Catarina, na forma da a causa até final sentença, JOÃO ORESTES BOA- plicante . cabe, evideütemen-
Santa Catartna, na forma (2.100,00) para o fim de iei, etc. 30b as penas da lei. Da-se VENTURA - PEREIRA, lhe te, a reparação do prejuízo
da lei, etc. determinação da alçada.. FAZ saber aos que o pre-' a presente o valor de Cr$ .. foi dirigida a petição de que realmente sofreu com

FAZ saber aos que o pre- Protesta-se provar o alega- sente edital de citação com 2.100,00 para o fim de de- .eôr seguinte: - Exmo. Sr. L perda do sustento que lhe
serite edital de citação com do com cs depoimentos pes- :) prazo 'de trinta dias virem, terminação da alçada. Pro- 01'. Juiz de Direito da Pri- dava a vítima, subsidiando
o prazo de trinta dias virem, soais de interessados, tes- ou dêle conhecimento tive- testa-se provar o alegado .neiru Vara. JOÃO ,ORES- lhe os alimentos. Nestas
ou dêle conhecimento tive- �e�u�as, documentos e vis- rem, que, por parte de JOão com' os depoimentos pes- rES BOAVENTURA PE- condições, com o incluso in
rem que, por parte de ROSA corra. D. e A. esta, P. De- Gualberto Soares, nos autos soais de interessados, de REIHA, brasileiro, casado, ,luérito comprobatório do

GONÇALVES FARIA, nos Ierimento .. Florianópolis, 25 de usocapíão, que requereu testemunhas e vistorias. D. [ardiueiro, residente no sub- ilegado, requér a citação da
autos de usocapião, que re- d-e maio de 1955. (Assinado) perante este Juizo, me foi e A. esta, P. Deferimento distrito do Estreito, à rua Suplicada na pessôa de seu

quereu perante este Juizo, Francisco de Assis. Assis- :iirigida a petição do teor Florianópolis, 6 de maio de Caramurú s /n, nesta Capi- proprfetário, dàu,do-Ihe-ci
me foi dírlgida .a petição do - tente' Judiciario. RóI de seguin te: Exmo. Sr. Dr. 1955 (Assinado) Fra-ncisco cal, por seu assistente, ju- ,�ncia:\ companhia Segura
têor seguinte i, Exmo. Sr. Dr. I'eatemúnrras : 1) Venceslau Juiz de Direito da 4a. Vara de Assis. Rol de testemu- Jiciário abaixo-assinado, re- .íora Atalaia Companhia de

Dr. "oos- tantl-noJuiz de Direito da 4a. Vara Kurcezski, operario, casado, Ia Capital. João Gualberto nhas: 1) Domingos' Gonçal- quer a citação da empreza 3eguros Gerais,- a fim de �
desta Capital, Rosa Gonçal- res ident e nesta Capital, 2) Soares, brasileiro, casado, ves Pereira, funcionário AUTO VIAÇÃO BRASIL _lue, no prazo legal, venha

Dves Faria, brasileira, viu- fosé Malaquias, operario, funcionário publico estadu- public i, viuvo, residente no zom sede nesta Capital à rua .esponder aos têrmos da imatos
va, doméstica, domiciliada casado, residente nesta Ca- II aposentado, domícílíado Rio Vermelho 2) Cipriano 7 de Setembro, na pessôa ação, até final, devendo ser MÉDICO CIRURGI:AO
e residente nesta Capital, pital. Em dida petição foi e residente no lugar Rio Manoel da Silveira, comer- de seu proprietário, \ Sr. �ondenado a indenizar - ao 'Doenças de Senhoras
por seu assistente judiciario proferido o teôr seguinte: Vermelho, distrito de In- ciante, casado, residente no ZELINDRO ZAPPEL1NI, ;ullUcant� a importância Partos _ Operações _ Vias
abaixo-assinado e cónforme A. a conclusão: Fpolis, 27/ gleses do Rio Vermelho, nes- distrito de Ingleses do Rio atualmente residindo em que fôr liquidada na execu- Urinárias
�l'ocuração inclusa, vem, 5/1955 (Assinado) Manoel ta Capital e Comarca, por Vermelho. 3) Manoel Car- Curitiba à rua 24 de Maio cão, custas e honorários de Curso de aperfeiçoamento
perante V. Excia. expor e 3arbosa de Lacerda. Subin- "eu assistente judiciario doso, lavrador, casado, re- .1. 26, Apto. n. 1, para onde 'Ldvogado, na base de 20%. e longa prática nos Hospitais
requerer o seguinte: 1°,,_ do os autos a conclusão re- abaixo assinado, vem, pe- sidente no distrito de Ingle- 3e-l'equer a expedição de Dando à presente o valor de de Buenos Aires
Ha 'mais de trinta anos, por :ebeu o seguinte despacho: rante V. Excia., expor e re- ses, do Rio Vermelho. Em t}recatól'ia para, "post cita- .íois mil e cem cruzeiros, pa- CONSULTO'RIO: Rua 'Fe-
si .e por seus antecessores, designe-se o Sr. Escrivão querer o seguinte: 1) Há dita petição foi proferido o tioriem", falar aos, têrmos ta fim -de determinação da lipe Schmidt, 111'. 18 (sobra-
possue a suplicante como lia e he-ra para a justifica- mais de trinta anos, pOl� si teôr seguinte: A. conclu- la presente ação de rito dr- alcada e protestando provar do). _ FONE 3512,
seu, na rua Lajes na 11, ção cientes as partes. Fpolis, a por seus antecessores, pos- são Fpolis, 10/5/55. (As- dlnário (Arts. �9_l e seguiu- o alegado mediante o depoi- HORA'RIO: das 15 ás 18
nesta Capital sem qualquer '30/5/55. (Assinado) Manoel 'olue o suplicante, como seu, sinado) Manoel Lacerda. .es do Código 'de Processo mente pessoal da Suplicada, horas..
interrupção e sem qualquer Barbosa de Lacerda. Sen- ao lugar Rio Vermelho, dís- Subindo os autos a conclu- .Iví l), na qUDI. e sendo ne- testemunhas, vistoria, arbí

