
mou que o governo assegu-

Oe' 'fracasso em frac'asso
·

iPSD-PTB lançaram oiícialmenle a candida, ;!�����:::.;�����:�� ��:
t vftoriosa de Haroldo· Ferreira ao Go- BN'staiver

em vigor,
,

'., Os .srs. Lacerda, Paulinho 'e Juiz ura

M Assembléia
Bulcã» Viana em Jaraguá Iverno _

unicipal de -Canoinhas
Jm'aguá S - (Do corres- ____: E o jôgo do .blchov

,
No comício daqui, por par-j Espa tacufar sucesso do comi'clo.

, prestou !:luas homenagens :10

ponclehte) - O assunto é fi aparteou alguém. ',te da pequenina assistência,
, Ilranda vl·br!l'''a-o C·IV·lea Sr. Dr. Fúlvio Aducci, ontem

visita 'do sr. Jorge Lacerda fi, I O orador encafifou e pôs não houve um aplauso se-I' "U u U'J '. falecido,
/

nesta capital.
este município. Lemos, nas fim à arenga. ; quer. A turma do palanque, De acôrdo com o que fora diu a palavra "otícíal do maí- OUTRAS NOTAS

I
I I

O Presidente Braz Joaquim

folhn.,'s ude,'nI3_tas, .que, o, ,,' co� I Em. C,ol'upá a gr,aonde nota "por várias vezes, tentou c,'(J"I �mplame!1te. noticia,do., reali- �r partido POlí.
tico do -Bra- Podemos adiantar aos nos-

_

"
' ,','

Alves suspendeu a sessão,
"micio acrw fOI muito alem ua

I
emocional do ComiC lO fOI que mandar as palmas, mas- nm- zou-se domingo último o síl. "

- sos leitores que a Alíanca, sob proposta do' deputado
e:;;pectaÚva. Na verdade fol a caravana .regressou e es-: guem correspondeut Se os " granode

' comício
..

ãa Alíanç.a I A seguir o sr. Bráulio Ri- Social Trabalnfsta vem r�-
,

t t 'S I T b IIi 'st '1 I C
João Colodel, líder elo P.T.B.,

um úacusso eomple o e .0-1 queceu o candidato, que teve : (:omi�ios (\9 sr. Jorge Lacer- I .ocla ra a 1'; a canoi-u nas ,�a, ruz, vere��ol' e vi- cebendo constantes, e repeti- e designou uma comissão etc

t:11. Entre CUI'lOSOS - a maiu-j '{U,? arranjar um carro para, da sao aSS1l11 e se esses que nhense. ce-presidente do PTB, em elas demonstracões de solido

1'1'" _ canto e tantas pes-I reunir-se à turma! Por aí .�,'" são assim são os que, ".;-O,ir;' Precedido das convencõe- nome de seu partido, lanoa
",
d d d �t I'

.,-

deputados, para representar
_,

v _ • , -

ne a :'., e mm ,os elementos à Assembléia nos funerais. A

SO:lS. Imaginamos, e como vê a importância que os pró- além da espeetatíva, as ur- munícípgts levadas a efeito oficialmente .a candidatura que militavam em hostes ad- . -

f'
.

t' d d

nós todos aqui, o que têm prtos -compunheiros dão ao, nas de 3 de, outubro já fala- tsoladamente pelo, Partido I do Dr. Haroldo Ferreira. A versárías. Dentre essas ade--I dcomlStsad0 lCOOU, lnRegr� aJ ?3
�, ,_ ,_' epu a os sny egis, 000

sido os comícios da Frente candídato t ! ram!
I Social Democrático e Par- multidão aplaudiu .. o demo- �o.es, que prefer�mos n�o pu- ColodeI, Paulo Fontes' e dos

que não vão além da espee- Entre Os oradores daqui 1 Aqui, com. absoluta certe- tido 'l'rabalhísta Brasileiro, e �'clcl:t e calorosamente. Esta- olicar para nao errarmos membros da Mesa.

tativa. Aqui, repitámos, o co- ralcu o dr. Bulcào Viana,: za, junto com o sr, Artur' da 'assinatura do protocolo va definitivamente lançada nesses novos -companheíros A Presidência "enviou uma

micío. em tudo, foi abaixo da 1ue dizem que é Juiz e não Muller, os srs. Lacerda e HuI:' do acôrdo inter partidário, ,o a candidatura da Aliança novas vítimas da "democra-
_ corôa em nome da Assem-

crítica. )ode meter-se em política! I se. , . vão ele g'l'ota! .
grande comício iniciou-se à 30cial Traba+hista às eleições cía" atualmente governista, bléia Legislativa.

O sr. Jorge Lacerda atacou hora marcada, -,numa bela municipais. Estava selada a surge-nos a convicção de MINISTRO TEIXEIUA
muito o Banco do Brasil, que ·a�.""d.�"'3·_S�b�.�.�."".""""""""""•••�""••�.""""••••••••••"".� _u.�.�._��... tarde,.à praça Laura Muller. união do PSD com o PTB, que está havendo radical' LOTT
no seu dizer, não dá assís- Ante grande multidão que e todq mundo sabe, que n módificação no panorama

-têncía aos lavradores. Esque- DE' ARA.GUARI crescia constantemente, cne- aliança PSD-PT]? s igriificr, político municipal, que ga-

ceu-se de informar que o gando afanal a constituir indubitavelmente 'VITOÍUA' rantírá estrondosa -vítória do

�i�e��,� .���u�a�'!��6s,��1�í;�!�
,-

lancada a candidatura Antenor �:r���:iI:e :�3��S��:;PO�!� ��'O��t�U�Il� C��;l�:il�� jámaa��� ��:�I�a,e��:i��!�1P�� ����\�
sídente da U. D, N., elaqual' ovacionavam delirantemente de assistentes que demon�- compasso que não o do pas-

ainda é alto prócer; . Sprotte, pe,lo P, S. D. e pelo os vários oradores, teve iní- tl'av:llll entusiasticamente sado reçente, movimentará a

