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"O

formação".
Como .0 reporter lhe b

lasse sôbre as reportagens

que estão
.

aparecendo no::·

jornais sobre ·as atividacl.e�

suspeitas do argentino Cor·

dero, o general Maurell dis
se 'que, conquanto elas �.e·

jam uma bôa contnbuiçã0
apenas lhe restava '.lgndc·
cer aos reporteres porque tu

elo quanto foi dito .sô0re a·

quele personagem já' e;'a ôc

seú conhecimento 8 f(?;ura
va nos depoimentos po:: élt

�r�c1os.

Florianópolis, Sábado, 29 de Outubro de 1955
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Numa. outra reportagem, o

vespertino "Ultima Hora" re ..

vela que Fernando Malfussi

"HABEAS-CORPUS"

E "SURSIS"
RIO, 28 (V. A.) _.- 'Os ad

vogados Haribertü. Miranda

Jordão e Evandro lJns de-

ASSEMBLÉIA FLUMINENSE
Princípio de incêndio - Sem

consequências
RIO, 28 (V. AJ ,- oêrca outrossim, ele extintores de)

das 19,30 horas di ante-on- incêndio. Não Iôsse a íme

tem o chefe da portaria da díata intervenção do chefe

Assembléia Leglslatlva do da portaria, as chamas se

Estado do Rio notou que, alastrariam e destrutrtam,

na passagem do plena-to pa- com o prédio, patrhn ãnlo d:l

ra o corredor que da acesso valor Inestlmàvel.

I N·Q'UER I'TO BR 'NDI'
às demais dependências do

,

.

.

A 'J)rédiO, saiam rolo.:! ele fuma- .f.l••••••••'••eau•••••••

ca, Indo verificar de que se

.

.

.' tratava, encontrou uma ces- DESAPARECIDO

" .
��uvido ..Lacerda. a maquina que escreveu a carta �jl!,�fifi:�n�:��::'�,�:: ;���r��:�jJ:,fs���;,�l

tUO, 28 (V, A.) �
° JOl�ct- Os J?1,n�lS, notl�laram que sagern com uma oraem ror- da o mesmo vespertino que 15 dias depois, valendo-se,

Imediatamente {. servidor Exército elo contingente que.

lisL� Carlos Lacerda cornpa- e�sa dlligência tivera por necida pelo "memorandum"! demorando-se em uruguaia-I novamente para a sua via-
muniu-se de baldes ,dágua e foi garantir o pleito na cída

receu à presença do �e�e!'al fH� f�zer uma pesquisa nas 1653, de um oficial superior I na Malf'ussi dali regressa.va, gem, de u�a ordem superior
extinguiu o fogo evitando, de de Breves. ° nulítur su-

Maurell, levando consigo o maquinas de escrever da re- da Aeronáutica. Revela aín- tambem em avião da FAB da Aeronáutica.
assim, que o prédio fijsse des- miu de uma zona da cidade

seu depoimento . e ser.to de ferido estabelecimento que é m ••..,. ••• • ••

truido, uma vez que, no mo- onde prestava 'r,ül'viço, sem

��a���.�el��gi��u��:;:f�Et�lb�:� �r����i�s�ed�l:��t� ���et��O� "I· ·m·�··'.p.·��··S··"·t�···o··
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:���troda��!�ea es����;rl��;�u�� de;:����0��;����1 ve �jl��:�; não

poimento, que durou mais de sr. Castro Farias, amigo de U que se realizou pouco depois, conseguiu apura),' II identida-

três horas, há quem assevere Malfusi e do mestre Cvrcle-

Ih
. ° _pr>sidente da Casa Le- de do soldado, mas soube que

que êle se reveste de ím- 1'0, dois elos indigitados auto- 1.7 mi ões de cruzeiros a arrecadaçãe glslatíva, após o inicio da foi aberto ínquérrtn militar,

nortância, não tanto sôbrc a res da falsificação elacal'tn.·
sessão, respondendo ii. inter- tendo seguido paru Breves

�arta em si, mns sücre a ° tenente que efetuou tal di- RIO, 23 (V. A.) - Em seu 1 cadastro' e a forl11aç�1O ce aos que pagam regulnrrnen- pelaçào ele um deputado, de- vários oncínts cIo EX0l'cEo.

acusação que faz de in filtra-' Ilgêncía não externou SLU,S
relatorio sobre as atividades carreira propría de runeío- te a parte que lhes cabe na

I
clarou que o edifício não es-

cão comunista no Btusil. conclu s Õ e s, guardando-as
ela Divisão cio Imposto de nários com conhecimento ,ês- incidencia tributaria. tá segurado, não rli�pondo,

>

ciosamente para os seus su-
Renda no exercício de 1!!54, pecialízadcs, necessurícs ,&a-

TERIA SIDO AI1IU:m';UIIJ/\ pertores. Nrrs reportagens pu-
o diretor geral do Imposto ele bre a técnica elo tributo e sua.

blicadas nos jornais revela-se Renda, sr. João Oliveira Ci'.S- fiscallzaçâo. Diz aqljel�lto

que ha suspeitas de que a
tro Viana Junior assinala funcionário que:) aparelho

t ha i
.

1 ll f I 'I' que o Imposto ele Renda é fiscál deve, eviclentemcr.ü', a-
CRl' .a :1.J!.C SIC o !.C 1 'U SI 'IC::t,

da. hoje o tributo rle maior �;ig- comprmhnr a evoluçáo tl:1

nificação para a receita pú - arrecadação, de sorte a evi

blica federal. A estlmatíva tal' que a evasão do imposto

da arrecadação é prevista em se transforme numa falha

17 bilhões de cruzeiros e re- ponderável ao ponto de cons

presenta 37,55 'por cento da Lituir uma dírnínuíçáo apre
receita tributaria '.Ia União, cíavel ela receita pnblíca. ao

calculada para l(J55. mesmo tempo que uma i:,

Do total de 15 bilhôe�, de ,justiça flagrante em rciaçã0

RIO,,28 (V. A.) - E' .gran

de a expectativa popular em

torno da conclusão C;'.l inqué

rito sobre a carta f'alsa atrl

-juida. ao deputado argentino

Antonio Brandi e que teria

sido dirigida ao então minis
tI'O do Trabalho. João Gou

lart, Enquanto se aguarda o

esperado depOimento do de

putado Carlos Lacp.J'da, os .•�.J"J"J"...........-..,......�."..._....

jornáis fazem, por sua conta, DESVALORIZADO

reportagens, levantando pis.. BUENOS AIRES, 28 (U.
tas e fazendo conjecturas, P.) ° govêrno desvalol'i- arrecadação geral, ,11ais

I
seis e meiá bilhões de cru-

!<'oi .assim que correram pC,' zou ontem o peso argentino,
d

zeiros ou sejam U;i1 por
la cldade rumorec; e que de lL� pura 18 pesos por do-

importante diligcncia estavr, lar,
cento, correspondem aus E3·

sendo levada a efeito pelo I
tados de São Paulo e mais

M 11 F'lh
."-

.--,-, , 1 e meio bilhões, oa sejam

gen.

.�ure
1 o n_u� es", "HA.BE.AS-CORPUS" 29,97 por cento, ao Disérito

ram entrada ontem com um

tabcleclmento banca1.'lo da pedido ele >'l1à':Jes�s-corpus"
RIO 5>8 (V A ) Na ses Fed"ral. Os Estados do Rio

Avenida Rio Branco. ' - .. ,

-
.

-

L em favor ele) ,sr. Sai!1"�el Wai-

Acliantav.a-se que ali havia sã� de ontem do Su.p:·emo Grande do Sul e Minas Ge-
ner, junto ao Tl'ibunal Fedc-

sl'do aI)repnd1'dc, 'lr:na l11a'qUI' _ ,Tl'lbl.ll1al Federal o m1l11st.1'0, rais cúneorrem, l'0spectiv,t-
_ � , ,

ral de Recur<;02, O,1tem mfE-

�.a d'e escr'ever n"'" qu"l terl'a 'i
LafaJete Anch'ade fOI. deslg" mente, com um bilhão. e du-

"' .
'" _

mo ós aelvog".dos Ün;:;etr2.ram

'd d t'l
. f 1 t 'nado relator do pedido de 3entos milhões e l!om oito- .

t
.'

..

S1 o a logra ae a arar l?, ',. .
" •

. • _ Jun o ao r:l'.',� da decllua pn-

fal a A l'el)'�f�aO'('·'1 '1' "A I habeas-corpus Impetrado centos mllhoes. .

.
,

'1 l'
s .

. U v< <, ,I! L _
_.

.

_
lneu'a vara Ct'l!111na o DeC 1-

No�e" foi, po'r isso., procurar! e?l .favol' do ex-tenente a- S-ao _dlgnas de menç�o as
elo de "suni,," �degand� qUe

O gen"l' 1 'I" uI'e!! FI'll' [) q'le' v!<lClOr JOl'ge Alberto Fran- Sugestoes que o sr. Joao de "

li' 1" ''''"'I

'" a ,"\1 <, 'h,
�

L I, 1; .' '.. '. . '.
" i'

o JOlna soa 01 conllen«\-,J

a�se mostrou "lll'l)1'ê 'o. e escla- ,co 3<l1Jden a, condenado a .1.·.Ollve,lla Castro Vlan.a ,TU.U.OI, g'I'au 1111'nl'�o e "1)' '.
'
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gência. Aliás, hQ'je não fiz l-Trion nal ,dó �u�'i, como a�l- I
melhor fiscalização doJ t1'i- ;"'ra a suspens[i� d;�pel:;à.

.

.;'

nenhuma e esh que 'tnun-! t.�r do .�s�aS�lTllO do banca- i but?� Er_J.tre outl'a�,.,;�; ,�: me: I ._-

ciaram já foi fel� l h:1 v.inte: 110
AfI amo Lemos. camzaçao dos s -, \ .t,;:).. d",

dias passados. Portanto, hou-_
TREMEU A TERRA,

ve ilm ligeiro atl'azo na in·

Assim, a atitude do Poder Executivo, teim:lll

do em não enviar a mel1sag'em à Assembléia en

quanto esta não deliberar sôbre o Plano de Obras,
é -apena:s um expediente em que se joga com a

triste situação do funcionalismo, feito lima espéde
de refém pal'a garantir· a al)ro<vação do pompw,o

l)fojeto governamental (lUe lhe permite: mais lar-

gos créditos.
.

'fara' qu.e·· não se alilHentem�niais dúvidas sô··

bte a insirrcerr(lacle IrOVf:'l:::llanle:nial�acêrca do fnn

cionali.smo público, basta que se lembre que, cm

vésper'as do pleito, a imprensa palacian� anurwi:t

va que o projeto .do aumento de vencimentos seri:l

enviado, por aqueles dias ao Legislativo, sem se

SÃO FRANSCISCO, 23 (U. cogitar de nenhuma prévia condição imposta :is

1'.) - Um trpmor de terra bancltdas oposicionistas.

de eluas horas -de dur::lt�ti() :1.- Mande, portanto, ,o Govêrno à Assembléia a

balou Sã-o Francisco a noite pro}lalada mensag'e'm de aumento e verá (LUC os

de 23, quebrando vidraças, deputados ela o}losição, longe de lhe criarem ohstit··

0$ funcionários - o pessoal de, casa - quise- partindo cabos te'd611ÍcOS e cuIos ao l)rojeto, logo o estudarãol com carinho e

ram ôllteom, dia que lhes é destinada; fazer uma Jeixando marcas na c:;crutu- sôL1l'e êle se manifestarão com jU,stiça,

fcstinha.
ra de uma igreja. O rtbalo foi Disso, aliás, não póde ter nenhuma dúvida a

Pl'Ocul':u'am, como era natural, angariar fun- sentido em Sa:::ramel\�o, '60 honesta classe dos funcionários, a qual sempre

dos para. a eomemal'aç5.o - justa, norlUal, e:q>li- quilômetros ::t nOl'clest�, e l'Jl1 viu, a seu lado, a mais resoluta atitude das banca-

cável, 110is todas as classes, hoje em dia, J'este.;aril San José, 80 km. ao sulegte, das oposicionistas. E se o funcionalismo tem sido

a sua data,
ande a população sentiu a tra.tado CO,'ll desconsideração, não o se,rÍl pelo opo-'

Procuraram, lJara h:so, o sr. Govêrnador do terra correr. Os l1Lli,)res da- sicionismo, e sim pelo próprio Govêrno, l,Iue não

E�tado, assim como p}'(}�uraram out.ros, que }lron-
nos foram regL,traelos e:11 perde uma só oportunidade de vetar qualquer liro-

tamente auxiliaram '1).;; 1ll'omotOl'cs da comemora-
East Bo.y, perto d� dakbnd, vidência que tenha po,r fim minorar a sitllaçiio 110"

çlo.,
onde a louça tremeu nos ar- funcionários e assisti-los nos seus mai.s leg'ítinlos

De cara fechada, naturalmente ainda l)ellSan-
mários e houve Jane�as parti- direitos e garantias.

do no resultado das eleições de Itajaí, o sr. Irlneu elas. Passadas as eleições, o Govêrno hesita, mauo-

Bornhausen se recusou terminantemente a eon-
bra, renega a própria promessa, atribuindo às. bftn,·

UMA PILHA correr com um centavo para a festa. ca(la�_do P. S. D. e do P. T. B. atitudes ::tue abso·,

Antes do pleito, os jornais que apoiam o Go-
lutamente não manifestaram, send'o certil que to-

ATÔMICA vêrno, anunciavam um g'rande aumento ao fun- FIXADO das as aspirações do funcionalismo sempre t'orll�ll

RIO, 28 (V. A.) - Tele- cionalismo, procurando ludibriá-lo para fins elei- RIO, 28 (V. A.) - ° "Diá- acolhidas com simpatia .

p,Tamas procedentes' de São tOl'eiros.
do Oficial" publicou ontem Mande o sr. Irineu Bornhausen à AssclI1tléia

Paulo contam que o Estado Passado o }lIcito, o' Govêrnador quer clistàllCÍa a resolução dO'plenário d::. a mensagem que tanto prometeu a.o funcionalismo

bandeirante adquiriu uma daqueles que llrocurou 6nganar.
COFAP fixando o preço de elo Estado. Verá que até agora ,só tem em'olndo na

pilha atôrr.ica para pesqui- Os funcionários já perceberam claramente cinquenta cenlavos para a mesma injustiça o abnegado servidor 11Úblieo e as

gas, nl1cl('�res. Será a pri- que o pessoal de casa, .. é outro!
,��ixa de fosforo. E este pre- bancadas que, na' Assembléia Legislativa, dei'en-

'lleira u ser inst�lad:t na A-
:0 vigorará em todo o país dem o povo e prese'i'vam a dignidade do Poder I.e-

:·.,él'ica do Sul. __
.

'1liI$C7?
.

1
.'

