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A caudidaturn do dr. Frnncisco Benjamin Gallotti

• -
.

• OI recebida vítortosameute por todos os quadrantes da

;Otri 1.).- a.nt. isoDia.1 opinião catarfnense. O ilustre homem püblíco, adminís

""
ii trador experiment-ado, teve a sua escolha concretizada

t,,'e ti fi $ .. C.tar.,.a • pela manifestação unânime da Convenção pessedísta.
: : Unânime foi também a decisão do Diretório Regional do

: Ano X lI.

I
P.S.D., suger-indo ao mais alto órgão do Partido o nome

.: que os representantes de toda Santa Catarina fizeram

* seu candidato ao Govêrno.

: N� 12 ..205 S� nos círculos pessedlstas 11 receptividade da cano

! didatura do preclaro ex-se •

•a••'.................. n.."t rlOI' f'
.
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-�.....,-------------- 01, assrm, decisiva
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como fator de coesão,. de
harmonia e de. entusiasmo,
também entre os aliados do
prestigioso Partido 'I'raba
lhista Brasileiro a escolha
teve impressionante acolhi.
da.

Os dois parttdos, outra
vez unidos para a luta eleí
tornl de 3 de outubro, darão
ao eminente barrtga-verde
estrondosa vitória. Dar-lhe
âo mais ainda, pois, unídos,
contam com maforta na As
sembléia Legíslátíva do Es
tado e, com isso, garantirão
a necessária base parlamen
tar ao futuro govêrno.
Dentro de alguns dias, o

dr. Francisco Benjamin Gallottí estará em Santa Cata.
rina para, em companhia do candidato a Vice-Governador,

.

escolhido pelo P. T. B., inicial' a sua campanha política,
percorrendo todos os recantos da nossa terra.
.----'--------------------.� 1
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o URUGUAI DEVOLVE
Onze aviões Argentinos

foram recambiados
MONTEVIDEU, 21 CU. P.l ões serão ímedta tamentu ae

volvidos. As trípulacôes c'iO$

aparelhos rebeldes estão atu

almente detidas no quartel
nesta cidade.

.....:. Onze aviões de guerra ela

Marinha Argentina, que pro

curaram refugio, aqui voa ..

rarn, de regresso à Argentina,
levados por tripulações espe-

BUENO'S AIRES- RIO
x x ciais da rorca aérea daquele

"

-'. x país .. Tais aviões são parte

R
A propósito dessa visita dos 39 aviões da Marinha e

. :'
- CRESCIMENTO de superfície, sem profundidade estabelecido o·.,trafeg,'o aéreo dos eminentes Governadores, Força Aérea que aterraram

eis o alarmante estado a que o sr. Irineu Bornhausen o o Correín do Povo, ele Pôr to no Uruguai, na quinta-Jeira - Em nossas 'te. e 3a. págí-

reduziu o Ensino catnrínense. Eis a grave denúncia que {) RIO, 2,1 (V. A.) - O tra- gentínas, que aqui estava Alegre, de ontem, anuncia passada, depois de sutocada nas teproduzlmos, hoje, a

eminente Senarlor Nerêu Ramos fez na memorável Cen- fego aéreo entre o Rio de retido desde sábado. N tar- que aqui foi decidida uma a revolta, em Buenos Aires. reportagem sôbre a memo

venção tIo Partido Soci:ll Democrático. Eis um problema Janeiro e. Buenos Ail'':'s está de partiu; o pl'ime!l'O a v:ão ação conjunta elos governo, () governo argentino el."iúl1 rável Convenção elo P:utielo

básico a l,i"l1ír jlí'(lvLi:I;;�cias imeJia1;as..Eis um 'problenl:_a, rt;�tabelecldo deste on tem, da' Pan American que "e eles:· dos três Estados em prol da tripulações especiais e1:1 ,2 Social D mocrático, realizil.'

que fi r-:H ..litlfLto Fl'::t,'H;isco 'GaHotti, eX}lel'imeuta.do adnd- tendo prOl.;seguielo. vli\�,�m :>_ ,tina à capital portcnha, HP�l< cançlidatura -elo General jU3 . aViões de transporte. A1gnns ela nos dj�s 13 f 19 últi1110R.

nistl'ill1(H' e cnt -'iusta de todas as qlltls.tõe� que se r�la-' :�?aJ:elho:da Aero1ineas� for-, a revolu.ç:io. '

"

fez Távora.
.

.,:" d'a.queles riv�ões não PLH'.t,·- Esgot:tcla a nossa 'ecUção G.:

cio�mooma�rteda�üncl��claro��clill��U� ,����� ���yM�pmcalliadm�- ont�,reproda�n� '3�clD

dei!i{

.•�.
ida

moelsl teN.TrMERO;� e gl'a'fl'COS qu� l'lustram a u'ltl'ma ••' G8.n lenç a�O 'd,O n
,.--S,.D- • G���aS:i�����a��:s�o�� ���11J�� ��;:����:��me:::SI�:� pe�i���

,

",.
.':;"

U r:-
,

ciclentes ocorridos ao aterra - elo interior e da Capitnl

mensagem do sr. Governador mostram que o Ensino, sob 1 8.la"lg dos 0"01
· ·

V d
< •

b' d
tem aqui. O governo uru- o que delY�onstra o lntel'es.�e

seu govêmo, sofl'eu êsse Cl'éscimento de supel'fície, sem p" '11
c

_ 8DCIOnaIS. OOlii 6 r-edo ra a guaio comunicou is antorí-· )OpUial pelo magno cert,ame

correspondência ele profundidade. Senão sejamos. Criou O ..... lutar p".la" ,llóll-8 fi'oai qD!l ,bá de.' surgl·.r·
dades argentinas (It.le OI:: .1vi- "p,9sicionista:

E1'. Irineu BOl'nhausen - e disso tanto se gaba - 572 no- UO II O

vas unidades escolares até 1954. Com elas a matrícula su- ... ,dIz: O dr. Ingo. RenDU! -_ VO�OS COM"ERC"IAIS
biu de 134..364, em 1950, para 154.146, no ano último. Hou- r.

" .
... ..-'

ve, pois, apenas um aum'ento de 19.782 alunos, com as 572" Exmo. Sr. Presidente_ .da tivo do Estado ele S:U1ta Ca ..

'

R
. . .

d t � (' artes
nOVaS escolas, o que resulta na matrícula media de 35 al11' Convenção do Partido Social candidato que ha-de clisplJ- :tarina. ,,' , elnlCltl OS o.S fan"pr

.

.

nos por nova unidade escolar. Temos, assim, o primeiro Democrático tar as suas preferências ao I Com a mesma clisposiç§.o

número irrisório, pois a matrícula média de 1950 era de Exmo. Sr, Presidente da elevado cargo de Govel'l ador de ânimo, com renovado es-

70 alunos - o dõbro - por unidade. A frequência média Assembléia . Legislativa do do.. Estado.
. forço, eis-nos,entreg;ues a no,

em 1950' foi de 11'1.182. Em 1954, com as 572 novas unida- 8stado _.' Cumprindo exigênCias r·s- vas pugnas ,eleitorais e, por

des bornhauseanas, foi de U9.860. Houve um' aumento dei
Exulos. srs. representantes tatutárbs: seguindo os ditn- .desígnios da providência,

15.673 alunos. Isso significa o seguinte: a frequência mé- (�e PartidGs Políticos
.

mes legais e consultando, u- mais uma .'Vez guiadOS pelo

dia nas 572 escolas do atual g'ovêrno foi de sómente 27 Exmos. srs. Membros da cima de tudo, os elevados in� pulso forté do maior catar:

aJunos! Em 1950 foi.'am promovidos 75.705 alunos e em 1954, I Mesa Diretora terêsses do nosso Estado, '1. nense ela atucdinade: -- i) di'.

com as 572 novas unidades. 34.168, ou sejam apenas mais Extnos. S1'S. Convidados Es- convenção do Partido Social Nel'êu R�tmos.

8.463 estudantes. Quer isso dizer que a media elas aprov:1- peciais Democrático, houve por bem, Senhores Convencionais:

ções nas escolas do sr. Bornhausen foi de 14 alunos por Exmo. Sr. Fra-ncisco Ben- apresentar ao sufrágio do ele vós partiu a incumbência

unidaele. Aí está, com os números oficiais da Mensagem, a jarnin Galotti, digno caríâi- ,brioso eleitorado catarinen- que me trouxe a esta tribu

prova elo crescimento de superfície do Ensino! Aí a prova; dato ao Governo do Estado se, o nome, por todos os tí- na, embora soubesseis que' Causou geral descontenta- I vada idoneidade, seu imenso

de que as escolas do Sl·. Bornhausen são as mais ineficien� I Exmos. srs. Representantes tulos insigne, do engenheiro entre nossos companheiros, menta em Brusque o boletim: amor à causa pública, como

tes do mundo. Muita

esc.ola
e muito pouco proveito: Muità

I
da Imprensa ' Franciséo Benjamin Galotti. outros" nomes despontavam, indecoroso espalhado na. ci'll

nunca houve co:usa igual

superfície sem profundü1ade. EXIllO,s. sr�. membros do O nome escolhido pelo nO:1- que, melhor do que eu, po- clacre pela UDN, no qual ,;e neste mundo.

, . Diretório Regional do Parti·- so partido, teve ressonância deriam il�terpreltar o vosso transcreve a defesa dQ Pre- Acontece que o processo

,',
_ POR QUE? POI' falta de seleção no magistério. Pe- '10 Sociftl Democrático e encontra apôio na pondera .. sentir e evidenciar as nossas feito no processo que lhe ainda não terminou.

la politizac;iio do Ensino, Pcla demissão ele professores ca- Exmós. 'representantes fe- vel corrente cle opinião pú- esperanças.
.

I move a Câmara Municipal. I E a UDN, mal avisada co-

l:;azes e experimentados, Pela nomeação de elementos sê· jerais e estaduais do Parti- blica, que representa o Par- Quero todavia, em vosso A famigerada peça é dél mo sempre, ja se pôs a sol-

mi-analfabetos, exig'ida pelos diretodos e sub-dh'etórios do Social Democrático tido Trabalhista Brasileiro. nome, trazer
.

aos dignos lavra do talentoso advoga-. tal' foguetes antes do ten�po.
lHlellistas. Onde o remedio para isso? Qual êsse remédio? Exmas. Senhoras A exemplo das eleições que membros elo Diretório ReO'io- do Wilfredo CUl'lim, que, na I E' capaz de a bomba Ih!''';

A seleção, livre de injunções políticas. O retôrno aos pro- Exnios. Senhores se feriram no ano passado, nal do nosso partido, os

'"

a- falta de argumentos e recUl'-
I
estourar nas mãos.

cessos 'de Vidal Ramos e dos que o seguiram. Foi isso o que Colegas Convencionais: êste congraçamento ele fôr- gl'adecimentos pela calorosit sos para bem executar o,
F.·ancisco Gallotti lJl'omm:eu no seu discurso. E é isso o Forçõso se torna, que ini- ças, nos traz a certeza 'ela vi- saudação, pela brilhante s1tü- mandato, se �ô� a distribuir 1-'--
que o Ensino precisa. .. cíe estas minhas palavras, tória dos nossos candidatos dação, que nos trouxe, atra- ofensas e calu:1!as, c�n:o se, : O RISO DA CIDADE...

proclamando no recínto des- comuns, no pleito ele 3 de ou- vés as .pa�avras eloquente,s d.o
em esse :�penente� �,j::l,CUl!),! ,,_,

.

"
- ALÉM de serem assim as escolinhas bornháusic'às,' ta memorável convenção pes- tubro próximo: seu mterprete, dr. Wilmi1r fosse pos:;lvel ent;o,JIll. ii, , I ....-.._..

t]são elas as mais caras, porque estão repletas de gente de,,- seclista, que, sem dúvida, aos Mais uma vez o Partido Dias. i v.erdade ou contorcer a

JUS-II'"
.' � ._

necessária. A média de professores, por unidade, até 1950, oÍhos representa uma festa Trabalhista e o Partido So. De fato, o Partido Social tlça. ,

?>� 4-: II::,:
era ele 2. Nas 572 unidades do sr. Bornhausen essa médh �,à alma, traz in�ontídas sa- elal Democrático, irmanados Democrático ,pode-se -orgu-I, O conspícl�O advogado,. na- 'R k \ �.'/. •

dobrou para 4, como se ve dos gráficos da Mensagem. tisfações - que não estou· e comungando dos mesmos lhar dos nomes dignos que quele malsmado trabalho, I
,,' '!fT-l_ .

Quer isso dizer que o atual govêrno duplicou o pessoal nas afêito à fazer discursos. I ideais de engrandecimento integram o· seu Diretório Re- t mas não fez que

demonstra"j \ _

• -' ,suas escolas e com isso sómente conseguiu- diminuir, de Esta mínha insuficiência da gléba catarineta, desfral- gional, onde pontificam as' a slÍa picaresca condição de '\ •

forma espantosa, o api'oveitamento dos alunos: 14 promo- procurei, todavia, suprir com· dam a bandeira do civismo, figuras dinâmicas de Celso lacaio da UDN, e cumpriu d1- l'
vielas, por unidarle! 4 professores para aprovarem 14 alu- a sinceridade e com a leald:\- .�para colimar novas vitórias Ramos, Aderbal Silva e Leo, reitinho, como mais agl'adc.-

I

nos! de que, costumeiramente, f nas urnas, amparados pela berto Leal.' �ia aos seus mandantes, a �.. I,
.

llrocuro imprimir a toda,; as preferênCia do eleitorado al- (continúa ua .8a. pa.g.) mgrata t.arefa. ._.�=�.�
" ._

mirihas ações, e dentro de ------ Em vez de se ater ao pro- \.,.r\ I :

cujar. diretrizes procuro pau-

MOED'A DO IMPE'R'IO
cesso, desfazendo a acusação. '0 5" "'-�, ;'�L-11tal' a minha vida" ou justificando os erros e �'-' ,._ , .. , ..

Vindos dos mais diferen-
, •

< irreglll.arid a d e 5, �rmou-:e I E fique sabendo, Do·

tes recantos da terra Barri- Encontra,do um duplo dene.flo· romano: �e eS�ll1garda e.facao e sam

I'
na Udeni1da, que o

ga-Verde, nóssos convencio· -

.

. mvestmdo funos a 111 e n t e meu dinheiro não é

pais do Partido Social. De· NOVA IORQUE, 21 CU. PJ lar algum. Esta moeda é mil

I
contra os seus adversárÍLls . capim! A Rádio Diá·

mocrático reul1lmO�n03 - Um professo�' do Hunter I ?uplo denério da época cio polí�icos., rio da Manhã, finan·

nesta encantadora Capital, COllege, desta CIdade, encon- Imperador romano Bonuses,: So os hcleres da UDN ca·· ceh:amente vai' de

obedecendo ao, chamamento. trou uma moeda. de extraor-I e só existem outros (1018' .

tarinense, os grandes esta - mal a pior! Se os )H·e·

dos nossos chefes, para- a- dinário valor numa coleção exemplares similares no
I distas da atualidade, m,ere· jui:ws. mensais au-

presentar ao digno e "altivo de moedas �ntig�s �ue, se-: mundo,. na coleção francesa, ! ceram palavras de louvül', I
mentarem, eu fecho

eleitorado ::!o-estaduano, o BUnda pareCIa, nao tmha. va .. I em Pans. I pelo seu talento, sua compro- aquilo, ouviu�

GERENTE

Domingos F.
de Aquino

RIO, 21 CV. A.l - O Brasil tros - partícíparam coníun

recebeu, no a!10 passado, se- tamente com 19 por cento d

tenta e oi to 11lH e duzentos e total nenhum .leles ulc'.'"

:.....�•••••••�•••••••
-
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I Pees serviços I
I ����:�:����d��n��=,�� :,;�����:��L����� I
: cab�l:'I'a.ma.: I: "li'I'allcisco Gallotti

: FlfirianÓjlOlis'

I RIO - 19 - Lançamento nome querido irmão candidato Govêrno nos co- •

• move e nos estreita ao seu lado, com o pensamento nos servíços que você poder.i

I: prestar ao nosso Estado e ao seu grande Povo.

: Odilon, Achílles, Luiz, Antônio e Pedro".
. -

: iJ••iII.�e$.8 ,.

IMIGRANTES NO BRASIL
Em '1954 entraram 80.000, entre por

tuguêsesi ilalianosl, espanhóis, japó
neses e outras naciona-lidades

passando o quatro por centro
••••••••••••••••••••••

FRIO E NEVADA
BUENOS AIRES, 21 CU, P.)

- Uma onda de frio atingia
a República Argentina desce

as últimas horas da ante

ontem. Dois homens morre

ram em Mendoza. A tempe
ratura

.

mínima foi de dois'

quarenta e oito mil Imígran -

.

tos, segundo levantamento

efetuado pela Divisão de Es

tatística do Instituto Na

cional ele Imígração e 00\.

nrzação. Para o total ele Imi

grantes entrados em 105i.

contribuiram os portugueses
.corn a maior cota, ou seja
trinta mil e sessenta e dois GO�ERN"DORES: �-

.

Jânio Quadros e OliveiralFranco
�lori�n�polis recebeu,

d�-Iram
festiva ,recepção por Soares �e Moura Andrade,

mingo ultimo, a honrosa V1- parte do governo e do povo, CeI. Fana Lemos e dr. Arra

sita dos Governadores Jânio sendo vivamente acolhidos à nío Oliveira. O Governador

Quadros, de São Paulo, e sua chegada. paranaense fez-se acompa

Adolfo de Oliveira Frnnco, I '

Em companhia do Chefe do nhar elo dr. Paulo Soares.

do Paraná. j Executivo lxu�deirante via- Aos insignes hospedes, ro-

Os ilustres visitantes tive- [aram os Sl'S. Senador Arlno ram tributadas várias home

nagens pelo governo do E3-

............w ti.��.jI•••t tado,
<

correspondente .�. ':12 por cen- graus abaixo de zero, assína

to,
-

.ada na manhã de ontem, às

Sezu;ram-�€-]] -s Italíanos, 8,00 horas. Em Rosario, o frio

com 13.408 pessoas (19 por foi de 4,6 graus abaixo ele

centor ; espanhóis, C0111 11.338 zero enquanto que em Cor

e japoneses com pouco mais doba foi de 4,1. Em Mendo

de tres mil. Os Imígrantes za, Neuquen e no sul da pro

das demais nacionalidades -

I
víncía de Buenos Aires cai

alemães, holandeses, íngle- ra111 nevadas com certa in-

ses, sirios, apátridas e ou-I tensídade. '

••••••••e.�•••�s••••••••••••••••••••••••••�

Nótu las ACODvenção
do P. 5- D•

BUENOS AIRES, 21 (U. f'.) I
Rio e Montevidéu, d':)vel'á.

_ Uma companhia a:l1eriCH- C�1egal' aqui ao me�o-di�, par
na de aviacao anunclOu que' tmdo 3 horas maIS taIele.

os aviões l:ecomecarão, '"cêH I O avião inter-americano

tarde, as viagens com outras. ela "Panagra", procedente de

cidades latino-americanr,s
_

P. fi r-:iami, Pan- má, Lim� e, saI,l
os Estados Unidos. Um nV\i<C bago também devera cneg';.l'

da ·"Pan American Aii'ways",
1
antes do meio-dia e pani:'

pr�cedente de Nova Iorque, de volta .áS_l,2,3�ras._"t'
BOLETIM INDECOROSO

'!.
_ SE esse número inutil de professores fôsse redu

zielo ao normal, se não existissem encostadqs nessas es()o·

las, o ,'ei'ela deiro professorado, aquele que de fato é' o ne

necessário e operante - ilão poderia ter vencimentos

muito melhores? Claro que sim! Reduza-se o número de:
extrauumerários, nomeados por I)1era politicagem, e o fun

cionalismo poderá ser aquinhoado com o que merece. Os

,parasitas, os aproveitadores, os �lhOS da politic�gem em

preg'uista (10 atual gOVêl'IlO é que estão impedindo pagar

com justiça aos Iuncionál'ios de vel'ilade. Contra essa llolí
tica ruinosa é' que Se rílanifestou o 'dr. Fi'ancisco Gállotti.

O assunto, em breve, será comentado com alguns exem

plos bem vivos e bem recentes.

)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Quarta-feira, 22 de Junho de 1955 o ESTAUO

Nenhum proprietáriõ de terras ou lavrador
.

poder»
proceder queimada ou derrubada de mato sem solicitar,
.com antecedêneía, �\ necessár-ia UU:1!ça da autnrídade no· . A;o ,., .. 0r' 170,00.restai competente, conrorme dispõe o Código Florestal em femestre ,.,.,.",.' Cr' se.ou
seus artigos 22 e 23, respectivamente, estando os infrawres. No Interlor,� .,.

sujeitos a penalid;:.des. �:;'e�i:��·::::.::::::. ?'�r$i;�:g�

IREFLORES'l'Ar.:_;.,.N1 íl Anúncio mediante -out ràco.

E· R"' .

�..
..

_. . ÚS urig
í

n-us, �letinh) nao pu ..

SIa
_

.eparttçao, pela rede de viverros rlorustaís, e;:h, b llcadua, não se rão de Jlvidoli.
cooperaçao, que mantem no Estado, dispõe de mudas e S�' A dí reçã o não se, respunaal iLJu 25-6
mentes de espectes Htlresiais e de orn;.m!'nt:!�'rw pal'a for. Jl.eL!)s concertca emitido. 'lol a '_

_ . � _,,,,__�__ . .

'.

'ft\�Oj
aUlnal1oi,

.necnnento aos agncuJtores em geral, Interessados no rerlo-

restam_ento de suas terras, alem de prestar toda orienta sâo �-'-- _,_',
técnica neeessáría. Lembra, ainda, a possíbüídade da ot, -

:
,

.teneãc de emprástímos para reflorestamento no Banco do INFORMAÇOES 8 - Domingo _ Farmácia Modema _ Rua Joãu Pinto.Brasil, com juros de 7% e prazo de ]5 anos. ." UTEIS I 14 - Sábado (tarde) _ Farmácia Santo Antônio _

Os interessados em assuntos florestais, para a ollteIl-', -o- Rua Felipe SChmidt, 43. '

,ção de .maíerea sclarectmen tos e requererem aa tur izac áo O le itor encontrara, !l,,�ta co-

'd 1
'

lu na, informações 'QU&l 'ner 1ft',e lcençapara queimada e dêrru badas de mato. devem d i àr iamente e de imcdiato :

dirigir-se às Agências Florestais Municipais ou dlretanreu ,
.rORNAIS Tel.1v ....

�e a esta Repartição, situada à rua Santos Dnmont nv. ()
O Estado................ i,022

FI
A Gazeta ,.. 2.65i!orianóP'llis. Diário- da Tarde ,...... 3.679

Telefône' 2.470 ---' Caixa Poatal, 395.