oposição, um terreno com tença.' Vistos, etc. Julgo trito ele, Ingleses do Rio são recebeu o seguinte des- .essário : P. - 10 - que no .rameutos, P., deferimentos.
trinta e seis metros, (36m) Dor sentença e justificação Vermelho, sem qualquer ín- 'pacho : Designe-se o Sr. Es- lia 13 de janeiro do ano F'lorianópclis, 8 de janeiro
de frente, com sessenta e 3e' fls. e fls., em que é re- terrupção , e ,sem qualquer erivão, dia, e hora para a t). .p. a filha do Suplicante Je 1955. (Ass.) Francisco
quatro de fundos" e o' que se querent e Rosa Golçalves oposição, duas areas de ter- justificação cientes as par- ,:-JANCI MARIA PEREIRA, :le Assis, Assistente Judi
achar entre os marcos das Faria , afim de .que produza ra com as seguintes con- tes interessadas e o Dr. Pro- ,�om trinta (30) anos de ida- iiário. Em a dita petição foi

I extremas, com as 'seguintes )S seus devidos e legais 'frontações: a), A prtmeíra, motor Publico. Fpolis, 18! Je, viajava no ônibus n. 5, H'ofer.i do o seguinte des
confrontações: Frente na 3feitos, Expeça-se mandado com a area de setenta e 5/1955. (Assinado) ,Manoel le propriedade da Suplica-

.

1acho: _ A. Como requer,
rua Lajes;' Fundos com ter- de citação aos confina.ntes um mil seiscentos e trin- Barbosa de Lacerda. Sen- Ja, que f.az o percurso Flo- 3xpedindo-se a competente
ras de João RobertoJ San- do imóvel em qj1estão, bem ta e dois metros quadra- 'tença. Vistos etc. Julgo poio da�ópólis. - Lajes. P. -, �al:ta precatória. Fpolis.,
ford; extremando pelo Sul ;omo ao Diretor do Serviço dos (71.632m2) faz frente, sentença a· justificação de �o - Q,ié, cêrca de onze ho- �10/1/�,5 (Ass.) Waldemiro
com Alexandra de Almeida :10 Patrimonio 'da 'União e J.O Oeste, nas verten�es dOl Jls. e fI�. em, qui é, l'eque-I ras, quan�o o aludido ôni- dasca_es� PETIÇÃO:
e pelo Norte com quem de :0 Dr. 4a .._Promotor ,Públio' ".morro,; fundo,. a Leste, no, �ente Je,lão Guall)el: g,,' Soa- [bus transitava pelo luga.!' Exmo. Sr. Dr. Juiz de,' Di
direito for. 20 - Que, 'no ;0, ná quali�ade de rl'lpre- -Travessão Geral; 'ao Sul' res, afim de,que lií'�du,za: os denominado Rio Adaga, dis- reito' da Primeira V'ara.
referido terreno, que- tem a ,entantr! do MJnistério Pu- �om terras .(Ile propriedade ,,'eus devidqs e -loê'gl;l,lfl.--,�f&i-_ trito de Catuil'a, mUlílicipio DIZ JOÃO ,ORESTES 'BOA
área ,de dots mil _seiscentos blico e 'da Fazenda do Esta- do, Suplicante e ao Norte tos., Expeça:'s'e manaado de_ de Bom Retiro, em uma cur- VENTURA PEREIRA, por
e doze metros quàdrados do, para todos contestarem _;om dibis de Cipriano Sa- citação aos confinantes do -

,va da estrada enc'ontrou-se ,eu, assistente ,judIciário
(�.612ni�) mais ou menos, ) pedido, requerendo no lJino Nunes; b) A segunda, imove}. em questao, bem co- 'com um caminhão de carga, lbaixo-assinado, nos -autos cho: - J. ,como requer.
se ,acha edificada uma ca- prazo da lei. Outrossim, ci- �om dez mil quinhentos e mo o Servi�o do Patrimonio de propriedade do ,sr. Ma- da açãp ordinária de seguro 1-9-55. (-Ass.) Adão Bernar
zinha de madeira, coberta :em-se, por edital com o 3essenta métros quadrados. da União e ao Dr. 4a. Pro- ,noel Felício Pereira, resi- que promove contra a em- des. O presente j:)dital será
de telhas e com diversos prazo de trinta (30) dias, ,10.560 m2), tem seis me- motQr Publico, na qualida,de dente em São Pedro de AI- orêsa AUTO VIAÇÃO.BRA- fixado no lugar de costume

compartimentos, um poço )s interessados incertos, ci. tros de frente que os faz no de representante do Minis- cântara, município de São SIL, que tendo requer4do a e publicado na forJha da lei
construido por seu marido, !;ação essa que ,peverá ser rravessão do Oeste e fundos tério PublicQ e dfl. Fazenda José. P. - 30 - que, dêsse citação do R" ZELIJ'l'PRO e seu prazo que corI:erá da