.
-

N? $03]'a aquele produto. gislativo.
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Em tôrno do projeto do CodJgo do MumcIplO (L F 0-
I

pela angústia de espaço que a outros aflige? E Seria jus-

rianópolis, ora em trânsito na Câmara MunieiP.al, tem-
I O PROJETO DO CODIGO MUNICIPAL Ito o critério dos olhos- fechados diante de tal tkúblen13,

se feito injustificável celeuma, que um exame. n1'.1,lS
demo-

I
� � para que tais áreas continuassem por construir, Cjuauli,l o

raelo e mais atento por certo evitaria. E' eVlele_nte (\ue, I
interêsse coletivo estaria impondo certas restrições ao lu-

elo lado da bancada uelenista naquela Câma.ra esse mo- tros municípios, como se' fôssemos incapazes de organizar Xo das grandes propriedades?

vimento está obedecendo, aliás, a simples móveis oposi�i�- as próprias normas de viela municipal. Pois o projeto do Código Municipal se ocupa é de ca

nistas, c(!)m o intuito de criar obstáculo.:; a qu� o .Mll�llel- Entre os argumentos com que oS ad versarias rio Codi.. sos como êsse, para elar solução a problemas de ordem ge

pio da Capital tenha completaela a sua oI:gamZ8.r,.a.) .1un- go pretendem combatê�lo está o chavão de que êle vem ral, que não podem continuar à mercê da intrànsigência

clica, à semelhanca do que acontece com tôdas as Cdmu· aumentar impostos e onerar ainda mais o cdntribnlnte, ele algumas pessoas. ° povo precisa de ser orientado � .hse

Ilf!ts bem funelada� e progr2ssistas. Mas se não fôra inicir.,- E:;sa alegação é falsa e envolve, da parte dos uelenistas, respeito, para não se deixar enganar pelos que fazem caso

tiva do Prefeito Osmar Cunha, cuja administ'ração se está uma flagrante má fé. ° projetó do Código não (!ria nem político de tudo, esquecidos de que Florianópolis não pode

destacando precisamente pela racionalização dos SerVlç?S aumenta impostos: apenas inclui no quadro da tribut2,çã(· permanecer estacionária, jungida à rotina, convertida em

e honesta aplicação' da lei, o projoeto do Código do Mum- numerosas propriedades \lue, por incrível que pareça, não retardada aldeia com pretensões a capital ...

cipio não sofreria a campanha que lhe têm movido ele- pagam impostos ou se os pagam, não o pagam lU pl'opor- Faz parte elo programa administl'ativo em boa hora

mentos Cjue talvez não tenham bem, compreendido o ,:en- çfio que seria, de exigir-�e, em fase de outras })l'opri'edades ii1iciado pelo dr.' Osmar Cunha,. digno Prefeito Municipal.

tido dêsse tl':'tbalho e outros que são inspirados apel1lu pe- sujeitas a imposto.
transformar Florianópolis I),uma verdadeira capital, à aI ..

ln desejo ele sistemátic.a oposição, ao ilustre Pref,�ito pf::'S- Sendo assim, o que o Código vem fazer é estab�!ecer tura da capacidac�e e do labor de seu povo" Estamos certos

�edi2ta, equidade na tributação municipal, libertando os eOl11 ri- de que um exame objetivo do projeto do Código do Muni-

Sómente por tornar-se demasiado ostensivo e eho- buintes daquelas preferênCias de ordem política nu afeU-- cípio levará à boa e sã compreensão de que tudo quant0

cante o' fato de haverem numerosos prédios reslllen(�\�üs va, qU8 determinava a uns uma taxação elevada, enquan- se tem divulgado, com o fim de alarmar a populaçii!) e mo

Cuja existência a Prefeitura até agora desconhecia é (jlle,
I
to a 0�1tros facultava inexplicáveis reduções ou completa vi�entá-Ia contra o Prefeito, é pura invencionice, fruto da

em abono da urgência elo Código não se elivulga o.queiH isenção, .. Seria fácil citar casos, mas preferimos calá -los, 111:1 vontade ou elo facciosismo.

irregularidade, que implicava em tratamento desigual no I· _
,

Não eleve, portanto, o nosso pobre povo acredita: J�ef.,sa

se,io da comunidade florianopolitana, por parte do Poder �or outro lado, que.m nao sa�e q�e, no perm1�t�'o du-_ campanha tendiosa, podendo estar tranquilo, porqlle o CÓ-

Publico. Esse é um dos pontos que conviria esclarecer,' Co- ma CIdade �m que a cl:lse de habltaçoes se faz ,.:;entll' .du- digo do Município quer é fazer justiça aos que ,já cO!ltri

mo justificativo ela feitura e vigência imediata do C yljgo ramente, ha enormes .areas ,co�1�letam�nte .?esapr�V(;lta: buem para os cofres municipais, obrigando os {j�ri'ão
elo ;!\1\lllicípin. Há. muitas outras razõ.es, par� que Florianú- elas, ostentando o maIS pr,eJudlc1,al clesmteresse, nao .�O· contribuem a também fazê-lo, como de seu c1eve�.

1.' 'não ,continúe a acloL:cu- de eirtl)l'ést.imn o (Jód:go de Oll- pelo progl'esco e' desenvo}'1mento urbanos,. como tambem. Voltaremos.

viajara para Uruguaiana no

dia 27 ele junho num aviao

da l"AB, no qual tomou pas-

cruzeiros a quanto monta em

numeros redonelo,:; o vai.or ela

de

DEPOIS...

Condicional' a remessa da mensagem de au

mento de vencimentos elo funcionalismo estadual

à aprovacão, pela Assembléia, do mirífico Plano de

Obras é um expediente dos muitos de que se serve

o Govêrno atltal para iludir o servidor publico e

lançá-lo contra as bancadas da oposição. Estas.

que não podem concordar em que o Plano de Obras

}lflS"e em julg'ado, quando é evidente que o que de

seja o Govêrno não é um Ilrograma de realizações,
mas uma autorização de cl'édit-o que lhe 11ermihl
as liberalidades polHicas, estão tI::,}íandG�n
to com a indis}len�rpi;idência, para evitar Que,

;aumentado excessivamente os imllostOS COlHO se

sugere no aludido Plano, se criem mais g't'!lve�

problemas para a já insustentável economia }IO-

lHlhn.

� ,

TERRAS DE

FRONTEIRA
RIO, 28 (V. IA.) - O Con

sclho ele Segurança Nacio

nal se manifestou favorável

mente na questão do afora

mento de terras 11a faixa de

fronteiras com a condição de

as áreas não ultrupassarem
(lois mil hectares em cada

caso e de o aproveitamento
fr2cional das terras ser fei-'
lo dentro do prazo de três a- ,

nos a contar ·do registro dos
c0ntratos .pelo Tribunal de

Contas, sob pena de nuljeIrf

de das concessões.

UMA CAÇAROLADA
RIO, 28 (V. A.) - Na ma

drugada passada, em sua re

sidência, em Correias, Pe

tropolis, após discussão e

luta corporal com Pompeu
Si!ya, a quem devia certa

importância, Luiza Maria de

Jesus Santos, empregada do

Sm1atól'io, Ipase, nesta capi
tal, apanhou uma caçarola é

com ela quebrou ,a cabeca do

.cl'edol'. Hospitalizada· com
'fratura no cranio., Pon1peu
veio a 'falecer. Luiza Maria
foi presa em fl:1grante.

ê'

DIREÇÃO DO INSTI
TUTO BRASILEIRO"

DO CAFÉ
RIO, 27 (V. A.) - O, pr;;sl

dente da República 'lssincu

decreto na pasta ela Fazen

da, concedenclo Dxoneração
ao membro da diretoria do
Instituto Brasileiro .10 Café,
Raul Hocha Medeiros, e no

meando para a mesma o :;:1'.

Paulo Guzz'oa, quem de3ig
nou para a presirlencia do
mesmo Instituto.

NO'VO PRESIDENTE

D01 'B. C.
·RIO, 27 (V. A.) - Toma

rá lJOS3e l1oje, do 'cargo :b

rres' r!Pllt( do Instituto Bra
f:ileirr. d'.J Café, perante o ti·
t.1�a: d.t pasta da Fazenda,

/
[l� 111 Í!=:tro Mário Câmara, o

'lJ'. Prtulo Guzzo, ex-secreLi-
1'1l' da FARESP, em subsh,

t1liç,'io ao Rr. Rau.1 ela Roch'l.

lVIedeic(I';, que Se exonel'O'l

EXTINTO O CARGO
DE iINSP�TOR GE
RAL DO EXERCITO
RIO, 27 (V. A.) - O presi

dente da RepúbIica as"inou

decreto na pasta da Guerra
extinguindo o cargo :::3 Ins

petor Geral do ExMcito. A5-
sim o general Zenóbio da
Costa não terá � Ibf3Ututo
naquele posto.

NOVO SISTI�,l\IA
BALTIlVIOVE., 27 (U. P.)

-. Furam H�l1.izadas exper[
ênc·ia:.; con. l.'nl novo sistema

je a tel'J'isageni para aviõ •. S

c":llerc;iai:,; :.I,> gr'lJ1des ve� I ..

t:idad;,��, COJl<"; t'rdo de ;l".l1

jugo) •.le paNt.::)UV �,s destilF'

':0 't reduzir o .r."i·acto du:,

t 1l'11S de püuso com 'as pi>
,bs.

,I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 Flodanópo}is, Sábadoz 29 de Outubro de 1955

MINISTERIO DA AGRICULTUkA O ESTADOSERVIÇO FLORESTAL
DELEGACIA }'LORESTAJ. )c;,á.('� , ..... � _,

REGIONAL UIIINIITIlAC.i.U Mês de Outubro
»-' Iledalllõ- • -Oflcln.. , à rua COD'

d) F
,.

N I on Rua Felipe"�CORDO" COM O ESTADO ....
aelhelro Mafr., n, 1611 Tel••022 1 sábado (tal' e - armacia e s -

SANTA UATARINA - Cx, Postal' 119. Schmidt.
,

la V I S O Diretor: RUBlINl }.. _AIlOS
2 domingo _ Farmácia Nelson - Rua Felipe Sch-

A Deleraclll Florestal Regional, midt.
no sentido de coibir, ao máximo pos- Gerent.: DOMINGOS .,. PI 3 segunda-feira (feriado) - Farmácia Moderna -AQUINOsível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe- Rua João Pinto.

pedir os desastrosos efeitos econôm.icos e ecológicos que llepre.ent811te.: 8 sábado (tarde) - Farmácia Santo Antônio - Rua
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção Reprelent8çõ.. A. 8. L�rA. Felipe Schmidt, 43.
de todos os propríetáríns de terras e lavradores em geral, Lt��. S.n.l{)r 1>lInt•• , 40 _ iO 9 domingo - Farmácia Santo Antônio - Rua Fe-
para a exigência do cumprimento do ,Código Florest.al andar, lipe Schmidt, 43.
(Decr. 23.793 de 23-1-19�4) em todo o Estado.. ���: 2�669:: No�;�e:./��:Ir;� 15 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua

QUEIMADAS E DERRUBADAS DE MA1.'O andar ula UI - alo P.ulo. Trajano.
. ,Nenhum proprietário de terras ou lavrador pOderoi 16 domingo _ Farmácia Catarinense - Rua .:çraJano.

Proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar, \SSINA1URAS 22 sábado (tarde) _ Farmácia 'Noturna - Rua Tra-N. C••ttalcom antecedência. u neeessãrfa licença da autoridade flo- jano.
.restaI competente, conforme dispÕ6 o Código Florestal em Anl> ... , .•..•...••• Cr' 170,00 I 23 domingu - Farmácia Noturna - Rua TraJa�o.seus artigos 22 fi 23, respectivamente, estando OiS infratores Semestre ., .. , ....•. Cr$ 110,00 29 sábado (tarde) _ Farmácia Esperança - ua

Nr Interiorsujeitos a penali�t.des. Ano ..........•..•• Cr' 0,00
\ Conselheiro Mafra.

REFLOREST.\MENTO Semestre .....•......• Cr,nO,OO 30 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conss-
Esta �epartição, pzla rêde de viveiros florestais, em Anúnc.i J. �ediante eontrâto.

lheiro Mafra.Os orrgm-ue, mesmo nio pu·
. , F .

' .cooperação, que mantêm no Estad», dispôe de mudas e se- blicados, não aerão de' olvídoa. O serviço noturno sera efetuado pelas armac.Iasmentes de espécies flerest�is e de ornamentação, para for· A direção. não le, r,elponul ilila Santo Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe Schmidt,pelos conceito. emltldQ. nOI ar- ,

T'necimento aos 2.gricultores em geral, interessados no refIo-
ti,o.....ínadoe. 43 e, rajano.

,restamento de suas terras, além de prestar toda orien(;à9âo

I
A presente tabela não podera ser alterada sem pré-

técnica necessária. Lembra, ainda, a possibilidade da eb- via autorização dêste Departamento.tenção de empréstimos para rflflorestamento no Banco do lNFORMAÇOES 'Departamento de Saúde Pública, em setembro de 1955.
Brasil, com juros de 7% e prazo de 15 anos. UTEIS Luiz Osvaldo D'Acâmpora _ Inspetor de Farmácia.

Os interessados em assuntos florestais, para a 6bten-' --o-

ção de maíeres sclareeímentos e requererem autorízaçãa I
O 1eitor enco_ntrará, nu,a ee-

, luna, Informaçoe. que n.c llta,de licençapara queimada e derrubadas de mato, devem diàriamente II d. ímedtato ;

VENDE.SE AS SEGUINTES PROPRIEDADESdirigir-se às Agência!l Florestais Municipais ou díretamen- JORNAIS T.l.fon•
. -

lt d' S t DtO 6 O Estado................ 1.02% A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga Viscondete a esta Repartlçao, s ua a ,.. rua an es , umon n. A Gazeta .•.....•..•••••• 1.666
em FlonanópoI\lis. Diário da Tarde .•.••.•.•• 8.679 Ouro Preto). I

TeJetônel 2.47\l -- Cai:l:a POlital, 395. A Verdade .. ,':........... 2.010 A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza
Impvensa .>:flcl.l •.•••••• 11.688

A C o 1 3 R a' Sete de SetembroEndereço telegráfico: AgrlsUTa _. FloÍ'lanópolls, S. C. HOSPITAIS s asas n s, e na u

Caridlld,,: Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)
(Provedor) !.lU

com o terreno 6 x 14, preço Cr$ 18.000,00(Portaria) ......•...•..•• Z.016
Uma easa de material com o terreno 10 x 30 no inicioNerêu Ramo•.••...... ,.. i.8'1

Milit.r ..•..••.••..•.. ,.. 1.117 da estrada do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$...SãQ Sebostião (CAIa d.
Saú";e) I.UI 40.000,00

Maternidaae Doutor C.r- A tratar com o Sr. Doralêcío Soares ou o Sr. Silvio
los Corrêa .. '........ 1.111 SonsíniCHAMADOS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiro. •••• 1.111
Serviço Lus (Recl.ma·
ções) • . . . . •. . . . . • • . . . . 1.404

Policia (Sala Comissário 2.0118
Policia (Gab. Dele,ado).. a.11I4
COMP�\NHIAS D.
TRANSPORT:lS
'AJ!:RJilO

TAC : 1.700
Cruzeiro do Sul .•••• '.. 2.1i00
Pauair •.•..••••••••••••• '.66'
Vari&, •....•••.•••••••••• 1.'2i
Lõíde Aérao 1.401
Re.1 .....• ,... • • • • . • . . • • 1.li8
candtnavaa • •• ';........ 1.600

HO'l':I:IS

a mobiliária Miguel Danx
Tem a venda
Uma casa a Avenida Mauro Ramos
Uma casa a rua Visconde de Ouro Preto
Uma casa a rua Deodoro c/13,50 de frente e 46,60

de fundo.
Uma casa e um lote a Avenida Santa Catarina -

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

,

Duas casas no Morro do Geraldo-Estreito
Duas casas e eum terreno para loteamento no Morro

do Geraldo
.

Um lote na rua José Candido da Silva - Estreito
Dois lotes a rua Moura - Estreito
Dois Lotes no Bairro de Fátima - Estreito
Quatro lotes no centro da cidade
Quatro lotes em Londrina - Paraná
Tem compradores para casas em Florianópolis des-

de cem a quatrocentos mil cruzeiros.
Negócio' a dinheiro.
Informações' na IMOBILIARIA "MIGUEL DAyX"
Rua CeI. Pedro Demoro 1541 - 10 andar Estreito ou

Edificio Ipase andar térreo - Fone 3376 - Florianópolis
Uma confortável casa à Rua Presidente Coutinho.
Um terreno de 15x27 no Estreito, junto à Rua prin-

cipal.
16 lotes no Bairro Butiá.
Uma confortável Casa na Avenida Hei-cílio Luz.
Dois apartamentos (parte financiada).

------.------------------------------,------------

Viagem com segurança:
e rapidez

80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
. RAPIDO {(SUL-BRASILEIRO»

Florianópolis - Itajaf - Joinv1lle � CurÍUba

Agência:
- --'"

fi ua Deodoro esquina:da
Rua", Tenente ,Silveira�'ft�'hr "'.'