IA
Verdade .. ::........... 2.010

E d
'_

tI'
'.

A'
. Imprensa JflClal . �,688

D ereço e egranee: l:-rJsilva - Flotla.nôpolis, S. C. HOSPITAIS
.�-------------------.__.....�__ Caridade:

.,' ". . (Provedor) 2,*14

-VI-agem com' seg"ur' o'ç'
".t.': -;r�::Qrre_tuarRiaa)m'0':" ':.•..":.�.:'.: ;.'80�61':..A � �. • • 29 - Domingo - Farms.da EsperJ.nça _. Hua Conse-'. LI ti .

.

Militar ..... ,., ..•... , .,,' Ui7 lheiro Mafra,
, : SãQ SebQstiãQ (Cala d.

e rapl'doz IMaSta.e��fd)ad·�.. 'D��i'��"c��: I.IU 'o seryiço noturno será eietuado pelas farmácias Santo
" _. Antônio e Noturna, :;ituadas as ruas Felipe Schmidt 43 e

. I los CQrrea , .. '.' I.IZl
Trajano,80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO CHAMADOS UR-

I GE-N'rES A presente tabela não poderá ceI' alterada sem préviaRAPIDO ,(SUL-BRASILEIRO�) I��i!!��d,e �����:���l.a:�I�� :��: aut����Çã�: Depa_l_-t_a_m_e_n_l_to_.__.___ _
_Florianópolis - Itajaf - Joinville '._ Curi�jbí\ • Policia (Sala Comissário 2,oas

R· XPolícia (Gab. Delegado),. 2.6v4"
.

A
-� --

COMPANHIAS DS a lOS
'

Agencl-a. Rua DeodOro esquina da i TRANSPOR1'1IS ,
.' '. • Rua '1'enbnte Silveira

.

ABREO
,

.

, "',TAC " ",. 1.700
Cruzeiro do Sul 2,600

""_""'�IiJ: • __"_"'__-.___;_ _:-=.==::�"'_'�'-' ,!l<an�ir • v _ , • .. •• 2.661
I "ang .. -""" ,.,. 2.126

'I L6ide Aére" 2,'02
,Real , .. , ,.. 1!.l168

.

,!Scandinavlis _ , .. ,... lI,liOO
. -HOTÉIS
Lux ....•••......•.. ,.... 2.021

'lMagestic 2.276

I Metropol 1,147

ILa Porta , ,...... 3,321
Cacique . . . . . .. 1.44�

í Cen�ral .. - - ' ",694

! h,�ttela , '.. $.871
. ldeal .. ,.,' , .. ,." , ',�Ií�

IE�TREITO
,

'

. DIsque .. , , .. '.. oe'
�--------------------------------------------------�------�--

'INDICADOR PROFISSIONAU. DR ROWik�:ASTo.S I �konÉ I:AfhiO,,; ·Dr. Vidol·Du'r3 'filho
, MÉDICO

" ,CANTIÇAO '

,
ESPECIALISTA EM DOENÇAS DE CRIANÇ"S .Co'rn prática no Hospital' Sio' 11:

-
Ao

ORA. WLAD'f'SLAVA DR I. LOBA1'O . DR. WALMOR ZOMER Frauciseo de Assl8 e na "'"nta
M D I C O

•.... CURSOS ,DE ESPECIALIZAÇAO NÚ RIO DE JANJi:IRO \
W MUSSI ,FILHO GARCIA Casa do Rio de Janeiro CI.JNICA DE CRIANÇAS

. �,EDI.-\ TRJA ,�EO-N:A"TAL ,:-. Dl�l'ÚRB108 DO RIICIUIl.•

,D CUNICA MÉDrCA! ADUt.TOS NA�CIl�O -- ASSI�'rÉN,CIA TECl'iI_CA ESPECIAUZADA AOS' • !loeoç.. do aparelho I'ellpllalórto J'!l.I9,•••u pel. ".culdada Na· CARDJOLOGIA ti I Doei1cas Interhas PR�A�ArUR,oS - rRArAMENTO DA INAPETli:NCIA INFAN'l'ILONIO DIB I TUBERCULOSB J! oaal ia Medicina da Ualf' ...r· C:ur,tultório: Rua vitor II" . (FALrA DE APE'L'I't'E) _, TRA'l'AMENl'O DA �NURESIi NO- ,
DR. ANT

_ ,'RADIOGRAFIA E_RADIOSCOPIA. Ill�ade. do Brasil
• I'eles, 22 Te1. 2675. t

ilj-

CORAÇAO - FIOADO _. T�R.NA gM CRIA'-IÇ-.aS E ADOLESCENTES _. DTSTÚ�BIOS'MU�SI DOS PULMõES Ex-llI}er�o p�r concurso dll IfiJã- Horários. Segundas. Qu"r.ta. , RINS ......:... INTESt'I'NOS P.,IcOLoCrCOS DA INFANCIA - ENb'ERMIDADlílfl DA IN"' .

DICOS - Cirurglll do Toras [ernldade·Escola :::exta feira.: elA DE MANEIRA GERAL
• ..

. �-

CIRU:gIA-"}LiNICA jJ<'ormado pela ,Faculdade Nad.. (Su!_lçg do Prof. Octi-:-:o r,,,- Das 16 às 18 bol'Ss. 'l'l'atamento morlerno da CONS!JLTOIUO ,_ Fr:LIPE SCHMíDT.•8,G"'RAL-PARTOS �,;,I de Med!c!na, Tlllolo&hlta.
E I

drlruea Li.ma) ReSidêncIa: Rua li'dlp. Sch- SIFnJS CONS[)LTAS -. DAS 2 ÀS 5 flORf\S,•

'li fJllloclrol'2'lao. do HOlpllal

H'OI
J:- utrorno do Servlçl) de Cltilr- 't:!3 ' 'o

' •

"( f J.:lerviço completo 41 eipeela -

A

K ,Ia de Bo,plt-' 1 Ao P � 'r C
I I1lla .,

- 2 andar, AjJt. 1 -

ConslIlhil'kr, _ Rua Victr.l' ' "

'" )NSl ,I;;L\S Q/ HORA MARCA I'A: ,Ii'ONV 1I161id d DOIiNÇAS Di! SlINHO- , reu amoa dR'" •
.' Tel 3002 '

I{EsIDEN�;IA - TENENTE SfLVEI.RA, 110 I.Ji'ONlI! 11"1)
�. o aa

ét d .. Cora0 de upeclall:l:açlo tlla o II) ·de Janeiro ' ,

,

Meirel1es, 22. ATENDE Cu AMAI10L' D
_ URAS. co� moderntoa mt;., 08

"'I'
S. N. T. EJ:-Interno 41 11:1:.181111- Hédlro do Ho.pltal 4. DH HENJ;-IQ'-r-r-E;-'pi:.IS-'(:'-O'" u.ORARIO'.

�',n.. ,., A OMIC:L10
dlagnóatll!ol e tra amen o.

t d C ei cI p r u Caridade ..'� n, oU
---------

_

SULPOSCOPU. -,- HIS'r.il.�o,;:-
ente Gui!!::,e! (�[�)rCl. "·1 DOIi:NÇ.-\S DJI SIINHORAS PARA ISO Das 13 ôs 16 hora"

DR. ANTONIO BATISTA DR. CLA'RNO-O:--SALPING,OGRAFL-\ -, 'I( _4 .v-
C F 'I' B h id:'" "PAR'TOS _ OPilRAÇOIlS MÉI)ICO

.....,...

J'UNIORLISKO ,BASAL ona: e IPI cm., .. -

C R - . T J f C Itó' .

'

GALLEl"rI
Railote••ph' por ODr4�8 e.rtU' F'onll 8801 ,001: 11a Joao Pinto n. 16, Operações _ J)oençaM dó> �e-

e e one: . onsu rIo - CL!NICA ESPECIAJ.[�AI)A OI. __ 'ADVOGADO _Êietrorolléulaçlo - Ihloa iJitra Atende em hora mareada. �a� 16,00 �1I 18,00 hc·.ss.' nlloras - CHnle'! de Adglto6. 3.415 I 'CRIANÇAS Rua Vitor Ueir .. l .... !lO,Violeta. Infra Vnmel.lko. Res.: - Rua IIllte.vu "liInlo!', .e ii manha atend<e dJà- CII rso di' Especialização no Rsidência: Rua José do CQnsulta. daa � AP LI b�Jr&., lONE. %.468 _ F'lorilllonópolÍó!COlllultório: Rua Trajano, n. 1, 80 - Fone:. 2S915 g:::d:J: nO' HáiPltal de Hospital dos Sel'Vid"l'lll do la-
V.ale'

·1 "Rei li C.J� •. PlIu;re .ilJ«u�hnb<>, .
� _

1" andar - Il:dillcio ao Iont.plo, '-----------

-, 'dA '.
• tado.

,

Pereira 158 - Praia li:
'

Hot�rio: Da. (I à. 12 hora. - DR. YLMAR CORRIA .�eBI. ecocla, (S,,"VIÇO do Prot, l!arilloo d.' da Sauda·de - Coqueiros. ADVOGADOS '[·)R. AN"I'ON'(() GO'!!L'�'. [)I'.O KUSSI CLil\ICA MEDJCA
.-.ua. Jeneral Sitteocou'rt' o. Andrede) I "'_ L>.,," ...ril.. 15 ii 18 tum•• - Ora. CONSULTAS da. 10.-- ia 110· lO�r' I t '2 "9" Co�.ulta8 - Pela mau!!i no

I DR MARIO WEN"
DR. JOSt MEDEIROS ALMEIDA

ItUSSI ru.
e I! Qoe. ,U". HospItal de Caridade. .

,

- VIEIRA ADVOGAIJO'K••idlncill LVllnicla 'l'rom- Rua' Tiradent(r' :; - Fon. I,Uli DR NE\V'1'ÕN"--- A ta'rde das HillO b. em dian· DHAUSEN - ADVOGAD'O _ Escritório ti Residênria:powlkJ, U.
'D'AVlLA

te no coosuh:6rio á UUi! Nun••

ICLINICA
MIl:DICA D. ADULTOS Caix& Postal 1110 - h"jAI Av. Hp.reilio Luz, 11---,------"- DR. JOSlt TAVAF.J:S Machado 17 ��Qujn,. 4", �'ir.- E CRIANÇAS Santa Catarina, 'rp.lelone: 18411.

RACEMA CIRURGIA Gli!R_�L dentes, Tel. 2766 C(lnsultório - Rua Joio Pino _ _DR. JúLIO DOm I, .

Ooeo".1 de Senbor.. - Produ- I l�e�ldencla -- rua t'r'uidant. to. JJI - Tel. M. 769.
-

D L DVIEIRA MOLE'STIAS N1IRVOSAS • lo�ja - EletricIdade MédiCI Coutm'lo 44.,
, I l)II!!If,sultu: Da. , la • lIo1"" r, Quro auraMENTAIS - CUNICA GjmAL Conilultõrio: Rua Vitor lIel-j CLfNIC4 Resid(:ncia' Rua jlItIlV.' . Já- •

T'B5'STEADIC� OLnOS I D' Serviço NMcioual d. 00.1:1- "'eles' n'.. 28, -- Tele/one: 1307,. OLnOS
de

•.•• ! llior, 411, Tel. 2812. CII·O.)·Ca G"eraJli:Spi:CIA..... ao.... c. ••
.' iças Mentai.. '

u OUVIDOS ""�.kJq

I
'

OUVIDOS, NA1UZ • GARGAl-l'lA
I' Cllefe do Am"ul�' o ..... Bi"'<o. Consulta.: Da. 16 bnrlu.m J. -

., ...

ETR"TAKlINTO :I OPJlIAQ 'ES
ne Mental

L' -� •• - diante. li GARGANTA DR. NEY PERRONE specialista em moléstias de Senhoras e vias uriná.
.

V ... N b U'" I ,Resitiência: FOlIe; 1.4!!J -.
DO

M"UND rias.Jatra- ar.e ..1I - "li '._11 - Psiquiatra d" H"apit...l -

Rua: Blumeill.lu' D, '11. OR. G(,ERRY,;IRO DA FON!U:CAUltra-So..... ! Colônia Sant'Ana
DOENÇAS DO Al'ARELHO DI- T

Chefe do ?I!l'viço d .. O'l'ORT. Formarlo !,el�. Facnld.�. �.c! .

Cura ndiêal lias infecções agudas e cronicas, do('frata•••t. 4••1•••1'. ca. I COllvula(1ter�lna palo. "l.tr� GESTIVO _ ULCERAS DO iS_,NO dO' Hosptal de FlorianópoU. 1aol de M';JdICllla UmVIHaldad"la,Rsrelho genito-urillário em ambos 08 sexos-
fIIlleraçio) I

choque e cllrdl&Zol. Inli:l1n .�-
TO'\!: \GO E DUODEN T Possue a CLINICA QI APAB.. do Brasil" ,

,.Allrl...,.U.II.CGfll� - aee.lta i.
pUi. :Malarioterapia, .P.iCQtl:rIl;'::l.·, "'.

O, AL�R- LH.OS. MAIS MODERNOS p"-rp RIO DB JAR8IRO

-I
Doenças do apa1'elho Digestivo e do sistema ••"0.(10.OnlCl' - MCI<Ilerllo c �am..attô CONSUI TAS' ,� (\ j ...(,lA·DERMATOJ,OGIA ., U,l. .

,A
•

_

li. Otll-&Iaolnllll'olo, (1l1Ü....
' •.• trçaa. ",!U "I 'NICA GIIRAL TRATAMENTO da!

DO.IiNNCAS1 Aperf�lço8mente na "Cua d. HorárIO! 10V:a ás 12 e 271 ás 6 •

•• t:.tallll}
.

tal da. 16 ii 16 laoraa �!ló;)' O'R
.

J"ULI'O PAUPll"'"
da ESPECIALIDAD1i_ , �aude São Viena'" ,

Consultól'j'O', R. rrl'radentes, 12 _ 10. AndaI' _ Fone.,H 'i d i à 11 _,
i m.nbi) . •. iC. Consultas -, J)8b manlil'i 110 PrQf Fernando Paulino ....or r o a. I ••n... Rua Anita G.llrH... Jdl, .#qll._� FILHO HOSPITAL, fnterno POI' 1 '''lOS do Slniço' 3246,-dlll I' .. 18 aoraa, de General BittencQnr'. A TARDE di" d C'

.

Conaultórlo: - Bu. VItor il,'· RESIDENClA' 1.". 1I0ólaUYÂ I Ix interno da :W· .nt"I'Dl&rla
C -NSUL1'OR-�· ..

P t ped ,Ir:irg_fIIlu lUI _ ,ron. J67t. 1"9 ,re1.2901
..

'.
' '

.• Serviço d. e-8stro-entel'ololrla no � . [
,

ro. e 1'0 , 0u,;a
RiI. - Xua São J<>r�. II! -

W

_-_Ida Santa Casa do Rio de J'lnllirll CONSULoTORIO - Rua dVI EataglO _por 1 ano na
..

Mater-
fona NIl R ARMANDO V ...... ,. lProf. W. Berardin811i). IU'IEOS n ! I mdad,4I - liI�ec,la ,----'--- D . �

Cura0 de oeurolo ia (l'Tof. REf,IDENCIA - r.tipa Sc».- Prof. OtávIO Roúrl.'.,ea. r,lUlii ,

DR. SAMUEL FONSíí:CA RIO DE ASSIS IAuatregeiifo).
I

midt nO tIS T.;). 2165 Interno por! .1l0 do p .. ut.)

. CIBU&GlAO-DENTIS'l'A Doa Servl.çoa 4e' Cliale. l&!•• ,U I
.

Ex interno do HQapit.: m<ltn- Socor:o .

Cliniea -, Cirurria - P!:ot... �IO Ülllltencla Hnulclltlll • lf_-,nldad' V.-Amaral.
"

DR. ANTCN!O MONIZ. OPERAvOES
D ti" ,pltal de Carldad.. DOENÇAS lN't'EIlNA8 .

DE ARAGAO
CLINICA DIlI Al'ULT'

Ie&I�: J: • l1lfr.�'VarYaDe ; CLíNICA MflDlC.� nl C'&l.4.N· CoraçãO'. 1i:stôm6iro, tntu�lno,
.

PO�NÇ,\S D'! ..i1iiNrO� ·.S

Coniult6rio a :ailidlnc1al lha OAS 11 ADULTOS I,t!,.d'o • vi.. biliaru, Rlnl, on- CIRURGlA TREU�A'I'OLOGIA CONSUL1.�S:. �Q HOIiJlltd �t
FernAndo ••c)l.do I. - .U.rll'i. - fiO. • 1Í�.ro.

1
,Ortope_dl.!l ,

Carldadil. dilirlamilnt. du S fil
-

't' 1 t- . lI:'i Conallltôrio: :atia NUll'� •• - ('oDtultón()' V1'k>r "'iral",. Con'lultlino: JQaQ 1\IDto, 18. 10
",8' °lntl. da.""O�. 11'" ebado 7 _ COll&1l1tal 'al 11 la U. ,I Das 16 às 17 ditlriamllnt.. 2& 3" 4" das 14 às 16 horas.vonal! ali: o,u.,., \ ,

• S b d ' . _,

.

• dai U,OO á. 18 .or.. 18 hora� "

IDa.
l� li ,18 hora.., "fenos t',os. Á a .01 , no ConsultQno à Rua ;Toao PlOto,

Excluaivament. com kora mar.. Rea).denciu: Rua aareeb&l Um- R•.lJd�nel.; 811. Bocaul-va 10. Res: Bocaluva 136. nr. 16 (1° anda..l'). ...;

..... • liltrm�, i -- j'one: .781 Fona: (&'". ];'one: - 1:.714.. RESlDENCiA: _ R' a Durt,
, Shutel, 129 -,�florlabópoUi.

'------------__------------------------

MINISTÉRIO D.\. AGlt.lCUL'l'URA

SERVIÇO F'LORESTAL'
DELEGACIA FLORESTAL

REGli)NA.L
""COima" COM o ESTADO i,'r...:

S>\Yl't\ CATARINA
� V I s o

A IMOBllIARIA "MIGUEl DAUXH

INICIANDO A� SUAS VENDAS OfE.RECE
.

VENDE I
I

o ESTADO
-o-

ADMINIS'I'RAÇAO
(:{Í>dadio e Ofil'inAIi. à rua Con.'
selheiro Mafra, n. 160 .'1'�1 ... J02,2
'_ Cx, Postal' 139,
Diretor: RUBEN'�!< RAMOS.

A Delegaeía Florestal Regionl'l,!,
no sentidu ae coibir, ao máximo 1"oi- . Ge�tlDt�: DOMINGOS /i'.: .r,., ",o

Uma casa ampla, construída em um térrenc 'de iÍvel, as queimadas e derrubadas de mato, arnn de ímF�� llep;e�����te.;
��Ox19,50, localizada no centro da cidade, s'encio p�rte: fí- pedir os desastrosos efeitos eeonômícos e ecoíogicus «(u,.; Re prasentaçêea A, S. lN...

nanc iada, entregando-se a casa desocupada, Preço . acarretam tais práticas, torna público e chama a aterH(�G' Lt��'a Senador 1Il11utliã. '0 _�"
Cr$ 800.000,00. Negócio urgente. de todos os proprietário� de terras e lavradores em geri.l. andar.

para a exigência do eumprhuento do Cúdigu Flure<li�' Te!.: 22-5924 -- I"io d. :aoeiro.
"

'Ilua Iõ de Novembro 228 ii�"(Decr, 23.793 de, 23-1-1934) em todo o Estado. . . andar sala 6U -t-e- Si" Paulo.
QUEIMADAS E DERRUBADAS DE J\fATO

-0-

Duas casas, localizadas em um terreno de 9x53, sito
no Estreito, sendo uma de alvenaria e outra de-madeira,
Preço Sr$ 300.000,00.

-0-

Duas casas situadas em um terreno de 10x65, sito
no' Estreito, sendo uma de madeira e outra de material.

Preço Cr$ 220.000,00.
-0-

Uma casa de madeira recem-construida, pintada a

óleo, loca lizada em um terreno de 20x25, Negócio urgen

te: Preço Cr$ 95.000,00. Estreito.
-D-

Uma casa de material, localizada num terreno de.
10x500 sito a rua 14 de Julho, Estreito. Negócio urgente.
Preço Cr$ 140.000,00.

-0-

Uma casa de madeira recem-construída ainda não
habitada localizada em um terreno de '10x30, sito

Coqueil'o�. Preço Cr$ 180.000,00.
-0-

Uma casa a Rua Conselheiro Mafra.
-0-

Uma casa a Rua Fernando Machado.
-0-

Uma grande casa com terreno, em Santo Antônio.

Preço Cr$ 150.000,00.
-0-

Duas casas de madeira, localizadas em um terrc::o

de 20x28, de tamanhos diferentes, situadas junto a Es
cola de Escrita e Fazenda da Marinha, no Estreito. Acei
ta oferta. Negócio urgente.

-0-

Três magnificas lotes na praia do Bom AJ5rigo. Pre·
';0 Cr$ 170.000,00.

-0-

Quatro Iates no centro da cidade. Preço ••••••••••

Cr$ 550.000,00.

�II' .

BANCO

de. C�ffiITO POPULAR

I'. 'I e AGRIGOLA • I

,,: ,'.
-

.R�J�,16 '"

� f'LOmANOPOLIS - Sfó..eóró.rJnÓt .

-0-

Quatro lotes na cidade de Londrina, Estado do Pa-'
raná, Preço Cr$ 180.000,00.

-0-

Um lote de 10x34, a rua Tupinambá, Estreito. Aceita
oferta.

-0-

Uma casa situada na Praia do Bom Abrigo; e um lo
te anexo, Com onibus na porta. Preço Cr$ 150.000,00.
Ven de-se a casa ou o terreno em separado.

-0-

Duas casas dê m:l.terial, situadas no ],101'1'0 do Ge-

raldo, tendo cada casa seis peças. Preço das duas .

Cr$ 150.000,00. Facilita-se p:.lgamento.
---------" . - --,----,--"

.iH,avio-Motor
'

«Carl
RAPIDEZ ,_ CONF'OH:rr) - SEGlJHA.NÇA

Viagens entre F'LORlANOPOLI�) • H.JO DE JANEIRO
.l!.:scalas intermediárias em Hajad, Santos, Slo S.

bastião. ilha Bela, Ubatuba, sendo nestes quatro úlu.
mos '-FeOi.S pau movimento dI» passageíms.

.

Ai esC'ulua em S, Seba;,'tidó, lii,« B�lu, Ubatuba '1�
p'reJudicúráo o horá:-iO de chegada no lUO (ld4) •

ITINEHARJO DO N/N "CAHL HOF.PCKEi'

ITlNERARIO P.I\UA O MÉ§ DE JUNHO
IDA

Florianópolis
25-5

Itajaí
27-5

8-66-6

20-6
30-6

VOLTA
Rio de Janeiro

1-8
Santos'
2-6
14-613-6

26-6

fARMACIA DE PLANTA0
MF;S DE MAIO

15 - Domingo _. Farrnácra Santo Antônio - Rua Fe.
lipe Schmídt, 43.