Atacou, os Institutos, que cio, a grande p,arada cívica, seu apôio com aplausos 'conil- grande parada eleitor:ü. A-

não dão aos segurados o que P T B �/1'tO' r'la cefta de, i:ncentivo, a ,que Canoi- tantes a'bs oradores. qui na cidade, contamos
"

'" confiancà nas classes arma-

eles ,nerecein.,. mas esque- , • ,.
./ nhas lute, em pról ele me.. F-a!af::tm sucessivamente sempre com novos ,correli-

-

� ,clas".
ceu-se, dê infortnar qpe o lhore3 <llestinos, para 'que os S1'S. Mário Soares de Car- gionários, muitos dos quai3

, Essa moção foi proposta
seu companheira de chapa,

� Araquari -:-'- 7 - As con- pelo mau tempo reinante du- unida e coesa, 'decida, pOê' valho, Deputado João Colo- pedem-nos silêncio porque,
,

. há uns quinze clias pelo ,de-
sr, Heriberto Hulse, 'SegundO verições elo PSD e do PTó rante todo o dia de ontem. seu povo, dó governo que deI, FaufY de Lima, e pac' dizem, "êles, q,uem está, ,no

11 1 " putado Colodel,
uma denúncia de um jornal I do Municipil'l lançaram on.. A candidatura uO 'sr. Ante-I quer e há de ter. ,: fim, e encerrando com ch-a.. governo é a UDN, e é justa-' ..;..._:, ,::;c-:

da Laguna, e o maior deve- �em, simultaneamente, o 111J- nor Sprotte, que já exe.rc.eu I Rojões s.u�iam, �0,S .céus, v� .de ouro a gl:a�de festa mente rara por fim a, Se!l /

dor dos Institutos, no Sul ,ne 'do sr. Antenor Sprotte, o c�r�o co� ,gr�nde .

exJt,Q i Alegres mUSICas 'rrraclladas, ClVlca, ocupou o mIcrofone c sistema anti' den�ocrá1fco" bIBERTÁRÃO
do Estado. �'omo candidato dos t, dois :1'dn:l�ls�.ratlvo, ,e c��slder�-! pelo pote�te �erviço 'd� aI-I flltur? Pref.eito l\;unicipal. de I que o pov� dia a dia cada"vez 'MOSOOU, l', (D. P.)

'::;:,;::� :: {�:m�::;t� [i��:��7��C�:'�rf�:;:{�t�:::::- ;dZ'�:��::::%l�:� r"�T=��; ::<l��:tR::::I::i,,:����::�;�t�::'�:; Efi�!:ib�����:�n��:�:�i-
teria:m fa}iêl;o! AtaGou o 'sr. ainda in�ts", pefu�s\.Ja 'ado,:

\E�'
1 ',b �..;... t;.,,� � "nlU111�:>�@, .(j�vís�é �'pa'tayr,l,' 'C1,em:Qnl:âamih'�,e' aP!àl�dicl.os"fó"nom!) 'hoprad�:,�e HAROL- glllPO :d�c prisioneiros d� �.:»

Lacerda .. , as geadas e con- 'rência 'no dia em que Ara-

sploes
calorõsa dos' oràc1ores. E a grande apoteó�e de uni- I DO FERREIRA,' !untamente guerra Japoneses. Onze- des-

tra elas prometeu' enérgicas, ]Uari cet,ebràva a' centésima 'jI. Inicialmente ocupa o mi- ão em 'pról dos supremos in- com os de Juscelino e Jango ses' prisioneiros já se encon-

providências, se fôsse elêi-- festa de-seu padroeir9, Nos- ROMA, 9 CU, P.) - O pro- ,crofol1e o Diretor dêste jO!'- teresses de Canoinhas encer- - Gallótti e Miranda Ra- tram. em viagem' para Nak-

to!!!
.

;0 Senhor Bom Jesus. Este- cesso contra sete italiános, nal, falando oficialmente em l'ou-se COlnO uma festiva mos, que completam a Cha- hodsa, na costa oriental rus-

E fez uma peroração pa- le pres'ente o doutor_ Fran- acusados de furtar seci:edo-s nome do Partido Social De- clarinada de vitória no' pIei; ;pa' da Vitória, na definitiva sa, a fim de serem enviados

tética e Ul1J. tanto insegura cisco Benjamin dallott.i, clã Orgar;üzação do Pact� da ,'l1lQcrátrco. DepOis d� l�élem- to de 3 de outubro que se r:" aliança PSD-PTB!
<

"

'.
ao Japão.

das sua's' virtudes, dirigindo- camUdato do PSD e do PTB Atlanti-co, entregando�os a brar que os dois grandes par- vizinha. fUt••0& �••••••••••G.e �••

se a Nosso Senhor: "Não J.Q gov�rno do' Estada, que, uma ,potencia estrangeira, tidos ,brasileiros" marcha�n 0.3 numer�sissimos, l:epl'e-

l}�1'mitais" meu Deus, que eu @s,tava acomp1j.nhado do de- foi novam!)nte aqiàda agora tWiclos nos setores federal e� sentantes das'vilas e demais D·E IBIRAMA
suje minqas mãos no �linhei- putado Leoberto LeaL Vários para quarta-feira. O sr. Ma- estadual, 'res3áltando qu.e localidades d'o interior 11111-

.