:PRI':YÊSJlBULBRES
PARA AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIa,

MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA.
�'

CURSOJ,BOSCO
Matrícula: Livraria Lider, até 31, de agôsto.
Tnformações : Local acima ou pelos telefones 2316 e

8661. ,

Início das aulas: 1 de setembro.

1.021
2.276
1.147
8.821
1.441
2.694
U71
.....

H

11
BANCOdeCRf�ITO POPULAR

I� 'AGRiCOLA I I
•

Rv..o,D'�, 16 ..,

FLORIANÓPOLIS - 5ró..e,�r6.rlno_

,LUX
•..•••.••••••••••••••

Magestic ......••.••.•..•

Metropol ••...••••••••.••
La Porta •.•..•.•...•.••

Cacique _' •.••••...•.•••

Central ••.•••.••••.•••••

Estrela . ...••...••.•.•.•

Ideal ••.•...•••••••••••••
ESTREITO
Disqu•.•..••••..••••••••

o ESTADO

FARMÃCIA DE PLANTA0,

Raios X
aparelharem moderna e completa para '_ua'ev.er exa...

racliolórle•.
Radiografia' e radioscopia!!.
Polmôes e coração (torax).
Estomago - intestinos e figadID (celecistorrafia).
Rins e bexiga (Pieloguafia).
'Utere e anexos: Histero-salpiilfografia com Insufia

ção das trômpas para diagn6stico da esterffidade.
Radiografias de ossos em I'eral.
Medidas e:!:a�as dos diametros da bacia para orlenta-

.

ção do parto (Rádio-pelrimetria) •

D1àrlamente na Maternidade Dr. Carlos Co1'1'6&.

DR. CLARNO G. DR. VIDAL DUTRA FILHO
MÉDICO DE CRIANÇAS,

Consultório: Felipe Schmidt,
38 (das 14 às 17 horas)
Residência: Tenente Silveira,

130 (F;;>ne .:u65)

MARIO DE LARMO
.

CANTIÇAO I
/

- <i�-

ME D I C O Rua Vitor .eirlll.. , 110.

CLtNICA DE CRIANÇAS j'ONJI: 1.468 - Flor.l.nópolill
•

ADULTOS DR. MARIO WEN-
Doenças Internas DHAUSEN

CORAÇAO - FIGADO - CLíNICA MIilDICA D. ADULTOS
E CRIANÇASzUNS - INTESTINOS Consultório - Rua Joio Pin-

Tratam�nto moderno da to, 10 - Tel. M. 769.
Consultas: DAI 4 l. a !'Ior"<.SIl�ILIS
Residência'; Rua Jlst.,.e. li.

Consultório - Rua Victor nior, 46. Tel. 2.8121.

Das 13 às 16 horas.
MÉDICO 'I'eIefone: ConsultórioOperações - DoençAl de Se.

nhor.. - Clínica de Adllltol. 8.415
CU:IIO ,de lillpeci.lb.çio no' Rsidência: Rua J086 doJ{ospltal dOI Servidore. 40 :11-

V· I P
.

158 P Itado.' I a e ereIra - ra a
(Serviço do Prof.•ariano •• da Saudaue - Coqueiros.Andr.de)
Consulta. - Pela m.nlal .0

Hospital d. CI/id.d.,
À t.rde da. 1610 h. Im dian-

DR. NEWTON te no conlultório li RUA Nun•• DR. AN'rONIO GOMI:S DE
DR. JOS.... TAV" 'Ova D'AVILA Machado 17, :J.quillll •• Tlr.. ALMJ:IDA

� -P ADtaVl °l�AODO -1.-- •
.I!I .cu;_

. dentes. 'fel. 2766 ADVOGADO
-

, Rixa ilS • - _�a.DR. J'OLIO DOm IRACEMI� CIRURGIA GJlR/.L I Resideneia - na P...ui••ni. E.critório. Re.idencl.1 S_an_t_._C_"_t._r_in_a_. _MOLB'STIAS NBRVOSAS .I Doença. de Senhor.. - Pr.et.. Coutinho (4. Av. Hercilio Lus, 11

D
VIEIRA .

R 10!!,la - Eletrleld.de IfUlc. CLINICA D LMilNTAlS. - CLINICA m! AL Consultório: Ru. Vitor ••1- de
Telefon.: 1146.

r. auro, aura.SPIlCIALI::fIC�. OLHOS, ça�I'M�:�!��O N.clonal d. Vo.. -

·ele. n. %8 - Telefon.: 1107. OLHOS _ OUVIDOS NA.I.!OUVIDOS, NARIZ. GARGANTA Ch t d Â bIt· _

" Rir!. ,Con8ult..l: Du li laor.. em )I GARGANTA Clinica GeralfRATA.)lNTO • OP••AQM::S ne :rJe:t.i m u a
-
o • � Q

I dlaRnt':'_'ê
.

F •
'

'

DO
em moléstias de Senhoras e viall uriná,Infr.-Verlllellao - Neblll1uct. - P'

.

t d II c ltal _
eSlu nCla: ODe, .411 DR. GUERREIRO DA I'ONIJ:CA DR. NEY PERRONE Especialista1 S BI�ula r. ,o o II Rua: Blumenau n. 71. '. MUND'á

U tra- 0.... Colôm. Sant An. ,

DOENÇAS DO APARRLHO DI- Chefe do S�rvlço d. OTo:aI- rI S.(Tr.ta•••t. •• II...U. ce. Convul.oter.pla pelo :$l.tro-. GESTIVO _ ULCJ!lRAS DO .S-
NO do Hos}:ital de Flon.nópoll. Formado plIl. Faculd.d. Naci' Cura r�dicaI das infecções a&,udas e cro1l.1c&s, deollleraçio), 'choquü , cardi.lol. Inl1l!.lln ,ra· I

'I'OMAGO B DUOD)lNO AL-a Possue a CLINIC.-\. Q. APA:a.- n.ol de &edicina Unj·.'u.ldad.
Ih 't

.,.

b lIeXOI
. Anrlo.r.tlaoacopl. - .�.Ita 'e pi•. Malarioter.pia. PrJÍcot,rap!:;. I

GIÁ DER1IIIATOLIJGIA ii
...

éLI- LHOS MAIS MODIIIRNOS PARA do Brasil apare o ielll O-UrlDal'lO em am os os •OClllo. - Moi.r•• t .,••••&1; CONSULTAS: "'erç.r e Qllj,,-' ,

-

TRATAMENTf\ da. DODNQAS RIO D)I JANlIIRO Doenças do aparelho Di�esdvo e de listema ••rvo.o.lIe 0'......01."....1... (Wc:. tu d.. 16 ãl li laora. ����. I NICA -G"lUL

'1
da ESPECIALIDAD. Aperfeiçoamente na "CAI. lIe

Horário I 101/. ás 12 e 21L ás I)
•• :lata") (m.nlal) DR. JULIO PAUPI :z Consulta. - p.la mau".o Saude São .ieu.l" , 72 72.Horino d•• I ã. 11 "ra. e Rua Anita Garibaldi, aJQU1,w_ FILHO HOSPITAL. Prof. Fernando, PauJino Consultório: R. Tiradentes, 12 _ 10, AlI.dar _ :vo•• :d•• lI! ãl 1;: laorAl. /

de General Bittlncollri.

I
. :f n Á TARD1I - dAI • ••• - I Interno por I -'lOS do a.roço I 3246Con.ultóno: - Ku. Vl_r lI.l- RliJSIDBNCIA.1 :aaa Bo�L1Í'..,., Ex i�terno da 20 .n erma .a no CONSULTOltIO de Cirurgia

l =- 'rei.. II - J'onI167i. 1&9 T.l.2901 e ServlCO de ,aat�o-enterolo&,l. I CONSULTORIO _ :a.a 101 I Prof. Pedl:o do J!l:oua, Residencia: R. Lacerda Coutinho, 13. � (Chácar.Re•• - Kua alo lor.., I' -

Ida
Santa Casa do RIO d. Jan.lro

IILHEOS nO 2
' ••taglo por :_- .no n.....t.r· d. E h) F . 8248I'on. 1411. DR ARMANDO V� (Prof. W. Barardin.ll!-). . REEIDENCI.... ,_ r.upe SCla-1

nidade _ :lscola" O span a - one. .

DR. SAMTTWL FONS-roA
.

RIO DE ASSIS !
Curso

.

de n"urolo,!. (Prof. midt nO 'ua Tel. 2166 Prof. Otivio iRoàrii'uea Lim•...,- -'-' Austregesdo)., Interno por 1 uno do P nto ".....��.............-_-__...............�'V'OO�....................-w-.ICIRUBGIAO-DJ:NTISTA DOI Serviçol de CUnle. W.litUl ,Ex interno do HOlpita! mater-,
NlQ MONIZ

'

Socorro
cr' - Cirur,1a - 170••1' da AI.iatêncl. Munlclp.l e Iil�· mdade V. Amaral. DR. ANTO •

OPERAÇCJIIS Dr. Cesar Batalha da Silveira
,Den;;;f:' pltal d. C.rld.... DO�NÇAS INTJ:KNAI DE ARAGAO CLIN1CA DlI ADUL"I: � ,

,

R.loI X e lalr.-V.rn". CLINICA KflDICA D.I CB.U:N- Coraçao .. Jillt�m.ro, !utedino. CIRURGlA TRMUMÂ'J:OLOGU DOENÇAS D:I J.Nl:üR.\S f Cirurgião DentistaC lt6r1 ...I."cla. r... OAS • ADULTOI f�&'ado • VI" blllaril. �lnl, un-
O to di CONSULTAS: l'fo HOlpltal Ó. Cllnica de Adultos e Crianças

on.u o •
_ AI.rri. - fiai I) ttero r p, a

C 'd d d'á' tIlr.rn.ndo .aclla•• I.
C ltóno' RII. Nane. lIila- Con.ultón�, Vitor ..lrel.1 Consultório: 1�lo. Pinto, 11. " a:-I a e I rIamen e pe a m.·

I Raio - XTelefon.: 1111 onlu.
ii 11 .. 21 DII. 16 à. 17 dlàrlam.nt.. nha.ConaultAl: e1.1 11,18 ,. li," eh.do, 't - Conl.la...

�D'
1- � 18 L Mellos &01 Sáb.do., RESIDJlNCIA: - B' a Daarta, Atende com Hora Marcadaá 18 Ia 18 horal - a. u ..1 .or... '

.
.

Iii Shutel 129 - Tele!. 8.288 -I h 'dt 39 A S 1 3 4
• Eda·l14i'OO I

te co::a:ora mar- ltu;dêncl.: ltua ••recli..i 0111- Re.idênci.: RlI••BMal.n 110. FRes .. B�allu;:4 .

Florianópolis.
'

•
Felipe Sc ml a as. exc u. vameu

11. a
_ "ou' 17111 Fon.: &418. on.. .,

I..... __
, ....rmOl.. • ,

\
-----------------------

I

INDICADOR PROFISSIONAL'
DR.

RO���rASTOS
, Com prátlc. no ROlpU.. 1 SI6

1 DR. L LOBATO DR. WALMOR ZOIlER Frabclaco de A..la e RII ":anta
iI 'IItTT 'UO , GARCIA

' Cal'} do Rio de Janeir.I 11: .I.L&ü CLINICA MJ!:DICA'Doeliea. do ap.relho fellJllra&órlo Dl.lolilla.. pei. "acuIdade N.- CARDIOLOGIATUBERCULOS.
.

dou) de :&INiel.. •• UlIJ" ...r- Contultório: Rua Vitor .ei-RADIOGRAFIA)I RADIOSCOPIA.' ,lld.de •• BralU reles, 22 Tel. 2675.
DOS PULMO:lS Ex�l ..terno "or concwrlo tio lIa- Horários: Se&,und•• , Qu..rta••Cirur&,i. cio Torax' ternld.ce-Elcol. Sexta feiras:

Formado pel. ".cold.de Naelo- (Senle. do Prof. Oc:U:t1o.... Das 16 às 18 hora•.nal de Medicina, TI_loloel.ta el drlenel Uma) Residência: Rua Felip. Sela-Ti.locirur&,llio do HOIIlJl&:al N.. Ex.l.terno do Serviço clf, Cirar- midt, 23 _ 20 .ndar, "pi. 1 _

d. llan..JS &ia «. Ho.pltel L À. P. II. '.T. (:l. TIl 0'02
Cnrao tle eIPeel.lIua. .el. ,.

'0 Rio d� Ja.elro e. .

._.
_

S. N. T. Ex,lateru o .Ix-aula- Me"lco do HO�Pltal de Caridade DR. HENRIQU. PRISCOtente de C1nrrl. d. Pre! UI. e da Matcrmda'!_e Dr. Carlos
PARAISOG I I ( .... ',

.

Correau lI!.r.. ...Cl).,
DO.lNCAS D)I aOHOL\8 _Con.: F,hpe Selamlll', II -

PARTOS _ OP:lRAQO.SFone 1801
.

Atendi .m laora mareael.. Con.: Ru. Joio Pinto n. 16,
Re•. : - itu. ..t.vee J1Inlor, da. 16,00 ãl 18,00 li.() ..�••

80 - Fone: Zl91 �ela mlnhl at.nele dlã
rl.ment. no HOlpltal de

DR. YLMAR CORlUA Carid.d••
CLíNICA MtDICA Residência:

laorAl - Dra. CONSULTÁS da. 10 .:_ 13 lao-
Rua: Gener.l Bitttncoun n.

101. Telefon.: 2.6111 •

-

DRA. '1fLADYSLAYA
W,II0881·

MeireJ1es, 22.
HOItAMIO:

•

DR. ANTONIO DIB
MUSSI

- JltDICOS -

CIRURGIA JLlNICA
GlIRAL-PARTOS

Serviço complGw • ..p.et.!I
udo d... DO:lNQAS D. S'L"l'HO
RAS, COJL moderno. m6todoll .,
di.gn6.1Iico•• tratam.nto.
SULPOSCOPIA - HIST)I.O -

SALPINGOGRAFIA - D'!'A' O·
LIS.O BASAL

. . lladloteraplA JlGIl' ..... e.rma
Eletl'oco.cula<;io - lllalOlll ;;]1ar.
,Violeta e Infr. VU"'I1eU!..
CC:Illultórlo: Rua Traj.no, n. I,

l° andar - .dlficlo do 1I0n&lplo.
Horllrlo: D•• II u ll1 Iaorall -

Dr••OSSI.
Das U li 18
•USSI
Re.idlnci.1 Anuid&l Trom·

powskJ', 84.

ra.. .

Rua Tirad4lnt" � - Fono 11'111

DR. AN'l'ONIO BATISTA.
JUNIOR

CLINICA ESPECIALI�A D.
CRIANÇA!

Conaultu da. II á. 11 hor.. ,

Rea.• Clln•. P.dre lIiruelinlao.
12.

ADVOGADOS
DR. JOS� MEDEIROS

,

VIEIRA

I
I I

/

1 Lavando com Sabão

\?irgem. ES1Jecia_li�ad�
da Cla. WIIZIL INDDSIBI1L-Jololllle. (Dllrca registrada)

���_���.,.,....,..,. eCODom-z -se te' o�e d-n
,�----------------------------- ,-------_._�-
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Elorjanópolis, Sábado, 29 ele Outubro de 1955

"O Estado. Esportivo" .

� � � � .....

ESGRIMI
TORNEIOS AMISTOSOS
Terá InICIO no próximo

sábado dia 29, o torneio in
ter-clubes desta Capital,
torneio êsse promovido pela

JJo'qu·el· Clube Santa Catarl-na :L�af'p���'�'f�:rã:�l���ee��
de Agosto, Lira Tenis Clube,
,Caravana do Ar e A. A. B.
Verde.
Para êstes torneios cada

um dos clubes participará
com duas equipes - Senier
e Júnior. - Serão disputa
dos em cada arma medalhas
ao competidores e taça aos

clubes.
Conforme está programa

do disputarão florete, às 14

.horas do sábado 29 na Sala
D'armas Major Rui, da A. A.
B. V.