19 .,', Dia Santo - F'armicía Catarinense - Rua Tra-
jano. ,

21 - Sábado (tarde) _:_ Farmácta Noturna -_ Rua
Trajano.

22 - Domingo - Farmácía Noturna - Rua Trajano,
28 - Sábado (tarde) -: Farmácia Esperança _ Rua

Cnnselheíro Mafra.

...4Ra�!:I�arem mpderna e completa para Qua�qller e.a:atli�
radJolÓrlc••

Radiô'granaa e radioscoillaf><,
PuJmóelil e cora,çã.o (tors:t).
�Estomago - intestinos e figa.do (coJeclstografla).
Rins e bexiga (f'il!Joguatia).
,lJtero e an�xos: Histero-saJpingogratia com Insufla

ção das �rompas para diagn,'>stico da e.'!terffichde.
Radiogr;:tíía� d� ossos em getal..

-,_",'fIe_!iidas exa.dS dos diarnetl'os da b:wia par·a or1enta.�
çâo 110 pa.rto (Rádio-pdvimetria).

, [)jà.dam�nl.t>' na l\laternJdade llr Garloll IJorrê&,

._----" '-- - - .. _,�-._._.

13 - (Cbác�r&'

Restaurante Napoli
RUA Marechal Deodoro ao.

'

Em Lagea. no sul do Brasil, o melhor I
Desconto e.speC!1a1 para 08 lIenh.ores 'f1aje..tlte•.

Lavando com Sabão

\2frgem ES]Jecialidade
da Gla. "IIZIL IIDOSTBIAL-Jololllle. (marca registrada)

ecoDomiza-se fempo"� e dinheiro .

._----_------.. ......_ .._--................_._....---.....

\

�._-_._.-,-_._-�....----_.�-_._.--_ ...... _"'_"---.--

I'"-�"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO

i�����-:;;::::;-';:-:-�::--··"'··�:�···········�i
t ACONTfCIM�rtT�..:?E!���.1.t.,UM�_��..!.'!�te!�

V.i�g�Dça Moral_��L tclDleceu· ... : �
Acy Cabral <Teive

ERNESTO XAVIER DE SOUZA

Ela usava um amante, mas o esposo
Não suspeitando tanto fingimento,
Tinha por ela tal -devotamento,
Q.ue não podia ouvi-Ia um ai queixoso.

. Mas um dia, Oh! acaso melindroso,
Ele vinha sutil para o aposento
E viu tudo ... mas lesto como o vento

Sai, sem que o veja o grupo indecoroso ...
,

Duas horas depois parte um paquete,
E a ingrata chora ao ler este btlhete:
Eu ví tudo, senhora, vos garanto

Parto para não ter os dedos meus

Tintos em sangue de vilões! ... Adeus!

Sejam felizes, já que se amam tanto! ...

Essas M:tllb.eres•.•

rina.
Contando com vasto cir

culo de amizades e grande
número de admiradores, o

ilustre aniversariante ver

se-á cercado de carinhosas
homenagens de apreço e re

gosijo, às quais, prazerosa
mente, os de O ESTADO se

associam, formulando os

melhores votos de felicida
des.
FAZEM ANOS, HOJE:
- dr. Renato Gutierrez,
- sta. Ib Maria Siridakis
- sta. Nilsa Ge1'ber
- sta. Leatrice Rovere
- s1'a: Libania de Olivei-

ra Goulart
- sr. ÂdoaeÍl! Schmidt
- sta. Iolanda Cabral
..:...:. sr: Airton Dias
- jovem Frank1in Delano

Borba
- jovem Ivaldo Brasil
- Prof. AteIa Lauth
- sta. Maria da Gloria

Pereira
- sta. Eli Silva
- 8ta. Olindina, Paulina

dos Passos
-' Cap. Miraldino Dias,

do Exército Nacional
- sr.•João Batista Dutra
- sr. Osni Raffs, repre-

sentante da Century Fox

Corpora�ion, em Curitiba;
- sr. Ari Sales Brasil
- sta. Regina-Magda Si-

mões
- sra. Urbina G. Simões

S()PA REGíl:NCIA
Há pessôas que não po

dem passar sem sopa no

jantar. Caso alguém d.e sua

família, ou você mesma es

teja nestas condições, eis
uma receita a,dequada aos

mais exigentes paladares.,
INGREDIENTES:

Um pouco de caldo de
carne (de acôrdo com a

. quantidade de .sôp'a que
queira preparar) .

1 cêbola
Salça
1..Ji3:bo

"
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., . �:- .
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As, represe_nlaçõ",.,.
na Convenção'
Relação compleJa'
ARAQUARI

Itamar Cordeiro - Bertol
.lo Fernandes de Oliveira

,

ARARANGUA
Altícímo Tournier - Apo

-íonío Ireno Cardoso
.

BIGUAÇU
Orlando Romão de Faria

_ David Crispim Correia
BLUMENAU

Carlos Heinz Buechler
Alfredo Campos

CAÇADOR
Manoel Siqueira Bello

Jandyr Formighieri Bpp.rall-
ç_a

CAMPO ALEGRE

Osny Ribeiro - Odorico

Gomes Munhoz
, :

CANOINHAS
Tarcisio Schaefer - Age

nor Vieira Corte
CAP1NZAL

Aparicio de Oliveira Ribei

ro - Silvio Corte
CRICIUMA

Pau!_o Preiss - Addo Cal-

Aconteceu, inesperada
mente; numa dêssas tardes
maravilhosas em que a Na
tureza, colaborando com

.
o

espírito romantico do cario
ca, transformára a 'Guana-
bara num verdadeiro parai
zo encantado.
A noite correu pela me

trópole com a velocidade de
ráío.
Os vespertinos noticiaram

e as estações de rádios nos

seus boletins de informa

ções, confirmavam o ocor

rido,
Mas, a "bomba" não se

rr l·e.feria à sucessão presiden-
77 .: cial,

Nem tampouco tinha qual
quer ligação com a politica

.',l.","-;; .ntérnacional.
O jazz explodiu numa agurua.da e barulhenta rumba. Nem éra, também, o f'la-
Todos os rapazes lançaram-se pelo salão a del�tro. mengo.
E o jazz continuou violent?, as_sanhado e elet�·ls�nt�.. Nem sobre a Marta �ocha.Gaby Pinheiro, com a fascinação de sel� olhar diabó-, N:�rn sobre o faquir que GASPARIíco f'lsgava os cavalheiros que a haviam deixado naquele I

vae jejuar 93 dias. Edmundo dos Santosrec�nto desprezada.
. . 1 A noticia éra ésta :

8erthóldo BornhausenE � fulguração de suas pupilas negras, roí se f�rman- A Comissão Federa� de
GUARAMIRIMdo' para um belo,jovem que bailava, com uma fragll don- i Abastecimento e Preços Geraldo Meyer _ Gustavo

zela;
.' .. (GOFAP), numa de suas ja rensenA principio Carlos Novais não be?la t?do aquele J?l- majorar o p.rêç? da carne IBIRAMA

1'0 de luz que vinha de Gaby ... Mas s ilenciado o. Jazz, ele verde, no Distríto Federal,' Ivo Muller _ Iba Goitaca ..

escondeu-se no fundo da escadaria, para se Iivrar do
podendo a medida ser imi-

ses dos Reis
magnetismo daqueles olhos. tã'da pelas Comissões Esta-

IMARUI.

Mas em vão. _-
_ '. .duais de Preços.

. Pedro Bittencourt _ Gus-
,Já estava todo êle envolto nas Irradiações que vinham .

Essa liberação vem POSSI- .avo Custodio ele Oliveira
dela. � bilitar aos açougueiros ,a INDAIAL

E eu comparei-o a uma pequenina rã seduzida por venda do produto pelo pre- Germano (Brancl€s Junior
uma enorme serpente.

_. ÇO que êles muito bem en-
_ Gustavo Lauth

Hoje Carlos é um boneco de mola nas maos macias e
tenderem. ITAIOPOLIS

de unhas ponteaguadas ,de Gaby. . .
'

"O pôvo não esperava urna Alexandre Ricardo Worell
Faz dêle o que quer. . . decisão dessa natureza.

_ Eduardo Kolross
Essas mulheres!. . .

'

O pôvo queria é que o pro- ITAJAIA. Shissa duto fõsse tabelado na fon- Amo Bauer ,- Francisco
te, afim de que os revende- le Almeida
dores não pudéssem a todo JAGUARUNA
instante, pleitear nóvos au- Luiz Pereira Lapolli - J::J-
mentos. '�o Mendonça Sobrinho

O gado em pé, há muito JARAGUA' DO SFL
tempo, deveria estar tabela- ,Waldemar Grubba - José
'do; porque só assim o públi- é"asqualini
'::0 consumidor estaria res-j

"

JOINVILLE
guardado de majorações a- Adhemar Garcia - José
bsurdas.

-

\mérico Dias Barreto e Aste-
Mas, ao que paréce, a CO- :oide Arantes

FAP foi' comprada por urna
"

LAGUNA
"caixinha'" formada pelos Pa:ulo Carneiro - Arman-

açougll'eiros e os rumtlres já �lo' Calil Bulos
3.ão tantos que, o Presidente LAJES
América Pacheco de Carva- Vidal Ramos Junior e

lho, solicitou ao Chéfe de, Naldo da Costa Avila - Os·
Polícia seja designada uma ny de 'Medeiros Regis e João
comissão de inquérito para Dias Brascher

,

:l})urar as acusações. MAFRA
Está assim, o pôvo cario- Pedro Kuss - Protogenm

ca, à mercê dos "tubarõeli\"
da carne verde.

O prêço do produto, libe
l;ado corno está, vae subir a

100 cruzeiros, não demóra
muito.

O cidadão vai ter mesmo

·que comer um "bife" e pagar
um boi, não �á geito ...

ANIVERSÁRIOS 1 cenoura � ��'l '.
. I 1 colher de sôpa de man-

DR. POLYDORO E. DE S. teiga. .

THIAGO
I

1 colherzinha de malze�a
1 t I di lvid 111 água fna'I'ranscorre nesta (a a o ' ISSO VI a e,.' •

,

aniversário natalício do n8s- Temperos mversos e a

so prezado conterr��$)o dr. "eu gosto.
A

Polydoro Ernani de S. Thia- 4 colheres de sopa de pe-

go; médico e Diretor da Fa- ,its pois ,

culdade de Fal'mácia e Quadradinhlls de pão fri-
Odontologia, de Santa Cata- :0 com lJlanteiga

1 colher de sôpa de que�
io ralado
MANÉIRA DE FAZER:
1 - Cozinhe no caldo, a

cebôla picada fininho, a sal
ca o nabo e cenoura pica,..
do's. Ao' cabo de 1/4 de hora,
passe tudo isto pela peneira.
Em seguida, adicione ll- man

teiga e a maizena' previa
mente dissolvida em água
fria� tempenlndo tudo betn
e dexando ainda ferver al

gum tempo; isto é até que
se transforme numa espécie
de creme muito fino.

'

2 - No fundo da sopeira
ou nos pratos individuais,
ponha o petit-pois, o pão
frito com manteiga em qua
dradinhos e o queijo ralado,
virando em seguida, a sô-pa
p01: cima (APLA)

dos Faraco
CURITIBANOS

Salomão Carneiro de Al

meida - Oricimbo Caetano

da Silva

Vieira
ORLEÃES

Nilson
Mattos

Carloni - EdgarCi

PALHOÇA
Ivo Silveira e Jacob Manoel

Knaben - Enis Luchi e Cae

tano Silveira de Souza
PAPANDUVA

Julio Mendes de Souza';'-Dê 'UÜl BOM-ABRIGO á sua
Jair Damasco da Silveirasaúde; cohstruindo sua casa

P()RTO UNIÃO�r�:praia' num local pitôresco
Lauro Muller Soares�. sâlubre.

, ,
-

Willy Jung - Jayme Matzen-
lJacher - Antonio Maciel de

Araujo e Alfredo Netzlel'
PRESIDENTE GETULIO

,Franci�co Ax João
,Francisco Boerkenbrock

RIO DO SUL

Raymundo Mayl' Sobrinho
- Antonio Naschenweng

'RIO NEGRINHO
Pericles Porto Virmond

Euclides Ribeiro
RODEIO

Joaquim Rigo - Herminio
Gadotti

SÃO BENTO SUL
Ernesto Jorge Diener

,Henrique Scharz

P�rtiej��,c.�o
JACY JOÃO D�USSEN

e

IOLANDA MARIA RIBAS DAUSSEN
participam aos parentes e pessôas amigas o nas

c'mento de sua filha MARIC1, ocorrido na Maternidade
"Dr. Carlos Corrêa".

Florianópolis, 12 de junho de 1955.

Auto�ovel! fÇ:Ompra-se
PAGA-SE A VISTA. TRATAR À RUA ARACY

VAZ CALLADO 242 NO BAIRRO DE FÁTIMA
(ESTREITO).

P.ARTICIPAÇAO
Colombo Faraco e Senhora. participam o nascimento.

de sUa filha Sueli ocorrido diít .19 em sua residência à
rua Osvaldo Cruz 271, EstreiJo_
-

fMissa de SéitID8 Dia
A família Rovere, ainda. profundamente consterna

da com o falecimento de
Clemente' Lu:js Bov..ere,

,

convida seus parentes e pessoas da� suas relações, a

assistirem a missa que, pelo descanso de sua alma, ma�
dam celebrar na Catedral --:-"AUar do Sagrado Coraçao
de Jesus - às 7,30 horas, do dia 22 do corrente.

Florianópolis, 20 de ju�h,o ,de 1955.

:-"
..., ..

AVENTURAS Il
,

3

'A MASCOTE DO BANDEIRANTE

SÃO FRANCISCO
Olívío Nobrega - Osvaldo � " ,

Zattar
SÃO JOSE'

João Paulo Ferreira
Artur Manoel Mariano

SOMBRIO
Santelmo Borba - Nata

lio Vignali
TAlO

Herrnann Huscher - Emi- Muito corada e graciosa, de olhos vivos e cabelos
louros e longos, amarrados à "rabo de cavalo", a ga rota

Reguier Annick, francesinha de apenas dois anos e al
Nelso

iÚtis' meses de idade, foi quem primeiro desembarcou do
"Constellation" da Pana ir, que sexta-feira última chegouTIJ,lJCAS

• -ao'Aêroporto Internacional do Galeão, no Rio, procedenteValerio Gomes - Zeferino i.dà Eúropa. Nascida em Paris, de mãe brasileira e paiJarvalho Neto e Luiz Sant,y ;ft'ancês, a pequenina Regn ier será criada, no Rio, porrelles
seus' avós maternos - êle, o SI'. René Celestim, funcioná-TUBARÃO do de uma, companhia de seguros. Viajou desacompanha-Idalino Fretta Dílney da inteiramente aos cuidados da comissária do avião,,�h!:tVe8 Cabral srta, Delma Vieira e Silva, sob cujos olhares Regnier vi-TIMBO' sitou todos os companheiros de viagem, distribuindo-lhesTheodolíndo

'

Pereira belos ·sorrisos e muitas palavras em ... francês, natural-Mario Luiz Schuster
� -:mênt�. Ta) o encanto de Annick, que, a bordo, muitos pas-TURVO .sageiros fizeram à comissária a mesma súplica: "Relaxe

Abel Esteves ele Aguiar 'llní pouco a sua vigilância, quando chegarmos ao Rio, por-L· Ma -agno t t" N clichê
1HZ ,I

q'ue eu vou raptar a garo a, para masco e. . . o I ,URUSSANGA
,:1 frâllcesinha e a comissária DUma, por ocasião de sua

Victorio Burígo :__ Rosalino
chegada ao Rio.

Oamiani .-r.:_.,�

lío Largura
TANGARA'

Alberto Garcia
Písanl

Silvestre Doré - Orestes

22 DE JUNHO
A DATA DE HOJE RECORDA-NOS QUE:
em 1552, chega à Bahia o primeiro bispo do Bra

sil, D. Pero Fernandea Sardinha, o qual, ao re

gressar a Portugal, quatro anos depois, naufra
gou ao largo do baixio de 'D. Rodrigo, sendo de
vorado pelos indios com toda a sua comitiva;
em 1614, Jerônimo de Albuquerque parte pela
segunda vez do Recife para a conquista do Ma
ranhão. Vai por terra até Rio Grande do Norte
com o fim de ir levantando pelos lugares por onde

passasse o maior número po�sivel de �ndios, que
levaria consigo, indo 98 navios esperá-lo naque
le ponto;

- em 1633 atacada pelos holandeses, ao mando da
Segismll�1dt Von Schkoppe, a vila de Conceição,""

. . .

na ilha de Itamaracá, rende-se ao ll11l11Ig0, em-

bora os esforces de seu defensor, capitão-mór
Salvador Pinh�iro. Os bâtavos batizaram-na Vila
Schkoppe;
em 1667, Antônio de Albuquerque Coelho de Car
valho, o velho, brasileiro, comendador da ordem
de Cristo, donátário das vilas de Cametá e Calma,
nomeado' governador' e capitão-gêueral do Es
tado do Maranhão e Grão Par'á, toma posse do
cargo na cidade de S. Luiz, e111 substituição' a
Rui Vaz de Sequeira, e exerce-o até 9 de junho
de 1671;

- em 1839, Laguna foi retomada pelas forças repu,

'blicanas do Rio Grande do Sul;
- em 1874, foi inaugurado o serviço telegráfico en

tre o Brasil e a Europa; e,
- em 1890, proclamada a República a 15 de Novem....

bro de 1889, cuidaram da sua Constituição, cujo
projeto foi assinado, nesta data pelo Marechal
Deodoro da Fonseca.

VIDEIRA

70rmighieri
ITUPORANG.o\

Hoyedo Lins
BRUSQUE

Ingo Arlindo Renaux
tolland Renaux

BOM RETIRO
Arno Oscar Meyer - Or

ando Filippi
. CAMPOS NOVOS

Augusto Bresola - Ansel
no Nino Granzotto

FLORIANO'POLIS
Adalberto T. Carvalho e

João Bonassis - Ivo Reis
.1ontenegro e Joaquim M,:
;reves

HOJE NO P A.S S A O-O

CONCORDIA
Dr. Julio C. Ribeiro Neves

- Dr. João Estivalet Pires
PORTO BELLO

Antonio Francisco Peixoto
- Luiz José Batista'

,

XANXERi
Adílío Fontes - João BrQ-

to
"

SÃO CARLOS
Fredolino Zimer

SEÀRA'
Antonio Possau - Arteni'j

,Jaludo
CAMBORIU

Antonio Fade! Filho
Grei Angelin Vieira.

CAMPOS-NOVOS
Augusto Bresola :_ Ansel..,

.no Nino Granzoto
CHAPECÓ

Arnaldo Mendes Ivo

'atucci André Nilo Tadasco
JÓAÇABA � *•••••e$8.e•••••o.

,

Óscar R. da Nova - DO� 't. "n AGRADECIMENTO E MISSA"l1ingos Bonato
. ,'I.NOVA-TRENTO A família Eugenio Dal-Grande agTadece smcel'amen"e

Nicolau Bado - Joaquim as démonstrações de pesar manifestadas por telegrama, e
3atisti

. .

cartàs e pessoalmente por ocasião' do falecil1�ento de �ell
SÃO JOAQUIM extremoso chefe e bem assim à todos que e?Vlaram coro::.1S

TOl11�s Costa - Liberalino � flôres. Agrade:Ce, também, de todo o coraçao ao Dr. Paulu
J, Bra�co 'Fontes :pelo carinho 'e ,dedicaç:io, ql1.e �teve na doença de nosso

XAXIM extremoso chefe. Aproveitamos a oportunidade para con-

André Lunardi ,_ Joaquim vidar aos ,parentes e an�igos para assistirem a mis�a. de 7°
,

jiu.a"á
realizar-se dia 22 4° feira na capela elo ColeglO Cu _L. Silva.

>tarinense.
___ . ----�-

" ""A todos que assistirem a êste ato de rel�ião o· nosso
•

sincero agradecimento. ,

Na Conveoção dt IRMANDADE DO,SENH�R JESUS DOS PASSOS

P. S. D. HOSPITAL DE Cf\.RIDAJj)E ,

ra da h1Vestidura, envia a EDITAL DE FORNECIMENTO '

todos vós a sua saudaçã'O De ordem da Mesa Administrativa da Irmandad'e dó
fraterna e amiga, de par Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, desta
com os seus agradecimentos., C�pital, previno aos interessados que, atá dia 27 deste
aqui renovados, pela vossa ;l)l�s, às 12 horas, recebe esta Irmandade e Hosplta I, na

comparência; e a todos cort- �Ull- Secretária, proposta, e� cartas fe,c�a das, pf&ra o for
cita, mais uma vez, para,. 'o �,�cimento de todos os artl�os neCessanos ao ;seu consu

tt'abalho das urnas afim de I_!10, durante o semestre de ,lulho a dezembro ao corrente
que, a 3 de outubro, lE;verh�St ano.'

.

o nosso candidato à vitór�'a, Florianópolis, 1� de Jl1l1ho de 1955
para. a maior grandeza d,�r .Jose Tolelltillo de Souza
nossa querida terra. Secretário

'ZE-MUTRETA •• c

� ........�.,-

:

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Reunião para. tratar do certame amadorista 1[�SR�il�E��,HAR-.

AfiM DE TRATAREM DE ASSUNTOS RELACIONADOS COM o CAMPEONATO CITADINO DE�AMADORES DE. 1955, Foi iniciado domingo o

HOJE, AS 20 HO.RAS; NA SEDEDA F:. c F., ESTARÃO REUNIDOS OS PRESiDENTES E REPRESENTANTES DOS CLUBES �coh:�l:si �ille���e;'�oa��o�:��
pela C.B.D., tendo o FIa-

AMADORES E O DEPARTAMENTO DE;'FUTEBOl D'A ENTIDADE. mengo derrotado o Benfica,
de Portugal por 1 x O e o

..................................................................' iJ......... Palmeiras empatado com o

" (O·� Est·adO E�iíí,,,,,'-,�'".�p'o 'r't.',)'1·'V·
'"

'O',' :'it�' t::,:on:':i:o:.:�::
. Hoje � Corintíans x Pal-

meiras, em São Paulo e Fla
mengo x América, no Rio.
Domingo _: Corintians x"H íIlfQ , �-...�M'V' .!" It!@.'.,ulla� (jfjtl...............................................

Flamengo, sem local mar-.