'

1'0 do Povo! ' outros altos ,próc,ere's, dr) rio Caluori, funcionáfio do possuem maioria no poder lé- nicipal, regressa1'am a se1.Jc; C' d"d" t' dAI'
,
Outro orador que desper- ,)SD e do PTB, de JoinviUt Ministério de Indústria e Co- gislativo nacional, es1;.adual e lares para dizerem a seus R.. om- Os. ça n I ,a os a" Ia nç�

tou boas risadas foi o sr. ç de São Francisco, compa- mér'cio foi e!ltre outros, acu- municipal e que portanto es- migos e a, todos os habitan- SR. CEIJSO' RAMOS DO r la-se, pela feliz esc.olha clos

Paulo Bornhausen. Elogi0U o ,receram ao' importante atG I sa90' de
-

forne�r informa-' tão aptos a bem governar I tes do, municipio, do estron- ",HESÍDENTE DIRE-TORIO candidatos à sucessão .gover-
I pai a mais não poder. Eis um político e também para con1' ções enquantQ servia -na co- nOSSa terra, lança em nome! dOi�O sucesso obtido já,_ini- REGIONAL - PSD - FLO- namental apresentados peli'(
trecho: "Tudo que Irineu partilharem dos festejos re-, missão italiana de coorden"1.- do PSD a 'candidatura do I cialmente pelo candidato da RIM�O'POLIS lAI�ança Social �rabalhista,
Bornhausen deü a Guarami- ligíosos e populares em lou- I ção com a Nato. Não foi no- ilustre' médico sr. Dr. Harol- povo, - sim porque foi o pO-' IBIR2\MA -,- 6 - Dire,tó- aos quais presta sua, Siolida-

rim deu a Jaraguá também: ' \'01' do padroeiro de Araqua- I meada a potencia estrangei- elo Ferreira, para Prefejto I vo quem exigiu sua candida- .rio Municip,al do Partido So- riedade. CordiaLs; saudaç"õe,
um pôsto de saúde, uma de- d, os quais infelizmente flJ-! ra á qual eram êntregue.:; GS Municipal de Canoinha'3. A tum -' o Dr. Haroldo Fer- cial'Democrático de Ibiram,t Arnoldo Wloch, - PréSidente;_.

,

legacia de policia ... " '.'am bastante prejudicado;;;' documentos. 'multidão em delirio' aplau- I reira, recem restaurado, congratu- Laudelino Santos, Vice; Mai:
...iIIl" a

""
..'.- _._.._•••••..-••Iii/I,

.._._._.Ii.'._ ,.
w �•••••••_. -"' .-••••••_.. II IiII",._&...:'" * II!JI.••u.JiI,.a•••••••••'Q.- �

rIIIl
_

r. �... tins Schmoelz, 1.o Secre tá�
Tremenda éampanha contra' o funcionárió público de- �nentos do interior, deixando ao abandono as posicões on- rio; RahScheiderüantel,�2.0;'� ,._.,

senvolve-se atualmente em São Paulo, organisada e diri- Massac"re Mode_rno' de se exigiam sêüs servicos. Onerou de tal form'a o Te- Alfre�o Radl1of, 1.0 Tesgu-
gida pelo O'ov'ernador'do Estado, o temperamental senhor SOUl'O,' deu-lhe tais sobrec-;rg'as, que 'êste qúasi sossobrolllo reiró; Carlos Weidmann 2.0.
Jfmio. Demissões epl massa, em ato único, suspensões a E às vésperas de ir a pique termina, para felicidade ge- !

. -

granel, pitas, reprimendas, puxões de orelhas. "Casos se raI, o mandato do comandante inábil Lld d M'sucedem e se agrHvam. Desde o médico de Silntos punido ITAGIBA CAMPOS A Jánio, o bom, ,o prornissor, donó da vassoura má- ·eres- O orro
por atirar confeti na excelsa pessoa até a prisão, em ci- gic:l, caberiam as providências salvddoras.' E as tomou • � d Cê-dade "CIo interior, ·de um juiz de dil',e,ito e um diretor de :ompensadores ganhos; havendo, como há, campo imenso 'com espalhafato, rumorosamen�e. A nosso vêr, 'e na' opi- �>'l' O, O
:�TUpO escolar, por enviado especial de Palácio, estranho a ativida-des inumeras sempre esfQmeadas ,de elemen.to, nião de muitos entendidos em modernos ',métodos de ad-, Foi fundado 0_ Comitê So-

à políei,,", quando ambos jOJ'avarn' ami,�Jsa e habitual humano, callsa estranheza a toda a multidão aplicada na 'ministração, de fórma errada, porque desumaha. ciaf-Trabalhista do Morro do

pal'tida de bilhar, denunciada pai' carta anônima sofre- 'tn;pidante batalha caractQrÍstica da capital paulista haja A ação deveria s.er segura porém, paulatina. E dis- Céu, dia 7 do corrente.

gamente atendida, ato êste anulado por oportuno pedido :'omens que procurem, disputem e se estiolem nos em- ey;t'l. Em escalões, com avisos razoávelmente antecipa- Hoje a Comissão Organi·-
ele habeas.l{;orpus. ' ;)rêgos púplicos, consumindo nêles, sem grandes possibi( dos, como se usa, por fôrça c!e lei, com o mais modesto zadora, composta de Walter·

E sempre_: com estardalhaço, banilho e publicidade, \idades, a vid.a.fe desdenhandy as maiores chances ofere-, operári.o braçal. NU�lca de surpresa, em lacônico ato, pelo de Almeida, Valmiro Reis 0:'l.
incompativeis com a gestão da coisa pública, sobretudo .idas pe10s demais campos de atividade. qual dIspensados fIcaram todos os eKtranumerários ad- SIlva, Nelson Pereira, Acá

quando pela autoridade máxima do EsÚ',do. Imitando as _' Olharn,-n'os com lt sdém como gigantes para pigmeus,

j
mitidos a partir ae janeiro de 1953, calculados em 20.000. cio Ouriqúes", Otávio Arman

galinhas que valorisam-seu pequeno produto com estri" ;omo vitori-.sos para fracassados e, mui'tas vezes com o Imaginemos as inúmeras tragédias> consequentes do do de Brito, Augusto Barbo

dentes e longos cacarejos. Pôsto, pelos caprichos da ,sor- :lespeito de quem se levanta pela madrugada ante quem clesemprêgo de considerável massa de modestos serv.jdo-· sit da Fonseca, Guido de Oli

t�, rio pico do Itatiáia político, a 'poltrona mór dos Cam- pode, selT-! fugir ao dever, fazê-lo mais tarde,' detalhe im- tes, j'ustamente nêste mom'ento de dificuldades para, ob- vei.ra Nl:lnes e Francisco Pi

pas Elísios, o original Jânia, mui de. indústria, mui de- portante em terra fria como Sãó Paulo. .' tel1ção de novos logares, de altos preços das utilidades nheiro, entrou em atividade.