Revez ·Contundente
segunda fase por desrespeito ao árbitro, 'expulsão esta

que' se apresentou um tanto rigorosa. Todavia, não sabe-
Foi inaugurado domingo à tarde, no gramado da mos ao certo qual o motivo que levou o árbitro a tomar

Federação Catarinense de Futebol, o segundo turno do em ultima instância tal decisão, pois donde estávamos

campeonato citadino de futebol, com a peleja entre Pau- colocados não nos foi possível observar o incidente CaD!

la Ramos e Guaraní. Cinco tentos a zero a favor do Paula mais intimidade.
Ramos - eis o resultado da peleja. Para quem não se re-

�o!:��r e;:�:n::l��h�o�'!:a��z:�o s�lln��:o �a�����Ue�t:sJ�o�t� C···a··I···p·.·e···o··n·�a··I"o··"aia"d··D··r··I··s-I-aiplacard de cinco goals a zero, demonstra com exatidão a

supremacia inconteste do time paulaino.. Em honra da
verdade, pois, necessário se torna exclarecer,: o placard Encerrou-se domingo pela manhã, o Primeiro Turno
não espelhou com fidelidade o panorama técnico da con- do Certame Amadorista, com a realização de duas pelejas.
tenda. Foi injusto e rigoroso 'para um Guaraní que caiu Na preliminar verificou-se o encontro entre as equi
de pé, lutando sempre, sofrendo golpes contundentes, ca- pes do Austria x Flamengo, na qual saiu vencedora a equí
pazes de arrefecer todo o ânimo de uma equipe que lutou pe do Austria pela apertada contagem de 3 tentos a 2.
desde o primeiro até o último minuto da batalha com Detalhes Técnicos.
igualdade de fôrças contra o oponente: Merecia o time Local _._ F.C,F.
bugrino uma melhor sorte, um resultado mais compatí- Juiz - Sr. Nelson.
vel com o seu alto grau de combatividade, detalhe que se Contagem - Primeiro Tempo - Austria 3 x Flamen-
constituiu sem dúvida, o fator preponderante dos tr.icolo- go 2. Tentos consignados por Edson, Rui e Altaír para o -

res em todo o desenrolar' do match. Iniciou a púgna coman- Austria e Ernani e Osni, para o Flamengo.
'dando as ações e dela se despediu atacando, não dando Final - Austria 3 x Flamengo 2.

demonstrações 'do seu esmorecimento físico e técnico. Quadros - Austria com Everaldo, Garrafinha e Rui,
O Paula Ramos venceu de uma maneira surpreendente, 3adi, Nelson e Fabio; Siriri, Edson, Teixeira e' Caréca.

, pois não jogou para vencer com tamanha e confortadora Flamengo com Elmo, Pintado e Didi; ,�abará, Osni e.

vantagem numérica, uma vez que sempre encontrou no Mario; Ari, Ernani e Galego.
'

,

Guarani, um adversário enérgico e desporto. Foi, po- O Flamengo jogou apenas com 9 elementos.
rérn, mais feliz nos arremates finais, soube aprovei- x x x

tal' melhor as oportunidades que se lhe ofereceram, e Na segunda partida ou seja a partida principal' de-
muito embora não evidenciasse provas de sua solidez rrontaram-se' Iris x Postal Telegráfico, segundo e terceiro

técnica, conduziu-se no gramado com tranquilidade, pois colocados respectivamente, do referido certame.

já observara, desde a metade da púgria, que seu adversá- Temos a dizer que a partida poderia ser muito me

rio, estava aniquilado não pela ausência do espírito de lhor, se não fôsse a má atuação do árbitro,' sr. Estefano

luta, mas pela sorte, que sempre lhe foi madrasta, até <)uriques, que prejudicou sensivelmente as duas equipes,
nos momentos em que Se apresentou harmonioso e cheio tanto a do Iris, como a do Postal, tendo como seu maior
de confiança, disposto a derrotar o adversário. E quando 81'1'0 o penalt assinalado contra' o onze do Postal, que foi
c resultado já assinalava a vantagem de três tentos a zero convertído em goal pelo player Lili, já nesta altura o

contra sí, o Guaraní, não se apequenou não se curvou placar assinalava dois tentos para cada bando, e a partida'
ante à realidade das cousas, pelo contrário foi para a se redinava para o [ogo pesado. Aos 35 minutos da segun
luta, imbuido do propósito. de fazer valer a sua fibra e da fase, o Postal sela por completo a sua sorte, marcando
çonsequentemente deixar o gramado como um derrotado D seu terceiro goal por intermédio de Domar, numa grande
dígno de um resultado mais justo e confortador, Sofreu confusão na área em que falhou lamentávelmente a defesa
o impacto de três tentos na primeira fase, todos nasc idr-s do quadro da praia de Fóra. Assim, com três tentos a dois
de tramas repentinas e felizes, mas não se deixou curvar 110 marcador pró Postal Telegráf'ícq, terminou a partida en-

perante o adversário que, antes de se agigantar, conti-' tre os clássicos do certame amadorísta.>
'

· nuou a trabalhar no mesmo ritmo, pois a vantagem evi- Detalhes Técnicos ..
denciada no placard, já lhe dava a certeza antecipada Local - F. C. F.

de que o time bugrino, por mais que lutasse, não conse- Juiz - Sr. Estefano Ouríques. Com má atuação.
guiria assustá-lo foi assim que o Paula Ramos inicioú Contagem - Primeiro tempo - Postal Telegráfico
suas atividades no segundo; turno do campeonato, cita- x Irís. Goal assinalado por Lauro para o Postal,

dino, usufruindo-se do fator chance e amparado na pró- Final - Postal Telegráfico :3 x Iris 2 ..

pria infelicidade do adversário. Tivesse o Guaraní apre- Goals marcados por Pereréea e Domar+para o Postal
veitado as oportunidades que se lhe ofereceram na prí- '" Vadinho e Lili, de penalti para o Irís, ,-

meira etapa da luta, houvesse .o quadro bugrino usado Quadros - Postal com Anú- Pedro e' Marinho, Ézio,
de uma outra tática/ tão reclamáda em mómento de crise, Knabem e Genezio; Perereca, Domar" Bica, Lauro e Ívaní.
ou seja, a calma, por certo, o placard não lhe teria sido Eis a colocação por pontos perdidos do certame Ama

tão rigoroso e o Paula Ramos, então, provocado pelas dorista, até o prímeíro turno.

circunstâncias da batalha, teria apresentado um melhor Primeiro lugar - Treze de Maio com 2 pontos per-

futebol, compatível com as suas reais possibilidades. Na elidas. (INVICTO).

segunda fase, o panorama do prélio não se modificou. Se Segundo lugar - Postal Telegráfico com 4 pontos per-
a P.aula Ramos continuou a preocupar-se com a sua re- didos.

.
'

taguarda, o Guaraní ainda tinha bastante viva a cha- Terceiro lugar -L Iris com 5 pontos perdidos.
ma do entusiasmo, não um entusiasmo exterior, para Quarto lugar -Austria, Vendaval e Tamandaré, com

agradar e ser admirado por "gregos e troianos", mas 7 pontos perdidos.
uma força insuperável que se positivou em todos os ins- Quinto lugar - Alvim Barbosa com 9 pontos perdidos.

· tantas do prélio, apeaar das outras duas quedas sofri- Sexto lugar e último -'- Flamengo com 11 pontos per-

das"'-pela defesa, o que se constituíram na consumação I
didos.

irrevogável do .ínsucesso. O Paula Ramos encontrou o

-B'-triunfo na sua vigilâncla à retaguarda e o Guarani I oaadquiriu o revez lutando nos perímetros mais perigosos
·

do adversário. Cinco tentos a zero foi um resultado um Aluga-se aprazível resicencra de verão da Vva,
tanto elástico e injusto para uma equipe que caiu lu- Euripedes Ferro, em Itaguaçú (Coqueiros), para o pe-
tando de igual para igual e muitas vezes superando o -iodo de verão ou permanente. .

.

oponente, sem contudo ameaçar o triunfo, que desde há Informação' com o sr. Raulino Horn Ferro
muito já estava edificado a mercê da própria infelicida- Rua Conselheiro Mafra, 56

de bugr'ina. Isto tudo, porém, não quer dizer, que o Pau
lã Ramos não mereceu ganhar a luta. Mereceu mas não
com um resultado tão avantajado a sua equipe, embora
não rendendo técn ícàmente o que realmente possui, con

seguiu passar com tranquilidade pelo oponente, que
exercia uma tremenda luta contra sí próprio. Tambem
não é verdade, se fôr inserida aquí a observação de que
o Guaraní mostrou-se impecável nas suas diversas li
nhas. Apresentou o quadro tricolor deficiências que até
ao apagar da luzes não foram solucionadas e nos setores

que o quadro se houvera em competições anteriores.
apresentando-se fortalecido, hoje não corresponderam
em tôda a linha. A intermediária, para exemplo, não foi
a mesma. Seu "pivot" não rendeu o mesmo das vezes an
teriores. O ataque fof um ponto fraco do conjunto, e daí

..

se justifica o nosso critério de julgamento, porquanto se

o Guarani houvesse mantido na cancha uma linha agres
siva mais profícua, o resultado teria sido outro.

A rigor, ê de bom alvitre exclarecer que "bugrínos"
e "paulainos", apesar do forte vento sul que soprou for
temente pelas dependências dó local da luta, agradaram
ao diminuto público pelo seu comportamento técnico.

Venceu o Paula Ramos porque soube decidir o pré
lia nos momentos -que se lhe apresentaram oportunos.
Perdeu o Guaraní porque não 'se beneficiou dos fatores

que contribuem e fortalecem êxitos.
Detalhes técnicos:
Local - Federação Catarinense de Futebol

Juiz - João Sebastião da Silva
Rellda: um mil setece�tos e cincoenta cruzeiros

Preliminar: Paula Ramos quatro tentos a um
.

Quadros";' Paula Ramos: Leio; Marreco e Erasmc;
Ney, VaI-éi;i�j:!e Jacy; Wilson, Sombra, Nery, 'l'orrHdo e

Pitola.
I'

Guara�í com Dominoni; Filomeno e Fausto; Vicénte,
Nilson e"Á�íbal; Sady, Nizeta, Zezinho, Ary e Carlinhos.

. 1° ,tempo'; Paula Ramos 3 x Guaraní O, goals de Som�
bra e Wilson (2)' ,,-

".Final: Paula Ramos, 5 ..
x Guaraní O, ten_tos ge'Wilson.

,

Anormalidades: Filomeno foi expulso da cancha' na I

BRAZ SILVA

PROGRAMA PARA AMANHÃ, DOMINGO

1°. Páreo 500 metros - 14,30

1 - 1
2-2
3 - 3

4

Lajearia Formosa - 40 ks. - Capitão
Monazita - 35 ks. - José Santos
Diamante - 43 ks. - Noé Santos
Valete de Ouro - 40 ks. - Gessí

Lira Sr. x Lira Jr.
Doze Sr. x Doze Jr.
Doze Sr. x Caravana Jr.
'Doze Jr. x Caravana Jr.

Domingo - 30
Caravana Sr. x Caravana

Jr.
A. A. B. B. Sr. x A. A.

B. V. r-.
A. A. B. V. S. x Caravana

S.
A. A. B. V. Sr. x Doze Jr.
ESCOLA DE ESGRIMA
As aulas . de esgrima da

-

Sala D'Armas Major Rui,
facultada aos interessados

1 - 1 Princêsa - 45 ks. - Noé Santos de ambos os sexos pera Bar-
2 - 2 Loluana - 45 ks. - Capitão riga Verde em cooperação
3 - 3 Destroier - 40 ks. - José Santos 20m o Curso de Esgrima da
4 - 4 Bravão - 40 ks. - M. Souza. Polícia Militar, serão rea-
OBS. Haverá ônibus especiais a' partir das i.:?,30, bertas na próxima segunda-

saindo do Miramar. feira dia 31" do corrente.

••••fi••••e•••••ee e•••e••••e•••••••••
"

. �
As aulas aC,ima: funciona-

- rao apenas um 11'1es, todas as

VENDE'SE noites; rigorosamente das
- 19 às 20,30 lrs., portanto, rá-

pida oportunidade aos pre-
tendentes que deverão apro
veitar essas 'aulas antes do
encerramento'

.

da temporada
de esgrima, que só reinicia
rá suas atividades em mar-

Caminhonéte Tipo Furgão'
Acha-se a venda, no Comando do 5° Distrito Naval, No Programa'

uma camionete tipo Furgão, Marca Chevrolet, modêlo 1950, Desenho Colorido.
necessitando reparos, que poderá ser vista diariamente das

I
Preços: 18,00 - 10,00.

)9,00 às 12,00 horas e das 14,00 às 17,00"horas. _

. Censura até 10 anos.

Os interessados deverão apresentar propostas em en-
. _ .. _, ..

::!��es fechado, até às 12,00 horas do dia 29 do correntemsD:1•••e.e••••e••e••eee.eee•••••••�•••e.eee•••••

: i As - Shs.

I Reslau.ranle Napol,·!I' C��A��gl�!a�ERDIÇÃO
..

..

Atual. Atlan tida. Nac.

: RUA Marecbal Deodoro Q .. Preços: 9,00 - 4,50.
! Em r..ages, no ,ui do Brutl, D melhor I : Censura até 18 anos.

• •
• Desconte espee1a.l pa,_1'& oa senhorea mja.ntea. e
• •
· �
.._ e a .

.

\

Residenclcl

PRECISA-SE
PARTE DE CASA MOBILADA COM 3 QUARTOS,

SALA E BANHEIRO. RESPOSTA URGENTE PARA
REDAÇÃO AO NO 160.

NECANADOR
Encanador habilitado oferece seus serviços para

trabalhos. avulsos ou empeitadas. Procurar PEDRO
JOÃO ARAúJO a Rua Fernando Machado, 39, recados
pelo telefone 2358.

4'·-
5 Dama de Ouro - 45 ks, - M. Souza

2° Páreo - 600 metros � 15,10

Cigano - 45 ks. - Noé Santos
Belsoní 48 - ks. - M.I Souza
Borracha - 40 ks. - Gessí

4 Gaucho - 35 ks. - Capitão

1 - 1
2 2
3 - 3

4-
5 Asa Negra - 35 - José Santos

�O. Páreo - 1.000 metros - 16,00

1 - 1 Paraná - 45 M. Souza
2 - 2' Bola de Ouro - 47 - Noé Santos

Minuano - 48 - Capitão
Sereno - 40 ks. - José Santos

3 - 3
4 - 4

4°.' Páreo - 700 metros 16,50

Um chalé de madeira, todo pintado a óleo, ,com to
das as instalações, sito à Rua Juca doLóide - Coqueiros.

Inforrnações : Telefone 6. 241.

,••••••••e•••e•••••••••••••e.ee•••••••••••••

VENDE-SE
Um fogão a gáz e querozene "Dako", um Aspirador

de pó "Arno", uma serra circular e uma "tico-tlco' com

o respectivo motor "Monofásico", uma bicicleta "Goireke",
uma eletrola "Sempe" e um relógio carrilhão de balcão.

Informações'; Telefone 6. 241. .,

DR. CARLOS ENGELSING.
Regressando a esta Capital reabre seu. Consultório

1. partir de 2a. Feira, dia 31
Rua Deodoro - Florianópolis

Atevvo
Fornece-se até 200 metros cúbicos de aterro de barro.

de bôa qualidade, em local próximo ao centro. Informações
com Túlió, pelo telefone 2335.

Expresso Florianópolis LIda.
Transporte de cargas em geral entre

FlORIANOPOllS, CURITIBA E SAO PAULO,
..

'1.

I (i����l;���u�!!!
dente com refeições. Preferi
vel mobiliado.
Tratae à Rua Cons. Mafra,

99 Quarto n. 12.

V08 VIAGENS DIR:l'l'AS E PERMA NEN'rES EM CARROS PKOPIU08

"lL.U.L: 'SAO PAULOMATRIZ: FLORIANÓPOLI�
I ,

Escritó!1o:
Rua Padre Roma 50 - Terreo

.