Tomaz Farias, alem de feita na conformidade com 110 Travessão do Leste, COll- do Estádo, pa..là.,�,�odos con- encontro resultou a morte ZAPPELINI, por: precató- primeirá'\ publicação, consi
plantações feitas pelo casal. ) art. nO 455 § 1° do 'CódigE> frontando de um lado, onde testarem o p,edtaóL�:uér'eÍldo, instantânea de Nanci Maria rias expedidas ',para Curi- derar-se-á transcorrido as-

,

3° - Mas, embora possuin- de Processe CiviL Custas mede,mil setecentos e ses- no prazo da lei. Oütrossim, Pereira, filha do Suplican- tiba Esta-do do Paraná e sim que decorram os trinta
do o imóvel em questão, lfinal Florianópolis, 18 de senta metros (1.760m) com citem-se por edital com o te, que, iajando no tercei- Lajes, nêste Estado, e ten- d,ias fixados e assim per--
mansa e pacificamente ct'lm. julho de 1955. (Assinado) Ide herdoiros de Adolfo João prazo de trinta dias (30) os 1'0 banco, em um momento do conhecimento de que, o feita a citação. Dado e pas
o "animus" de dono, por Man'Üel Barbosa de Lacerda. Coelho, ao Norte; e do .ôu- interessados incertos, cita- de irreflexão, após ter tro- mesmo se encontra em lugar sado ne'sta cidade de Flo
mais de trinta anos, não Jui-z, de Direito da 4a. Vara. c1'.o, ao Sul, com herdeIros ção essa que deverá ser fei- cad.o �de lugar com uma incerto e não sabido, vem, rianópQlis, aos dois dias do

tem a Suplicante qualquer E, para que, chegue ao C9- -de Moysés Mauricio da Sil- ta na conformidade com o sua companheira, dado o mui respeitosamente, reque- mês de setembro do ano d_e
titulo formal, dai pretender 'lhecimento de todos, man- veira. 2) Mas, embora as art'- 455, § lado Código de seu estado de saúde profun- rér a V. Excia. a citação por mil novecentos e cincoenta e

legitimar a sua posse, nos :lóu expedir o presente que possJ,lindo, mansa e pacifi- Processl) Civil. Custas afi- damente abalado, colocou a edital, nos têrmos do art. cinco. Eu, (Ass.) Hygino
TêmlOs do art. 550 do Códi- ':lerá fixado no lugar de cos,- camente, com animo de do- nal. Florianópolis, 18 de cabeça para fora da janela 177, inciso I, do Có.digo de Luiz GQnzag[!, Escrivão, o

go Civil. Para dito fim re- eume e publicado na forma no, par mais de .trinta anos, ,julho de 1955 (Assinado) a fim de vomitar. P. - 40 - Processo Civil. Nêstes têr-: subscreví. .(Ass.) A?ã? Ber-,

quer a designação de dia, e :.la lei. Dado e passado nes- não tem o Suphcante q�al- IManoel Barbosa de Lacerda. que, não ::lispondo o veículo mos, P. deferimento. Flo-" �arde.s, JUIZ de Dnelto da

hora, e lugar para a justi- �a cidade de Florianópolis, quer titulo formal, dai pre- Juiz de Direito da 4a. Vara. do equipam!)nto indispen- rianópolis, .31 de agosto de la. Vara.

ficação
.

exigida pelo art,. lOS vinte e dois dias do mês tender leg:itimar a sua pos� E, para que chegu� ao co- sávei.s para atender' seus i955. (Ass.) Francisco de I Confere com o original.
455, do Código de Processo de julho do ano de mil no- se, nos termos do art. 550 do nhecimento de todos, man- passagefros, nessas emer- Assis, Assistente Judiciário. I Hygino Luiz Gonzaga
Civil, na qual deverão ser I vecentos e cincoenta e cin- Código Civil. Para dito fim dou expedir o presente que gências, a vítima, inadver- Em a dita petiç.ão foi pro-

I Escrivão do Cível da la.

inquiridas as testemunhas, co. Eu, VINICIUS GON- requer a designação do dia, será afixado no lugar de tidamente, foi obrigada a ferido o seguinte despa- Vara.
do rol abaixo. Requer, ou-' ZAGA, Escrivão, o subscre- hora. e lugar para a justifi- c�stume publicado na for- fazer uso da janela e dada
trossim, depois de feita a ví (Assinado) Manoel Bar- cação exigida pelo art. 455 ma da lei. Dado e passado a estre.iteza da estrada e

justificação a citação pes- bosa de Lacerda, Juiz de do Código de Processo Ci- �nesta cidade de Florianó-Inuma curva, récebeu contra
soal dos mencionados con- Direito da 4a. Vara. vil, na qual deverão ser in- polis, aos vinte e dois dias a sua cabeça a gabine do ca-

frontantes, residente nas Confére -com o original quiridas as testemunhas do do mês de ,julho de mil 110ve- minhão que vinha em, seu-
vizinhànças do imovel, bem I O Escrivão '01 abaixo, que comparece-: centos e cinquenta e cinco. tido contrário, ocasiorÍàndo-
como o representante do Mi- Vinicius Gonzaga rão independentemente de Eu, Vinicius Gonzaga, Es- lhe morte instantânea. P. __

intimação. Requer, outr,()s- Cl'lvao, o subscreví. (As- 50 - que, evidentemente
sim, dépois de feita a justi- sinado) Manoel Barbosa de havia Um contrato de trans'

ficação, a citação pessoal Lacerda; Juiz de Direito da porte estabelecido com a

das mencionados confron-' 4a. Vai.'a. Suplicada e como passageira
tantes, residentes nas vi-, / tinha o direito de ser levada
zinhancas do imóvel, bem Confere com o original incólume ao seu destino.
como � representante do O Escrivão, P. 60 - que, o Suplican-
Ministério Publico e o Do- Vinicius Gonzaga te, têm direito à reparação,

EDITAL DE CITAÇÃO
CÓM O PRAZO DE TRIN

TA (30) DIAS
EDITAL

,

O 'Centro de Irradiação
Mental "Amor e Luz" realiza
sessões Esotéricas, todas as se-

_

gundas feiras, às 20,30 à rua

Conselheiro Mafra, 33 � 20
andar.
\ ENTRADA FRANCA

CASA }iISC.LANIA tU.lt'••

b1J\dora d_ IUdJ_ ILC.A.