magogicamen te, transforma sens menores atos em espa- Nêste a-mbiente, nêste aglomerado de quasi 10 mi- essenciais à vida, Dizem notícias paulistas ser impresc
-

Esses líderes, que já qua

Ih:'lfütosa-pl'opagai1da-pesso�,l e eleitorei!'a.
'

lhões de habitantes, bem se 'vê que o snr. Jânio, com as ionante e doloroso o desfile -dos modermos

"ChomeurS""llificaram
para mais de 2 m\1

Cõnhece bem a platéia e procede ao gôsto dos' es- 'inéditas atitudes, mata, dois coelhos ç_om unia só paulada, ,Juntam-se os escrituráriól;l, homens e mulheres na maio- eleitores, estiv-éram em visi·

pectadores. Ri em São Paulo, por.' motivos vários e '(lÍl�- vários pássaros com um só tiro, faz muitos pontos com ria sem -profissão que pern1ita fácil reemprêgo, aos tra- ta ao Deputado Braz Joa

cunsÜincias peculiares à sua situação de grande centro caramboladas de mestre. Demonstra sua fÔl'ça, usa opa-I balhadores braçais da consü:ução civil tamb�m em' crise quim Alves, Presidente d,i

indU�, t�'ial, com cO,.�S!c1er�vel e

l��;e�?m. inan�� r?assa:" ,de der, mosfra-se ??lías, alegra as massas e.lefto!'a�, di�e�·te wnsequent.e da redução de dinheiro para aplicação a

ii
Assembléia .L�gislativa, .:1

o�eranos" co.merClUl'IOS, .llldu�-t�·lanos,. � mmo��l�' de seI:: I as tLlrb�� operal'las e contenta os plutocratas. Ha dehrlOs
I
longo ,�razo. .

' .. quem tr�nsmltlram o conVl

vlc]orcs publlcos, rea.l e sensIVel h�s�Il�dade, a estes, em- I rl�L' plat:la ante o ma;;�acl:e .d� burocratas nas arenas da"
..

Ha o �as'pecto SPCIall desprezado ou, esqueCIdo pelo te para figurar como Presi

pregados ela nação, estado :ou l11UnIClplO. Ha grande de- velha Sao Paulo de P1rat1l11riga, sob. o cO'mando do novo' ongmal JanlO. Ao qual o Estado, sobretudo, deve consi- I dente de 'honra do Comité.

saprêço pessoal aos-que fazem jús a salários ganhos dos César matogrossense. I

' derar e amparar para que se não agrave. Não, se compre- O Chefe do Poder Execu-

(:ofres públicos. Situação iclentica,- aliás, à observã:da nos É de justiça reconhecer a existência de 'razões para, ende seja êle co-autor da grave situação tremendamente, tivo recebe,u, em seu gabine-

Estados Unidos"
'

. 'A .'" � leertas,'medjd�s a?ota las pelo governac�or quanto- .a�s ho�tir ao POAVO .. Caberia ao. jovem go�el'nador �gir co:tn, te, e palestrou amistosa-

mér;;�q:e��oin�do:;�l'���' c��n��n�f::��r�oes �n���:���,n�o�� 1�����Ot: 1���c���,a�le�;ri��!�deO� �����e�!a::��:�l�O,e����:I� I �:���'r�:u�e�;��r:z���{t� l����tu�;�d���g�e o;f:fet:;��s��:. ���;� .��n�éu: pessoal do

há, generos:\s oP�l'�unÍ{lades_ aos homens ele iniciativ�, .de
'

à ,comprov'a�a. incapacid�de admi�i�trativa
�

de �eu ante- S�l;:; eleitor�R dé Vila Maria o alegre espetácul? do �acri- .Ficou assér:t�da uma Vis�
cora,gem, de amblçao para se,�mpen.h�rem r;!m !legoclOE cessor. Admllllstl'ar, genr os neg'oclOs do Estado, para o

I flCIO,
aos mIlhareS,. de modestos burocratas estIpendla,d?s I ta,

a ser prev1a�ente mar

'próprios, com possibilidades de ei;l_riquecimento rela1.iva- professor retirado de sua cá_tedra de hidráulica � inOpi- nela T,eSlouTo do Estado de São Paulo. Que ao contr�l:IO'1 c�da, pelo� c\l-�dldatos Fr�n-
_

mente }'ápido" me�mo sem qualquel' capital i�icial; ha- l1ad,�m�nte P?.sto nas alturas, consistia em ,aten,der aos' de flua fama, trombe�eada, p�los qu::rtro �ontos c�r�la1s! ! -ClSC,O �enJamm Gallottt e

V:,ll?O, c:omo ha, g�'ande mas�a de, tr�balho d� to�as a�,e�·· pedIdos p,r?Vll1d,
os de tod.os os �antos d� g.rande ,Est?do. de ser ,.exuberant� e mesgotavel, encontIa-se.-anemlco e

"J�se,
MIranda R��o�, acom-,

pacles, mteleetuals, e braçais, tecl11cos e artezaoSJ mdl- Nomeou mllharés.- AutonzOll a permanencla na Caplta'l, comba.lldQ. panhados do Prel'ildente Braz

viduais e 'de equipes, à procura de quem os realise, com ;\di"dos aos quadros da� �ecretàrias, de centej13S de ele� Rio, 23-7-:55.
�

Joaquim Alves. ,

':-1

_:__--

HOMENAGEM

Ante-ontem, a Assembléia,

Do Sr.' General Teixeira

Lott, Ministro da Guerra, a

Assembléia Legislativa rece-

beu o seguinte telegrama:
"Agradeço' a remessa

moção dessa Assembléia
da
de

exaltação a6 regime clemo

cr'ático, e de reconhecicla

, .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



l\UNiSTl!:1UO DA, AGRlCULTUkA OSERVIÇO FLORESTAL

,"DELEGACIA ·FLORESTAl· ___
REGWNAL .6..i.I.MINISTBAÇÃu

.. "CO�J.jO" COM. O E.-STAD,O�.... ltedaçãQ e Oflchlall, à rua Con·
selheiro MliÍn,' n. HlU í'ill. lo:a

,

S�.NT:A, CATARINA - C x, Pulltál' UV.
A V ! s"O Diretor: RUBj;N: J. RA.MOS

1)
6 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua

A. etegacía Florestal Regional,
f Trajano.

nu sentído .1e coibir, ao máximo pos- Uerlmtfl: DOMINGOS J'. D.
de sível, as queimadas e derrubadas de mato, afim de impe- AQUINO'

. 7 domingo -- Farmácia Catarinense - Rua Trajano,
fi- di

J
d

'. 13 sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua 'I'rà-
pe Ir os esastrosos .efp.itos econômicos e ecológicos' que

'

Kepreílenllhlte.: jano,
acarretam tais práticas, torna público e chama a atenção Reprçllenta�õlII A. S. [."rOl.· 14' d
de tudus os propríetártns de terras e lavradores em geral, Lt�a. ,

omingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.

para a exigência do cumprimento do Código t'loresta! 'an�::, ��nlhior iJ"ntãa, (O -. 6V 20 sábado (tarde) - Farmácia Esperança - Ruà

t Deer. 23:793 de 23-1-19i14) em todo o Estado. 'l'el.: 22-5!!24 -- Rio d. Ia'u,liro.
Conselheiro Mafra.

.

QUEIl\lAPAS E DF;RRUBADAS DE MATO
"Rua 16 de Novernb ro Z28 6U 21 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse-

andar nhi 61l'-- São Paulo. lheir Maf
N"enhum proprietário de terras ou lavrador poder»

ora.

proceder queimada ou derruhada de mato sem solicitar, U,Sq�;iA1 URj,S
27 sábado (tarde) - Farmácla Nelson -- Rua Fe-

com antecedência, 11 neeessar-a. lteença da autoridade eo.
'

.Na Ca,ilw.i lipe Schmidt.

t 1
28 domingo - Farmácia Nelson Rua F I'

res .a competente, conrorme ,iiSIlÓf; o Código io'lol'6stal em I , .'
.

c e ipe

SC11S artigos 22 e 23, respeetlvameute, estando os infratores i�,���t;.�·::::::::.: c�: I��:�� Schmidt,
,

. .' , .

-

-0- I sujeitos
a penaíídades. .

N{ Interior I O ser ViÇO noturno sera efetuado pelas Farmácias

Uma casa de madeira recem-construida, pintada a
.

.

REFLORESTAl\fitNTO
Ano � Cr! :::'10,00 Santo Antônio e Noturna situadas às ruas Felipe Sch-

'I I I' d rm t d 20 2� N
,. li' t R

• -
Semestre , (.;1'$110,00 midt 43 e Trajano

o eo, oca iza a em um erreuo e x o. egocio urgen �S ao .eparttção, pela rêde : de viveiros florestais, em Anúncio mediante -ontrãto. i'
..

_ ,

te, Preço Cr$ 95.000,00. Estreito. ccoperação, que mantem no Estado, díspôe de mudas e se-" Os origi�'\is, �esmo ná� pu- I. A pr�sen,.te t�bela nao podera ser alterada sem pré-
-0- ,mel�les de espécies flores tals e de crnamentaçãu, para Ior-I bl�a���ç;oaonã80e��o r�8�p��:���iiu .

via auton�açao deste De?a.rtaI?e�to.
Uma casa de mater-ial, localizada num terreno de necnnento aos agricultores em g'eral, interessados no reflo- i pelos <;un.ceito. emitido. nOI a'�- I Depar tamento d; S�ude Pública, 26 de Julho de 1�55. '

10x600 sito a rua 14 de Julho, Estrei;». Negócio urgente. restamento de suas terras, -além de prestar toda orien�àçã.o ,�o. alllnadoa. ! LUIZ Osvaldo D Acampora - Inspetor de Farmácia,
Preço Cr$ 140.000,00. técnica necessàrra. Lembra, ainda, a possibilidade 'da ob-

-0- tenção de ernpréstímos para rerlarestamento no Banco iii) INFORMAÇOES
Uma. casa de. madeirá recem-conatrulda ainda não Brasil, com [urus de 7% ;;.� prazo de 15 anos, UTF..:.rS

habitada, localizada. em um terreno de 10x30, sito em

J
08 mteressados em assuntos flai'êstais, pala a (J,htéD� , -o-

Coqueiros, Preço Cr$ 180.000,00. çâo de majofc� sdaredmé:"los e requererem a'ltol'i�;açii.., '1,' O I".itvr 6nCo_Dttilrl1., ll\leta "co.
-0- .

de hcençapara queimada e derrubadas de mato ,; IlI:ns: IIlformaçoei. que .

[l�i' alUo.

I
. .

.. ,......

' nevem d iariarne n ta t) de lrúadl,ato:
Uma casa a 'Rua'Conselheiro Mafrll-. �u·�iPr:se as A:el.lC:as �I.{Ire�tai� lUu!Ji�i"pais eu dll'etamen- I JO�NAIS Tel.!v��

-0-. re a e .. ea Rep�r(Jçao, sttuada a rua Shmtos Dumont nO, ti 10 �staiW . _........... .. �.n,:�
Uma casa a Rua Fernando Machado. Icm [lloriaü{'iJ"'lllE.