Deposito:
Rua Conselheiro Mafra n. ln

,'ones: 2534 - 2.535

.

Càlxa Postal, 435
End. Telegráf1co:

Sandrade P. TranspoHs
-o-

V1ilr:onde do Rlo Branco
(ii2,U)

fí'"nere�o Telegrá1�c.,
Santidra e Ti'àIlbPolU

�

Avemaa. do Il&tado 1888178

Telefone: 37 -;tO-iH

São Paulo - Cap1tal - Sr:.
Endereço Telegráfico'
8andrade e Tl'anspolls

ço do ano vindouro.

CINE SAO JOSE
As 3 - 7,30 - 9,30hs.

HONG KONG
Technicolor

No .Programa.:
Noticias da Semana. Nac,
Preços: lG,I)() ,_o O,00.
Censura até 10 anos.

, -- -

12-'1 �"',Z
4,30 - 8hs.

"CIN�MASCOPE
CAMINHOS SEM VOLTA

Tecnicolor de Luxo

As 4 - 8hs.
10) Cine Noticiaria. Na(�.
20) PIRATA DA PERNA

DE PAU
30) VINGANÇA INPLA

CAVEL
40) A LEGIÃO DO ZOR

RO 1/2 Eps.
. Preços: ,7,00 - 3,50.
Censura até 10 anos .

'I'echnicolor \
No Programa:
Noticias da Semana. Nac.
Preços: 9,00 - 4,50.

-

Censura até 10 anos.

As - 8hs.
MOTOR ALBlN 10 H p' 10) Sul Em Foco. Nac.
Vende-se um no�o ainda 20) DE TANGA E DE

encRixotado. Entrega ime- 'SARONG

I
diata. _,.

I'
30) RICA, MOÇA E Bn-

Cartas - Caixa Postal, NITA

t
226." "... Preço :'

__ Flúriaoópolis I Censura até 14 anos.

(A6fncla n. alo de laneiro e e.. Belo Bor1.oute com tl'ire60 ..,d•• aü
Ih P..l. -e... a ...prbla d. Tr.n.port�":' )I1ua,tl Gera" S/A.)

� . - , ,
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80'ClalS
• •

DIÁLOGO
OLAVO BILAC

o mancebo perfeito e o velho humilde e rude
Viram-se. E disse ao velho o mancebo perfeito:
- "Glória a mim! sorvo o céu num hausto do meu peito!".
E o velho: - "Engana o céu ... Tudo na terra ilude ... "

- "Rebentam roseirais do chão' em que me deito!"
- "A alma da noite embala a minha senectude ... "

- aQuando acordo, há um clarão de graça e de saúde!"
-

- "Pudesse ser perpétua a calma do meu leito!"

- "Quero vibrar, agir, vencer p. Natureza.
Viver a Vida!" <tA Vida é um capricho do vento ... "

- "Vivo e posso!" "O poder é uma ilusão da sorte ... "

- "Herói e deus, serei a beleza" - "A beleza
É a paz!" - "Serei a fôrça!" - "A fôrça é o esquecimento ...

"

- "Serei a perfeição!" "A perfeição é a morte!"

ULTIMA MODA

O encanto de qualquer criança - vestido azul claro de

nylon sôbre uma combinação. Também de nylon, porem

estampada, numa criação de Narinette. Fitas azuis de cetim

que vem desde os ombros até a metade da saia, terminan
do por pequenos laços. Laço que amarra atrás e manga bu
fantes. (APLA).

I
1/8 de colher de chá de

pimenta.
FAZEM ANOS HOJE: 100 gramas de carne de
- sra, Aimée Pereira Gon-

I porco _ salgada ou qualquer
zaga, esposa do sr. João Gon- outra carne. '

zaga, Tesoureiro da Caixa 1 cebola em rodelas.

Economica Federal nêste Es- 1/2 pimentão picado,
tado:

,

J lata de milho bem macio.
_ sta. Nilmar Livramen- Maneira de fazer:

comerciária 1 - Lave bem os feijões e

_ menina Lazte, filha do deixe-os de m'ôlho durante'

sr. Werner Muller e sua ex- umas 6 ou 8 horas,

ma esposa d. Dalva Pízarrl 2 - Escorra então a água
Muller. e coloque Os mesmos numa

sr. Lourival Hermes flanela grande com as 6 xí

Schmidt, funcionário do Ca- caras de água fresca, o sal

bo Submarino; , a pimenta. Leve ao fogo
_ sr. Adayr Silva, fundo- par a ferver.

nárío da D.I.P.O.A. do Minis- �I - Cubra e deixe ferver
térto da Agricultura, em Blu- em fogo brando durante uns

menáu; 'l5 minutos, ou até os fei-
_ Jovem Marcia Wen- .iões ficarem bem macios.

dhausen. filho do dr. Mario ,� - Enquanto isso divida
Wendhaus'en; a carne em pedaços mais ou

_ menina Marina, diléta YJlt'110S peq ilenos e frite cada
filha do dr. Milton Leite da um àêles na gordura, dei
Costa e sua exma. esposa d. '{ando depois escorrer.

,

• Antonieta B. da Costa 5 - Refogue também as

ANIVERSA'RIOS

-0-

'j - Cntra e deixe ferver
mai::; 15 minutos, mexendo
de vpz em quando. (APLA).

Experimente boje
SOPA DE FEIJÃO

BRANCO

(cebolas e os pimentões, mas
sem deixar' corar.

U - Co,loque então junto
com os fe:jões, a carne, a ce

hola, o pimentão e as 2 latas
de milho.1ng:reclientes:

2 xícaras de feijão bran\co.
6 xícaras dágUâ fresca.
1 colher de sopa de sal.

��

����P-a��- -

i Vva. Ana P. F.,manls

Participam aos parentes e pessôas de suas rela

cões, o contrato de casamento j:le seus filhos Miguel A"

Kotzias e Eudoquia P. Ferm3lnis.
Miguel e Eudoquia

, noivos

Florianópolis, 19 de outubro -de 1955

�pãriIõíPãQàõ�
HAALCIO MOR1TZ E SENHORA

Participam nos l'3!'e;1tes e pessoas de suas relações o
I

nascimento de sua filha Silvana ocorrido na Maiernida

Carlos Corrêa,
l'ianópoiis, 26 de outubro de 1955.

Anastácio Kotzias
e

Senhora

rRIO; 27 (V. A.) - Espera- erá falsa.
se que até a ,proxima sexta- O general MaurellJ Filho,
feira o general Maurell con- procurado novamen';é pelOS
voque os jornalistas para representantes da imprensa,
lhes dar conhecimento d'} negou-se a fazer nov-gs decla
conclusão do inquel'i);'l sobre rações. Disse apenas que ain�
a carta atribuida ao �teputa- da continua atacado de gr!
do argentino Antonio Brar.di pe, mas que está trabs.lhan
e que teria sido dirigida ao do ativamente para encerrar

então ministro do Trabalho seu trabalho. Dele d9,�'á in-
.João GOlliart, os jornais :lc teiro conhecimento ,'à im-,

hoje noticiam que o laut.o 'prensa, inclusive autorização
pericial que taxou de lain a para qlle .'léjam fotografados
referida carta, foi ínquin:1da os documentos t' os depiJi
de graves irregularidades por mentos acus·ados. Sabe que
Carlos Lacerda. ,Ex::tminan- muita gente vai ficar aborre
do este documento, ° advo- dda com ele, mas ,JOUCO im
gado Hugo Daberssalini, que porta. Quer a,enas cumprir
compareceu, em nome :!e o seu dever e justific'l,t' a

Carlos Lacerda, concordou I confiançà que nele depositou
em que l'ealmentA a firma o ministro da Guerta..

H O.tE NO PASSADO-

E' um dos mais variados e renomados, pela. alta qualí- bníxador da . Colombia no

dade dos seus produtos, o parque industrial de Santa Ca- Brasil, sr. Carlos Arango Ve

tarína. lez, que recentemente se 'exo-
Existem artigos fabricados nêste Estado que sobrepu- nerou desse cargo, porque "a

[am em beleza e perfeição os da fabricação européia. En- sua consciência de cidadão
tre êsses estão situadas as porcelanas Schmidt, Iocalízadas lhe impedia de respcnder ás

no Rio do Testo. críticas. da Imprensa br a sí-
Na exposição ele São Paulo, por ocasião dos festejos leira ao governo <;la L'::.hm

do seu 4.0 Centenário, tivemos ocasião de ver varres bia pelas víolencias cometi
"stands" de porcelanas nacionais e estrangeiras. Contudo, das naquele país f'l)ntra �or
entre tôdas, destacavam-se os produtos da Schmidt, pela nalistas" dirigiu ao sr. Her

,graça e bom gôsto dos seus coloridos e desenhos como pe- bert Moses, presidente da

la absoluta perfeição de suas linhas e acabamentos. AIU, uma mensagem, solida-

Agora, com a inauguração de' uma secção de porcela- rízando-se
:

com a imprensa
nas nos estabelecímentos "A MODELAR", da nossa praça, c-olombiana. "Ao mesmo tem

chegaram para a mesma, entre os vários tipos e qualída- [.lo - finaliza sua mensagem,
des em que se divide a produção Schmidt, a linha daí o ex-embaixador Carlos A

"porcelana extra", considerada a mais bela e -precíosa .ango Velez - quero niani

qU!!I!.t.!L�_S _<ief.º-r�ções p.omo a �lI!a�s peI.f.ei�a el?!.qualídade, .estar minha alta admira-

COMPAREÇAM AQ HOSP1TAt -'MILITAR

i BUENOS AIRES, 26 (U. P.I
.,
- Uma delegação desta Cli

pital, ela Falange Socialista
Boliviana publicou decla 1�3-

ção de que manifesta seu

júbilo pela quéda do gover
no peronísta, mas asalnara
que a situação na Bolívia é
mais grave ainda que a -lue

I predomínava., na Argentina.
Acrescentou que solicitará ao

DR. ÁLVARO DE CARVALHO ,
governo argentino atual que

_ Médico de Crianças _ I
investigue as relações que

PUERICULTURA' _ PEDIATRIA +r ALERGIA INFÀNTIL existiram entre o reglmape-
Consultório: - Rua Tiradentes n. 9. ronísta e o movimento que

Residência: - Av. Her�ílio Luz n. 155 _ Te!. 2.530. elevou ao poder da. Boiícín

Horário: - Das 14 às 18 horas diáriamente. o atual presidente Paz Es

tenssoro,

Precisa-se de uma com

prática,
Tratar em Modas Clíper.

Irmandade 40 S. Jesus dos PasSos .._:_:_:_-'

CATALOGO DE AR-
TES DA UNESCO
NAÇÕES IJNlDAR, 27 't.;.,

P.) - A r)n,:tni2 lÇ: o C:Jitu
ral das l'l"<tçôes Uniuas ,

UNESCO p�lb:[ �()1l uma 11,;';a

edição de seu c:'l.t!l1,;gl) ar

tistico no Q,lal apresenta re

produções d:n grandes m,:,,

tres da pintura 111 undial no

ultimo �écuJ.o .

4, Porcelana Extra, da ,Scboudt,
será vendida nesta Capital29 DE OUTUBRO

A data de hoje recorda-nos que:
em 1633, cinco navios holandeses - entraram na

baía Formosa, travando combate e destruindo o

navio português comandado-por Francisco de
Vasconcelos da Cunha;
em 1783, em Paris, na França, faleceu o grande
matemático Alembert;

�

em 1815, foi assassinado no Quartel da Vila do
Rio Grande o Tenente do Regimento de Linha
da Ilha de Santa Catarina (Regimento "Barriga
Verde" ANTONIO VENANCIO DE ARAÚ.JO,
um dos muitos bravos da campanha do Sul ;
em 1832, afim de assumir, Q Comando do Exér
cito !1l'a�il'!lI'o, Ul1 operações 1\0 Rio Grande do
Sul, durante a Guerra dos Farrapos, partiu do
Rio de Janeiro o General Luiz Alves de Lima e

Silva, futuro Duque de Caxias; ,

em 1842, partiu do Rio de Janeiro o General
Luiz Alves de Lima e Silva, Duque de Caxias,
afim de assumir o Comando do Exército em

operações de guerra no Rio Grande do Sul;
em 1867, as trincheiras paraguaias de Potraíro
Obella foram tomadas pelos brasileiros, sob o

comando do General João Manoel Menna Bar
reto;
em 1868, foi nomeado Capitão dos Portos desta
então Provincia de Santa Catarina, o Capitão de
Mar e Guerra Bernardo Alves de Moura;
em 1869 o Coronel Fidelis Pais da Silva der
rotou, em Aliagiba, um destacamento do Capitão
Rios, e em Santo Isidro de Carupaití a coluna
do Major Francisco Adorno. Os paraguaios per
deram, nessas duas lufas, 89 mortos, inclusive 6
oficiais e 178 feridos e prisioneiros, havendo
sido tomadas 3' bandeiras;
em 1893, chegaram ao Araranguá, nêste Esta
do, as forças revotucionártas do 10 Tenente da
Armada, Felintro Perry ;
em 1899, continuava a expansão francesa na

Africa. NQ logo Tchad os gaulezes bateram as

forças de Rabach;
em 1945, um golpe militar depoz o Presidente
da República dos Estados Unidos do Brasil Dr
Getúlio Dornelles Vargas,

-

que vinha governan
do desde 23 de Outubro de 1930, após vitoriosa
a Revolução Nacional 'que irrompera a 3 do
mesmo mês e ano. Q,uando dêste golpe, não
houve derramamento de sangue e visava êle a

redemocratização do País.

,

ANDRÉ NI,LO,TADASCO
........,........"'.'!!............._._......._�.-.-.-.. • iii _ • .:. .-_-..-.,,-....

Cóm a Biblia na Mão
«No LêBdêüIÔ))

SÁBADO, 29 DE OUTUBRO •

Sêde sóbrios; vigiai; porque o diabo, vosso adver
sárto, anda em derredor, bramando como leão, buscando
t quem possa tragar. (I Pedro 5:8). Ler I Pedro 5:6·11.

UMA velha história popular de minha terra conta
le um homem astuto que foi visto perto de uma loja em

ititude suspeita.
'

"Que fazes aqui?" perguntou-lhe um transeunte.
"Toco rebeca", respondeu êle.

'

"Como tocas rebeca e não se ouve música 1"
"O sr. a ouvirá amanhã."

'

Naquela noite a loja foi assaltada!
Há muitos que não têm consciência das conseqüên

.ias do crime: parece-lhes algo sem qualquer perigo.
Pensam nisto como uma simples brincadeira, Hoje pode
nos paracer qus o pecado é inofensivo, mas amanhã ve

remos as terríveis conseqüências, a música macabra do
nferno.

Porque isto é assim, o apóstolo nos adverte: "Vesti
os de tôda a armadura de Deus para que possais apagar,
odos os dardos inflamados do maligno,"

ORAÇA:O .

Querido Pai, durante todos: os dias 'da vida carece-

110S de teu, amor e poder. Concede-nos sabedoria para
evitar o enrêdo do mal. 'Rogamos-te isto em nome de

Cristo, nossa .fortaleza e nosso' Redentor, que nos ensí
lOU a orar dizendo: "Pai 1,(I>,SO, que estás nos' céus. , .

Amém."
PENSAMENTO PARA O DIA

Cristo nos livra do mal.
, " L I 'i::úF ,HORAK (lugoilávia)

········A·cóNêI1JSAOTj()�rN-QÜÉRiTO-�····_�
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20 MEiJ?OS .ê 88
. CEN'T"METPOS,
POli' dJUSII 'DJ1

P'l2E'5SAO
ArMeS�e1ZICI'I,

, Alugaln-se
Alugam-se duas Salas para Escritório.
Vêr e tratar à Rua Vitor Meireles n. 2

Grêmio (;ruzeiro do Sul
o GREMIO CRUZEIRO DO SUL, tem Q prazer de con

�i?�r a '!'. S., para -a Soírée, "NOITE DE ALEGRIA", que
tara realizar nos Salões do Clube Recreativo 6 de Janeiro
na noite de 29 do corrente com início às 22 horas.