Vitor. Valval...
- D1aeeta.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS

SERVIDORES DO ESTADO

37-l0-lIl

"SINDICATO DOS CONTABILISTAS
. DE FlORIANÚPOllS"
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, convoco os senhores associados do
SINDICATO DOS CONTABILISTAS

-

DE FLORIANó

POLIS, em pleno goze' de seus' direitos paTa a Assembléia
G,eral Extraordinária, a se realizar no ,dia 12 do corrente;
às 20 horas', à Rua TTajano, 12 - 10 andar � sala nO 8,
nesta Capital, com a seguinte ordem do dia.

única - "Escolha de membros da representação à
Assembléia NacionaJ' que se realizará no

Rio de Janeiro, dia 27 dêste mês, para
apreciar e deliberar sôbre as re\lúncias de
membros efetivos e suplentes do Conselho
Federal de Contabilidade".,
João Momm ,I- Presidente

em 8 de setembro de 1.955

'EDITAL
CONCURSOS �ARA AUXILIAR DE ESCRITURÁRIO, ES ..

CRITURÁRIO, GUARDA-LIVROS, QFICIAL ADMINISTRA
TIVO E CONTADOR

Faço público, para conhecimento dos interessados, que
estarão abertas, no períOdO de 15 de setembro a 15 de ou

tubro do corrente ano as inscrições para os Concursos dR

Auxiliar de Escriturária, Escriturário, Guarda-Livros, Ofi

cial Administrativo e Contador, nesta Capital, à Praça Pe-

Automovel-Vende-se·
,

FORD-TAUNU� modêlo ,1951 em estado de novo.

Preço deJocasião. Tratar à rua Aracy Vaz Callado n. 242,
BaiRro de Fátima - Estreito. •

'

Endereço Telegráftc'J
Santldra ,e Transpol1a

-4-

São PIlll10 - r<\nltal - F.I�,

Endereço Tf'I!'IlTátlco'

B.andrade e l\'lI,nspolla
-O;-

,

...11-,'" Dtoftt,-:ul. L· ••d.. ".
\

CUBITIU -r'UCAA....... �IIO$E.IIR4*i-'·

reira e Oliveira "'; n. . .. ,.

2. Para inscrever-sé, deverá o candidato: a) compro
var a qualidade de brasileiro; b) comprovar a idade maior

de 18 e menor de 40 anos; c) comprovar a quitação' com o

servico militar para o candidato do sexO masculino; j)
•

I

apresentar duas fotografias 3x4; e) pagar a taxa de "",.

Cr$ 100,00 para cadà um' dos três primeiros e Cr$ 150,00

para cada um dos demais referidos; f) preencher uma fi_
cha apropriada, forne�ida no local da inscrição; g) juntar,
no ato da inscrição, atestado de bons anteceàentes, apre
sentar carteira, profissional expedida pelo Conselho Regio
nal de Cont\1bilidade, devidamente atualizada, para as car

reiras de Guarda-Livros e Contador.
3. As vagas nesta Agência e os, vencimentos iniciais

das carreiras serão os seguintes:
Vag'as 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 CrS 3,520,00
1 Contador Cr$ 4,580,00
4. O concurso é de caráter regional e os candidatos

êoncorrerão somente às vagas qije ocorrerem no órgãos :0-
cais em referêncià. Pleiteando nomeacão em outro órgao,
se deferido o pedido, ocuparão o últi�o lugar na classifi-
cacão.

I
-

5, Nesta AgênCia serão dadas aos interessados todaS
as inform�ções necessárias.

I Agência de IPASE em Florianópolis.
I

- SYI:iVIO ,DA R0,GHA· LIMA; Delegado,

" .
txuresso Elorianópolis Ltda�

,�-�"
�ransporfe _de carg,ãS em geral entre

FtORI�NOP.()LI�, CURITIBA E, SÃO PAULO.
()Oll VIAGENS DIRtTAS J: PEBMA ITE�S EM CARROS 1"80PI&l08

tlATBlZ: 'FLOBfANc)POLlS
Escrlt6no:

Rua fadfe Roma 50 - Te!:,eo
Deposito:

Rua Conselheiro Matra n, lllfl

I'ones: 2534,-:2.535
Caixa PostZLI. 435

End. Telegráfico:
8andrade e Tran:spol1s

-o-

fILIA .... : CURITIBa FIU"-I,: �&O PAULO

Visconde do Rio Branco

(Q32/'11)

Avenlda do IlJItado 18ee/78

l'elexone 123'

(A,loela ot. &10 d. Janeiro • em Belo Bortloot. com tráre&,o m..tuo .Ü
,

I'. r ã'J:iaprhla d. TtaD.port�",1Ij-1I1n•• Ger.la'S/A.) �,......,,"""""'

; .. _',." .:. ,,�' .