UM APELO AO SR, PRESIDENTE DA FCF VENCEDOR DO CAMPEONATO VAR� 'T'O' ·RN·E 10-1N'IC IO ��d�i�.Benfica x Pefiarol,
No �etor de esportevos be;nver�a.de,mas:pelospró- ZEANO DO PAlrtJiLI"Rj,,( O' i!�;JnVERSA'l'

,
"

, Dia 29 � Palmeiras x
que mais tem desenvolvido prros dírigentes do clube, -', " T'll t\J Ui�!, \ P. �

. .

. . Benfica, em, São Paulo enestes últimos tempos são que não vendo: por parte da Domingo" no conhecido, houve uma suculenta chur-
, Amanhã; .á noite, com I 2° jogo - Guarani x Pau- América x Pefiarol, no Rio.inegavelmente o Remo e o F. C. F. qualquer ntovimen- "Campo do Manejo", no Lar- lrascada, tendo comparecido início marcado para as 19 Ia Ramos .

Dia 2 de julho _ F'Ia,'futebol amador. No reme to neste sentido, resolveu G 1 O'" I' I d
'

"1 ti "J'J'oras, efetuar-se-á a dl's-I '-1.0 J'OIlO - Imbítuba x Fi-go enerai serro, rea 1- grance numero c e espor IS- �
� mengo x Palmeiras, no Rio..temos quem nos represente assim p.í·oced�r 'em recorn-

zou-se um bom amistoso de tas. O Campeonato Varzea- nuta do 'I'orneío-Início do gueirense Dia 3 de julho _ Améri-"

condignamente: Aldo Luz,. pensa aos' esforços-e dedica- Iutebol entre Universal e: no do Palmeiras. foi sem Campeonato Citadino de l' 4° jogo - Bocaíuva x ca x Benfica, no Rio e Co-Martinelli, Riachuelc.; -isto ção de cada player, Cumpriu Palmeirinhas, ocasião em i dúvida o melhor já: realiza- Prof issjonais.
i Atlético rintians x Períarol, em São

porque, embora, Ii,âo rece- assim o alvi-negro com des-'
'1ue foi entregue á direto- 'II do em n osa várzea em todos 50 jogo � Vencedor do P Ibam o apoio que deviam'me- taque uni' compromisso 'as- ria do primeiro o rico tro- . A tabela .organizada me- 10 x Vencedor do 20 jogo a�i�,' 9 çle julho -:- Palmei-recer, 'são entretanto con- sumido com a F: c. F.;' sem. réu a que fez jús pera 8en::' os tempos, tendo' para seu diante sorteio, é a seguiu- 6° jogo - Vencedor do 3° ras X América, sem localternplados com uma' coisa e receber por part�.:del� um sacíonal conquista do Cam-Il'eal sucesso contribui do te-: x Vencedor do 40 jogo marcado.outra, fazendo com que se prêmio que seria ',. JUsto e
peonato Varzeano de Fute- t destacados valeres da vár- 10 jogo '- Tamandaré x 70 jogo - Vencedor do Dia lO _ Flamengo x Pe-entusiasmem e prossigamna serviria corno incentivo. Es- bol promovido pelo Palmei- zea, aos quais endereçamos Avaí 50 x Vencedor do 6° jogo. fiarol, no Rio' e Corlntiansluta "pela-!>upremacia do es- te ano, porém, lançamos um
ras, Após o encontro, venCi-I' os nossos mais calsrosos x Benfica, em São. Paulo.porte\aqüático, o mais !ler- apêlo ao Sr. Osni Melo, pre- do pelo Universal por 2 x O, aplausos. Na regala I·'nlerna do, Vasco ,•••••••••••••••••••••

��t�m��Ol�:�o;te:�Jt:�:l�;;t ���e:e�ea�(mr�:io�.�! i�::i��Ii�. 'A"--F-A--C·-P--·R�-·E:.-;.r-E·-N-D
..

-E··-C---ONC-:nR·-·-R'-�ER- AO CINE SAO JOS'E
�� �n���z::.nt�:��u���li;�� ��:m!�'�f��, re:�',a se��e�'al�

"

S'RA'"·S'I' L-EIR'O-;'#11'V1V. E�i'�'ILI'IL" D',·�l:'�' os cata rineuses Des�:l':ava l�el��r:�mira_
tam do começo ao fim sem ticipantes tenham com que

.

I ção e lastima ... gozo e ter-receber por nenhuma parte se entusiasmar, !:!ssumindo·· .

dBASQI'ETEBOL A Federação Aquática de Afim de selecionar as, ror e ama-lo ... Era umqualquer auxilio. Ainda, assim o campeonato maior . ' f
,

U·
"

Santa Catarina acaba de guarn
í

..... ões que a represen- 'ser extranho fascinante eIembramo-nos do ano pas- rendimento técnico e finan-
' .

'

,. .. ., ,

"B'
.

't derá Ao que a, nossa reporta- lo urna selecão que bem a aceitar o convite formulado tarão naquela grandiosa bestial ...
sado quando o arigu, o cerro que, somen e po era • _u,. ,

I
� ,

"E
.

h " t b f" f' <rem conseguíu . apurar;" a represente no Campeonato pelo Clube de Regatas Vaso,' competição a F.A.S.C. resol- O BRUTQxpressm o, corno era razer el1e IClOS ao pro IS- _
J -

b ilh
.

t
.

I 1 t tã d Federação Atlética Catai-i- Brasileiro de Basquetebol 'co da Gama para participar veu marcar os dias 9 e 10 (O Tarado)chamado, rr ou in ensa- sionar, atua men e ao es-

d t d t 1· dE'" t f' nense esta' 'envI'da,ndo encr- Juvenil, marcado para ages- das regatas noturnas que pe- de julho para a realização Com: Pedro ARMEN'DA-mente, uran e to o o rans- -rnora iza o. sté 1'0 eu po- . "

t
.

denomí
-

d mes eesforços, afim de obter to do corrente' ano. la primeira vez serão real i- .das provas eliminatorias, RIZ - Katy, ,JURADO
curso do campeona o, conse- dena ter a . enommaçao e

zadas no Brasil, com data em out-r iggers a oito, qua- Andres SOL'ER _ Rositaguindo sair-se da árdua Agapito Veloso, pois não o necessário apôio para le- Que sejam bem sucedidos,
marcada para o dia 31 de tro e dois com patrão e ARENAS :missão de sobrepujar seus desconhecem os esportistas var ao interior de São ,Pau- são os nossos votos.
julho do corrente ftno. skiff. No Pro,!!'rama:co-irmãos, sem sofrer em de todas as camadas does-, ,

nenhuma delas a perda de porte que foi ele o cri_ador MELHOR RENDA: FERROVIARIO X ba�:�::�ver���' i��é: t:��·tr���l��n��sc�s.j�l�:l:!fç;: ����o�:O�ig,i:t�_� ���:dois preciosos pontos. Na do tradicional Bocaiuva que
bém remadores gauchos, dos nossos três clübes Ria- Censura até 14 anos.decisiva peleja contra o Co- hoje em dia' vem contri- HERClllO LUZI

,

." j)alIlistas, espiritosantenses, chuelo, Aldo Luz e Marti-
legial que atingiu a renda I buindo para '. que o futebol

I Melll01' '·f· baianos e pernambucanos, o neIli e provavelmente o
record de Cr$ 750,00 apro- de nossa Hha tome novo ru- O prélio Avaí x Olimpico, arrecadação ven 1-

• -

d dIA ,.

d BI t
xirriadamente, vimos um fu- I, mo no cenário esportivo do disputa,do nesta Capital, do-

!

cou-se no encontro entres. que, Vlrao ar gran el. re�
-

d
men.ca, de umenatu, 0-

-

d f ce a ausplClOsa rea 1zaçao os Vlsan o represen ar as
tebol corrido, jogando à ba- 'Estado ... Fica, pois, ::t nossa mingo último, rendeu Cr$ os clássicos rivais o ute-

do' campeão car.ioca de re-
I
cores' Catarinenses na Pri-

se de sangue e de fibra, pro- sugestão. Esperamos· que o .11.630,00. Em
.

Joinville, no I meira Regata Noturn:a.porcionan-do um espetaculo Sr. Osni Melo. e _
demais orélio Figueirense x Ca- boI tubaronense, Ferroviá- m_o_. _

deveras sensacional. Porém, membros pensem no assun- �ias, apuraram as bilhete-
I
rio x Hercílio Luz, que foi

após, noventa minutos, saiu to, pois tanto os c1ubes ama- rias 18 mil e 500 crüieiros. 'de Cr$ 25.295,00.
ileso o Bangú, tr"anspondo a dores CO]YlO aquele feliz
última barreira. Seus atle- criador, bem o �merecem.

tas foram contemplados ,é
.

iM. iE!orges

As õ- $,15 horas
A maior cdação ,artísti

ca de Pedro Armeudariz. A

XA'
'

,.D··:,"., REZ
história de um homem bes-
tial e irresponsável

TE"M llO\I' ORIEnl'/Il""'KQ,O Pedro ARMENDARIZ-
ii, I I� .' VA �!� At.M, -

l.. KYi.ty JU;RADO _: Andres
'; p:AUL Â RAttAOS

'
. .

.' Esteve nesta ca.pital" sábado e domingo, últimos a· SOLER�,� __
em:

TUR'FE EM FLORIANO'PQ['IS
. "

'. '/J1. !VI' equipe do Clube 'dé Xadrez de Joaçaba, para encontro O BRUTO,�
• '

ümistoso com o Clübe Dóze de Agosto. Viajou a delega- CO Tarado)
Foi inesperado o aconte- cooperando para o, brilhan, Eleito presidente o dr. 'Abelardo R1P'!)" ção visitante, presidida pelo Dr. Alexandre de Queiroz, No Pr:ograma:

cimento que deslumbrou a tismo de uma tarde de do- P ;10 avião da S. A. Indústria e Comércio Cõncórdia (SADIA) Cine Noticiario.' Nac.
fI' I'

'. ..

t
.'

f'll-'
- 'Quarta-feira pacssa'da es-! ram escolhido os srs. drs.

f'l
/

t f 'd I D Pr'eços' 1000 r::visão do povo onanopo j- �mmgo turt IS a
.. , ·�'nê-n�B2-. cujas passagens oi'am genh men e o ereCI as pe o e-, ,.,

- 0,00.

tano, conforme comentários, Jitana.·" .e 1 r·
. , teve reunido o. 'Conselho. FAusto Brasil e Álvaro Lo-

puta,do Sr. Atílio ·:Põntana, Diretor daquela organização Censura até 14 anos.

I '.,. Deliberativo do Paula Ra-' bo., dois outl·os grandes in- '

,domingo, dia 19 dêste, no
I

Teve, o que IFi.tej."" tôda . industrial. As despesas de estada aqui foram custea-'.
_,__

.

__ 7__ ,

., " .-

l' !l1ÕS que procedeu à elei- centivadores
.

do clube dos .
.

�p�'r;:;n:[.II1�����r��tOar��a�Ó:uei Clube 1�1�I�1:ss�::�e� p;:z���l�� �:�� �ão da nova' diretoria do Carioni. Na mesma ocasião �:�e:l�e:. I�I:� �:a�:����'�.�l;o:sÇ����r!�:es eP����.��.lí���: (. & !L!Ll
.

fi�clube praiane, tendo a es- foram eles empossados. - _Foi, sem dúvida, um mag- sal' uma tarde 'despreocupa- empreendIdos pelos enxadrlstas ele Joaçaba sao d1gnos - -

nífico espetáculo e do qual I da, e além de tudo uÍnã' sen- 30lha recai do na pessôa do
, de todo louvor, e deve-se quase que exclusivamente a êles As 8, horas

dr. Abelardo Rupp, elemen- "O Estado", cumprimen�a Diretoria do Jóquei, ou- sação' diferente' dos demais J absoluto êxito dêsse, interessante e agradável eúcontro. Gary GRANT -. Alexis
to infatigável nas hostes do tando os novos diTigentes SMI·Tvindo-a, acha-se imensa- ambientes esportivos porque Apresentou a equipe de Jóaçaba um Xadrez de alta clas- H - Carlos.RAMIREZ
tricolor. Para as funções de paulaínos, augura-lhes umamente satisfeita, ao sentir é o que bem sabe impdmir, se, e ficou patente ,depois da sua merecida vitória, que em:
la e 20 Vice-Presidentes fo- gestão próspera e feliz. d

' .

t d CANÇ-Oque no concretizar sua ins- nos espíritos de cada um, ;)s distintos visitantes levam o Xa rez a serlO, es u a a' ,
.

A INESQUECIVEL
piração, encontrou a retri- uma corrida, onde vários ca-

AO
'

O VAI
�ua técnica a fundo e CremoS por'isso que em Joaçaba se"': No Programa:

buição grata dos turfistas valos dirigidos pelos jó- JACI N MAIS IRA PARA A. encontra atualmente um dos mais fortes redutos enxa- Atual. Atlantida. Nac.··
de Santa Catarina, na coope- queis; buscam a primeira ou

R
' drísticos do <Estado, senão o mais forte. A equipe do Cl u-', Pl;eços: 9,00 __;,.' 4,50.

ração material e moral para <1 segunda colocação. O de- enovou com o Paula 'Rarnos o be Doze de Agosto, integrada pelo que há de melhor no. Censura até 14 anos.
o bom andamento de tão ele- lírio da assistência aumen- enxadrismo ilhéu, lutou com muita energia, mas final-

.

vado esporte. 'tava de pltreo para páreo 'f'
. .. 'd' mente foi vencida pelo excelente prepal;o da equipe

O povo ode Florianópqlis e numa êxtase de torcida pelo e IClenTe me, 10 adversária. Após tantos anos de brilhantes vitórias e

das cidades visinhas, en"con- seu cavalo favorito. Mas, co- Apurou a nossa reporta- \ fra, embora tenha perd.ido o :nantendo dUl'.ante. muito tempo a sua invencibilidade, foi
traram, não uma simples mo em tudo acontece,' uhs ;-em que o Paula Ramos con- concurso de Jacó, Walmor, '1 equipe do Cluhe Doze abatida pela primeira vez, e de' 8 horas
pista de corridas, mas, um perdem, outros ganham. O� seguiu o concurso por mais Bl'ognoli e Alípio, acha-se forma inegavelmente admirável. Êsse encontro foi de fa- ErraI FLYNN
já bem organizado hipódro- que perderam, não desanI- Llma temporada do jovem e: com um plantel que muito, to uma :"erdadeira festa para o Xadrez local, 'e não deve- LOLLOBRIGIDA em:
mo em fase contrutiva e que maram, porque a quantia promJssor médio esquerdo 1 poderá fazer no certan;e., m�s esquece�' qu�, no Xadrez vencer ou perde�' é simples OUSADIA DE VALENTE.
irá, dentro em poucos mê- perdida foi pequena: dez, Ta.cy, que vinha sendo pre-; Eis os elementos de que (hs� aC1dente, pOIS o 1mportante, o fund,amental e o Xadrez I Technicolor ....

ses, enquadrar-se aos maio- vinte, quarenta cruzeiros; o' tendido pelo Avaí. I põe no momento o Paula Ru- I
em si, procurando-se animar sempre e cada vez mais a No Programa:

res do Brasil. que nada representa para o' " '", imos para a temporada: Da-1sua prática. Aos enxadristas de Joiçaba, pois, as nossas Cüie ReporteI'. Nac.
Portanto, ficaram certos cidadão que busca distrair,- O conjunto, l1gora sob as !miani, Leibnitz, Valéria, :sinceras felicitações pela sua grande façai1ha. Eis em: Preços: 7,00 - 3,50.

os florianopo.litanos e seus se. Os que ganharam, satis- ordens do' técnico campeão Jacy, Nery, Wilson, Som-' seguida o movimento das ruas rodadas, cujo el\.lparceira- I Censura até 14 anos ..
visinhos, que já é uma rea- feitissimos, porque não só .'tmador de 54, Waldir Ma- bra; Tainha, E'dio e outros. !mente foi feito por sorteio:
lidade o Jóquei Clube San- acertaram no seu objetivo, �_ .._----_.- PRIMEIRA RODA.DA
ta Catarina, e C-omo catari- com otambém, a quantia CORRIDA DA FOGUEiRA JOAÇABA FLORIANóPOLIS
nenses devemos, analizar os. ganha. poude representar .

.

. .

'.

.

.'
" i' Miguel Russowski 1 x João Ribeiro Neto O

nossos ideais, as nossas ini- duas, quatro e até quinze Marcou o Calendário da' Originaldo Farias, do C. R. E. Panaêhida 1/2 x José P. Garcia 1/2
ciativas, que baseadas num v�zes o capital empregado; Federação Atlética Catari- Saldal1ha da Gama, de Bar- Alexandre Queiroz O x Luís Veiga 1
princípio de moral, de cul- Daí, analiúmdo os acon- nense para amanhã a reali- reiros e Arquimedes San-' A. Lautenschlager 1 x Walmir Dias O
tura e de economia, visal1- tecimentos de domingo, che- zação, nesta Capital, da tra- ,tana, do E. C. Campos No-

.

do o,__engrandecimento do garemos a conclusão de que dicional "Corrida da Fo-' vos, desta Capital.
nosso Estado, devem pros- um hip6dromo representa, gueira", prova de fundo I

.

seguir, merecendo todo nos- não só, un1 seio de distração, que tem por local as prin- Outros atlétas deverão
so apôio, todo nosso respei- de ambiente social onde to- cipais aderias da nossa' tomal; parte na "Corrida da
to, tôda nossa gratidão. E, dos se encontram para tro- ilha. Fogueira", a qual, espera
não foi sem dúvida, que a cas de idéias e palpites, co� . Até sábado

. haviam soli- se, seja coroada de êxito.
Diretoria do Jóquei se viu mo também, o alicerce mide' citado inscriç'ão. à sensacio- Aguardamos, pois, a sen

enaltecida pelo' apôio da repousa o mais elevado gráu nal rústica os atletas Abe'- sacional prova de fundo
nossa gente ao compl'j,recer esportivo da nossa civiliza- lardo Ramos, Desidério Ma� 'marcada para a noite d'e
em grande número, apezar ção evoluída. ' chado, Jaime Chaves, Nil- I

amanhã, com início às 20
de um, tempo duvidoso, F. Diniz ton Ramos, Na.clyr Souza ,e 'hora's:

-�------_.__...._---.---".,,� .. -'

�
\

Gina

A DIRETORIA DO ff1° DE MAIO FUTEBOL CLUBE"r CONVIDA AO POVO EM GERAL, PARA: ASS:ISTIR:·· ÁS FESTAS
"JUNINAS"; QUE FARÁ REALIZAR N05�DJAS 24,25 e 26, EM SEU BENEfíCIO, APRESENTANDO -fOGUEIRA No' ESTI�
lO CÀIPIRA, COM MELADO, PINHÃ�O,� QUENTÃO, B/�Jl\TA DOCE, AIPIM ETC. E MAIS BARRAOUINHAS E OUTRAS
ATRAÇÕES. - APRESENTARA TAMB'ÉM COMO PRINCIPAL ATRAÇ,ÃO O FAMOSO E CONHECIDíSSIMO "T R I O B R E-
J E:I R O". LOCAL: VILA BALNEARIA, A01ADO DA CHURRASCARlt\ COPACABANA. (NO ESTREITO)

As 8 horas
Ninou SEVILLA - An

I
thol1io ACOSTA - Andres
iSOLER em:

LEV1\-ME EM TEUS
BRAÇOS

No Programa:
Vida Carioca. Nac.
Preços: 7,00 - 3,50.
Censura até 12 anos.

As 8 horas
Sessão Popular

< Spencer TRACY - Gene
2 Y2,�tS. 1 Y2 pts. ,TIERNEY - Leo GENN
SEGUNQA RODADA : em':

FLORIANóPOLIS JOAÇABA VELEIRO DA AVENTURA
João Ribeiro Neto O x Miguel Russowski 1 Technicolor
José P. Garcia O x E. Panachida 1 No Programa:
Luís Veiga. O x Alexandre Queiroz 1 Noticias Da Semana Nac.
Walmir Dias' 1 i: A. Lautenschlager' O Pr�ços: 3,50 '- 2,00 ..

Censura até 14 fJ.nós.
.

1 pto.
'I'otaL de pontos pró Joaçaba: 5 172 pts.
Total de pontos pró Fpolis: 2 1/2 pts.