A Diretoria.

_Taquígrafo
Estão abertas as inscrições para a admissão

professor de Taquigrafia, na Escola de Escrita e
- ESTREITO - Florianópolis.
.,
Informações: No local, ou pel9 _telefone, 6.289.

de um

Fazenda

- - E'-

HOSPITAL DE CARIDADE
_._ Fundada em 1765 -

FlNADOS
.

De ordem do Snr. Irmão Provedor convido _os Irmãos' e
Irmãs, para, revestidos de suas insigneas (balandraus e fi

tas), assistirem à. santa Missa que será resada pelas ahnas
dos Irmruos falecidos, no dia 2 de novembro, às 8 horas, na
Igre.ja do Menino De'us.

Consistório, 27 de outubro de 1955.
José To-Ientino de Souza

Secretário

HUDSON SIX 51
. Vende-se uma em perfeito estado de' consel'vação
Com Pneus de Faixa Branca, Radio e Pintura ori-

g'inaL
Tratar no escritorio comercial

Rua Jeronimo Coelhp 14.

FLORIANÓPOLIS.-

de Osny Gama & Cia.

.t\VENTURAS' DO ZE-��UTRETA

II

SOLIDÁRIO COM A
IMPRENSA

RIO, 26 (V. A.) _' O Em-

ção por êsbe grande país, o

Brasil, por sua democracia
exemplar e - sspeolalmente
- pela

-

sertedade, cultura,
plena liberdade e fino senti

do de responsabilidade ,!e

sua Imprensa, escrita e ra-

jacta".

"

�__.J'-�__

NA BOLÍVIA

ELEVAÇÃO DE TA·'
XAS E l,'RETES

LONDRES, 27 (U. P.)
O sindicato das companhias
'le navegação, operando da
Grã-Bretanha para o Brasil
.' o Rio la Plata, anuncia
que vai aumentar suas ta
xas de frete, a partir de
� rincipios do próximo ano,
em proporções diversas, con
forme a natureza dos carre-:

gn1nentos.

BALCONISTA

OUCAM
diáriamente, na Guaruja, ás
12,40 - "O CINEMA EM RE
VISTA",

E. F.D. ,Tereza
Cristina

Rl '), 27 (V. A.)' � ACl
D,'nco Nacional de Deses
voh';nlPnto Econômico, o

prec�;,lu,u; da República au

to} :zou a celebrar um con

trato de financiamento com

� Estrada de Ferro Dona Te
PS:1 Cristina, 110 montante
de Gl'$ :�6.920.000,00, dest,,
!ludo à cJo'ecução do progra
ma de ob:'as e melhoramen
tos ('ssenciais nessa ferr,l
via, qne f&z o transporte de
tôJa ;'1 T!j'odi1Ção c:ubo'níÍ0-
l'ê, j" ,:v1 de Santa Cataril1':l.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Elortanópolis, Sábado, 29 de Outubro de 1955 a

s: O I T A L.:.'E O I T A L;..IEt C I T A L.
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TIJUCASJUIZO DE DIREI'i'O DA COMARCA DE BIGUAÇU JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TIJUCAS

CITAÇÃO COM O PRAZO
,

('30) DIAS
DE TRINTA EDITAL DE CITA'ÇÃO DE INTERESSADOS AUSEN· EDITAL DE CITAÇÃO DE INTERESSADOS AUSEN·

TES, INCERTOS E DESCONHECIDOS. COM O PRAZO TES E INCERTOS E DESCONHECIDOS,-COM O
DE TRINTA DIAS PRAZO DE TRINTA DIAS

o DOUTOR JAYMOR GUIMARÃES COLLAÇO,
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU, DO O Doutor Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito da Co- O Doutor Clovis Ayres Gama, Juiz de Direito da Co

ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA marca de Tijucas, do Estado de Santa Catarina, na for- marca de Tijucas, do Estado de Santa Catarina, na for-

LEI" ETC. ma da lei, etc_... ma da lei, etc...
•

FAZ saber aos que o presente edital virem ou dele I FAZ SABER a todos quantos interessar possa o pre- FAZ SABER a todos quantos interessar possa o pre-

conhecimento tiv�rem q;le: por parte de ARTUR JOSÉ Isente edital de .citação, .com o prazo de trinta dias, v�r:m sente edital, com o prazo de trinta dias, virem ou dele

FERREIRA, por intermédio de seu advogado o Dr. Ri- ou dele conhecimento tiverem, que por parte de Felicia- conhecimento tiverem, que por parte de Manoel Fer

naldo Lacerda, lhe foi dirigida a petição do teôr seguin-I no Manoel Delprá e sua mulher, lhe foi dirigida a peti- nando Passos e s /mulher, lhe foi dirigida a petição do

te: - Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Bi- ção do teor seguinte: - "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito teor seguinte: - "Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 'I'i

guaçu. Artur José Ferreira, casado, carroceiro, braailei-
.

de 'I'ijucas. Feliciano Manoel Delprá e sua mulher, bra- jucas. Manoel Fernando Passos e sua mulher, brasilei

ro, domiciliado no logar Praia do Tamanco, nesta Cida-
I
sileiros, lavradores, residentes e domiciliados em Santa I'OS, êle lavrador e ela de prendas domésticas, residentes

ie, vem por seu advogado infra assinado, promover a ,Luzia, município de P. Belo, desta Comarca, vêm, por seu em Itapema, município de Porto Belo, desta Comarca,
pr'esente ação de usucapião, expondo e requerendo o que assistente judiciário, abaixo assinado,' intentar a presen- vêm, por seu assistente judiciário, abaixo assinado, in

segue: I - Que possue, no dito logar Praia do Tamanco, te ação de, usocapião constitucional, na qual pedem per- tentar a presente ação de usocapião, na qual pedem per

nesta Cidade, um terreno, medindo, parte 44m. de frente missão para expor e afinal requerer a V. Excia. o que missão para expor e afinal requerer a V. Excia. o seguin

por 450m. de fundos; parte 25m. de frente por 460m. de
•

segue: - 1)" Que, são legítimos possuidores de um ter- te: - 1) Que, são legítimos possuidores ele um terreno

fundos; e outra parte medindo 40m. de frente, 483m. na reno, sito em Santa Luzia, município de P. Belo, medindo no distrito de Itapema, município de Porto Belo, medin
extrema Sul e 493m. na extrema Norte, medindo todo o 36 metros de frente que faz a Oeste na estrada geral Ti- do dito terreno dezessete metros de frente ao Norte com

terreno, nos fundos, a largura de 109m. tendo a área to- jucas,-!tajaí, com 1.000 ditos de fundos que fazem a Les- a estrada geral 'I'ijucas-Itaja.í, com vinte e sete metros

tal de, mais ou menos, 50.820 m2, com as seguintes con- te na cachoeira dos Vieiras, confrontando com terras de de fundos a Sul com terras de João F'rancisco Pio; ex

frontações:. os 4'1m. de frente, em terras de Vicente Cur- 'Alcântaro Eliezer Cota; extrema pelo lado Sul com Tomé trema pelo Leste com João Francisco Pio e a Oeste com

cio' os 25m. de frente em terras de Gumercindo Manoel Florindo e a Norte com terras de Leôncio Coelho, Refe- Pedro Antonio Coelho. Perfaz uma área total de 459 me-
, , idFerreira; c os 40m. de frf"nte em terras de herdeiros de 1'1 o terreno perfaz uma área total de 3600 mts. quadra- tros quadrados; 2) Que, a posse de tal área remonta ha

Manoel Apolinár-ío Perreirn : fundos em terras do au- ,dos. 2) Que, os requerentes não são proprietários de ter- mais de trinta anos, sem interrupção, por sí e seus an'

tal'; ao Norte com José Vergilio Martins; ao Sul com �'n� rurais nem urbanas: ocupando por ma�s- de dez anos I tecessor�s: sendo mansa, e pacífica, na forma do art. 450

João Arceno, tendo o autor a posse mansa, pacifica, sem lI1!n�elTUpt.os sem oposrçao nem re:onhecm�ento d.e dO-, do C. CIVIl; 3) Que, o docu�ento anexo, prova a posse

intel'l'upcão e nem oposição, por sí e seus antecessores, mmro alheio, um trecho de terras nao super-ior a vinte e .Justa .do requerente ha desoito anos, estes por sua vez

ha mais 'de 30 anos, sobre dito terreno, usando-o sempre �cinco hectares, como se pode ver pela descrição constan- adquiriram de Alvim Santana e sua mulher, ocupantes
com o ânimo d-e dono. II - Que, na fórma prescrita pelo te do item 10 e que .tem tornado produtivo de várias la- durante dez anos e haviam adquirido de Ana Bitten

art. 454 do C. P. C. e não possuindo titulo sobre o men- vouras, por seu trabalho e da sua família, tendo ainda court, possuidora legítima por outros tantos anos. As

cionado terreno, quer adquirir o dominio do mesmo, na c?mo exige a lei, sua própria mo;r:da edificada sobre o

ISim l:eq�erem a V: Excià. que os a<'l;nita a

jllS.tificação,conformidade dos arts. 550 e 552 do C. C .. Apresentando citado terreno. Que nestas condições, com fundamento em dia e hora des igna dos e com a citação do órgão do

a V. Exa., abaixo, os nomes das testemunhas que deve- no "art. 156 § 30 da Constituição Federal vigente e na Ministério Público, a posse em referência. Feita a justi
rão ser ouvidas para prova do alegado e que comparece- forma dos arts. 454 a 456 do C. P. C., vêm requerer a ficação, determinará V. Excia. a citação dos couf inan

rão em Juizo som a necessária intimação, requer se pro- V. Excia. que os admita a justificação em hora e dia a tes do imóvel e suas mulheres se casados forem, do)lo
ceda de acôrdo corn-o art. 455 e seus paragrafos, bem gerem designados, a posse em referência e que após fei- mínio da União, dos interessados certos e incertos, para

como o art. 456, ambos do C. P. C., após feita e julgada ta, sejam citados os confrontantes do imóvel usucapi- na forma do art. 455 do C. P. C. contestarem o presente
a justificação "ab-initio", para que o autor adquira o ,ando e s�as mulheres se, �asados f?!'em, os interessados pedido, s:guidos os demais tra.mites legais, sendo afinal

titulo necessário a transcrição no Registro de Imóveis

I
certos e incertos, o Domínio da l!l1lao, para contestarem :econhecl�o a posse e o domínio dos Suplicantes sobre a f

competente. Dando-se a presente, para efeito de alçada, no prazo legal, sob pena de ser Julgada procedente em area aludida. Protestam provar o alegado, com doeu-

o valor de Cr$. 2.100,00 e protestando-se por todos os favor dos autores. Pedem a intervenção do órgão do Mi- mentos, testemunhas abaixo arroladas, depoimentos pes

meios de prova em direito, permitidos. �. deferi.mento. nist�:io. públic.o para acom.pan�ar o processo em todos I s?ais dos interessados e outras provas em di�'eito admi

Biguaçu, 18 de outubro de 1955. (ARS.) Rmaldo Lacerda. os trâmites
".
Protestando provar o alegado com as teste- tidas, Dando o valor de Cr$ 2.100,00 para efeito de alça

Selada legalmente. TesLemunhas: Olivio Fortunato munhas abaixo arroladas e outras provas
,

em direitos da, pedem e esperam DEFERIMENTO. 'I'ijucas, 19 de

Rosa José Vergilio Martins e Can dido João Arceno. permitidos, dão a presente para efeito de alçada, o valor setembro de 1955. (a) Marinho Laus, Rol de testemu

DESPACHO: A. Designe o Sr. Escrivão dia e hora para d�.doismil e cem cruzeiros e pedem DEFERIMENTO. nhas: - 1) João Francisco Pio; 2) Sebastião Nicolau

a realização da audiencia de 'justificação prévia da pos- 'I'ijucas, 1 de setembro de 1955. (a) Marinho Laus, Rol Serpa, ambos brasileiros, casados, comerciantes, resi

se. Ciente o Dr. Promotor pú.blico_ e as partes. Big�açu, I ;e tes_temunhas: - 1) João Ga�di�1; .:) Leôncio Coelho; dentes em. I�ape�a;" compa�·ecel'ão. � aud.iência indepen-
18-X-1955. (Ass.) Jaymor Guimarães Collaço - JUIZ' de ,) João de Souza Melo, todos brasílelros, casados, lavra- dente de mtlmaçao. Em dita petlçao fOI exarado o se

Direito. Procedida a justificação foi esta julgada por l?re.s, residentes em S. Luzia; comparecerão á audiên- �uinte despacho: - "A., como pedem. Tijucas, 21-9-

sentenca do teôr seguinte: - Vistos, etc. Homologo, por ;1a mdependentemente de notificação." Em. dita petição 1955. (a) Clovis Ayres Gama - Juiz de Direito." Feita
. sentença, a justificação em que é autor Artur José Fer- :�I. exarado� o s;guinte d:spacho: - "A, como pedem. t justificação foi exarado o seguinte despacho: - "Ci

reira, para que surta seus juridicos e legais e·feitos. Ci- r�.lu�as;, 1-9-�95;:). (�) �l?vls _ Ayr.es Gama - Juiz de ;e�-se por mandado os confinantes do imóvel; por edi

te-se pessoalmente, por mandado o Dr. Promotor Públi- DH·elto. FeIta a .lustlflCaçao fOI exarado o seguinte ;ms, com o prazo de trinta dias os interessados incertos,
co e os confinantes do imóvel em questão. Por precató- l�spac�?: - "Façam-se as citações requeridas na ini- Lusentes e desconhecidos; por precatória, a ser expedida

�:ia, dirigida ao Juizo da 4a. Vara da Comarca de Flo- �1al. TI.lucas, �2-10-H)55. (a: Clovis Ayres Gan:a". E p.ara, o �uizo de Direito da la Vara. da Comal'�a �le. Flo
rianópolis cite-se o "Dominio da União" e por edital, para que chegue ao conheCImento de todos e mnguem nanopohs, o Representante do ServIço do PatnmonlO da

com o pr�zo de tri�ta dias, a ser publicado uma vez no possa aleg'a�' ig�orância, man<'lou expedir o presente edi· União. ,Tijucas, 22-10-1955. Ca) Clovis Ayres Gama". E,
Diario Oficial e três vezes no jornal "O' Estado" (i)S in-' ;al que �enl 4fLlÇ�d<? na séde dêste ,Juizo, no lqga!: do 9�'t que _c_hegue ao conhecimento. de todos e ninguem
teressados incertos, para. todos, querendo, contestarem o �ostume, e, por, cópia, publicado UMA V.í<.:Z no DIÁRIO ?ossa aleg'ar ignorância, mandou expedir o prese'nte éM
pedido no prazo legal. Biguaçu, 21 de outubro de 1955. :)FI�IA,L e. TRÉS VEZES no jornal "O ESTADO" de tal que será afiX'ado lU sede dêste Juizo, no lugar do

(Ass.) Jaymor Guimarães Collaço - Juiz de Direito. E Flon�n�pohs. Dado.e passa�o nesta cidade de Tijucas, ;ostume, e, por cópia, publicado UMA V.í<.:Z no DIÁRIO

para que chegue ao conhecimento de quem interessar LOS vmte e qu�tro dIas do .mes de outubro do ano de �il ,)FI�IA,L e. TRES VEZESno Jornal "O ESTADO" de

possa, mandou expedir o presente edital de citação com �ove�e:1tos e cl�quenta .e CIl1CO. Eu, (a) Gercy dos AnJOS, Flonanopolls. Dado e passado nesta cidade de Tijucas,
o prazo de trinta (30) dias, que será publicado e afixado 'JSC.l'IVa?, o datllo�rafel, ���ferí c �ubscreví. (a) �I?vis tOS vinte e qu�tro dias do .mês- de outubro do ano de mil

na fórma da lei. Dado e paRsado nesta Cidade de Bigua- <\�les Gama - JUIZ de Dllelto. Esta c<fnforme o ongmal rJovecentos,e cll1quenta e CIl1CO. Eu, (a) Gercy dos Anjos,
cu aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de tflxado na sede dêste Juizo, no lugar do costume, sobre �scrivão, o datilografei, conferí e subscreví. (a) Clovis

�Ú novecentos e cinq�lenta e cinco. Eu, (Ass.) Orlando ) qual me reporto e dou fé.
.