. \A.G.�2.e�a .,
..•..•• , .•• ,.,. �,tlõll

. ! DIAllO ua Tarde ,.... 6.579

.-0- 'l'ddône' 2,,470 Caixa J",:o2íai, 3S5, ;:." Vcrdad....,': : ,.. 2.010

Umà granue casa �om terreno, e� Santo Antônio. I Endereço telegráfico: Agrisilvs. _ Fl(}:rjan{��l.)lh;, �. C.I�nJS;�T�I�:llCiíil . '.".' IUI8!i

Pre"o Cr$ 150.000,00, \ - ...............��=---OO......�,_ -�����".;,••�.- I. Caridail,'l:

-0-'
i (Prove':;,n·) " .. , ... ,...... e.au

Duas. casas de madeira,' localizadas em um terreno . V;agem com seguraDoça' ,
..(POt;tari8) ." .• ,., .....•. 2,0116

I
.

7 Nerêu .. Ramoio "

.. " " " " , •.8il

de 20x28, de tamar..hos diferentes, situadas junto a Es- :.Militar a.li'l

cola de-Escrita- e Fa�enda da Ma"rinha, no Estreito. Acei-
. ,'SãO Seboslião (Cua d.

f N
.

.

e rapl'dez Saúde) , ,. I,ua
ta o (�rta. egóclO urgente. 'I Maternidade 1.Joutor Cu-

.
-0- 80 1l.10S CONFO TA

.
loa Corrêa .. .,. ..lU

T
'A

'f' I
.

d B b' P
-n

.
R VEIS MICRO�ONIBUS DO CHAMADOS UR-

�o Cr�'e;7��g����os otes na praia o om A l'lgo., re-

840100 {(SOL 8R 181LI180
! l'o��;�·r�!snõmbeirca 1.1111

.......0-
C

. - JI . ) . 8�rvi<;o Lu� (Recl:..ala··

Quatro lotes no centro da cidade. Preço ._......... Florianópolis - Haja' - Joinvll1e � Curitiba ,P01�:tl úi�I�' 'C�;�i's�'�;� t���
Cr$ 550.000,00"

Polícia (Gab. Dele�lido).. lI.ill.f

A....·
12 O

COí\IPANtrIAS Dli

genCla:
nua e�do:ro esquina ..

da �l'"RANSPOR'US
Rua Tenente Silveira AEREO

-:::"'�-.
I

: --:--::::::--:::--=--::::"'4�.:::.�;_ 'I:�f;;!��; ;��; �:�i�: �: �: � �::
f>

Lóide Alállil. ..; •..•... ,.

I
Real .., .•.•....'_ ,

Scandinavag . �. • � � ..... & •

HOTÉIS '

-1 ..u'J .•...• _ ••• � � .

.M&gestic ' , .. , .

i'itHropol , .. ,." ...•

La Ports .. , .... , .... ,.'

!:seique _ � ...•.....•...•

Central , '.' .

�Rtrela .. �. '.�""".'."

IIdeal
., .. , ..... , ••....•..

8STREITO " ,

,

". �_ _-_.---__------------------;:�-----.----�____ Oisqutt .,., .. :: .

�dl���R �OFISSIONA�I�R�-�-T�-I�-�-m-O-'D�E-�-�-M-O�.'D-.• -t.��-V-id-a-l-'-D-U-fr-a�f."h�." l' r MÉDICO • CANTIÇAO ESP
Y

ICom prátical no Hoapltt.l 8i.. - "M É D I C O f' _

ECIALlSTA EM DOENÇAS DE' CRIANÇAS
ORA. WWLAB.�TSSY�.ILAVA ',' DR·;;T�._OOBATO SR. WALMOR ZOIlER �'rancillco de_ASiII e 11.11 "':ar.t8 "C(JRS<?S !lE �S�ECIALIZAÇAO-'NO RIO DE JANEIRO

-.V .U.llU. GARCIA Cu"!. �o Rio de Jauillrli CLÍNICA DE CRIANÇAS ,PEDIA'lRIA N.I!.O-NATAL - DISTÚRBIOS DO RIIClUI-
I Doença. do IplIréiho le'1II1niól'lo DI.lo.... pel. l'.euI.a�. Na- Clél:J'i;io����A' I

ADULTOS NASCIDO_ - ASSISTItNCIA 'fF:ONICA llSl'l<;c'tALIZADA AOS
'l'UBi!lRCULOS.iIl eloa.1 d.- Medici.. ia (l.ly.:;,- ContultÓl'io: Rua Vítor '"'.'1-,' Doenças interna.s ,fREM,ATUROS - TRATAMENTO r iNAPE'l'ENCIA INFAN'l'IL

R.J.DIOGRAb'lÁ li RA.J110SCOPlA .Idade do 8r..lI- reles 2;' TI" '75
...

. (FALTA DI!: APE'fI'l'E) - ,('RATAM�NTO DA lIlNtJRl!:SlI .

NO·
DOS PULMOBS Ex-Iaterno por concar.o II!> MI-

.

H
'

, ':, e.:::6 • CORAÇAQ- FIGADO _. TURNA
.

EM CRIANÇAS 11 ADOLESC:Il:N'l'ES - DIS'l'u'P.BIOS
Clrar!:l. do Torax ternldade-E.cola s orafr1?s: Segundai,. �u...l't.. • HINS _ INTESTINOS PSICOLoGICOS DA INFANCIA - ':iNFi::àMIDADIilS DA IN�'.L�-

Pormado pela Faculdade Nad.- (SerYlco d P f O U.vI ....' e.xta elr8l'
- _, CIA D,E MANEJ,RA GIlRAL

.
.

(lal de Medicina; Tlalolorlilltll.· .:iI'U!: 'Uma> .:>.
Das. 1_6 �8� 18 �or."._ Tratamento moderno da

OI I
- CONSUL'l'óRIO' - FELIPB SCHIIIDT. 18.