------------__�����r_�

/
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B,rUbaDI�S instalacões em Trl!ldade, Praia dos I'Dolo'ses, Rio V,ermelbo'8 Ilacorobi
;'

Sábado, a.calava,na �a. A- randa.Rarnos, deputado Braz 'Ramos, deputado Antônio- professora Osvaldina Cabral deu provas eloquentes do seu
uança SOCIal Trabalhista Joaquim Alves, prefeito Os- Gomes de Almeida, dr. Dib I Gomes e dr. Dib Cherern. reconhecimento e de sua
iniciou suas atividades ele mar Cunha e senhora, depu- Cherem, sr. Saul Lessa e Em Rio Vermelho o povc gratidão.'
fim de semana, ao instalar tado Antônio A, lmeida e ou- sr. Américo Teixeira, recebeu acaloradamente a-

,

O Comité Feminino daqu»,
o Comité Feminino no sub- tros conhecidos próceres po-

'

queles que alí foram para Ia localidade conta com rúài.,
"' NA INAUGURAÇÃO do Palácio das secretartas fa-

distrito da 'trindade, -soleni- Iiticos do Partido 'I'raba lhis- Ontem, na Praia dos In- publicidade dos dignos can- de cem integrantes tocias dis-

lou em primeiro lugar o sr. Secretário 'da Viação. Discurso
dade que' contou com a pre- ta Brasileiro e do Partido g leses, a caravana da Al ian- .íídatos do Partido Social De- postas a um trabalho esta-

I
,.,

1 íd d di' di sença da exma. sra, Beatriz Social Democrático. ça Social Trabalhista deu mocrátíco e do PartídoTra- fante
norma, próprio a so em a e, e e ogio ao empreen imen-

P R R ti
.• n ,que, por certo, sel;á

t t d iustí torí I d lda= l ",' amos, exma. sra. u 1 O Comité Femín ino da mais uma dernonstracão de balhísta Brasileiro. Espetá-
o e ao seu au ar, como e JUs Iça. Au orrc a es e convia-" .• -' premiado com o triunfo de 3

dos, apolíticos e adeptos da oposição que ouviram êsse dis- Hoepcke da Silva, exma, sra. Trindade é presidido pela pujança e entusiasmo. A cuia de rara vibração cívica. de outubro da Aliança Social

curso oficial, não se sentiram mal e puderam aplaudi-lo.
Alice Fausto ,Gallotti, exma. sra. Maria Pereira Simas e reunião politica contou com Finalmente em Itacorobí Trabalhista.
sra, Deputado""José de Mi- c,anta com mais de cem in- a participação de centenas e deu-se o "clímax" do memo-

Em segundo lugar falou o dr. José da,Costa Moellmann, ., Ouviu-se, na ocasião, a pa-

em nome da firma construtora. Desrespeitando os convida-
-

tegrantes, as quais se dispu- centenas de adeptos da A- rável trabalho que vem ence- lavra da prof. Olga Brasil da

dos, numa atitude que causou viva, repulsa, e orador me- SOBRE UMA NOTA zerarrí a pugnar na Trindade liança Social Trabalhista, tando o Departamento Femi- Luz, sra. Maria de Lourdes

teu-se na política para perder-se em propaganda da can- pelo quarteto da vitória: os quais aclamaram, com nino Antonieta de Barros em Aquino, Deputado Gomes
-

de

dídatura Jorge Lacerda. Melhor fora, que ela firma, ao em POLICIAL Juscelino, Jango, Gallotti e ardor fora do comum, os 0- nosso município. Almeida, sr. Jobel Sampaio

vez do engenheiro tivesse falado' o prático. Inteligente e ca- Esteve em nossa redação, o Miranda Ramos. radares que lá estiveram. 'o povo, que 'tantos "beneti- Cardoso, dr. Armando Valé-

paz, teria evitado a gafe e o ridículo. Mais do que isso: te- sr, Viriodomar Silva, que veiu Entre os oradores 110ta- A vibração que se verificou cios tem recebido da admí- rio de Assis, srta. Maria Li

ria evitado que grande parte dos ouvintes deixasse a nova dizer que a nota dada por es- mos a sra. Maria 'de Lourdes em Inglêses é uma prova so- nístração do sr, O s mal ma, sita. Áurea Sarelá e dr.

construção com a certeza de que 03 elogios sem cabimento te jornal, não era a expres- Aquino, 'srta. Olga Brasil, berba de que lá teremos uma junha, Prefeito ela Capital, Dib Cherem.

na ocasião aó sr. Lacerda provinham do interêsse do ora- são da verdade. sr. Jobel Sampaio Cardoso, vitória estrondosa. Falaram, E assim, de bairro em bair.,

dor. Cabia, com mais propriedade ao dr. José da Costa Ante esta reclamação, vol- dr. Armando Valéria de As- na ocasião, a professora 01- t».••� �- _-,. ..-..�_.
1'0, ele distrito em distrito, a

Moellmann explicar por que o prédio se inaugurava antes támos à Delegacia de Polícia sis, sr. Reduzino Farias, sra. ga Brasil da Luz, o sr; J0- CONCURSO' Caravana da Aliança Social

de mobilado, sem teletone, etc. etc. Seria de boa praxe )ara conferirmos a citada Dilza Lauríndo, dr. Gastão bel Sampaio Cardoso, o ve- No próximo dia 15 do cor- Trabalhista vai camírihando

anunciar quanto custara. O sócio engenheiro preferiu a fi- nota, e lá constatamos que Assis, dr. Rubens de Arruda reador Antônio Apostolo, a rente serão abertas as inseri- invicta e grandiosa, passan-.
la dos bajuladores do candidato, esperando vê-lo eleito existe de fato outra nota, da- _ _,.._,. ....,.._ ......,..."........................................................