Ayres Gama - �uiz de Direito. Está conforme o original
Romão de Faria Escrivão, a fiz datilografar e subscreví. Data supra. O Escrivão: Gercy dos Anjos. ';,fixado na sede dêste JuIzo, no lugar do costume, sobre o

.

Biguaçu, 24 de outubro de 1955. qual me reporto e dou �é._
�,

(Ass.) Jaymor Guimarães CaBaço. Data supra. o Escrlvao: Gel'cy dos Anjos.
Juiz de Direito.

-

_--'
-

i,te" ':��
Confére com o original afixa'do no logar de costume.

--
,�_..

e,- �---
O Emivão, Odando Romão de Fada.

1lete'"�NERO/AS!
Sindicato dos Contabililitas '"

5 tf!!5 � =- j".' �'.�

de Flo'rianópolis
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

ParJicipaçc!io
AURINO M. DA SILVA VIUVA ETELVINA DA

e
' SILVEIRÂ DIAS

Senhora
Participam aos parentes e

pe3soas de suas relações o

contrato de casamen�1) de
sua filha DEZALDA com o

Sr. Heraldo Dias.

Participa aos parentes e

pe.ssoas de suas relações õ
contrato de casamento de

seu filho HERALDO com a

srta. Dezalda Silva.

-

Pelo presente edital ficam convidados todos os asso

ciados em pleno gôzo de seus direitos sindicais para se
,

reunirem, em assembléia geral ordinária, no próximo dia

31 do corrente mês às 19 horas, na sede dêste sindicato,
à Rua Trajano, 14 � 20 andar para tomúem conhecimen

to e deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

10) Leitura, discussão e aprovação da ata da assem

bléia anterior.
20) Relatório a ser apresentado pelo ex-Presidente

do Sindicato, de que constem o resumo dos prin
cipais acontecimentos até 30 de agôsto p. p., as

alterações do quadro social, o balanço de exer

cício financeiro, o balanço patrimonial e uma

demonstração especial da aplicação do impôsto
sindical tudo de conformidade com o art. 551

da 'Cons'olidação das Leis do Trabalho, combina
do com o art. 14, da Portaria 884, de 5-12-42.

30) Parecer do Conselho Fiscal sôbre as contas do

exercício de 1954 até 30 de agôsto do c'orrente

ano.

Outrossim no caso de não haver número legal para
a realização d� assembléia ora convocada,. fica marcada

outra Ji)ura: uma hora após, no mesmo local e que se rea

lizará com qualq�ler número de associa-dos presentes.
Florianópolis, 26 de outubro de 1955.

.

João Momm - PreSIdente.

LIRA TENIS CWBE {Mi A:"dO ::sai SíCRETüID r ·

Dia 29 _ Sábado - Grandioso Baile em comemo- en e se a IDe e, en 8rl0
racão ao 290 aniversário de fundação e

po;se da nova Diretoria. Eleição da

Rainha do Lira - Inauguração da ala

nova do Clube.
Traje a rigor.

Dia 30 - Domingo - Soirée dos Comerciários
Dâ's 18 -às 24 hOl"'aS.

HERALDO e DEZALDA
confirmam

Saco dos Limões, 22/10/55.

S. B. DOS ARTISTAS DE RADIO
TEATRO E MUSICA

Distribuidor

�DITAL
,De ordem do senhor presidente, convoco a todos os

associados desta Sociedade Beneficiente, para a reunião
de assembléia geral que será realizada no próximo dia 31

de outubro, na séde social do Clube 15 de Novembro a
praça 15 de Novembro nO 21, com primeira chamada ás
20 horas e segunda ás 20,30 horas, afim de ser aprovado os

'estatutos desta sociedade bem como a eleição do conselho
deliberativo.

c, RAMOS S/A
"

"

Comercio Transportel
RUII Joio Piuto. »I'polfl

Instalado num dos bair'ros desta Capital, vende-se
com boa clientela, um Gábinete Dentário composto de um

motor de coluna "Atlante", uma cadeira "Delta", um ar

mário e demais materiais clinicos.
Tratar com Artur Antonio Menegotto, na HDental

Santa Apolonia" à Rua Tiradentes, 20 em Florianópolis.
Preço - Cr.$ 15.000,0.0

,CURSO "SANetos SARAIVA�'
(REGlST�ADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROF. LíGIA DOS SANCTOS SARAITA

atende aos interessados diàriarnente das 9 às 12 e das

14 às 18 horas
, ENDEREÇO: Rlla Ireliciano Nunes Pires. 18 -

�el. 8118.

,� - ...-..:,.;::--- _.

A FRANÇA E AS

ELEIÇÕES DO
SARRE ,_

:PARIS, �7 (U. P.) - O

govêrnc francês decidiu, ho
je. pedir ao Conselho da
União da Europa Ocidental
que mantenha no Sarre a

sua comissão de controle a

fir:1 de supervisar os resul
tados das eleições. A cornis
são foi enviada ao Sarre pa
ra observar o plebiscito, re
aliea do domingo último,
q uan do foi rejeitado o pro
jeto de europeização do pe
queno território industrial
e earbonif'ero. Em virtude
l'OS resultados, o primeiro
m', istro francófilo, Johan
r.es Hoff'mann, renunciou.

E"pel'a.-se qUe novas ele l
ÇÕ(!S para o Parlamento se

jam realizadas em dezem
hr ).

PROCURA·SE

Casal sem filhos, procura
quarto com refeições, em'
casa de família, dando pre
ferência ao perímetro cen

tral. Telefonar para 3365,
até ás 18 horas.

BENIGNO JOSÉ DOS
SANTOS �

Consertos de maquinas e

relogios.
Endereço: C a p o e i r a s

(frente 'a 'êntrada estrada
do Abrão) ,

'

AGRESSÃO DOS
. ADEPTOS DO
"CLUBE DA
LANTERNA"
AO MAJOR
SEIXAS

1110. 27 (V. A.) - Estão
tendo curso, 03 inquérito r
instaurados pelo Ministér-io
da Gi.erra e pela .chefaturn
de j.oticia sôbre a .agressãc
RG n�:,jor Nicclau José Sei
Xf;S Tim' parte dos sócios 'i')
''C clbE. da Lanterna". Pela
m"nhã, .Jamil' Seixas foi ou ..

\'iCIO ! elo coronel Antôni·)

..

T:witref>, que p)'::�ide ao h
quérit(\ policial-militar e, à
l:,I '.:<>, deveria ser tamb,�m
ouv'dc· ]'leIo delegado- Flávio
i�angf�; l1'lda tendo sido nin

r!.t (0,��1lg:��o_sôbr� esses de
roimelltOg.

VENDE-SE
1 sala de jantar
1 carro p/criança
1 bicicleta marca Maraton
Tratar à Rua FeJ.ipe Sch-

midt, 131,

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

DIVóRCIO E NOVO CASA
MENTO

Processo legal, rápido e

sigiloso, no exterior. Con
sulte sem compromisso, o

Escritório Juridico e Admi
nistrativo. Caixo Postal
4231. Rio de Janeiro.

NÃO ACREDITA NA
POSSIBILIDADE DE
GUERRA NA TERRA

SANTA
NAÇÕES UNIDAS, Nova

Iorque, 27 (U. PJ --- O ma

jor gen. E. Burns, chefe ela
missão supervisora da trégua
das Nações Unidas n,l Pales
tina, declarou, hoi õ), Cjue em

sua opinião não há p<>r!,I�EC
tivas de guerra n� Tel'r�

,

Santa . .o general canadenile,
que chegou em viagem de
consulta com o <>e('retát'i-o ge
ral Dag HammarSl(jold, sobre
a crítica situação no Oriente
Médio, disse que bascava sua

opinião no faio de nfto ter
observado preparatiV'),'3 bé
licos para um c'onfiito seja
em Israel, seja no Egito.

FAMOSOS
CIRURGIÕES
MIAMI, 27 (U. P.) - O

di" Chevalie1' Jackson, famo
so c.irurgião especializado
em intervenções nos brôn
qu ias, iniciou uma excursão
veja América do Sul acom

panhado do dr. Henry Pil

ling., Os dois médicos parti
ram do/ aéroporto de Miami
a bordo de um avião da Pan
American World Airways e

visitarão a Argentina, Uru
Brasil e Venezuela. .'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



É PRECISO., que tenhamos SEMPRE NA MEMóRIA, Teodomiro Menezes, de cor

as Palavras de Nosso Senhor Jesus Cristo, no Alto da branca, com 33 anos de ida
Cruz; (olhando para S. João e fazendo mensão à MARIA) de, residente em IVo Tava
Disse: "AQUI Vo.S DEIXO. UMA MÃE; Po.R ELA, VIN- res, queixou-se de que na

DE A MIM!" Portanto, ELA, É A MEDIANEIRA DE I noite de 21 para 2',l do cor

TÇ)D-,?-S AS GRAÇAS, ELA, SoMENTE EL�;, É QUE P�� rente, roubal�am uma é.gua,DERA SALVAR ESTA HUMANIDADE! 1;; NECESSA- de pelo alazão, com .!Jstas
RIO porém, que, ESCUTEMo.S A SUA Vo.Z E ADVER-I brancas.
TÉNCIA" FAÇAM PENITENCIA E REZEM o. SANTO.
TERÇo.!

Nossa Senhora Maria San tissima, não necessita de
DÁDIVAS MATERIAIS, ELA QUER SIM, o No.SSo. co
ItAÇÃo. E A No.SSA ALMA! ,

PRo.CUREMo.S, carregar conosco SE;aPRE, INSE
PARAVELMENTE, o. SANTO. Ro.SÁRIn, que foi trazi
do ao Mundo, por ELA MESMA, E, EI'JTREGUg,A SÃo.
Do.MINGo.S. jr�

REVERENCIEMo.S SEMPRE, A GLo.RIOSA l.\UE
DE Mo.NTE CLARO., ESTA RATNIi.A: DAS RA1NH1\S,
Po.DERo.SA E CHEIA DE SABEDo.RIA, RTQUJSSIMA.·
DISTRIBUIDo.RA DAS GRAÇAS DE'J)EUS! A D-evoção" Por embria,g'ues, for pl'eEO
Co.NSTANTE E SINCERA, À MARIA SANTISSIMA, nos e detido, o in:ctividuo Gui
dará a To.Do.S NóS Seus Filhos, o ânimo e a' c(>ragem lherme Schneider natural do
para enfrentar a luta tremenda e desesperada em<:que,. o Est;:tdo do Rio Grande do
Mundo de nossos dias, se debate ante os horizOlÚes tol- Sul, com 42 anos de idade,
dados de' negras nuvens que ameaçam desÜ;uir a huma� empregado na Oficina de Os
nidade inteira! !

mar Dutra, sita ã rua Gene-
Sim, o nosSo úNICO. REFúGIO É M_ARIA SANTIS- ral Bittencourt.

SIMA, ESTA MÃE DIVINA QUE NOSSO. SENHOR JE- ...,.."...,.__�;__...........-......,..,..
SUS CRISTO. No.S DEIXo.U PARA REALIZAR A úLT'I- ,

MA REDENÇÃO. DA HUMANIDADE! x - "A normalidade
. do

Que os nobres irmãos de Santa Catarina, sejam cumu- x x pleito foi um jato de A Usina :de Beneficiamento de Leite comunica, aus

lados de Graças e Bençãos de Maria Santissima é a nossa água fria na impaciência senhores consumidores çle leite, inscritos para receberem 'Tivemos a grata ,:;atisfação trabalhos de fundaçãe e alí
PRECE FILIAL QUE NESTA HORA EM QUE ESCRE- incendiária dos adversários seus cartões de consumo no dia 30 de outubro e nos dias de ver ontêm o início das cerces:sendo que '1 sua lin
VEMo.S ESTAS HUMILDES LINHAS, FAZEMo.S DE '1'0.- do regime. Por �m mor�ento, ,. 5,12,15 e 17 de novembro que se dirijam à Usina; no ho- obras de fundação para a da MAQUETE deverá 'ser ex
DO. Co.RAÇÃo.. e�tontear�m. Todas as

ll1ves-, rário das 14 às 16 horas, nos dias 27, 28, 29 e 31 do cor- construção da nova séde do posta numa das vitrines da
Mais uma dádiva coube ao grande Povo Catarinense, tIdas havIam falhado. As rente e a partir do dia 1° de novembro, no horário das imponente edifício cio élube casa HOEPCKE, seção de

essa é que, o vosso AVIÃO. da TRANSPo.RTES AltREo.S instituiçõe.s funci o n a v a m 7,30 às 9 horas, para receberem os seus cartões de con- Doze de Agôsto, velha e qua- máqUinas, mui proximamen-
CATARINENSE, conduzirá à Imagem em seu bf!.rao, aben-- normalmente. O país .elegera sumo. r si centenária aspiração da te.
çoando-o com sua Honrada Presença. _

,eus novos dirigentes. Mas Outrossim, comunica aos interessados que, a partir I família do veterano. Está de pambens. pois a
Ide pois, ao aéroporto, esperar a AUGUST.N. RAINHA, ,há no golpismo qualquer coi- do dia 1° de novembro, somente, atenderá inscrições para

I'
nossa 'sociedade, pela crea-

e Hospedai-a, com'o vosso Carinhoso Coração/que as Gra- sa qe tênia. Mutilado aqui, obtenção de cartões de consumo de leite no horário das' Sua construção deverá ter r,ão de um centro à altura
ças não se· farão esperar!

. . .

movimenta-se. ali. Ei-Ios ago- 7,30 às 9 horas.

I'
..

t- I t' , 'd d
.

_
Il1ICIO ao ogo ermll1em os 1_le suas neceSSI a e.s sOClais.

SALVE MARIA I ra, os golpistas, mais indó-' A DIREÇÃO .,.._.,..._- w_-_._._ -"'-"'--_- _-�-_ -_.._._._._. ._·

Curitiba, 25-10-1955. ceis que nunca, nUm espetá-
(Contribuição do Departamento de Turismo da TAC) ;��cf:����::��s��n:� q�:o�

REPU'BLICA DE DIE
CONVERSAÇÕES ATOMICAS

/

todos identifica como uns-
. M NAÇõES UNIDAS, 28 (U. dI) estiver pronto o projeto

primários frenéticos dispos- P.) - A Comissão Política I�e estatutos para a institui-
tos, na sua loucura de poder, Reconhecida pela Franc,a das NaçÕils Unidas aprovou ção.
a fechar o caminho da evo-' sem oposição, uma resolução Ilução democrática de todo SAIGo.N, 28 (U. P.) - A corda em reconhecer a vitó- apr(.>sentada pelo ocidente, i--.---------
um povo. Mas nêles não há França reconheceu o 10 mi- I':a de Diem sôbre o ex-im- deJi'neando as medidas ne
apenas o fanatismo bronco, nistro Ngo Dinh Diem, como perador Bao Dai, no plebis- cessárias à criação da orga- :

há tambem um certo des- novo chefe do' Viet Nam do cito de domingo último. nização internacional de
I

BOGO'I'A, 2_7 (U. P.) _ O
plante assustador,na facili- Sul. mas ressaltou esperar o "Aiomofl'para a Paz". o. re- d81egadú do Brasil �·etirol.l-
dade com que- armam pontas (;umprimento dos compro- sultado foi de 50xO, tendo se
de dilema para o país. Ontem missas que a nova Repúbli- afastado da vbtação o bloco
- antes do pleito - faziam ca tem cõm a França. o. co- LIRA TENIS CLUBE arabe. A proposição deter
uma algazarra ensurdecedo- missarIa francês, Henri O Lira Tenis Clube fará ;nina: 1) - a realização de
ra em tôtho da fraude. Rea- Hoppenot, comunicou ao mi- realizar hoje o baile com que uma segunda conferencia
llzado o pleito - transfor- n.istro do 'E.xterior Van ·Mau, fe3tejará a passagem 'de seu atômica, daqui há dois ou
mam-se nos pregoeiros do es- que a Fi'ança, "como no pas- 29° aniversário de fundação. três anos; 2) - convite à
bulho. Ontem queriam uma �ado, dá o maior valor à ma- Nesta oportunidade, verifi- Rússia, India, Brasil e Tche
eleição legítirrla. Perderam a Lutencão de. relações amis- car-se-a a posse da nova di- coslováq-uia para participa
eleição. Defendem hoje a i tosas �ntre os aois govêrnos, retoria do "clube da colina", rem das negociações secre

usurpação. o. poder sem di'" J!O respeito mútuo dos res- assim como a eleição de sua tas com oito outros países;
reito ao. poder, eis'o ·que em I' pectivos compromissos". A rainha. Será e'xigido traje a 13) _:_ a conferencia mh1ndial
ú�tima apáUs.� n�.f3iteiam".. .., I�rança é o 801laís que con- rigot:

.

d,.�yerá· ser convocada quan-

..
-.'",' .