Thlloellllrli"ilo do Hoa»Usl l'f.. Ex-iate,rno 40. Serviço de Clrltr- ..Res1�encla: .. RIl:" l'c:IíPII Sc.ll- SU�IUS CONSULTA,S - .DAS 2 AS.6 HORAS.
rh JlaL)II rIa ci. Hoaplbl"L Á. P. II. l' C. nJld·t, ,,:3,) - llo andar, ftpi. 1 _

Consultório'� Rua Vict6r .cONSULTAS C.' HORA MARCAD&: I'ON1I 111111
.

CUrlO de eapeelaUlacl. .el.
. do lUo de Jaulro

• Te!. 8.011", ..... I RESlpÉi�CIA - 'rENENTE SILVIilIRA, "110 (J'ONlI 111I)
S. N. T. Ex-Iater.. II .x-UDI.. Moéd!co 40. Ho.pjtal •• D:R::-iÚl:NRIQU·;;--P··-RI·.•"'C--O- Meirel1es, 22. HEz,;DE CHAMAlJOS A IroMIGtLIO ..

tellt. ie Ctnr.... i. Pr.f C.. Caridade - ... '" HORA}aO' I ... ,'. ,

-

---'

, Gulmna.. (atCl�.· DOENÇAS DI SIINHOJtA" PAUA1SO' ,I DR: ANTONIO BATrS'U

I --DR�CLARNÕ n,
__o

Con.: F.Upe Sellml.'. Ii _ .

PARTOS -.:-_ OP�RACO.S �ilt":.ICü
'

Das 13 às 16 bol"a.�.. JUNIOR
-

Fone 1801 Ca.lI: Rua Joao
.

Pinto n, Iii, Operações _. noençu de �e- Telefone: Consultório _
GALLETTI

At.nda ,m Ilora marc.... dlu 16,00 �. 18,00 h("'�I,1 ntoo"!!..íI .,_ Clíniea 'c:� A;J"lt�,. 3.415
CLINICA �8PE<;IAI.IUU� UI. - ADVOG}.DO _

Ru.: - .u. )iii,nl luulof. Pela manha. _!Itand. UIÀ- Curso de _ Eipeéi&liução D'" '�, .,� I, LRIAJ..ÇAf!
.

Ru� :Vitor 'vei:r"le •. flO.

BO - Fone: !11ft rillmentB uo J:I.olpl ta I d. Hospital dOI &1I:tVhlpr.1 140 Á.. RSldt:ncla: Rua JOSé do-,
COluultu dlll II Ã. 11 bOI... lONJ5I: í:.6l1 - lt'iurlanój;lo;:'

_� �;:.;......:.__.�._ ,Caridade. d V I P
Rea ii 0"111 .. "aar. lI!lru.Lll.1l0.

• ..

DR, YLMAR CORRIA íteaidêncil1:
ta o. ' a e ereira 158 - Praia I"

Rua: General BI·t'.·.nM,u�t
(Sp.rviço do PrClt.•ariallo ••

I
da Saudalle - Coq el'ro

cr.rz,;rCA Ml.iDfOA '

11l1.'
• • w. n. Andrade) I

• - U s.

Ilor•• - Pra. CONSULTAS dl1J- 10 -. 13 ko- Conaultu -. Pela Dl.nU 110:' '.

' ,

ta..
'1'ele10ne: 2.1193. .Ho,spitaLde. CuiJad., I DR. MARIO WEN�

'1" •••• 'Trolll- ���r&"�,,:- - Pone I·m
DR. NEWTÓN-- te An:a��:I���r�!'o ih�DiI:nN�::; CL NICA DHÉAUSEN '.

�.

- ADVOGADO - Elleritó.ri!D:oI?e��?nCil!.1
DR.. JOSÉ TAVAF..J:S D'ÀVILA Machado 17 :Jlquit'.fI 11$ ,!,tra- I h .�g"DICA D. ADULTOS i ,Baa Po,taI 160 - Itaja! Av. Hercilio _Lu::, III

,
-

ú' dentes Tel 2766 1.Ill CRIANÇAS .

Santa Catarina. Tele!ona: U46.

DR. JULIO som IRACEMh... CIR RGIA Gnt.L
I R'-:

.

.
Consultório - Rua Joio PiD- ---�--.;__------_:_:_�_:_-=.:....:.:_-----

VIEIRA MOLE'R'flAS NIIRVOSA8 .I D�enfll" deE�t).nhora. - PrQtcte- Cou�r���n�: - lU

pn�;4ent'l' to. 10 - Tel. M. 769. D L D'. IifEN1'AIS -- CLINICÁ G.lUiAL ojl' a -

. etrlcldad� MUlea
.

CL Cansultas:, Du ( à. • llor3s. r aura a'uraKJ:EllCn . Dr Stll'Viço Nacional il.. Do.n- ConsultÓriO: Rua Vltil]' ••1- .
lNICA Residência; Rua ••t.",. Ja'. •

,

:lSPIi:CIALIS'rA. lnl OLHOS,
�u Men�ai.. "elel [lo %8 - ''{'ele/one: 11107, '

• �e '.' .. nior, (6. Tel. 2 BU. .

OUVIDOM, NARIZ • GA�G-:,N�'A,
.

Chefe' do Ambuhü ú·' 8:i�i;.
. Consultu: Da. li lloral am

OLHOS - OU, IDOS, 1'lA.U� . .,..:._
.

..
Cl�nica Geral

TRATAlI:lNTO • oPJ.rl�Q,'. 3 ne Mental Idlant':.. .

11 GARéA-.lIl1'.A. I DR. NEY PERRONE I EspeClahsta em moléstias de Senhor.as e vias uriná-
Illfra-Varlllel.o - N.bIiUlI.çI. - p" d II "� ReSHlcncI8' Fone a nl DO l '

Ult...·So...
'

col;�1:1��:t'Anao <l�'Plta. -

Rua: BI��enau �. 71. DR� GUER�EIRO DA FO-NSJ:CA MUND I'
rias.