;õe,s de auxiliar de escrítu- do por percalços e por difi-

para que se lembre do discurso e continui com o uso de fa- da posteriormente a primei- O NOVO DIRETOR DO' DEPARTAME'NTO
rárío, 9ficial admtnístratívo, culdades, pois, conta com a'

zer palácíos sem concorrência pública, em contratos que ra que é do seguinte teor: :;uarda-livros e contador, solidariedade de todos os

estipulem a percentagem dos lucros, mas não estimem nem
- "Antenor Augusto da para os serviços do Instituto bons florianópolítanos que

o orçamentoda obra! Marmelau:>en, numa palavra! Marme- Silva, residente a rua dr'l RECREATIVO DO SINDICATO DOS EM- je Assistência dos Servidores querem mudar, mudar para

lausen que explica, por exemplo, aquele tardio encaixota- Carlos Corrêa, s/n., queixou- do Estado, na séde de sua melhor, elegendo Gallotti e

mente do palácio! Essa a dolorosa impressão causada pelo';e na Delegacia de que a sua I PREGADOS NO COMÉRCIO =Dlegacia desta Capital, no Miranda Ramos, Juscelino e

erro de não falar, na ocasião, o sócio prático! residencia foi invadida pelo Edífíçío IPASE. João Goulart.

* POR FALAR e� Inauguração não é só êsse palácio ceu visinho Viriodomar Silva, I
Eleito, por unanimidade, dinamismo do Sr. Paulo Mal-

que foi inauguradõ e não funciona. A Maternidade Carmela tendo este insultado sua es- em reunião do Sindic'ato dos ty, além das Srtas. Julita sa-I-Dutra, há muito inaugurada, ainda está fechada. Fechada posa e Invadido sua casa e, Empregados do Comércio de lum, Nadir Lourdes de Sou-

EXTRANU E'
'

continua a maioria dos postos de saúde inaugurados nos iíl- ameaçado matá-la e que por! Florianópolis, ocupará o alto za, Henriqueta Menezes; se- M RARIOS-MENSAlISTAS
tí t P ? P

. -

t este motivo, a mesma deu I cargo de Diretor do Departa- nhoras Dalila GarcI'a Brito.
unos empos. 01' que. orque essas mauguraçoes em sen-

Itidó apenas eleitoreiro. Visam a iludir o povo antes do pleito. um desmaio; tendo o queixo- menta Recreativo daquela 3- T�re�inha Kowal�ky, AlacÍir Apostila dos Títulos - Não cumprida
,,', PARA a reportagem sensacional, que hoje transcre- so de chamar o dr. Fal'aco gremiação de classe o nosso Silveira, Ruth SIlva e S1's,

vemos do Jornal de Araranguá, chamamos a atenção dos para socorrê-la". ,estimado conterrâneo - sr. João Trilha, José Ouríques, d t
. ""

d l
·

nossos leitores. Nela 'estão doís documentos estarrecedores, Esta é a primeira nota, Eduardo Rosa. - Jorge Leonel de Paula, Aní- e ermlnaçoes e el

um, provando a, participação de proceres udenistas na ver- conforme copiámos do livro Escolha justamente acer- bal Purificação, Osmar Gon- RIO, (V. A.) - O deputa- mesmo prazo, os títulos aos

ganhosa fraude eleitoral de Turvo; outro, do candidato à de ocorrencias policiais, pu- tada, pois s:- Sia., realmente, calves, Dr. Gustavo Zimmer, do Rogê Ferreira encamí- que não os possuíssem.

vice-gov'ernança do Estado, pedindo a um funcionário que
blicada em nossa edição an:' possui as qualidades que o Célio Brito, Mário José Sar- nhou à Mesa requerimento O requerimento

não cumpra o seu dever e protele para depois de 3 de ou- terior, sem omitir uma vir- cargo está a exigir. torato, Luiz Gonzaga Lame- solicitando informações ao O requerimento do repre-

tubro qualquer solução extrema. Essa solução extrema seria gulina siquer. Mas já na se- Sua participação em todos go e Gerson de Maria. Poder ,Executivo, Pl,"esidência sentante pauUstã, sr. Roge

a cobrança do que a empreza do candidato está a dev,er a gunda nota, aposta mais a- os movimentos sociais de A nova Diretoria promove- da República, através elo Ferreira, indaga: sôbre o se-

um InstitUto, incluídà na divida a parte que foi descontada oaixo, diz tudo mais ou me- nossa cidade, suas idéias é rá, no pi'oxlmo dia,24, no DASP, sôbre a execução do guinte:
.

,

do salário dos operários! Enquanto isso o sr. Lacerda, nos
nos como a primeira, somen- suas brilhantes iniciativas, Clube Doze de Agôsto, por disposto no art, 5°, da Lei n. "1) _:_ A providência d�-

seus comicios, atáca deabridamente os Institutos._ te que ali se acha declarado credenciam-no, definitiva- gentileza do mesmo em,ceder 2.284, de 9 de Agôsto de 1954. terminada ])elo art. 5° da Lei

':' NA CÉLEBRE manifestação ao sr. Governado{, pelo que o sr. Viriodomar Silva, mente, à posição que, honro- seus salões, um monumental A referida lei regulou a es- n. 2,284, de 9 de Agôsto de

povo apelidada de trote dos calouros, foram exibidas cente- não invadiu a residencia do samente, vem oferecer-lhe Q BINGO-DANÇANTE, pró.-, tabilidade do pessoai extra- 1954 já, foi integralmente

nas de cartazes com dizeres alusivos às obras realizadas pelo 31'.' Anten�r Silva e sim che- Sindicato
_

dos Empregados construção da Igreja de São ,numerário-mensalista da U- cuil1prida?

sr. Bornhausen. Como já comentamos, mais da metade gou-se ate a porta da casa, do Comércio, de Florianópo- Judas Thadeu. nião e das Autarquias, en- :n - Em caso de resposta

dessas obras, bem cOlltadinhas, são alheias; postos de sui- I
quando �meaçou a citada se- liso Na mesma oportunidade, quanto que o seu art. 5°, ci- negativa ao item anterior"

nocultura,' grupos escolares construido;; pelo, Ministério de Inhora
nao constando que a O Sr. Eduardo Rosa, para fará a apresentação das Can- tado no referido requerimen- por ,que razões?