�

3 pts.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Ia Assembléia Experiência que explica a

''1l1oH
Sessão do _dia 14 do projeto em exe-

Lida e aprovada a ata da cução da Estrada

sessão anterior e lido o ex- da Serra do Rio

pediente tiveram início os Rasto, devidamen-I'trabalhos, na hora regímen- te assinada pelo
tal, sob a presidência do de- seu autor e reg-'

putado Braz Alves.
' ponsaveis, ,p e I a 1-

E,mpréstimos do IPASE construção. I

O deputado Antônio AI- Sala das Sessões, 14 de

me ida, do PSD, ocupou a junho de 1955. I
tribtina, na hora do expedi- 'Deputado Lecian Slovins'ki '

ente .para justificar e pro- l Pensão Vit�licia I
pôr a expedição do seguinte O deputado Ol íce Caldas. i

telegrama: do PTB, ocupou a tribuna, I
Ilmo. Sr.· Raimundo de em seguida, para justificar;

Brito e ancaminhar uma Indica-

Presidente IPASE � Rio ção ao Poder Executivo, no
Esta Assembléia Legisla- sentido de ser concedida à

tiva a requerimento deputa- víuva de Manoel Tiago da

do Antônio Almeida, ses- Costa, ex-soldado da Poli- ;
são hoje, aprovou apêlo sen- cia Militar, uma rensão vi

tido encarecer vossência ne- talicia de 13.800,00 anuais

eess'ldade 'suplementação que correspondem a Cr$
mais 500 mil cruzeiros men- 1.150,00 mensais, como jus
sais Delegacia mesmo Insti- to prêmios pelos serviços
tuto nêste Estado afim a- prestados ao Estado de San

tender justa reivindicação ta Catarina, durante .15
grande número servidores anos, por aquele ex-solda
Federais desta Capital e in- do.'

terior aguardam anciosos Construção de Estrada

possam usufruir vantagens O deputado Orlando Ber-

empréstimos simples virá. toli, do PSD,' ocupou a trí

amenizar situação difícil huna, logo após, afim de

mesmos. pronunciar importante dír-

Atenciosas saudações curso preconizando a cons-
i habitantes marginais daque- ção do deputado Estiva.!et TRO DE SAUDE PARA município de Taió, além de Projeto de lei

Braz Alves - Presidente trução da estrada Rio do .Ie Rio. Cordiais Saudações., Pires, tomou conhecimento TAlO' lestar, situado em zona que Inclui no Plano Rodo-

Prolon.gamento de linha Sul - Florianópolis, via Braz Alves - Presidente. o plenário que o município não dispõe de bôas comuni- viário do Estado a estrada

aérea' Ituporanga - Vidal Ramos !'Estacão de rádio da Polícia de Seára, embora const itu- Na hora do expediente, cações com outras comu- municipal que liga Canoi-

O deputado Oscar Da No-:- Vargedo - Garcia - Mil it.-;'r, para o distrito de indo uma das mais flores- solicitou também a palavra, 'nas, tem um interior muito rihas à sede d1J' distrito de

va, do PSD, ocupou a tribu- : Angelina - São Pedro AI- Itá centes comunas do Oeste o deputado Orlando Berto-' extenso e populoso que re- Felipe Schmidt.

na, �pós, para propôr a ex- 'cântara - Palhoça. Disse o Na hora do expediente o .Catarinense, que concorre li, do PSD, para encami- \ clama aquela providência, I Art. 1.0 - Fica incluído

pedição de telegramas de re- I deputado Orlando Bertolí I deputado Estivalet Pires, 0- com elevada contribuição nhar à Mesa uma preposi- Finalizou apelando para os 'no Plano Rodoviário do Es

gozijo pelo prolongamento que aquela rodovia, já cons- cupou a tr ibuna para criti- para os' cofres do Estado, cão no sentido de serem to- Poderes Públicos, 110 senti- I' tado, a estrada municipal
de linha aérea até os muni- tru ida no seu. maior percur- cal' o ato do Govêrno do Es- não conta com um só palmo !�adas urgentes providen- do de atender aquela aspi'-I que liga a cidade de Canoi-

cípÚ)S' de Joaçaba, Videira e so, está a exigir, no entanto, tado, mandando
�

instalar de rodovia conservada pelo I cias para ser construído, na ração do povo taióense. nhas à sede do distrito de

ChapecÓ, pelos a v i õ e s aproximações de pequena uma Estação de Rádio da Estado., cidade de Taió, um Centro PROJETO DE ,LEI I Felipe Scmidt, passando pe-

Transportes Aereos Catarí- envergadura, melhor am- 'Polícia Militar, na sede do ,".;:. *
_ Ide Saúde. Frisou aquele de- O deputado João Colodel, 'la localidade de "Cerrito",

nense - TAC.
/'

. pliação e' consequente Cor- distrito de Itá, deixando de SESSÃO DO DIA 15 putado que 'isto se torna líder do PTB, justificou e J Art. 2,0 - Esta lei entra

Projeto de Lei recão nos seus traçados e fazê-lo em primeiro lugar Lida e aprovada a ata da I necessário, porquanto o encaminhou o seguin te : : em vigor na data dá, sua

O deputado Estan islau outras providências" de 01'- na sede município de Seára. sessão anterior e lrdo o ex- I publicação.
Romanowski, do PTB, ocu- dem técnica, Frisou aquele Declarou o parlamentar pes- pediente tiveram início os VIVER!!! MORRER!!! s. Sessões, em junho de

pou a tribuna, logo depois, deputado que já é uma exi- sedista, que não era contr á- trabalhos, na hora regi- Depende do sangue, o sangue é a vida! 19'5'5.

pará justificar e apresentar gência de ordem pública, a rio a instalação da estação mental, sob a presidência (Ass.) João Colodel

N PI
' Sl,NGUENOL - 'I'ônico t'}''(.s convalescentes, tônico D'eputa do

o seguinte: inclusão no" ovo ,ano de rádio no referido distri- do deputado Braz Alves. C' 1 1
Projeto de Lei Rodoviário", do Estado, e a to, mas que achava por uma PLANO RODOVIA'RIO DO dos ,iesn\!_tridos. .

ontem exce entes e ementes ELEIÇÕES SINDICAIS
,

t
_

d t
-

d t d tã d
'

ti 's
tônicos; - Fosfato, Cálcio, EM TUBARA-O

Autoriza a cons ruçao e cons ruçao essa es ra a ques ao e JUS Iça e no pro- I E TADO '

t Arseniato e Vanaclato de Só-
edificio escolar que abrangeria vários mu- prío interêsse da adminis-, O deputado Mário Brusa, O deputado Olice Caldas,

Art. l0, - Fica o Poder nicipios que, juntos, contd.',tração, que em primeiro lu- da UDN, 'ocupou a tribuna, â�' PALIDOS �_ DEPi\ UPE.
do PTB, ocupou, a tr-ibuna,

Executivo - autorizado a buem fOJU mais de 80 mi- gar, deveria ser contempla- na hora do expediente, para ' , . em explicações pessoais,
. I '. 1"'] RAQ0S - ESGOTADOS -

'd'
.

tir ti
.

construir o edif icio pa:a.a Ilhõtls de cruzetros, , an,ua .\;.'; da.a sede d?,mtmicípio"Fri- pedir .a. inclusão 'p�,,:diver- MÃES QUE 'CRIAM _ MA-
i par a, es�en : �lma .;10, �:�a

Escola Estadual d� Colônia mente, para os cofres públi-v zou o refer ido parlamentar, sas estrades, no nêvoPlano
GR.OS _ CRIANÇAS RA-

publicada no jornal l?lallo
�a8coal, nó, �i�trito de Va-I cos estaduais. ,'�ue ta� ato constitue, uma Rodoviário dó Est�dó,

• . da Tarde" desta CIdade

l�es, mumcrpio de Porto PROJETO DE LEI - TE- ,lOovaçao no Estado. pOIS 11e- BIOGRAFIA DE JERONI- qUíTICAS receberão a toni- com referência às eleicões
União:.

.

1 LEGRAMAS - OUTROS : nhuma sede de distrito c.o�1-1 MO COELHO I ficação geral do organismo Sindicais em Tubarão. "En-
Art. 20 _ Para ocorrer a ASSUNTOS ta atualmente com Estaçao I O deputado Olice Caldas,

COm o tre outras coisas, disse que

despesa, desta lei, o Poder O deputado João Colodel, de Rádio da Polícia Militar. 'do' PTB" leu da tribuna, a- no dia daquela eleição, es-

Executivo usará das dota- líder do PTB, ocupou a tri- Esclareceu o deputado Esti- biografia de Jeronimo F'ran- tava em Passo Fundo,
.

no

ções das verbas específicas buna, ainda, na hora do ex- valet Pires, que vários mu- cisco Coelho, .catar inense Rio'Grande do Sul, assis-

do orçamento vigente" s�lPle-1 pediente, para ju�tificar e n ieípios do Esta�o nã.o con-

n._ascido em Imaruí e

fun-.:
tindo a Conferência Na cio-

montares, se necessano 0- apresentar o seguinte : tam ainda, com esse impor-. dador .da cidade de Passo I
_

"

,

nal do Trigo, como .repre-

portunamente,
� . PRO�ETO DE LEI Itante serviço. Manifestou Fundo, no Rio Grande do "HEFE OD TUBII NO SUB-SOLO sentarite da Assembléia Le-

Sala das Sessões, em

.lU-I Incluí no Plano Rodo· .sua extranheza com tal pro- Sul. I
U, ,n '.' , .,

'gislativa. ,

nho de 1955. viário do Estado a estn- ,cedimento, afirmando que VISITA DE GOVERNA. ,�s. candIdatos..de�em ter entre 25 e 35 anos, reSiste,:" SESSÃO DO DIA 16

(Ass.Y Estalislau Roma. da municipal que liga Ca- ,somente o cr�tério político- DORES _ PONTE SOBRE! Cla flSlca e expe:'l,encla em t_raba1ho no su�-solo, e cheÍ1f:\
. Lida e aprovada a ata da

nowski _ deputado. I n�inhas ao Pôrto Fluv�o- parti�ário poderia justificar; O RIO NEGRO' i c!s, pesso�l ,em mmas de carv� ou o:ltros mm,e:'als, ��ve:n sessão anterior e lido o ex-

Est.rada da Serra do RIO do ; I"s 'passando pelo dlS- tal atltude, e o que era mais O d t d J
-

C 1 d 1 \ ter antellormente ocupado calaOS de responsabilIdade, oa1a- pediente tiveram início, os

I
pOI : �

epua o oao 00 e, ,', C'" 10000
'

I tI
-

b'l' d c O"'t'o
Rasto trito de Paula Pereira. ,grave e que o Govêl'l1o do ,'líder do. PTB, ocupou a tri-

no, r,� , '�o por, I�leS', ns a açoes mo I la a" "Ia 1" ,trabalhos, 11a hora regi-

O deputado Lecian Slo- A ,t 10 _ Fica incluido Estado além de despresti- 'b : 'd . f
bem como outlas faCIlIdades, mental, sob a presidência

. . I I.
.', '. I ., I una, em seguI a, para a� C,,·t· >, m'vIINAS" C· P t 17"1 R' d

.

Vl11Skl do PSD ocupou a Plano Rodovlano do E;;- gIar a sede de uma comuna,..,. 'd'
_

t' I ..r as para 1 ,alxa os a �, 10 e Janeiro do deputado Braz Alves.
.' �

, ,no ....., ' i zel uma 111 Icaçao no sen

1-'tnbuna, ,�ambem,
.

na hora, tado .

a es�rada mun�clp�l I
catarll1ense, am�a, para ela I do de ser lembrado aos srs, ,__ -__ , '____

O deputado Orlando Ber-

d� expedlentê,. para enca-
I que hga a

A

cldadf) de C�nol- apelava, no sentido de �us-lGovernadores do Paraná e, ." N
toli, ,do PSD, ocupou a tri-

mmha�' o seg,umte: _ ',nhas ao POi�tO de Flu�lO�O- tear �s despesas com � mS-ISania Catarina, quando da Com a Blblla na Ma'o buna, na hora do expedien-
PedIdo de ll1formaçao: .!is, passando pelo dIstrIto talaçao de uma Estaçao de visita daquele governante,

.

.

te, para foca-Hzar a alar-

1) - 'Q.u�l a largura mí- de Paula' Pereira.
. ,I R;á�io no �nterior do .muni- I

ao noss� Estado, em com- I "_'�.,:O lenaculo"'"
mante situação em que se

l1J,ma da estrada da Art, 20 - Esta leI entra- crplO. DeIxando a trIbuna, I panhia do Govel'11ador de! '�1"" " ,� encontra a agricultura na-

Serra do Rio do rá e�1 vi_gor 11a data da sua: reafirm?u o deputad_o Esti-I São Paulo, a necessidade da I QUARTA-FEIRÁ, 22 DE JUNHO danai, e principalmente o

_

Rasto?
'. '_

pubhcaçao.
�

, I valet �P�res, q�e nao_ era
i c?nstrução. de uma

. pont,e I
Nisto conhecerão que sois meus di�cípulos, se tiverd�s trigo. Demonstrou o des-

2) �ual a rampa ma S. das Sessoes, em Junho .contr�rlO a ms�al,açao de jsobre o RlO Negro, ISto e, ,amor uns para com os outros. (Joao 13:35). Ler I Joao caso com que as autorida-

xlma? de 1955. l�staçoes de', RadlOs em ;Canoinhas no Estado de

I
4:7.12 ,des encaram o problema,

3) - Em qu� .

extensões O deputad,o João C�lodel, quaisquer localidades do, Santa Catarina e São Ma- UlVIA vez tive o privilégio d� ,dar te�temunho do pl'eferihdo 0esviar-se para

se venflC,�m, ram- ant.es
, d: delxa�' a tnbuna, Es�ado, mas q�e, por um teus no Es�ado do Paraná. evangelho, pregando a uma congregação nos Apeninos,

assuntos menos importan

pas
•

supellores a lel� OfICIO recebldo pelo dep. ?rmC!plO de J�lst�ça e n.o REALlZAÇoES DO GO- I na Itália, Como não sabia a lingua tive um intérprete que
teso Entre outras coisas,

12% !. _ O,hc� Caldas, do PTB, dos l�teres�e da pr?pl'la admI- VERNO DO SR. IRINEU I traduziu o que eu disse, em inglê� para o italiano. ,tratou dos interêsses dã zo-

Qual �o ,ralO? de cur- Sll1dlCatos de Traba�hadores ms�ra�ao, deverIam ter p.r�-I BORNHAUSEN ,Depois do culto, homens e mulhe�'es, meninos ,e me-
na de Rio do. Sul, notada-·

va mmlmo:,. de �lu_menau, exple�sando fe��ncla as sedes, mUl1lCl-
I O deputado Nazareno .Ne- nmas me cercaram para uma saudaçao pessoal. Percebi mente, 'da instalação de

5) - Qual a laIgura da gl'ahdao e rec�nheclmento paIS.
� i ves, líder do governo, leu que o Espírito Santo podia, interpretar nosso amor uns

uma AgenCia dos Correios

estra�a .

em curvas p�l� apresent�çao de um A- I�cl�sao da
� es_trada Con- da tribuna, uma carta re- para com os outros em Cristo. Este amor é a linguagem para Trombudo Alto, e da

de ralO Igualou de dItlVO ao ProJeto de Arren- cordla-Xanx�re, no Plano. cebida do sr. Secretário da que todos os cristãos compreendem ainda quando falam providência, por parte da

.menos de 10 ms? damen�o das Caldas da Im- ,�odoviário Estadual iAgricultura, e relacionada .linguas diferentes. direção da Estrada de Fer-

6) - Qual o custo total p.eratnz, que concedAe o aba- Amda na hora do expe-. com os serias problemas de
,

Muitas vezes dizemos: '!As ações falam mais alto que
1'0 Santa Catarina' da colo-

da obra? tlmento de 40% sobre as diente o deputado Estivalet energia elétrica nas cida-' as palavras". Que grande \ v�rdade! Podemos falar de cação de mais um trem de

Quais as importan- diárias aos associados dos Pires, da tribuna, justificou' des servidas pela Sidel'ur-' 110SS0 amor a Cristo e ainda' não manifestar êste amor em
passageiros, na linha Bi'a-

eias despendidas Sindi.c�tos. e I?s�tituto de uma indicação à Comissão: gica, isto é, declarou aque- � D,tOS e em verdade. Jesu� (l,isse': "Nisto conhecerão que
ço ,do Trombudo - Itajaí.

até á presente da- PrevIden�la SO,clal, bem. co- El1cal�reg�da da Revisão e, le d�putado que vai ser re- : sois meus discipulos, se- tiverdes amor uns para com aR
ORDEM DO DIA

ta? n;o. pr�pos, apos. �o:lga JUS- �t,ll�hzaçao do Plano Ro?o- i duzida a energia na cidade outros".! Projetos urs. 173/54, -

8) - Em, quanto mon- tlflCaçao, a expedIçao. d� te- vlano �stadual, no sentido i de Florianópolis e, talvez, o I Ser.á o amor ,a Deus e ào nosso próximo nosso supre-
10/55 - e 49/55 - Foram

tam as tres últimas legra:n.a� aos �rs. M,mlstro de ser 1l1cluí.�a. no futuro,' desligamento das cidades de mo motivo de ação? Se é, então estamos revelando a es-
aprovados em' redação fi-

r€messas de nume- da Vwçao e DIretor Depar- Plano RodovlarlO do Estado Joinville e Jaraguá, te11CIo 'sência da religião cristã.
ual.

rário? Em que da- tamento de Rios, Portos e, de Santa Catarin,a a estrada em vista a uma sede de O R A ç Ã O
IÚtS foram efetua- Cau�is, nos seguintes têr-I Co.ncórd��-Ara�utã-B��·ra' circunstâncias,

. ,

ó bond�so Senhor, por. teu amor redent.or e reCOl1-

das?, mos.
. B?lllta-Seala-A�lta G�llbal- ESTAÇÕES DE RADIO DA clhador, estas sempre bus'C!l-ndO fazer de todos os povos

Qual a extenç�o to- :01' -proposta deputa,�o, dhAlto Irany-Xanxere. Es- POLICIA MILITAR uma grande f,amília, a família de Deus. Ajuda-nos a re-

tal da estrada da Joa� C?lodel, Assembl�ia iclal:eceu o parlamentar pes- O deputado Lenoir Var- conhecer e aceitar o teu amor com,o o princípio llol'teador
Serra do Rio do LegIslatIva

A Sa�1ta ,Catarma I sedIsta que essa rodovia é gas Ferreira, do PSD, ai11- de nossas vidas. Em nom(yd� Sa,lvador. Amém.
Rasto? apela VossenCJa fIm serem !de'gra�1de importância para Ida, na hora do expediente,

,

-:10) - Qua' a metragem tomadas urgentes providên- I àql!ela rica região do Oeste I QCUPOU a tribuna, pal�a. en-
. t'd

. .

'd C t
. , I

construida até a Clas sen I o serem mlCla as
I

a armense, pOlS dá vafião I caminhar pedido de infor-

presente data? prontamente obras de barra- i a grande produçãQ agricola- ,mações, relacionado com os

11) - Qual o prazo pre- gem segurança no lHo Ita- jindustrial. SaJientou o,ora-Iablisos verific.ados, ultima
visto para a conclu- jaí-Açú, n,a cidade Blume-l dor, que essa rodovia já dá

jmente,
com as Estacões de

são da referida nau existindo já crédito

pa-_,.
trafêgo permanente, estan- Rádio da Polici� >Militar

obra? 1'a êsse fim, Erosão provoca� dG 'em grande parte macada- que 'não estão sendo utili�
12) - Solicitamos que a- correnteza referido Rio e mizada e corta em grande I zadas para o fim porque fo·

companhe a respos- enchentes periódicas amea- parte zona territorial, dos Iram instaladas.
ta ás perguntas Içam Causar graves e sérios :tnunicípios de Concórdia, 'O DEPUTADO ORLANDO
acima, unia cópia

I
prejuizos esp.ecialmente ao�. S�ârl+ e Xanxer;ê. Da exposi- 'BERTOpr ED,h; UlVr GE:N.

r", .
. .. > .,,. ;

Este homem chama-se Alphonso Steínhoff. Há 20
anos êle faz a classificação de fumos) escolhendo entre

os de melhor qualidade o tipo selecionado para
os cigarros CONTINENTAL.

Esta longa experiência, constitui mais um motivo,
entre tantos outros que levam

1, em cada 6 fumantes a preferir

UM •.•1

4)

7)

VISITA DO DEPUTADO
LEOBERTO LEAL A' AS·

SEMBLE'IA
O deputado federal, Leo

berto Leal, visitol\ a -As-·
sembléia Legislativa, tendo
sido saudado pelo dep. Os
ní Regis, por indicação da
P.resi-dência da Casa. Logo
depois, o deputa:.do Leobel'
to Leal, respondeu agrade
cendo em rápido improviso.

9)

Loja, Esi_rança
PONTO EXCELEN�E:,;PAijA NEGóCIO

Aluga�se mediante contl��tô��' �
Tratar à Rua Deodoro,T33:';'

,

....'

, SESSÃO DO DIA 17

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Quarta-feira, 22 de Junho de 1955
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ti o ESTADO
.

..:" .--�..

J. Antero de Carvalho lho, pela impossibilidade ab-

p�j$ /.�
-

cOJ �'IO���vã�P6!���:��:�!:yoa:o��a���:!�!�!!,n�t4,�!"8
-.--/ ,A�S "� l' adiantamento por conta I governo federal a �mport111-1Ihos para O levantamento

" /.. .� . .
.

, da ímportâncía, a ser paga cía de cem milhões de cru- dos prejuízos causados ao

. OUI1AlfTE TODO .. gela União ao Es.tado �o !..�··I z�ifO,s, 'para �er a�licada em Estad� co�, a incorpora.çào
/�"

�.'�'''''''.... "O
� II A. 'IlFJOe -n3Z0na8, como mderiízaéâo ] onras ad:Ul1lJstratlVas.. daquela unidade ao 'í'errtto-

� __�__ ;J V I1KL J )eia Incorporação do Acre I O· processo foi enearntnha- rio Nacional. Nêsse processo,

•DJ.R�''*
1.0 Território Nacional, direi- do ao Min!stério da Fazenda, o presidente Café Filho, exa-

�.". to reconhecido pelo SuprenD 1 que o instruiu devidamente, I
rou o seguinte despacho:

_

�;; '" ,,-' I'ribunal Federal e confi':", Informando o montante
_
de "Aguarde-se a conclusão

� �
_

_ iil_
>;:' � t. � _�

nada na Carta Magna de .. I auxíhos pecuníáríos já pres- dos trabalhos da oouussão

ÍÍ" , .

'

.. 934, o chefe do Exeeutivo: tados ao Amazonas, bem co- ! Arbitral",
-õ �

·JUSTICA DO TRABALHO
1

o despejo do empregado por sen
Jenca da Jusfica do Trabalho

. ,
-

I

DE.SE:NHISTAS
A ESCOLA DE ESCRITA E FAZEN'DA NECES

SITA DOS SERVIÇOS DE DESENHISTAS PARA CO

FECCÃO DE CARTAZES E QUADROS MURAIS DES

TINÁDOS A ENSINO. INFORMAÇÕES NA ESCOLA

OU PELO TELEFONE 6289. AOS DESENHISTAS JÁ
.

.

COMUNICA-

scluta elo Suplicante em e·

Uma sentença do ilustrado xercer' a sua posse sôbre I)

Juiz César Pires Chaves de- cômodo habitado, pelo ex

terminou expedir mandado empregado, à semelhança :lo

de reintegração de posse con- ocupante de "prédio que dei
tra empregado de certo con- xa de restituí-lo uma vez

domínio, o qual, não obstante cessadas as funções por fôr
haver sido dispensado, não ça das quais residia no Imé

desocupara o quarto que ha- vel", (Acórdão in "Rev. 'I'ríb",
bítava a titulo de salário- v. 16'1, p. 740).
utilidade. Não há, mais, posse Iegí-
Tratando-se, como de fato tima do Suplicado em razão

se trata, de matéria Impor- da relação de emprego, e o'

tantíssima, a corajosa sen- remédio é a reintegração in

tença do dr. Pires Chaves limine Iitls.

provocou os mais vivos deba- No caso, o empregado .sõ
tes, tendo-me sido sugerída, mente tem posse Iegitíma do
não só a divulgação dela na cômodo ocupado como salá
íntegra, como também a mi- rio-utilidade durante o CUl'30

nha manifestação pessoal. do contrato de trabalho. A
Reconhecendo a relevância relação ex Ioeato entre pa

do assunto, resolvi atender trão e empregado tem dura
às sugestões que me foram cão condicionada à exístên
feitas, pelo que passo a pu- da mesma do contrato, e o

blícar a sentença, emitindo, díreíto do empregado sõmen
em seguida, a minha desva- te o é enquanto, nessa qualí-
liosa opinião. dade, presta serviços àquele.
Aquela é dêste teor: "O A ocupação do imóvel 10-, JUIZO DE DIREITO DA 4a. de Processo Civil, dos in-

Condomínio do Edifício Mar� cada a título de contrapres- 'I!VARA DA. COMARCA -DE teressados, ausentes e. des-
quês de Abrantes alega e pro- 'tacão do trabalho se enten-' FLORIANóPOLIS conhecidos, todos para a-

va que manteve com Antônio de como esbulho ou violência . companhares os têrmos da
Cobé um contrato de traba- à posse jurídica do emprega- Edital de citação com o presente ação de usucapião,
lho, desfeito em data de 7 do dor, depois de rescindido o prazo de trinta (30) dias depois de terminado o pra-

(4,êucla DlI Rio dt! JaJleqo'� erp Belo HoriloDte. com tráfego miduo aU

corrente. Tem, assim, pro- .ontrato. O Doutor MANOEL BAR- zo dos editais, por meio da Sie Paulo tlOOl • &mRrçsa de Transportea �:oaa Gera_la_S_'_A_,_) _

priedade e domínio do ímó- Com a vigência da Lei BOSA DE LACERDA, Juiz qual deverá ser reconheci-
-

'--�'. .