FACULDADE CATARINENSE DE
-FILOSOFIA

Em excursão de estudos, sob a direção dos professo
res Dr. João Dias da Silveira e D. Margarida Ingeborg
Heer, do curso de Geografia e História, seguiram a 28 do
corrente para o interior do Estado vários alunos da Fa

culdade Catarinense de Filosofia.
O ponto terminal da excursão, que durárá cinco dias,

é o Município de Põrto União, sendo também feitos estu
dos nos Muuícíoíos de Canoinhas, Mafra, São Bento .e
São Francisco. _

Esta excursão é a quinta realizada· por alunos da
mesma Faculdade, tendo sido nas anteriores visitados os

Municípios de Laguna, São Joaquim, Lajes, Joaçaba,
Chapecó, Mondaí, Curitibanos, Mafra, Joinvile, Blume
nau, Nova Trento e 'I'íjucas, a região carbonífera do Sul
e 11 bacia do Rio Itajaí.

Florianópolis, Sábado, 29 de Outubro de 1955
·

.. -.m.

(CNossalSenhora dê"" ��
Monte Claru»

?.;�_?-�
_
Pelo Dr. João Antônio Vecchíone

Florianópolis a linda Capital do Estado de Santa Ca�
tarina, terá a Singular "Honra de Receber a Visita da
Excelsa RAINHA, "No.SSA SENHo.RA DE Mo.NTE CLA
Ro.", cuja imagem, está estampada num riquíssimo Q"lJa
dro, oriundo de uma Pintura, do Grande Apóstolo e Mé
dico, SÃo. LUCAS, Envangelista,

o. Grande Embaixador, que Guarda e Leva, a Pre
ciosa Imagem, é o Rev. Padre Dr. Pedi·o Burzak, DD. Mis
sionário Jesuíta, que, devidamente autorizado pelo Santo
Padre o PAPA PIO. XII, Gloriosamente Reinante, visitará
cinco Países da América Latina, o Nosso BRASIL, a Ar

gentína, o Uruguay, o Paraguay e Chile.
Em apenas QUINZE MEf;lES de Peregrinação, A Po.

DEROSA VIRGEM SANTISSIMA DE Mo.NTE CLARO.,
na (GLo.RIOSA Po.Lo.NIA), já Realizou "DUZENTAS E
TRINTA E OITO. CURAS MILApRo.SAS", devidamente
Co.MPRo.VADAS à luz meridiana 1:

Está pois, de Francos Parabéns, o Nóbre Povo Cata
r inense, com essa expressiva Visita;' que trará por certo,
Gri'ndes Beneficios, a Todos Aqueles que, com FÉ SIN
CERA, recorreram a Sua Clemente e Caridosa Assistên-
cia. /

TURISMO EM SANTA CATARINA
o Estado aplaude e incentivá mais uma campanha

encetadl:J, em pró] do progresso do nosso Estado: a de fo
mentar o turismo .em Santa Catarina. Idealizado pelo di
namismo de Luiz Fiuza Lima e patrocinado pela Trans
portes Aéreos Catarinense, êste movimento louvável e de

grande interêsse pal:a a terra barriga-verde vem, dia após
dia, merecendo o apôio de todos aquêles que Se interes
sam pelas boas causas e que desejam ver nossa terra pro
jetada no cenário brasileiro. A exploração sadia de nós
sas belezas naturais, pela construção de edificios pró
prios aos locais onde mais se realça e se constata a be
leza natural de qUe foi dotada esta ilha e estado privile
giados, se constituirá em motivo de justo orgulho para
todos nós, que teremos nos que aqui aportam, não apenas
simples forasteiros mas, também, admiradores entusias
tas e sinceros dêste colosso qUe ainda não foi devida e

convenientemente aproveitado.
M. COELHO

NA ASSEMBLÉIA,
Sessão de ante-ôntem:
Presidência: Depu t a dos

Antônio Palma e Volnei Co

laço de Oliveira
Secretaria: Clodorico Mo

reira e Ruy Hulse.
Expediente: Constou de

vários ofícios e de convite da

Assocíação dos Servidores
Públicos de Santa Catarina

para os senhores deputados
assistirem às festividades do
"Dia elo Funcionário Públi
co".
O primeiro orador da ses

são desta' tarde foi o depu
tado Rubens Nazareno Neves

que teceu um hino ele louvôr
à classe' dos funcionários pú
blicos pela passagem, ontem,
do "Dia do Funcionário".'
Seguiram-se na tribuna os

deputados Laert .Ramos Vi

eira, S'ebastião Neves, Geral
do Mariano Ghunter e Luiz
de Sousa que se reportaram
ao fato de não haver "quo
rum" para a votação de di

versos projetos de lei, todos
êles com discussão encerra

da hoje.
Ontem não lj.9�l ve .sessão I

no Legislativo EstaduaL

_Associação Comercial
� de Florjanópolis

CóDIGO MUNICIPAL
Esclarecendo os senhores Comerciantes e Industriàis

a propósito de uma nota divulgada pelo jornal "A Ga
zeta" de hoje, intitulada "o. Povo-deve estar presente";
a ASSo.CIAÇÃo. Co.MERCIAL DE FLÓRIANóPo.LIS co

munica a seus Associados e .ao Comércio em geral 9 que
se segue:

1. - Nenhum apoio foi elado pela Associação Co-
mercial ao Código Tributário, parte importan
te do Código Municipal;
A Associação Comercial promoveu medidas,
junto à nobre Câmara. Municipal, para ser ou-,
vida a respeito do novo Código;

3. - A Associação está informada de que sua soli

citação será atendida pela Câmara Municipal,
possibilitanelo assim o exame do projeto-ele-lei
em tela;
Não havendo recebido, ainda, a cópia do Có
digo, a Associação não poderia de forma ne-

nhuma opinar e, muito menos, apoiar as pro-.
jetadas reformas tributárias;

5. - A Associação Comercial, por fôrça de seus Es
tatutos, está, corno sempre esteve, acima e fo
ra das disputas político-partidárias, objetivan
do-se, unicamente, na defesa dos interêsses da
classe.

Florianópolis, 27 de outubro de 1955.
(Ass.) Severo Simões - Presidente em exercício.

NA CAMARA MUNICIPAL

4.

Sessão do dia 25-10-955
Presidência: Vereador Armando Valéria de Assis I PSD)
Secretarias: Hf\,foldo Vilela (UDN) e Nereu do Vale

Pereira (PDC) /

Ata: Aprovada
Por Nazareno Coelho

EXPEDIENTE: Constou ele ofícios, inclusive ela Asso

ciação Comercial de Florianópolis solicitando copla do no

vo Código Tributário em estudos na Câmara.

BEM IMPRESSIONADOS OS SRS. DA

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL

O vereaelor Antônio Apóstolo ocupou a tribuna para
tornar conhecida dos senhores vereadores, g visita feIta

na manhã ele ontem ao Legislativo da cidade, de membros

da Associação Comercial de Flortanópolís, dentre eles, OS

srs. Severo Simões e Ademar Gonzaga, os quais declara

ram, após esplanações feitas pelo Prof. Delorenzo Neto que
estavam ·sati.,feitíssimos com o Código Tributário. e pedi
ram cópia da parte referente a indústria e profissão.

'

2.

LAMENTOU O VEREADOR CARIONI

.

Em seguida o vereador Líberato. Carioní (UDN.I la-

mentou da tribuna a atitude dos membros da Assoclaçâo
Comercial se é que agiram de acôrdo com as palavras do

líder pessedísta Antônio Apóstolo.

MARGEM A ACAI.ORADOS DEBATES

O ofício em questão, provocou acalorados debates poi

parte dos srs, vereadores: Liberato Carioni, Gel'cino Silva,
Genésio L. ela Cunha, Antônio Apóstolo, João Navegante
Pires e esclarecimentos precisos do presidente da casa, ve

reador Armando Valéria de Assis o qual encontrou fórmu
la satisfatória para resolver a. matéria. PREMIO ·"GEN. TASSO FRAGOSO"

Nomeada a Comissão Julgadora-
RIO, 28 (V. A.) - Foi ins

10
coronel Humberto Peregri

ti�uidO por inte�m.édio d,� B:. no" diretor da BibliO. teca elo
bhoteca do Exércit.o o Prê- Exercito, assentando os seus

mio General Tasso Fragoso", membros, em conjunto, al
no valor de 50 mil cruzei- guns critérios de julgamento
ros, para o melhor trabalho e algumas providencias para
apresentado sôbre assunto de os seus trabalhos.

.

cultura militar: aí compre- As inscrições para apre-
endidosHistória Militar, Geo- sentação de obras destinadas.
grafia Militar, Geopolítica, ao "Prêmio General Tasso
Economia de Guerra e Filo- Fragoso" se acham abertas
sofia de Guerra. até o dia 30 do·cêllTente na

O general Teixeira Lott no- Secretaria da Biblioteca do

NA POLÍCIA
Do livro de ocorrências, ex

traímos o seguinte:

VOTADO E APROVADOROUBO
J

Pela ordem para encaminhar a votação, falou o verea

dor Osni Lisboa (PTB), que solicitou informes e obteve por

parte da .presídêncía. Ficou resolvido então que, seja cedi
da à Associação Comercial de Florianópolis, por aprovação
unânime da Câmara, cópia do Código Tributária, a fim de

que a entidade ele classe possa dar o seu parecer, o qual
servirá de muita valia para os vereadores.

Fermino dos Santos, natu
ral deste Estado, casado,
branco, com 39 anos ele ida
de, comerciante, residente e

estabelecido com casa de se
cos e molhados, à rua Nova
Trento, 9'77, fundos, queixou
_ e de que os ínrli h.! uos Jú 1.,(
Machado, residente na mes

ma rua e Oswaldo de 'fal,
residente no Morro :10 Cha-: 'Na 'hora destinada a explicação pessoal, fez USI) ela

pecó, aproveitando um mo- palavra o líder' do PTB, vereador Júlio Paulino tia Silva,
menta em que sua'senhora se para solicitar informações sobre um pedido que formulara
retirou do balcão, abriram- ao Dep. de Caça 'e Pesca há mêses atrás e até a presente
lhe a gaveta dó estabeleci- data ainda não obteve resposta. Trata-se do caso rios pes

menta, roubando a írnpor- cadores da Lagôa e de outras localidaçles da nossa' ilha.
tancia de cem cruzeiros. ouímínou suas palavras dizendo que: "Com pesar ocupava

a tribuna para reclamar à falta de atenção para com c

Legislativo, por parte do chefe do §erviço de Caça e Pesca,
ainda mais, por ser o dito cidadão suplente de vereador",

Nada mais havendo a tratar, foi a sessão encerrada E

convocada outra para ontem, a hora regimental.
Se:osão do dia 26-10-955

Presidencla: Vereador Armando Valéria de Assis (PSDí
Secretarias: Haroldo Vilela (UDN) e Walter Olíveiru

Cruz �PSP)

FUNCIONA'RIO RELAPSO

OUTRQ ROUBO - .LA' SE
FOI A EGU"

meou em ato ministerial, 8

Comissão Julgadora compos
ta de cinco membros: escri
tor Alvaro Lins, professor
Miranda Neto, general Tris-
tão de Alencar Arnripe, co- AVISO AO PÚBLICO
'oriel Salm de Miranda e es- Os Bancos desta praça co-

crítor Carlos Maul, municam aos seus clientes e

A Comissão Julgadora SE ao Comércio em geral .que
.euníu ontem p:la. primeira 1 n�? darão expediente." nos
/ez, num dos gabinetes do dias 31 do corrente, 10 e 2 de
vllnistério da Guerra, com Novembro próximo.
•••••c••• '•••••GD•••••AIl•••••=O•••c••••O••�.

Exército, no Quartel Ge

neral, 30 andar, sala Marcí
lia Dias.

A V I S O
CONCR-ETIZACÃO DE UM SONHO, -

OUASI' CENTENÁRIO

Ata: Aprovada
.'

ESMAGARA' O GOtPEPor Nazareno Coelho'
EXPEDIENTE: constou de ofício elo Grêmío Cultural

Pe. Schrader, comunicando a eleição e posse ela nova Di

retoria.
RIO, 28 (V. A.) - Em sua 'de Café Filho tem se acen-

secção "A marcha Para o Ca- tuado sensivelmente nos úl
tete", o jornalista Josimar timos dias. Os circulas iig8,··
Moreira escreve hoje no ves- dos ao presidente afirmam
pertino "Ultima Hora", Sll- que não fôra a sua atuação
bordinado ao título '�Café es- decidida os aventureiros do
magará o golpe", o seguiu- golpismo já teriam tentado
te: uma ameaça mais f,-3l'ir. às

institui�es. Informacões ob-
"Café Filho declarou, OD- tidas logo após a visita' ele

tem, ao jornalista Elmano I Juscelino Kubitschek ao Dl'2-

Cardím que não admite gol- sidente dão conta d'e que -ca
pe e que se tentarem des'fe- fé Filho assegurou ao pre;-;i·
cha-Io ele' estará a Posto, dente eleito qu'e a 3ua p03i'e
para reprimi-lo e sufocá-lo

I
seria assegurada pe;as for

E que tem elementos para ças armadas e por ele pro
isso. A posição anti-golpista prio.

DEBIL MENTAL

O CODIGO MUNICIPALPelo CeI. Delegado da O.
P. S., _foi mandado apresen
tar-se na Delegacia Regional
onde se .acha detido, o debíl
mental, 4.dolfQ Pedro . Per-

•

Iniciando os trabalhos de mais uma sessão do Legis-
lativo Municipal, o vereador Liberato Carioni (UDN) te
ceu fundamentados comentários a respeito de irregulari
dades em vários ítens do projeto em estudos na Câmara.reira.

EMBRIAGDÊS FEIT i\. A TABELA

O presidente Armando Valéria de Assis determinou, de
acôrdo com o que lhe assegura o regimento interno, prazo
para que os srs. vereadores possam utilizar os volumes que
compõe o novo Código em discussão naquela casa do povo.

Explicação pessoal -. Não houve oradores. Porisso, foi
a sessão encerrada e convocada outra para hoje, a hora
regimentaL

RETIROU-SE

s,� da �)rjmeira comissão, d �

"Lrànc,ito postal", do COL
gresso da Uüião Postal cla�
An.rrir [IS � .Espanha, dev:ic.;
[. um Jrsatôrdo numa ques
t:.b Ll'I'(:i"pretativa, ao seI.'

discutida a proposta dos Es-·
tadp's lfnidos sôbl'e a "grJ
tU';dade do trâns·ito". Tode'·
via, o Prasil continua. assi".-.
t indo às oito comissões 1'0'0"

tantüs 2 ao·

(,PAI-:

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