Educação, l'eforma da ponte Hercílio Luz, aeroporto da Ba- ameaçasse �atá-la. 'Também o perfeito desempenho de didatas ao título "Miss Co- to, estabeleceu que dentro rle 3) - A Administl'áção le

se, ferrovia Gaspar-Itajaí, etc. etc. foram feitos e pagos e.sta nota e como c�nsta do suas a-ltas' funções, contará mércio de Florianópolis ._ 30 dias, a partir da vigência vanta alguma dúvida sôbre

pelo Govêrno Federál. H!>uve um ca'rtaz, no entanto, que ,lIvro d� �artes, copIado co- como compáiiheiros de Dire-11955":
do mencionado 'diploma 1e- a Üquidez e certeza do direi

faltou: o do Palácio da Agronômica. Esse não apareceu. Di-
1110 esta la. toria, ��tre �u:ro�, com a hri- ,Cum�rim.ent�ndo a nova gal, seriam, obrigatoriamen- to que assiste aos beneficiá

zem que foi feito e recolhido a um caminhão, de volta, por-
E' o que devemo.; declarar lhante mtellgencJa do Sr. DiretOrIa, na pessoa do seu te, apostilados os títulos dos rios da' referida Lei no que

que ninguem queria carreg'á-Io. Até os gurís do Abrigo obri-
a bem da verdade.

" Hipólito do Vale Pereira, di?,"- digno Diretor, Sr. Eduardo servidores beneficiados, bem- tange ao apostilamento ou

gados a comparecerem e carrcgal'em rartazes, refugaram
no Presidente da Federação Rosa, fazemos votos de uma como expedir-se-iam,' no expedição de títulos?"

ésse ... Que tremenda lição!
NA POLICIA. dos Empregados no Comér! feliz gestão e grande êxito

I·
..............-..-..--·...............

,

....· .............

_·,···
....�·.......··....._......�-_··-·......_»·'V"w....

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Muitas são as ocorrencias cio em Santa Catarina, e do social.
,

P,ERU' - EQUADOR r-
diárias que encontrámos to-ii_iiiiiiiiiiiii__il__- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

,

,

do san.to dia no livro de par-
tes na Delegacia Regional ê'te

Inspeção às fronteiras Polícia ... Entre elas notá-
1110S o seguinte:

Lima; 10 (A. P.) - Uma são a Argentina, Brasjl, Chi- TIRO AQ ALVO
fonte chegada à chancelaria le e Estados Unidos.

revelou que o governo do Pe-

Florianópolis, 13 de Setembro de 1955

Nótu las

ru comunicou aos paises sig
natários 'do Protocolo do Rio o TEMPO
de Janeiro, que garantiu a Previsão do tempo até às

paz entre Peru e Equador, L4 horas do dia 13..

que não tem inconveniente Tempo - Bom, passando a

em permitir a vinda dos ins- instável. Nevoeiro.

petores e seu livre trânsito Temperatura - Em ligeira
pelas zonas ,das proviQcias elevação.'
meridionai's, "a fim de com- Ventos - De Norte a Les-

provar que nada há de anor- te, frescos.
J

;/ I
mal ali". Aduziu que não há ,Temperaturas - Extremas

qualquer preparativo militar de ontem: Máxima 21,9. Mí
na fronteira. Ditos" paises nima, 16,4.
�'--------------------�-.--------------�

Concurso
SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

O SENA!, por seu Departam'ento Regional, torna pú
blico que se encontram a:bertas, até o dia 17-9-55, as ins

crições ao Concurso que promoverá para a preenchimento
de uma vaga de PROFESSOR DE ·DESENHO da Escola
SENAI de Siderópolis;

Vencimentos iniciais: - Cr$ 3.20Ó,00 (Três mil e du

zentos cruzeiros)' mensais, com ,o direito a gratificação
anual correspondente a um mês de vencimentos, casa para
moradia, aumentos quinquenais, promoções e cursos de a

perfeiçoamento.
Condições para a inscrição:
a) - Idade entre 21 a 35 anos;
b) - Quitação com o Serviço Militar;
c) - Apresentar duas fotografias 3x4;
d) - Apresentar diploma de normalista, Escolas in

dustriais (ramo metal) ou Certificado de coriclu
"são; de curso das, Escolas SENAI ou Ferroviárias

(ramo metal).
As provas versarão sôbre:

a) - Conhecimentos gerais;
b) - Dese�ho-Técnioo;
c) - Matemática�
As provas serão, l�ealizadas na cidade de Floí'ianópolis,

no dia 20 do corrente mês.
Outras informaçõe$ sôbre assuntos relacionados com o

concurso serão prestadas aos interessados, na séde do De

partamento Regional do SENAI, rua Tenente Silveira 25,
em Florianópolis e nas Escolas SENA! de Siderópolis e Fer

roviária de Tubarão.
Florianópolis, 9 de setembro de 1955.:

I /
,

Triunfos espetaculares do Comité Feminino «ANTONIETa
................. DE BaRROS>;

.