"
-_.-�.

vel cedido como condição in- 1.300, de 28-12-50, - presen- de Direito da 4a. Vara - do e declarado o domínio do

R f'd I
......

',..·.c;N'"A·.''7;T'ERRA DE NIN' 'GUEM''_tegrante do contrato. Rescin- temente prorrogada, "a loca- Feitos da Fazenda Pública suplicante sôbre o aludido evísta OSdido êste, o empregado não ção constitui, realmente; _ da Comarca de Florianó- terreno, ficando o citado,
poderá, legitimamente, ocu- .condição do contrato de tra- polis, Capital do Estado de ainda, para no prazo legal, Crl'ad·or·ee �.' Guardes esseslnadcs em seus posíespar o cômodo, e se o faz está 'balho, sempre 'que a utílída- Santa Catarina, na forma da apresentarem a contestação H

ti

esbúlhando a propriedade de de-habitação seja ajustada lei, etc. e para seguirem a causa até SUMÁRIO .
AMAN, 20 (U. PJ - Ante- "Os invasores prossegue o

quem não é .mais seu patrão. como forma de retribuição". FAZ SABER aos que o final sentença, sob as pe- O que, se 'pode esperar da ontem ás 20 horas (horn lo- comunicado, abriram fogo e

O esbulho, no âmbito do ("Da Execução Trabalhista", presente edital de citação nas da lei. Dá-se a esta (o união das associações de pe- cal), um certo numero ele empurraram os guardas pa

direito do trabalho, consiste Juiz Pires Chaves, pág. 63, n. com o prazo de trinta (30) valôr de cinco mil cruzei- cuária. soldados israelenses através- ra a "terra de rnnguém", on
na privação da posse, por 28). Aí, também, se estuda a dias virem ou dêle conhe- ros, para os efeitos fiscais. I Exposição _ Feira de sou a linhá de cemarcação, de foram mortos. A comis

maneira que o empregador competência dos tribunais cimento tiverem que, por Têrmos 'em q. P. Deferimell'- Bovinos das Raças Leiteira.s na subdivisão de Kalk:lia. a são jorçlanica..de armisti.dll

fique inteiramente privado trabalhistas para a decreta- p'ãrte de ERASMO JOÃO to. Sôbre estampilhas Es- e Mistas e Equinos das Ra- noroeste de Jordão, sU'·prF.-

da coisa qj,le lhe pertence,. ção do despejo, e, como con- ANTUNES, na ação de usu- taduais no valôr de Cr$ 3,50, ças Marchadoras. Regula- endendo os guardas nacio- deu conta do incidente li co

deixando, igualmente, de ;equência, a restituiçãó de capião em que requereu pe- devidamente i.nútilisadas. mento do leilão de reprodu- 1ajs ·que estavan1 cm ob:;ec- missão mista, tendo sido a

contratar outro empregado, posse. "rante êste Juizo, lhe foi di- Florianópolis, 5 de abril de tores. Principais fatores que vação na região", de'!l.ara um b�rto inquerito, soo os a�,>-

sob as condições do primeiro Por, tais fundamentos, rigida a petição do têor se- 195.5. (Assinado) Auvaro

linfluem
no custo da produ- comunicado dos serviços de picios dos observadores cm"

contrato, como no caso pre- Julga a Primeira Juntá de guinte: Exmo. Sr. Dr. Juiz Milém da Silveira. Teste- ção do leite, Classificação imprensa da Jorclania. . Nações Unidas.

sente.
.

.

�onciliação e Julgamento· do de Direito ·dB. 4a. Vara des- munhas: Antônio da Cruz, dos leites de consumo. A. P. 8iiav····
Despedida, o. Suplicado con- Jistl'ito Federal proce'dente ta Capital. ERASMO JOÃO

I brasileiro, casado, funcio-I C. B. em revista. Suplemen-
-.......---.-----------------

tinúa a ocupar o cômodo, ) pedido, ordenando a expe- ANTUNES, ,?rasj1etro( ca-Inár.io p�lblico �po.s:ntado,.tt.os ,de terramicina e de vi- DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA
sem nenhuma relação ex 10- tição de mandado der rein- sado, comercIante, reslden-·1f reslden. te em Rlb.elrao da ,tammas B-12 na engorda.

,

t t' .. Cirurgião Dentist�
cato, o que somen e se justi- eg'l'ação liminar, nos êrmoi> te e domicliado no distrito' Ilha. Adelino José Gonçal- dos IJOrcos. Avicultura-i.

1 t
. • ., I Consultório: Rua D. Jaime Camara, 9

ncava' c uran e a vlgencia do requeridos". de Ribeirão ·da Ilhá, neste. ves ,brasileiro, casado, fun- Medidas das campanulas de
I Horário: Segunda Quarta e Sexta feiras

seu contrato. Há, pois, esbu- Prosseguirá. municipio, por seu advogado cionário público aposenta- aquecimento, Secção juridi- 11 horas
'adeante assinado, vem, na

I
do, residente em Costeira:: ca - Indenizacão de danos

forma dos arts. 4'54 e se- Em a dita petição foi profe- causados com- -desvio de
guilltes do C. P. C., expor e

I
rido o seguinte despacho: âguas. Economia - Vamos

requerer o seguinte: a) O! A. á conclu.são. .Fpolis, 6/ vender café. Presidente Pru

supUcante, há mais de trin- 14/1955. (Assinado). Manoel dente venceu o concurso de

t� anos, ·vem possuindo" �on-l!
Barbosa de Lacerda. �ubin- boi; gordos de 1954. As pro

,j
. tUlua, mansa e paclÍlca- do os autos a conclusao re- vas de ganho de peso em

mente, uma área de terra, ceberam o seguinte despa- Barretos. Charolês x zebú.
no 'Distrito de Ribeirão da cho: Designe o Sr, Escrivão Terramicina no tratamento
Ilha, neste municipio; .b) dia e hora para a justifica- de ánaplasmose, Tipos de
que êsse terreno, tem as se- ção, cientes as partes e o construção de silos. A cria-Iguintes confl'ontações: li- Doutor Promotor Público, ção nos pampas. O concurso

mita-se pelà frente com a Fpolis, 8 de abril de 1955. de bois gordos realizado em COllcol'·rência pública com base em preço global llsra a

estrada geral, numa exten- (Assinado) M. Lacerda. Bagé, Tratamento da reten- J venda do acêrvo do serviço de casas pré,.-fabricadas
são de 17,60ms (dezessete SENTENÇA: VISTOS. ETC. c.ão de plaocenta em vaca lei- (SECAP)
metros e sessenta centime- JULGO por sentença a jus- teira. Plancton - Fonte de
tros); de um lado com ter- tificação de fls. e fls., em l.limentos. A cana na ali- I - E;;tá aberta. a concorrência pública para a ven-,

l'eno de Manoel Domingos que é requerente ERASMO 'TIentação deis animais do-' da da FÁBRICA DE CASAS PRÉ-FABRICADAS DE
Cord�iro, numa extensão de JOÃO ANTUNES, afim de mésticos. A caiação dos NOVAIGUAçú e NUCLEO RESlpENCIAL (ambos em

800ms (oitocentos metros); que produza os seus devidos troncos. Calendál'io agrícola :Nova Iguaçú - E tado do Rio de Jan.eiro) e SERRARIA

pelos fundos com terreno e legais efeitos. Expeça-se � Junho em São Paulo. ,DE LINHARES e QUATRO SESMARIAS, com_84 milhões
de herdeiros de Galdino Ma- mandado de citacão aos Mercado de laticinios e de., de metros quadrados, no município ·de Linhares (ambos
noel Vieira, numa extensão confil1Jhftes do i�óvel em carnes. Relatório n, 124 do 110 Estado do Espírito Santo).

.

17,60ms (dezessete metros e questão, .hem como ao Dire- Serviçp de Controle Leiteiro I . II - As. propostas serão recebidas a partir de 20 de
sessenta centimetros); por tal' do Serviço do Patrimo- da.A. P. C. B. ,junho de 1955, às 13 horas, até 9 de julho de 1955, às 17
outro lado Com terreno de l1io da União e ao Doutor

• i horas, na séde da Confederação Nacional da Indústria,
.Tosé Elias Lopes, mima ex� 40 Promotor Público, 11a .. De un� BOM ABRIGO ao na Avenida Calogeras n. 1§, 90 andar, em nome da C@
tensão de 800ms (oitocen- qualidade de Representante seu capItal comprando lotes missão de Liquidação do Súviço de Casas Pré-Fabrica-
tos' metros), sendo que a do Ministério Público e da no bairro mais futuroso de das (SECAP).

. ,

área' total do aludido tel'- Fazenda do Estado, para to- Florianópolis.... , .... ..... III - Os concorrentés em suas propostas, que deve-
rena é dé 14.080 metros qua- dos' contestarem o pedido, rão ser entregues em U'ês vias (assinadas pelo responsá-

.

�EVQNl te- d'rafl�,(., <llIatorze mil � :querendo, no prazo da lei. A lUla _se �el :em envelope fechado; l'ubr!cado pelo
_

cpncorreJite ou

mos para pronta éntrega .

.

.
oitil'!it:f inetws quadrados); Outrossim, citem-se, por leplesentante), no endereço aCIma, deverao declarar que'

Aceitamos encomendas de PLACAS E",.lvIALtA,ÍJAS C)l é, c�inó,.o s,?plicante, por edital, com o prazo de trin- Boa residência pl'é-fabrica-!se s�bmetem integralmente, além de aos procedimentos
para diversos fins '�.i � .setÚI antecessores, pos- ta (30) dias, os interessados Ia na praia Bom Ab�'igo com

USUalS que regem as concorrências públicas, às seguin-
ATENÇÃO; Atendemos os senhores Dentistas 'e, ;;I'ue o men�ionado terreno incertos, citação essa que ;ala 'de visitas, sala de jan-

tes condições específicas, sem direito a quaisquer recla

Protético,s do Interior pelo Serviço de REEMBOLSO :tal como se acma suprades· deverá ser feita na confor-
�ar, copa, cozinha, instala- mações:

AÉREO e POS'fM� ,

.
.

crito, há mais de trinta midade com o art. 455, § 10 :;ões sanit<í-rias com W.C. se- a) A Comissão de Liquidação do Serviço de Casàs
�-__ anos, mansa e pacificamen- do Cód. Civil, Custas a fi- )arado, três dormitórios e Pré-Fabricadas, a seu critério exclusivo, poderá.

CO'N' I)E".N A,' DOS À MORT-E te, sem oposição ou embal"- ria!. Florianópolis, 13 de mranda; água encanada com
anlilar ou adiar a concori'êncía de que trata êste

I) Pt gos de espécie alguma, quer maio <t7 1955.
_-

(As.sinado) lomba. Aluguel mil cruzei- Edital;
legitimar sua posse, nos Manoel Barbosa de L.acel:da. 'os com contrato e fiader. b) O preço oferecido deverá ser para compra ii.
têl'mos do artigo 550 do CÓ- Juiz de Direito. da 4,a Vara. Tratar à R.ua Castro Alves n. vista;
digo de Processo Civil di- E, para que chegue ao Co- J _ Estreito. c) A proposta deverá .ser para a compra de todo o

go art. 550 do Código Civil.- nhecimento de todos, man- acêrvo;
Para dito fim, requer a de- dou expedir o presente 'edi- ,"CAÇADORES DA d) Não serão siquer examinadas propostas de com-

signação de dia e hora e lu- tal que será afixado 110 lu-
INDIA" pra por preço inferior a Cr$ 70.000.000,00 (se-

gar, para a jlfstificação exi- gar de costume e publicado tenta milhões de cruzeiros).
gida pelo art. 455 do Código na forma da lei. Dado e pas-: . L�BOA, :>.� �I]. p.\ _.- .1\- IV - A Comissão de Liquidação fornecerá aos in te- ,

de Processo Civil, na qual sado nesta cidade de Floria- nuncla.-se olwlal�nente qlle

Iressado.:s,
na séde da Confederação Nacional da Indu.'striadeverão ser inquiridas as nópolis, aos trinta e um (31)' o tenente CnrOnf.;l Hs.ul I'�)- e na séde da Federação das Indústrias de cada Estad

testemunhas adeante ar- dias do mês de maio do ano reira. de Castro assumirá o tôdas as informações, inclusive relação completa d� m��
roladas. Requer, ouü'óssim, de mil novecentos e cincoen- con:ando. (lOS ".:;açad'Jres da quinas, peças, utensílios, viahwas, imóveis e materia.l
depois de�feita a justifica- ta e cinco (1955), Eu, VI- IudIa" e�l Gos" er'l :;ub'ititui· pré-fabricado do SECAP.

ção pessoal dos atuais c'on- NICIUS GONZAGA, Escri- ção ao coronel Jhbeiro Ca- V.- As propostas serão abertas públicamente na

frontantes acima menciona- vão, o Subscrevi. (Assina- sais, que regrél;S,)ll FI, -metró- séde da Confederação Nacional da Indústria, na Avenida
dos, bem como do repres_en- do) Manoel. Barbosa Lacer- poIe em eonse�luência de Calogeras n, 15, 9° andar, Distrito Federal, no dia 10 de
tante do Ministério Públi- da. Juiz de Direito da 4.a moléstia. O llOV� comanCan·r julho de 1955.' .

Vara. te era chere ca o:'g-anizaçao' Em 6 de junho de 1955.
Confére com o origina.! o I "juv�nt�de pQ,'tnguê<; ... " !,1U. Nel'Y Neves de Oliveira Marques

�c.riv.ão. ViE-icius Gonzaga,. PrOVlUcla de E$trE:�ll.fldura. p/Comissão de Liquidação do SECAP

---_._�-

Expressa FIoriaIóp,lis Uda.
. '- -

ASSASSINADA'S NO PARQUE
WASHINGTON, 20 ([J. P) noite. Os habitantes j'·'.'li"

- Os corpos ele duas jO'j(ms i afirmam que os jovens auto
mortas em clrcunstâncias 'I mobilistas e suas cornpanhei
misteriosas, foram descober- ras se entregavam a 1. • .;1"

tos' em Lane Manor, bairro: sorte de excessos, ao abrigo
resídencial situado n03 fll'l'e-I! das árvores e da escuridão.
dores de Washington. As duas vitimas Nancy
Transeuntes viram os Cfl,-. S'homette (16 anos), e Ann

dáveres no parque onde as: Ryan (14 anos), receberam

jovens tinham o hábito ele ir numerosas facadas e balas
de automóvel, ao cair da de calibre 22.

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

Transpone de Cél'rgas em geral entre
FlORIANÓPOllS� CURITIBA E 'SAO' PAULO.

, ,1.:

COM -VIAGENS DlK.T;AlS � PERMA �ENTES EM CAR�OS P�qPRI;OS

�ATRIZ: FLORIANÓPOLIS.
_: -_

Escritório:

lJITAL
+ua Padre Roma 50 � 'I'errev

, Deposíto:
Rua Conselheiro Marra n. 1:!"i

Fones: 2534 - 2,535

ViBconde do Rio Branco
(812/11)

Avep.1da _ do �t�40 .UI.el/�'

i .

Caixa Postal, :'l35
End_. TeJeg�át1co:

Sandrade e TranllpoÍis
-O-

�t'ls!en�ço Tel_B&l'�f;�c)
S_ntldra e Transpol.1a

São. Paulo - CapItal - SP.

Endereço Telegráfico:
Sa:Q.à!�d.e e Tra��PRl1�

-

-:4)-

das 8 às

\
.

Terça e Quinta feira, das 14 às 17 horas
Atende à noite exclusivamente com hora marcada.
Capoeiras: Terça e Quinta feira, das 8 às 11 horas

Saba.do, das 14 às 17 horas,
Dental Santa ApoloniaI -r

;.... ',
ARTHUR ANTONio MENEGOTTO

Rua: Til;adentes, 11.0 20
FLORIANóPOLIS SERVIÇO SOCIAL DA INDúS'J'RIA - SESI - DE

PARTAl\'IENTO NA,CIONAL

EDITAL

ESPJ<.:CIAI iZADA EM ARTIGOS DENTÁIUOS
Estoque permanente dt! todos e quaisquer artigo�\

concernentes ao ramo

EQUIPOS, CADEIRAS E MOTORES

PRAGA, 20 (U. PJ·_'"

O.,
os quais ,Josef Kasicky, ex

tribunal militar de Brat}sla- secretário pessoal de Tiso, e

v.a condenou á morte' o sr.' nove membros do grupo .fo

Bernard Nemeczl�, chefe' de ram condenados a dive�'.�Hs

. um grupo de antigos _mem- penas de prisão, que oscilam

bras do partido de Josef Ti- entre os prazos de 6' a 25

so adusados de alta traicão anos. Por õutro lado todos o,�

e 'eSPiOnagem. F�iJ:'am . c�n- acusados foram condenados

denados à pris3.o·, rperpétwl, à perda dos direitos cívicos

dois outros acusados, en � �'G e ao confisco de bens.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.�',o�--u
4 convencão do P. S. D. As s81Iõ�al. Ma�6b,a Jari à vitória. Ora,d:or81 e apoteDI,'�to,a �sessãó �'de encerramento.
A Convenção Regional do -céspede comum de 'I'íjucas. eompannava a .sessao peles. e ciente dos problemas que dente €les'&jo é que seja êle , tidão que os catarmenses

Partido Social Democrático, Solidarizando-se com, êle, ',alta-falantes. torturam o Estado, não usa 1 i eleito". l em/prática no Estado, no mo- devem à memoria do saúdo

reallzada no sábado e do- disse, trazia ao seu Partido I A's 20,30 horas, o sr. Ner�êu ria de linguagem demagógt
.

A seguir, em longo e subs-, ni�to, como as perseguíções so Presidente Getúlio Var

mingo' últimos, constituiu o a contribuição de vê-lo de- Ramos, sob aplausos ensur- ca e eleítoreíra, Falaria ela '
ancíoso discurso, o dr. Ne- �s1f.ádvers€trios, o desrespeito gas, pela atenção que deu

grande episódio político do eidír
,
o problema sucessório decedores, dava entrada no ro, com absoluta franqueza, êu Ramos encerrou a-sessão.. às 1.eis, o abandono dos aos nossos problemas. Pregou

mês. "stadual por unânimidade de recinto, ao lado dos secreta- para esboçar o que pretendío \. sua palavra, escutada com triÍísportes, o crescimento uma campanha alta e demo-

votos. Recebeu o deputado deputados Antonio Al- fazer, se eleito, Nínguem, ali, maior acntamento- e -se-, de,iuperfitie do Ensino. Rea- cratica e concluiu concla-
Leoberto Leal aplausos de- e Paulo declarou, lhe negaria a capa- �uidamente aplaudida, ,for filmou o' seu júbilo pela ali- mando todos ao caminho pa-
rnoradissímos e os abraços de cidade de escrever um

" dis- una aula doutrinária, �bor; .ança estabelecida entre (_ ra a vitória, pela redenção
Lodos os presentes. O sr. Iv»' curso de duas horas, recheá- ando pontos admínístratt- ,f'.S:D. e o P.T.B., partido. de Santa Catarina.
.íe Aquino, _também sob pal- �, do de promessas ímpossívets, .os e políticos. Criticou nr- ortgtnáríos da mesma fonte, A sessão foi encerrada sob

mas vibrantes, congratulou- Vinha para outro propósito uemente os processos. postos .Lembrou o respeito e a gra- vivas entusiásticos.

se com a solução que aca- inspirar confiança pela cer-
.

bava de ser' tomada, reafil':; teza de que, no govêrno, sa

'. �
-

�a���C��l'�u:he�OI���,�i�d:�� �=r��r�u�:�,1�� �:l�a�;;:rd���! u � a ��;..O,II,',-�,. .�.,.ç,-Io 'd o' up S D
mos. Io-Ihe uma aáministraçãe '

, '. '�,��>a.. •

pela�\���:r����A�I\!be 15, ������e����i�::t: er�ltr����� I-atld'aola'. ',O;I-:,H'8nel'o'oals. Brilhante discurso
Ie Outubro, gentílmente ce-s I'rabalho Ordem. Discorreu ,' ...-41... 'dr 'il·'m8' r Diaslido por sua digna diretoria. sobre esses pontos, analísan- '�"'_:' • � ,

"

,

,t Convenção pessedísta rea: do-os e interpretando-os.- A- Legítimo é o orgulho e in- sa grandeza econômica, pe- da coletividade a um grupo

lizou a sua sessão preparato - rordou, a seguir, outros pro- contida a satisfação do Di- lã sua 'contribuição técnica- I,econômico' ambicioso e vo-

-ía, Os srs. delegados dos blemas urg-entes .do Estado retór ío Regional do PSD .ca- mente apurada, através um
I
raz.

nunicijnos apresen t a r a m "arinen�e, em agradecer . 3: trabalho em que a inteli-I ,A inteligência e o grande
.uas credenciais, sendo de- sem prometer milagres, mas todos vos, ardorosos compa-, gêncía e a coragem se igua- 'tirocínio demonstrados por

.ígnada, pelo Presidente, ," Cessadas as aclamações" afirmando o seu empenho de n heiros e eminentes conven- Iam e se irmanam: e, final- vós no encaminhamento do

.ima comissão para examiná- jue se demoraram por vários atacá-los resolutamente, em clonais, de todo o Estado; mente, pela brava, altaneira problema sucessório catarí-
Dela o vitorioso partido da "as, composta dos srs. depu- ninutos, o ãnsígne chefe pes -

c o I a b o r a ç ã o com os pela vossa presença em, a, e operosa gente da FAIXA nense, mais uma vez deixa
oposição saiu mais fortaleci- .ados Ivo Silveira, Lenoír sedista nomeou a primeira demais poderes e com o au- noite de hoje, quando, ufa- LITORÂNEA, cuja dedica- à mostra a superioridade
do do que nunca. Várias cír- vargas e Heitor Guimarães. �omissão,' composta dos srs. xilío da União. Assim, o pro- nos e confiantes, vamos co- ção iJ. grandeza e ao amor a dos sentimentos políticos
cunstâncías se acumularam Essa Comissão, veríttcando. Waldemar Grubba e deputa- blema magno dos transportes mar os resultados do vosso Santa Catarina só conhece dos pessedistas, pois o can

para dar 1:1 causa da oposição JS poderes dos delegados, los Atílio Fontana e Bahia c do ensino, da habitação, ela trabalho, apresentando ao paralelo no devotamento e dídato consagrado, pelas
eatarínense as certezas de zonclutu pela legitimidade e dittencourt, para trazerem à custo de vida, da ganância. povo catarinense o candida- na ídolatría de todos �lÓS pe- suas qualidades de caráter,
que, no próximo pleito, tri- 'egularidade da representa-s mesa os representantes dos Saudou a mulher catarínen- to que a vossa sabedouía po- la grande terra do Brasil. civismo, e de trabalho, sou-i.

untará inapelavelmente nas �ão de mais de 60 municípios partidos politicas .qu� se

,a-I se, a mocidade estudiosa e os lítica ,o vosso acentuado O comparecimento maciço be, já nas últimas eleições,
urnas. ê •

catarínenses. chavam no hall do Clne-Rítz. esportistas. Deteve-se na as- amor à nossa terra e � vos- de todos vós traz ao Dlretô- conquistar as preferências,
A primeira delas está na Pelas 20 horas, realizou-se :'tecebidos com calorosas pal- sístêncía ii infancia abando- 50 clarividente espírito de rio Regional a certeza de não só dos pessedistas, co-

manutenção da aliança com 3, sessão plenária da Conven- mas, tomaram assento ao la- nada, lembrando o Abrigo, brasilidade selecionaram pa- : que o seu trabalho e a sua mo das-mais representativas
o valoroso Partido Traba- cão, presidida- pelo sr .. Nerêu do do Presidente os srs. Se- que mantem na Capital Fe - ra receber, a 3 de outubro conduta traduzem o pensa- parcelas do eleitorado cata

lhista Brasileiro, levada' a Ramos, que convidou para iadores Saulo Ramos e Car- deral, sendo, então, aplaudi- vindouro, a ratificação de!mente e os anseios dos cor- rinense. o seu sufrágamen'_'
bom têrmo; após várias reu- Secretários os srs. deputados los Gonles de Oliveira, .repre- do por um aparte do Senador uma escôlha, já., de há ,mui- é,eligionirios do interior; e to maciço, por parte do glo
niões e demarches. Antonio Almeida e Paulo sentantes do P. T. B., deputa- Carlos Gomes. Evocou a sua to, inscrita no coração da a.. unanimidade com que con- doso PTB, constitue penh6r
A segunda, na esplendida Preis. do Clodorico Moreira, da U, vida de administrador e 03 nossa gente., �f!,gra:stes a escôlha do nos- seguro de vitói'ia certa .

. demonstração da unidade O salão de festas do _Club0 D. No, dr. Oswaldo Rodl'igues seus trabalhos à frente da Magnífico e· edificante, o 80' candidato, é a prova ir- Aliando, com efeito, a um

pessedista, fruto da compre- l5 de Outubro, achava-se Cabral, do P. R:, academico Administração do Port9 do exemplo que nos ofereces- refutável de que somos to- congestionamento ,do porto
ensão dos seus homens. �ompletamente tomado pelas Fernando Bastos, do P. D. C., Rio, onde estabeleceu ordem tes; magistral" a pá,gina de dos um só pensamento quan- nossos mais angustíosos pro-
A terceira, na feliz esco- l'epl'eSentações do partido, .\lcibiades Pinheiro do P. S_ e a harmonia com os traba- civismo que escrevestes, a- elo está em jÔgo o destino da blemãs, uma capacidade, de

lha do seu ·candidato que, mquanto que na rua fron- 2,. e Otacilio Nascimento, do lhadores e operáriOS. Reme, correndo, com entUsiasmo-e. nossa terra; e de que as trabalho e de realizaç�o fó

além de reunir em _tôrno do ;eira se reunia grande -multi- 2. T. N. Segunda comissão, morou _ episódios da �ua vidil. dedicação, ao chamamento fl9ssas diferenças interna:s,! ra. do comum, ,documentada
seu· nom'.) a unânimiclade elo ião. composta dos srs. Celso Ra-; política, par� exaltar.fl. figu·, partidário,: nesta�"!hora eJll sinal de vitalida,de da nossa pelá' brilhante -e. eficiente

Partido, logrou captar, de ,Abrindo os trabalhos, o dr. mos, dr. Aderbal R. da Silva que, �omo cidadãos livres e grei, jámais se constituirão soluçãco que deu ao màior
todo o Estado,- o mais calo- �erêu Ramos proferiu ví- e dr. Ivo de Aqliino, acom- ra do seu chefe dr. Nerêu, conSCIentes, 110S, apresta!110s �m obstáculo' à unidade do problema de tráfico ecollô
so entusiasmo e a mais de" )l'ante discurso, no qual ana- panhou o candidato até a Ramos, sob delirantes aplau- para o exercicio do mais nosso Partido, tantas vezes nico nacional, que ê"o des

cidida solidariedade entre os !Ísou a vida política do Esta- Mesa. O dr. Francisco Gallor- sos dos a"sistentes. Abordol] grave e do mais imperioso já posta à prova. Sempre ;ongestionametno do porto
quadros oposicionistas. lo, nestes últimos anos, e a !;i, recebeu do plenário, todo aspectos da administração, dos nossos deveres políti- que Santa Cátarina estive).' do Rio de Janeiro, o nosso

A receptividade da causa ituação oposicionista. Várias de pé, interminável e consa- adiantando que sempre tra-, cos: - a escôlha do Gover· �m jôgo, sabemos nós o� ;3andidato, o candidato . da

pela qual nos batemos, o.,in- 'ezes interrompido pela as- '�radora aclamação.'Também balhou com o concurso de nador que, no próximo qui-Q_- _pessedistas que os seus --in�- -,assa escôlhlj;, há ..:d'e 'enca
sopitáv:el desejo popular de iistênc.ia que o aclamava de rivarriente aplaudidos toma - egl!!P..es. P�deria, �ssim,_�rt, qUªl1Í-O, ve�lha:.. pl'ol1!0ye�' ..!>, ;,e,roêsseÂ�ã.0 _,seTão. _sa.c.rifh_ "ninhar, Santa Catai'ina.. '1;lP.lt-;.. ,

vel' o 'BStáao sob 'novôs 'ru-_ "':6,' '; 'erniilentê barr1ga"vel;- ,Üfl'1:- iug'ãi�
-

à' Mesa, o ar. gir o Estado sem pl'eferen- re-encontro de Santa Cata- �ados de nossa parte em de- 11)1 roteiro de trabalho é de
mos administra�fvos, a pe1;- ,e anunciou que as demar- ,\derbal R. da Silva, os depu-· cias locais ou reg'Íonalista,s. dna com as suas tradições trimento' de ambições pes- progresso, realizando., com
feita unidade de vistas entre - hes para um entendimento :;ados Leobertb Leal, Ser11- Saudou a imprensa falada de independênc-ia, altanel'ía ,oais ou de grupos, o concurso de todos nós, um
o P., S. D. e o P. T. B., são :om o prestigioso ,Partido [im Bertaso, Joaquim Ramos e escrita, não apenas a par .. e intel�kência, restabelecen- �O;,desin,terêsse e o grande govêrno fecundo,. honesto,
outras tantas marcas do trí� l'rabalhista Brasileiro ha- � Atílio Fontana, o sr. Celso tidária, mas também a ad, do, no trato das cousas. do espírito público demonstra- empreendedor, que situúá
unfal episódiO que, foram os 'iam sid� coroadas de pleno' i�amos, vice-presidente do' versa, da qual estimaria a Estado, o respeito às liber-, dos, pelos nossos eminentes' o nosso Esta,do entre os mais

>-ültimos acontecimentos

pO-l
êxito e que os dois partidos Partido, o sr. vereador João critica construtiva, para 1'e- dades cJvicas, o estímulo ao �ómpanheiros \Aderbal Ra- bem administrados' da. f-ede

líticos na. Convenção pes��� outra vtlZ u�idos marchariam 'iavegantes Pires, Prefeito da, cebe-Ia como apreCiável co- trabalho honesto e ordeiro, mos da Silva, Ivo d'Aquino ração brasileira.
dista e dela decorrentes. ,{, para as urnas de outubro, Capital em exercício, depu- laboração. Garantiu o seu e a confiança na ação do Po-, e Leoberto Leal; nas sessões Sua' larga projeção nas a�

. NO DIRETORIO REGIONA:L,· ';e - a Convencão aprovasse tado Estivalet Pires, líder da amor às liberdades publicas. der Público, tão desacredi-i realizadas por esta COl1ven- tas esféras econônücas do
,

Sábado, pelas 19,30 hor�s; 3ssa decisão.
'

bancada pessedista na ,As- Asseverou que a Força Mili-- tada na hora presente. cão, ser.ão mais um motivo país; s'eus contactos 'com

1�� sede do Partido, reunill� Por l'lroposta, aprovada,.çíó sembléia e dr. Ivo de Aqui- tal' necessitava ser olhada Vivendo e partilhando es-' �le coesão para as nossas grandes circulas administra,-
se o Diretório Regional, sOb [1'. Ivo de Aquino as decisões no. com maiores cuidados e con'" ta hora convosCo, pode o Di- hostes e um exemplo 11 ser: :ivos da Capital dã Repúbli�
a p�'esidência do sr. � N�iêu ;eriam tomadas por votação Instalada a Mesa o seu sidel'ações. Disse não ignorar retório Regional pessedista lpontado aos catarinenses, ca; seu crédito entre as

Rambs, para sugeÍ'ift à- 0011- iímbolica. O plenário, sob 'Pre:sidente declarou aberta a a situação do funcionalismo, afirmar, com festa na alma, particularmente às' novas massas operárias, conquis
venção o nome éíe um ca,J,'ldi- ntensa vibração, ratificou o sessão e concedeu a palavra, aflitiva, desêsperadora. Se que Santa Catarina está to.. �erações, que mais uma vez tado gTaças à harmonia que
dato ao govêrno. do Estádo, �côrdo com o P. T. B. Ainda 3,0 dr. Wilmar Dias, que sau-- eleito não prometia resolver, da aquí: - presente 'pelas viram nas hostes pessedistas soube imprimir às relações
estabelecido q:U,e Jõra �aber '_)or unanimidade escolheu dou os convencionais em 11.:)- num só dia os seus proble- forças políticas mais ponde- ')revalecer o espírito parti- entre os operários e a ad
ao Partido Trabalhista a in- :anclidato do R: S. D. fto go- me do Diretório Regional. O mas. Era mister, antes de tu, ráveis e mais salientes das dário em harmonía com ri ministração do porto do Rio

dicação do éandicfato à 'Vice- lêrno do Estado o dr. Fran- ::leu extraordinário cliscur�o _do, diminuir o número de suas Hnidades ,administrati- bem estar e as 'aspirações da de Janeiro, cujas greves e

Presidência. isco Benjamin Gallotti, oca- vai publicadó na íntegra, nomeações e reduzir o qua- vas; pelo.mais valioso e mais �oletivida-de catarinense. _filas, comuns e corriqueiras
Coube ao dr. Aderbài' R. ião em que o entusiasmo da como os dos demais oradores, dro para dai" aos servidores expressivo da sua pujança O apôio e as inc.ontestá- ãté a suá posse nó alto car-�

ela Silva, êí-h _ primoróso im- tssembléia chegou ao auge. ,em nossas próxin1as eçiiç0es. véncimentos melhores. Não econômica; pelo mais rep1'e-.. veis demonstrações de fide-- go de Admiuistrador do

proviso, indicar, como suges- )s nomes de Nerêu, Gallotti, Falaram a seguir,' o depu- adotaria, por isso, a política seJitativo das suas forças de [idade e de aprovacão, à Porto do Rio já pertencem
tão elo Diretório, o nome \derbal, Celso, Leoberto e tado Estivalet Pires, saudan- do empreguismo, mas a opos- trabalho e de ação e, final·, orientação e ii. condutà do às coisas do passado, consti
ilustre do dr. Francisço Ben- �vo de Aquino receberam ,do os representantes dos par- ta, que faz justiça e dá mp.- mente, pelos valores mais, 'aosso grande líder NER�U tuem a melhor certeza de

jamim Galotti. Lembrou o :onsagracloras munifestaçõe', tidos ali presentes; o clr. Inga lhor conforto e mais alto teor alevantados da sua cllltUl'a RAMOS, a quem nunca fal- que o seu nome há de.mere
ex-governador catarinense, do plenário. Renaux, agradecendo a sau -

'

da vida ao verdadeiro funcia- e. da sna inteligência. tastes nas horas de luta e ceI' o .àpôio -cen:ado do valo-
no seu discurso, entrecorta.. Visivelmente emocionado dação dirigida aos srs. Con-

'j'
'.lalismo, excluido de para- E', em verdade, uma hon- nas horas de dôr, significa l'OSO eleitorado trabalhista

elo de aplatÍsos, que se sentia ;om a decisão unanime do vencionais; a Professora Au- ;itas e de aproveitadores. ra e um confôrto para a di-; que chegám6s, na vida polí- catarinense qu� cansado de
autoriz3.do a fazei' a suges- seu' partido, o candidato, já l'ea Cruz, homenageando a E. pereroü reàfirmando seu' reção partidária, a cuja(, tica catarinense, a um alto promessas enganosas, pro
tão, dadas as provas de aprê- '1l'oclamado, ocupou a tribu- memória dos correligionãrios; pronunciamento de vespera, frente se destaca" austéra e: �ráll de maturidade que ra- cura um Homem que, no Go-.
ço e apóio que vinha rece- la para afinnaJ; a sua devo� desaparecidos; o jovem Bra� com o juramento ele fide'lida- ativa, a figura do nosso pre- tifica -o grande respeito e o vêrno do Estado, lhe inau
bendo do Estado. ;ão à terra natal, ao povo Silva, pela Ala Moça do Par..'. de à Santa Catarina, ao seC! claro companheiro CELSO, largo prestí�io que a nossa gure uma éra de nQvas es-

O nofhe que lembrava, dis- :atarinense e ao Partido So- . tidó; o dr. Armando CalH
I
povo ,e aos partidos aliados - RAMOS, e�emplo de desin:il Se'cção conquistou, através a pel'anças e de novas oportu-

se, trazia a vontade da mais A!l.l Democrático, bem com:)' saudando, em impressionaR ... na causa oposicionista. terêsse pessoal e de verda 'l.tuação dos seus 1'epresen- nidades econômicas.

apreCiável corrente da opi, ). sua fidelidade aos· com- te improviso, a imprensa A sua palavra, fluentíssi- deira dedicação à cousa púí tantes federais, nos altos Sua formação cristã, cató
mao pessedista, conforme promissos assum'idos.

I
pessedista, falada. e escrita;: ma, foi recebida com o maiar blica, consignar o enconb:o; c'ir(Íulos da vida pública na- licá, em consonância com os

pudera constatar ao contato Encerrando a sessão, o seu o deputado LenOlr Vargas, agrado pelo plenário. Inter- nesta noite memorável, dosl clonaI. sentimentos do nosso povo;
contínuo com os líderes e ilustre Presidente congratu-I saudando o candiçlato esco.. Calando-a de episódiOS inte- mélhores valores da nossa! Aliás, a desambição pes- sua grande sociabilidade,
chefes elo interior: Entre ou- tou-se com o Partido e com lhido. l'essant�s, as vezes chistosos, gente: - dos pioneiros goal já é, 'entre os pessedis- decorrente da sua ancestra-

tros nomes ,que, legitima- ') Estado pelo êxito da con-I FALA O CANDIDATO o dr. Francisco Gallotti fa- fronteiriços do OES'J;'E,j tas, uma constante e uma !idade, descendente que é de
_

mente, podiam aspirar e re- venção e pelas espe�anças' O dr. Francisco Gallotti; 10u com a simplicidade que construtores do nosso fut,\l� herança, de que sê faz exem- bravos e indómitos povoado
ceber a indicação partidária, lue dela se irradiavam para na tribuna, falou pelo esp�-, ta�to agrada a nossa .gente. 1'0 econômico e vangllardel·f pIo _vivo o s�cr�f�éio e a ele- res da nossa terra, serão

declarou parecer-lhe o cio o povo. ço de mais ele ,uma hora, re"
,
Dal por que as mamfesta- ros da nossa cultúra � d� vaçao de prmC1p10S do com- outros tantos méritos a re-

. dr. Francisco Benjamim Gal- t\POTEóTICA SESSAO DE cebendo continuas aplausos, ções respeito ao seu discurso nossa soberanía; dos indus{ portamento das valorosas e comendar o vosso escõlhido
lotti aquele que cristalizaria ENCERRAMENTO is vezes demoradíssimos, às são unânimes em aplaudi-lo triais e agi'icultores do V.A' cultas representações parti- ao sufrágio de todos quan-
um denominador comum e ,A sessão de encerramento vezes do plenário em pé. Não, -sem reservas. A franqueza, LE DO ITAJAí e,do NO-Rt� dárias no Parlamento Nã. tos, ra.dicados ou nascidos

levaria o P.S.D. a um pro- realizou-se domingo �ltimo. escreveu seu discurso. Anotou aliada a simpliCidade, fez dr!. DO ESTADO, .em_c.uja. opei cionaI, nos Executivos e Le- nesfa Santa Catarina, an

nuneiamento unânime, pam no Cine-Ritz. p�ntos capitais e sôbre ele3 sua oração a sua primeira· rosidade e em cuja capaci� Jislativos Municipais e, par- s.eiam por el}tregar os nos-

marchar 'fortalecido ti revi- Como na sessão anterior, disc_orreu, �luente, seguro, vitóri� na cam!)anha. Ildade técnica tant,� confia

at, "ti.cu�arm.ente, na Assembléia sos destinos ao co.ntrôle de

gorado às urnas de outubro. já muito antes da hora. mar- eloquente, dtspertando o en- ASSlln conclUlu: nossa ten'a, que eles. tant<t LegIslabva do Estado, onde um governante de bem, pru-
A sua sugestão foi recebi- cada, o CINE RITZ se acha- tusiasmo da assistencia. Ini- engrandecem � projetam,f '15 novos heróis, resistindo 'dente', sereno, justo, eq�IÍ1i-

da com indiscritivel entusias- va literalmente cheio, com ciou declaàtndo que não de-
'

"Não desejo o govêrno pai' 'pelo destaque que lhé dã.� a um cêrco econômico feroz, brado e humano, que condu

mo, que se redobrou quando excecão da mesa disposta ra um passo, para ser candi- ambição. Quero-o para servir Ilno conserto federativo; do'sf. J'lomam os seus· esforços e a za,a nave do Estado, sob a

o deputado Leoberto ,Les.l, no p�lco daquela casa de di- dato. Não fizera sequer um� 'minha tena. Se a mim esti- ativos e industriosos 'Ca:mpo� sua superior.idade moral a 5 i-nsp,iração da nossa" Pac1ro

com a.palavra, elepoiS de di- versões públicas. O palcu insinuação. Não pedira um ver reservado fazer por San- neses e ruralistas do SUL' m-timoratos e nobres b'aba- eJra, a mares ti'anquilos on

zer que também o seu nóme se achava' florido e engala- voto. A,respol1sabilidade que ta Catarina e pelo seu notlre iDO ESTADO que, no,ama-i lhistas e cumprem a glorio-· d'e' o nosso povo possa en

recebera solicitações. para seI' nado. A moderna instalação lhe 'pesava sóbre os ombros- -povo, mais e melhor do que nho da terra ou 110 trato dd sa tarefa de evitar que o' po· contrar a segurança contra

indicado _ vinha declarar' do CINE RITZ dava ao am- ,era exclusiva do Partido. Se '0 meu ilustre competidor, o' sub-solo,_ tanto contrihuem vo catarinense seja reduzi- as incertezas -da vi-da econô-

que estava de perfeito acór- biênte UíTI_ aspecto brilhante
.

derrotado, a derrota nãa era, dr. Jorge Lacerda, peço a' pata o nosso en'grandeci-; do à escravidão econ_ômic-a e mica.
-

do com o do dr. !<'rancisco e confortável. Na sala de es- assim, pessoal, como se vito· :Deus a minha vitória. Mas mento e para à n(j)ssa: .ve,clellJ a��'ilhoado a uma orienta.... O Diretório Regional, por
B,enjamin Gallotti, seu velho' pera e corredores comprimi- rioso, a vitoria seria da alian- se a,êle fôr destinado, pelos' ção econômica; dos brjasas\ ç'ão,administrativa e finan� meu intermédio, e a quem

amigo, prestigiOSO correligio- aql-se assistentes e à frente ça socIal tráPalhista. Conscier; i designios . cia Providêpcia,· e a,U!!tel'O& Gl�,o);el:tdQ àJ..1. (l�ra, qu.e yisa .suhol'din�r. 'lj:gradeç-o, contri-to.pe,la 1TO'11-

nário e conterrânea,· !Uho Bo 'do 'Cine grande multidão a- I
te' ao p'osto a-'que· fora levado· melhor .govêrno, o meu _ar- ,TlP.LAN.o;"ar.tífi�e�-: .da;:.n:çs-:::- os altos e perenes in terêsses (c{lntinúa ria 3a. p4g.)

.jj(..
-
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[st8n�en�o suas prBciosas linhas
A Tralispor�e� Aéreos Calari�ense inaugur9.u nova linha até Chapeeé.
A transporte �!�!!;�'�!u ?s,,��.��aop,,�,O p,�:�,,���!::: !!�se�t� .. ((OJ Estado» •

.
-

nense, no seu afã de melho-' tum de Florianópolis, 8r Ma- nense.

,<

I
GE, T1LEZA EM VIDEIRA satisfeitos por esse gesto nô-

a rar sempre os seus serviços' nuel Ferreira de Melo. Todos Em nome da oompanhí '. .

bre e liberal dos represeritan-

resolveu estender a'té 'Ch' 't _,

la" Ao I egressar de Chapeco tes da grai d
-'

1..' '·"1 -, '

" a- enal ceando 03 asrorcos da agradeceram os seus dirigen' _ ,_ . ,,' I 11 e me ustr a vrm-

fez esperar a re- pecó, a linha de Florianópolls T A C
.

'

.