- - - -

A. professora Sílvia
"

Carn.eiro da CunhaPelo cabo Peixoto e o sol
dado Jóão Gonçalves, ambos
componentes da patrulha do
1° quarto, foi a hora zero e

20 minutos, apresentado a

Delegacia, Waldir Prá Nto
de cor branca, natural dest�
Estado, com 21 anos de ida
de, solteiro, funcionário da
Imprensa Oficial, residente
à Avenida Mauro Ramos 4
detido naquela via PÚblica:
na ocasião em qúe detonava
por 2 vezes, uma pistola de
fogo central. Em seu podeI
foram apreendidos a dita
pistola e 1 punhal.

FURTO

'Pede-nos o sr. F. M., que há tempoS' vem escreven

do cartas para êste jornal, a publicação de mais esta:
Florianópolis, 12 de setembro de 1955.

À Pro'fessora Silvia Carneiro da Cunha.
NESTA.

Prezada correligionária.
Na·angústia (le quem vê a campanha politica descer

cada dia mais, enojado dos processos que falsificam e

contrafazem até gestos de cor�ezia, moralmente sadios,
tomados noS melhores círculos sociais, para trazê-los

ao povo incauto' com interpretações mentirosas e pér
fidas - uma atitude sua veio encher-me a alma de

confôrto.

:��,
É comum sair a emenda 'pior do que 'o soneto.
O sr. Lacerda,' não sei em que rua, _andou alugandO

um salão para o povo divertir-se. Mas, logo às primei
ras reuniões, os racistas lacerdeanos vedaram a entra
da 'de pessoas de. côr,

,

O candidato, ao saber do fato, ficou fulo. E tratou
de dar um jeito, álugando outro salão.

Nesse interim, aconteceu a manifestação do dia 7.

Transformando-a em comício e pondo o Governador
para trá's, o' sr. Lacerda falou e gritou p(i)r longo tempo.

A propósito desse discurso, A Gazeta de 9 elo COl'

ren�e, segunpa página, úl�ima coluna, diz qlle o sr. La-
cerda:

-

"Desfez intrigas que se lhe vem fazenelo com

relação aos homens de côr, afirmando, então, que
sempre foi admirador de Luiz Delfina, o grande
poeta negro, cujó livro 'sempre -lê com grande emo

ção".
,

Aí está a emenda piorando o soneto e pondo em

fraldas a demagogia do candidato. O grande poeta ne

gro que Santa Catarina eleu ao Brasil" simbolista ge
nial, não foi Luís Delfina, mas João da Cruz e Souza!

E êsse não nos legou um livro, mas ,vários; como

Broquéis, Evocações, F�rois e Últimos Sonetos.
Luís Delfina, parnasiano primoroso também não

escreveu só um livro, mas diversos: Algas e Musgos,
Poemas, Arco de Triunfo, Atlante Esmagado I entre
outros.

Não seria de estranhar que a cintação fôsse de Ho
mero - o maior poeta grego! '

, Contaram-me que você, sendo udenista, compare
ceu a determinado comício para levar-lhe a sua voz e

o entusiaismo do seu civismo. Entre os oradores escala

dos você viu um que não podia nem devia ser admitido

nos nossos meetings, assim como Ádemar de Barros

não o admitiu nos seus, expulsando-o da sua caravana.'
E você, tomada de justa revolta, declarou que não fa

laria se o indesejável falasse. Você não discUl'sou; dis-
-

clirsou êle. Mas o seu gesto ficou. Venho agradecer-lhe,
em nome do respeito que nos devemos a nós mesmo e à

-sociedade que ,aqui realizamos. O seu protesto vale por
um desagravo da nossa família, da nossa grei partidá
ria, das tradições de descência e compostura da nossa

gepte. E mais se valoriza, partindo de você, professora
culta, partidária exemplar e que, zelando pelo honra

do nome que assina, com a sua atitude, ,deu a mais lu-,
minosa lição do culto aos valores morais.

São gestos como o seu que nos avisàm que ncm tu

do está perdido.
Curvo-me agradecido para l'espeitosamente beijal'

lhe a mão.

João Pierri Filho, natural
leste Estado, de cor branca,
�asado, pedreii·o, re'sidente
10 Estreito, à rua Servidão
'?aulo SChlemper, trabalha
dor de uma obra ,à-rua Jerô
nimo Coelho, 19, queixou-se
.:jue lhe furtaram 2 serrotes
1 saco conl serras para ser�
rar ferro, e outras, ferramen-
tas de pedreiro.

DETIDO
Foi recolhido ao xadr,ez da

Delegacia Regional, por or

dem do .S1'. ceI. Trogilio �elo,
Delegado da O. P. S., o indi
viduo ,Bento Lopes, de cor

branca, com 33 anos de ida
de, residente no Morro' do
Mocotó. Às 18,30 horas foi
posto em liberdade por or-
dem da mesma autoridade. -

Velho correligionário,
F. M.

Não pertence a U:-D�--N.
Manhã, num comité no sub-

Procurou-:lOS, ontem, em I diretório da U. D. N., na

nossa redaçao, o sr. Leontino Prainha.
Hermelino Gonçalves para Declarou-nos o sr. Leonti

protestar contra a inclusão no que lançaram mão abusi
do seu nome, feita numa ir- vamente do seu nome, pois
radiaçãó da Rádio Diário da I

nunca pertenceu aos quadros

udenistas, integrado que sem

pre esteve no Partido Social
Democrático. "Em pOlitlcà -

disse':nos - onde estiver o

dr. Adel'bal R. da Silva, es

tarei eu".
,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