'

- o avrao aterrlsou em Videira cula de V'deir
, . ., que f.lSSIn1 contribuem tes, Srs. Ferreira Lima e Fiu- i

ra rteíx l' ,

' i a.

pE,s�oa que viajava, ao meu zlamacão do motorista, se- á Lajes, procurando assim,' em grande I L'
"para eixai a guns passagei- Em todos os lugares anela

lado, em um carro da Unha �uida do natural protesto do avançar pelo espaço a róra,
esca a, �ara o

'I'
za ima. ros, q.ue se haviam íncorpo- se fez aterrizagem, fomos

do Estreito, o de número 4, cobrador; mas o heroí, ainda dímínuíndo distancias e eS-iDR"
-

rado a caravana, dentre eles recebidos com demonstraçõe:

que seguia em direção ao 1, sorrir, dobrou a esquina ,palhando o progresso: r.. ogerlo O BANQUETE o Sacerdote da Paróquia lo, de apreço e contentamento,

continente. oróxíma e lá se foi. Dia 16, ás 14,30, no aVIa0 V··
ÁS 20,00 horas, no "lIotel �al, padre. R�mero SDS, salientando-se em chápecó,

Iniciou-se, então, um díá- O veículo partiu. Parou "Banzo", da Cruzeiro do Sul IeIra Soprano" foi servido lauto ;,om�s Obseql�lado.s pela firma onde nossa recepção e repou-

logo em o qual foram troca- 10 ponto seguinte. Desem- (Contratado, em virtude, de banquete 'aos presentes diri-, �ocledade ue Vmhos

cata-,
so foram fidalgas, pelo .que,

das impressões sôbre o, defi- iarquei. Num monólogo fiz a estarem os seus avioes em' gíndo a equipe de garções, a" rinenses Ltda., com o pro- nos sentimos satisfeitos e

ciente serviço de transporte .nínha censura ao procedí-, üáf.êgo' pelo norte), zarpou; srta. Angela Soprano, cuja
duto da mesma, denomina- sumamente agradecidos da-

coletivo do Estreito para á aento daquele passageira, .e, ..
do nOS30 A�l:eo Porto, che-: mêsa, em forma de "U", sim-

do: - Vinho Vei'nlOuth Em- do o tratamento dispensado

Capital e vice-versa. maginando como o ríscal a-
o panda em Lages, ás 15,28" balizava a união que naque-

iatxador, em hlgrenica e vis- ao nosso representante.

Criticou-se o péssimo esta- ceitaria a explicação do CO":l .tendo feito o percurso em 18 .e momento se empenhava tosa embalagem, tendo cada Estão, pois ele parabéns a

do em que," eucont,"", o. .rador, cheguei em casa. "minutos, levando a comitiva em benerícío do Oeste Cata-
um do, passageiros recebi- "T,an,po,tes Aéreos Catari-

veículos e a falta de limpeza vem-me, então, à memória ,�o1!hposta dos seus dirigentes' rínense, estendendo o seu
do dois ou três litros da de- nense," seus dirigentes, bem

dos mesmos, atestando a ne- outros fatos que díàrtamen'' b pessoas convidadas: progresso e encurtando suas
ücíosa bebida, inclusive a como todos os lugares onde

gligência dos dirigentes da ze OCOlTPm em ônibus ds Dr. João Davi Ferreira Li- distancias. tripulação da Aéronave, re- os seus aviões fizerem aterrl-

smprêsa. ,]mpl'êsa Santa oatartna, ma e Luiz Fiuza Lima, Dire- Encerrando as nomena-.
írando-se todos os visitantes zagem.

Censurou-se a maneira cujos agentes são os pró- tores; e Jáiro Pereira, geren- :sens, prestadas à T.A,C., pelo'
'__-'-o_-_ .. _ ,-------- ..--.----'-

pouco cortês de alguns co- )r[03 passageiros, ,te; deputado Lenoír Vargas povo de Chapecó, usaram NEM 'E CONHECIDO.'
,---- .. '-'-,

bradares para com os passa- E' o riscar nas costas dos i!'erreira, Mir;:mda Rumos, da palavra, os deputados Mi-

geiros, fato êste comprome- .ncostos dos bancos, estra- ioâo Colodel e José Valdn- .anda Ramos e João Colodel;

tido pela não orientação de jandO a pintura. .niro Silva; Dr. Parigot de Mário Gonzaga Costa, Juiz

tais empregadas, por parte E' o meter os pés nas, por- sousa Secretario de Seguran- suplente da comarca; ManueL

dos responsáveis pela emprê- .as dos carros, sem esperar ça Pública; Manoel Ferreira Machado, advogado em Joa-"

sa, ou seus prepostos. lue elas sejam abertas. de Melo, Secl:etario ela Pra- Gaba; Manuel de Menezes,

Falou-se do auenmtozinho E' o cortar o Iôrro dos as- leitura dêsta Capital: Edgar jornalista.

de 100'70 concedido pela lentos e, em fim, um sem Bonassís, pela "Radio Gua -
Pela Associação Comercial

"dlndinha." COAP, posterior- número de proesas írrítan- ruja"; Humberto Mendonça, de Chapecó, discursou o de ..

mente reduzido à metade. teso pela "Rádio Diário da Manhã putado estadual Lenoir Var-

Em ' casa, à mesa, ainda Waldemar Anacléto, Fotogra- Tivemos, ontem, a satis- gas Ferreira.

Comentou-se o aumento do pensando no que assisti e to, Sr. oto Breíer, Diretor da fação da visita do nosso pre-

preço da gasolina, impostos ligando o ocorrido às críticas -Cruzeíro do Sul, que vindo do zado conterrâneo e confrade NOTA FINAI,

pelo govêrno federal por in- ieitas durante a viagem, con,- 'Rio no ml:smo avião, incor- de imprensa, elr. Uogédo Vi- E digno de registro, o fáto

termédio da COFAP, o custo clui: a Emprêsa está, en'ada parou-se á Comitiva. An- eira, devotado Diretor elo de ter sido o percurso feito

das peças dos veículos e o va- em não servir, conveniente-; tonio Gaio, ex-Prefeito ete Instituto Benjamin Com- no tempo, exclusivamente (i�
lar aquisitivo de um ônibus, .11ente, o Estreito com uma Caçador, Gentil Ferrározi, tant, para cegos, no Rio de vôo, em 128 minutos (2, 08

por demais espantoso, iinha de ônibus condizente gerente da Texa,co, Eduardo Janeiro, minutos)

Falou-se do aumentoozinho :àm a necessidade da popu-: Rosa, Narbal Vilela, Manuel Em companhia do dr. Oli·- Já de regresso, com o mes-

sem assunto e aproximava- lação; porém, o povo, que se 'Vilela, Manuel de Meneses e via Nobrega, o ilusLre con-· mo trajeto foi feito em ape

se o ponto de desembarque :;erve dos ônibus dessa Em:" Bento Vieira, repectivamen�e terrâneo manteve animad." nas, 100 minutos 0,40 minu

dêste articulista, quando, em j)rêsa, é, em muitas ocasiões,' representantes dos jornais, palestra em nossa r dação, tos), portanto, uma ecôno·

uma parada, um moço ao o culpado em querer següir Diário da Tarde, A'Gazeta, A Gratos pela visita. mia ele 32 minutos.

desembarcar, propositada- por caminho torto, como tor-. Ve�dade e O Estado.

mente, pisou duas vezes no to é o Estreito, que nasceu,

degrau da porta de saida do ; cresce e continuará sempre

veículo, fazendo com que o torto. ,

man:ador, ali instalado, re-' ZE' DO CANTO

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

Florianóllolis, Quarta-feira, 22 de Junho de 1955
-�-_.�--

A EMPRESA, OS ONIBUS E O POVO
Como é diferente viajar gístrasse uma passagem

num carro em condições. mais.

Esta frase foi dita pela Não se

'EM LAJES CONVITE À ANARQUIA

Nem

A' chegada da aéronave, Tem aparecido, ultima- O operário de Brusque, 'i-

em La.jes, afluiram muitas mente. na imprensa local, ém de salários condignos;

pessoas que vieram ao en-
uma série de artigos ele ten- JOde adquirir os melhores

nem ma' le" contro dos visitantes, cum-
:lência nitidamente alarmis- :;êneros alimentícios pela

primentando-os no Aéreo ta, com evidentes provoca- netacle dos preços do comér-

"orto. .;ões à desordem, como se �iõ va�ejista:, e isso represen-

1ador .qUi� não interessam
houvesse imp dosa e Ul'gen- ,a consideravel econonlla no

)ara o caso. EM VIDEIRA he necessidade de rcp:uução ,eu Ol'çamento doméstico.

Esses vetos foram rejeita-
de erros e injustiçu"s, Tem vários outros beneií-

ias pela Assembléia Legisla- Tendo levantado vôo dl
Houve primeiro um rigoro- ::ios que nenhuma outra

�iva do Estado, tendo em vi,;;. '"aje�,' ás 15,30 chegou a Vi- 30 libelo contra o SESI, e ;lasse no Estado logrou ainda

a a rejeição, pelo poger L':l. deira ás 16,08, ondé a comi-
mais recentemente, um ardo- eonquistar.

;'islativo, do veto parcial a GÍva foi recepcionada por
rosa defensor da classe m&- Só pessoas mal intenciona

lOSto à Lei n. 1.057, ,de 5 oe '�rande número de pessoas da di�, ,�ue, na sua magnífi.ca, das, que se locupletamo com a

naio de 1954, e cumprindO ,1: ;ociedade local, sendo servi- opmmo, .navega par!1 ? abls" intriga e confusão, podem

lisposto no art. 29, da Cons-' ias à caravana em mesa a-I
mo, se pos a fazer conjeturas ver ruina onde todos enxer

,ituiçflO do Estado (Lei n .. l59,:, j7ede preptn-ada bons salga- �bsurdas, n�omo se caminha�. g,amos ordem e prosperidade.

le 27 de maio de 1954, d::: �hnhos regados com especial
"emas �1e"mo para um destl- Feliúnente, os opérários

lssembléia Legislativa).
'

aperitivo.
,no pengoso. não se deix:lm influencia',

'Pelo exposto conclue-se" Oferecendo o ágape, falou I E sentencia, l:nelan;ólico, o :)01' essas cantilenas, que em

Jois, pela procedência da�' ã Dr. Pelagio Parigot que in.. �7�,u�o pensaclo�':.' os ope- Ctltima análise são um convi-

minhas afirmativas. terpretando a alegria da po- .rall�", uma vez .felta a e�- te à anarquia.

Que foi do dr. Nerêu Ra-' pulaoção de Videira, pel;), p!osao do estopIm nada te- Sabem talvez melhor do

,nos o primeiro Decreto-lei' grande, iniciativa da T.A.C., r�o a perder, porque nad:l que nós, ele que lado está ' .... !J

tmparando às famílias dos' agradeéia e felicitava os seus
tem". seu legítimo interesse, não

,niliéianos mortos quando no' diretores. Por' que essa preocupação esposando o mesmo pensa-

cumprimento do dever, é in- Agradecendo pela T,A.C. e
mórbida em criar confusão e menta de que nada perde-

Jiscutível. seus diretores, falou o Dr. Jo- �esordem, quandO estamos rão, "uma vez feita a explo-

Que o Estatuto da Polícia ia David Ferreira Lima.
fartos de saber que a ques," são do estopim".

,Vlilitar do Estado pel't�nceu'
tão social, em nosso meio, Nós, tambem, graças a

�m primeira mão ao govêr:n</ EM JOAÇABA
caminha para dias cada vez Deus, não somos tão curtos

dr. Aderbal R. da Silva, é as",!
mais auspiciosos, de fran�o de idéia e juizo para admi-

-unt'o l'nsofl' 1'" 1 "A's 1620 t
e leal' entendimento entre til' êsse absllr'clo.

:; ,s .lave ; e, que 80 ' " novamen e, o a-

não efetivou o seu ante-pro- vião decolou de Videira, ru _

empregados e patrões?

jeto para a matéria dada a� :no à Joaçaba, onde chegou
E' pt'eciso que se dig'a, �l-

ascenção do sr. Irineu BOl;_' is 16,45.
to e Dom som, que nunes

nhausen à. governança dO' Grande massa popular, :'i"
houve em ,Brusque, em tem

Estado, nã,o' pairam dúvidas guarcj.ava a chegada do avi.- po algum, oéasião em que

1. respeit0.

'llO
que conduzia os visitan-

a classe trabalhadora' des-

Para tôda essa coalhada de ,:,es.
Iruta:sse de condições de vida

méritos o que interessa sa-' Recebidos com cumpri-
tao estaveis e promissoras,

�e�'-se é se as viúvas dos 'mi-' menta e a,legria foi servida ã: :�omo atualmente.

:lClanos mortos no cumpri- cada um dos presentes um8.
Os pattões brusquenses

menta dO dever poderão vi, ';aça de champanhe, discur-
têm demonstrado, à sac'íeda

ver, com dois terços dos ven-� sando o Sr. 'Walter Zigelli, de, com exêmplos de ,raro

cimentos (soldo) com preço::: )ela Prefeitura de Lajes, co. desprendimento e alta com

subin<;lo cada dia sem provi-; no seu Secretário. Agl'ade- preensão social, que desejam

dências beneficiárias peiac ceu, o Dr. Ferreira Lima Di- minorar, como vêm fazendo,

incompetência, da famigerao 'etol' da T,A.C.
as dificuldades de séus ope-

da COAP, aé,tarquia esta já
rários, assegurando-lhes con-

proíbida de residência em CHAPECó dições d" vida decentes e o Não cremos qu� o-s operá-

caSaS geminadas com os Cen:
' eompativeis com a dignida-' rios se deixem influenciar

tros de Alan Kardec, que, se-
Tendo o aVIa0 levantado de l1ul11nna, por essas idéias extravag'an-

gundo afil'mativà de Vão Gõ-
vôo de Joaçaba ás 17,15 ater- E' preciso que se conside- tes, poiS eles têm bastante

go de "O Cruzeiro" nem 'o�,
risou no Campo Aéreo ele re, num exame sereno e jus- experiência da vida e dos ho

espíritos baixam mais? Claro Chapecó, ás 17,40, onde 05 to, que todas as classes assa- mens em lrp.l·::l,L

que não. visitantes foram recebidos lariadas no Brasil - e ne-

).)or muitos amigos que ali nhuma em piores condições Ficamos espantados que

;,g'uardavam a chegada da do que a do funcionalismo ainda haja gente com dispo
"Banzo". público do Estado, que o sr. sição para uma empreza tão
Tôtos os recem chegados, Governador lesprezou à mais ingrata e perniciosa. -

foram conduzidos em auto� dolorosa situação - hoje em E mais admira que isso

móveis pára o "Clube Cha- dia, devido à inflação; en - aconteça aqui em Brusque,
Jecoense", ,sendo :.iIi servido frentam sél'ias dificulclades. onde, pelo esfôrço conjugado
lelicioso aperitivo ás 19,00, Aqui em Brusque, feliz- de operários e patrões, seu

discursando na ocasião ao mente, os patrões têm pro- magnífiCO parque industrial
micl'ofone da "Rádio de Ch�- curado encontrar soluções tanto tem contribuido para

pecó," Dr. Adevaldo Montem, J'ustas e adequadas p"ra o
.

1 d
'

" a prospel'le a e do Município
Juiz de Direito da Comarca. grave problema, é não 813 e bem estar ger\ll de seu po·
e o advogada Cid Rocha Ri- pode negar, sem incorrer em voo

bas. Pela comitiva da Im-llamentavel injustiça, que o Brusque, 12-6-955

prensa que' fOl ctêsta ,0apital, não tenham-'consee;l,üdo,
'

ignorancia
p'
Sempre considerei as mi-

nhas promessas como dívida

flutuante, de pé firme na fi-,
la do pa.gamento, aguardan
do vez.

Pois é evidente, está

E Para solver a última as

wmida aqui me encontro de

volta.
Para não abusar, também,

da condescendência do ilus

tre diretor dêste .iGrnal, il,

não molestar a paciência dos

distintos leitores, vou direta
mente ao assunto prometido,
buscando de fonte fidedigna
argumento para o famosc

Estatuto da polícia Militar

do Estado:
Lei n. 1.057, de,...ll de maio

de 1954 - do Govêrno do Es

tado: "Dá nova redação <>,0
� Estatuto da policia Militar

elo Estado de Santa Catar i-

na".
Bem se vê que alterou dis

lJositivo de lei já existente,
Para tanto justifica a sua

expressão "dá nova.. redação",
Artigo 146 - "aplicam-se

aos integrantes da Polícla
°Militar os dispositivos da Lei

Federal n. 1.156, de 12 de ju
lho de 1950, de acôrdo com

as nonnus 'publicadas no bo

letim do Exército n. 24, de 16

de junho de 1951, incluindo
se também os que serviam à

disposi;;ão da polícia Civil".
Vetado pelo sr, Governador.

Artigo 147 - "Aos milita

res, com serviços de guerra,
no período de 1939 a 1945,
que passaram para a reserva

no último pôsto da carreira,
sem as vantagens da Lei Fe

deral n. 1.156, de 12 de julho
de 1950, será concedido o a

créscimo de 20% sôbre os

seus proventos, a título de

serviço de guerra" (Vetado
pelo sr. Governador).
Artigo 152 - "As praças de

pret da Polícia Militar do Es

tado, reformados como sae

gentos, em virtude de fer�
menta grave na revolução de

1930, que as incapacitou, de
finitivamente, são atribuídos
o pôsto, os proventos e' van
,tagens integrais de segundo
tenente ela referida corpora
ção" (Vetado -pelo sr.' Govel'�'
nà'Clor).

00 ,

c.ara, como 'se diz na glna,
que os operárias seriam os

maiores prejudicadas se 0-

�orresse aquela malsinada

lredição.
Começa que não teriam

tonde conseguir novos em,

,pregos tão' facilmente, e si

,os conseguissem, não seria
neste País, na época difícil

que atravessa, que iriam en

contrar quem lhes desse sa

lários tão altos e uma só das

vantagens que conquistaram
através tantos anos.

Saratoga

I. lU.

.

O TEMPO
Previsão do tempo até às

14 horas do dia 22.
Tempo - Instável, pas

sando a bom com nebulosi
dade.

Temperatura - Estável.
Y,entos - Variáveis fres-

co�:' �

Temperaturas �_:_ Extre
mas' de optem: Máxima·13,3.
Miníma 10,7:

" -

o

o' •

De Tubarão, 20 - trans- teve menor interferência l'e

revemos teor telegrama ex- sultado pleito, sendo mesmo

iedido nesta data ao exce- pessoa absolutamente desce
entissímó senhor Presídente nhecida nosso meio, bem co

�ssembléia Legislativo Esta- mo no município.
o: Exmo. Sr. Presidente da Atenciosas saudações. (a.)
.ssernbléía Legislativa do Lourfval Cavalcante, Presí
:stiâó - Fpolis. - Virtude elente eleito Sinclicato dos

:'lOÜêÚl(publicada jornal A Trabalhadores na Industrla
JAZE'Í'A essa Capital, data de Beneficiamento do Car-
18 corrente, sobr'1 pretensa .vão, em Tubarao, Rogamo,';
vitória candidato apoiado gentileza dar publicidade es

deputado Canlso Mac Do-, te telegrama afim evitar ex

nald eleições sindicato Ca· ploração de caráter político.
pivari, pedimos Vossencb Saudações. (a.) Loüával Ca
levar conhecimento essa Ca- valcante, Presidente elo Sin
sa que ,referido cidadão nã;) dicato.

Na Convenção do'P S o:
. Continuação da P' Pago I Dr. Nerêu R�mos el senho-

_ , res membros do Diretóri8
. Cometeria um ato de in- Regional: - Os convencia

",ústiça imperdoavel, se, nes- nais aqui presentes, atenden
eH oportunidade, não, tradu- do ao vosso chamamento,
ússe também, a mensagem querem traduzir a sua con

Jos convencionais aos nossos v!cção de que regressarão aos

dignos e valorosos represen - seus municípiOS e aos seus

tantes, quer no Congresso distritos, com a vontade re·

Nacional, qúer nos 'Legislati- dobrada de lutar pela vitórÍft
vos Estadual e Municipal, final, que ha-de surgir das
bem como aos Prefeitos Mu- urnas, na pug'na eleitoral de

nicipais eleitos pelo nosso 3 Ce outubro próximo, cou··

:Jartido e, paI' nos dizer mais duzindo ao Governo do Esta
de perto, quero evidenciar a do, o engenheiro Francisco
atuação serena e o devota- Benjamin Galotti, afim de
mento partidário exemplar q�e Santa Catarina, pOS:';�t
elos nossos quinze represen- novamente, inaugurar uma

tantes à Assembléia Legisla.. era de progresso e estabili
Uva elo Estado, os quais tro,.. dade e afim de que, nos la
zemos a certeza do nosso a·· res de cada um, haja mais,
pÔio, pela sua valente condll- sossêgo e menos apreensões!
ta. Tenho dito.

1FRECHANDO
VOX POPULI

Lendo a nossa confreira A GAZETA na fila do
leite, aquele popular comentou:

'

- Estão com medo da Marselhesa! Por que? POl'

�ue enquanto aqui estamos, gelados, à procura de uns

1.lt�OS de leite, no Palácio da Agronômica, domingo
ultImo, com uisque, champanha ta, perus e leitões, fo
ram gastos trezentos mil cruzeiros do povo! Dinheira
para a luz, não têm! Para o abono, não têm! Para o

leite, não têm! Para as festas, têm com fartura!

AVERSÃO
O dr. Jorge Lacerda, disse no seu disCUl'so-plata

forma, que não gosta da expressão Palácio do Govêl·no.
Prefere a expressão Casa do Pu'vo. O sr. Governador

pre�e?te, não gostou da áversão lacerdeana péla palavr�
palaClo. Lembrou-se do Palácio. das Secretarias do

P�láC)io das Diretorias, do Palácio da AgrOnômic�. O

plD.r; no entanto, foi o dr. Lacerda declarar que, se

eleIto; o. Palácio' do Go�êrno seria aberto para o povo.
E smal de que esta fechado! E está mesmo!

na.

LA E CA
O discurso do dr. Francisco Gallotti na convencãa

d� P. S. D.,' não foi escrito. Se o fôsse,' já estaria l;u
bhcaclo. FOl, gravado e está sendo irradiado por todo o

Estado.
O discurso do clr. Jorge Lacerda, na convenção da

U.D,N., foi escrito, Prometeram publicá-lo. ,. mas de

ra� marcha-ré! Já cobramos essa publicação. Não
adIantou. A sinfonia inacabada de promessas é mes

mo impublicável!

ALIADA
Para a vitória da causa oposicionista, ° P. S. D.

e o P. T. B., além do govêrno dó sr. Bornhausen con

tam com mais um valoroso aliado, que espontanea
mente está pondo as manguitas ele fora, ao nosso la
do: a Rádio Diário da Manhã! Essa emissora, como o

seu falecido pai, iniciou a campanha dos desaforos e

dos ataques pessoais ao sr. Nerêu Ramos. Segue os

passos paternos. O Diário (la Manhã, de saudosa me·

n:0l'la, �eixou ao sr. Bornhausen, de par com o prejuízo
fmanceu'o de ql.lase um milhão, o desgaste político já
refletido no t�ltimo pleito. Levou para a cova dois �ro
cessas �or �nme de calúnia, em ambos condenado!
Ag'ora e a fIlha que faz a semostradeira!

Gratos pela colaboração na próxima derrota do
govêrno!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