(Tratalõl••t. 4a al•••U. fiG.
Convulsoterapia peio 3Lltro- .D"OENÇAS D? A!,'ARlifLHO pI. Cbefe do �erviço "d., OTORI- Formadu rl�. F.ftCDlda�. Naci" Cura �::1diçal das infecções ag-udjiS e cronicas. ;'0.0

An ..lo-rett.llo�!:�t��. aaceita ii.! chl.�q�� 18 clltrdia!,?1. ��n:!i.!1 :��·l ��)\llrig B �kg���� �fL::= I ���8�� H:Slli.�ktê/��r·��l��� l.1aol dll �"e��cIB��8i�nlVtnidad. 1 aparelho genito-urinário em "lmbos os sexos.

O 1 Mod
- ,p •. .nA arlO tiIIi ..IIl. "'�lc",,,,r., .•,., ,- T HOS MA-S "'OD"'T'NOS P ... .

. �

D d Ih D'
.

.

eu WI - er... f ..a.liiI '" i CO�SULTAS: '"'erc:u •.'l.\,\l"
,(,[A.DERMATOLOGIA II ChI-·�, ,l oU

""." •
A.u..4.: RlO·DJI

J<".NJI.
mo·

I oenças. o

3par.t.
o 1ge.$!:lVO e do IIlli1t�ro.o!l .arv(!SIl�,

II. Ot.. ll&hl'6laYiIl..el., {tale. tu (!III 16 'iII; Ui 11;.,,;.,.. 11,:" I NICA G.II!RA'L 'I RA r�MENT(\ �a•. DO)ilNNOÁS, Apel'relçOenlente. na "C... d.., Hori.rio! 101�> á -12 21A á 5
•• Jlauã.)

. i manb") '"'R JULIO 'PArrpI1
,da ESflECIA1,IDhDJI

. q&I]�'� São litíiU.I" .

"

" �,
- I�' e ,2 .s. ._

,.

Bodrlo da.,. �a la ...ua 81 kua Anita Gàrib".lil'I.' �"QIl.__
"'.. v. -z I Consultai '-. palia IUlIlIJ' 110 PI· .. l, i'ernando Paulino. ConSullui'lo: R. 11�dente8, 12 -- l° Andar -- .i:f01l8:

da� 1fI à•.18 .II�... . _: de Gener .. 1 Uittincoilrt,' '.

'FILHO
I
HOSP,ITAL. Interno pOI a �'lOi. do S.rnço �246 -

Con�ul�rl(). }lua Visc;r 1,*, üi;SlDRNCllu! .l;iil 1)0: tln, I E,x Interno da IW· tlllé,'ClIlr1& A.1 ARD�,:-_ daM • ai' .,- I �" Clrlir�Ia R
r.l•• III )'on. iá7'� ',};)II Tel:.!�OI .'

I"
ServICO de &,utro-enterohli'it no GO'N_�UL TO IUO .. Prof .. Pedrt; d� .oura esidencia: R. Lacel'da Coutin ho,

,i... - ku 8&0 �or,. I' -

__ � .. , --:-,...
__.. ,_. _ .. __ d!l Santa Casa do Rio de JIID81.ro I C,ON�!'L'I'O!UO -:lu .<3>1 ElItlill'io .pc,r 1 ana Da ·'il.ter- QO Espanha) - Fone: 3248.

'ODl un. DR. AR.J\>lANDO VAL:Ji.- (Prbt. W. lhrardinelli). IILH�(?S nO l! I lI11hd" - lII��ola" .

'

DR. SA1UfU'DL FONS""CA RIO DE ASSI'"' Curso de uelualoltia (.Prof., _R.t;;"IDENClA . FeUpe SeR-, Prof. OtáVIO ROllrlll'uea Li:J'a ..._
I II.rutr����

IYI ... ::; 'Austregesilo). mldt nO li3 'I'sl. 21(Í1í ,
Interno \lor ! _no do p, nto

���

CIRUaGLl.O-DENTlSTA 'Doa ServIço. ie' Clbúe. Wa.tll Ex interno do H(),víta� m.t.r- ---
' :::'ocorro

Clinica - Cirurli"ia - P'totau da A..latêncla a(uuJclpal •• l1li- nidade V. Amaral. DR ANTON'tO MONIZ OPERAÇ(lES
Dentária lIital de. Culdad..

. ,I DOENÇAS INTI:IlNA.I
. �

CLINICA DIiI ADULT �

aaloa X • lafr.·Vor....lkll Cl.íNICA .ÉD1CA D. C:I.U.N· Coração. Elltõma.o, l'Ílta.tlllo DE ARAGAO -

DOEN�;AS DlI .:;iilNí�OR.\S
CODlultórlo •.

ll••14heill: :&G.C I' ÇA.B • ADDL'ros -

I'
II I: lido e vi.. bUíuu, IUlII, GU� CIRURGlA 'l'RillJMA'1'OLJGIA. CONSUL1'AS:::-"0 lio.pltlll 6.

'.ruando ••cliac!o I.

I
_' .+.1.1'11'1. _ nos • útero. .

\ Ortopedl.. Caridlld.. di.riam.nt. du 1:1 f..
'r.ldon.: 1116 , ÇonaultóMo: Bua Nllu.a .a- Cr,lI.ultlorlo· VI"', .,,11-.1•• I Consu Itório: João Pinto; U. 10 ..

'CQ.Dlultai: da. e,DO i. 11.'0 :chiLdo, 'I _ Con••lt.. i•• 11 '1 'u.
•

"
.

'1
DilI 16 às 17 dianam.nt". 2& 3& 4& das '14 às 16 horas.

• daa a,oo ii 111 -.aora. '118 'h�rII' '

. I Da. 16 às 18 Ror... Menos II:>. Sábadcl no Consultório à Rua João Pinto
Exclulivarnen_t. com Ilor. mar·' R...dência: Rua Jlar.cRill {lul- ne8�dência:. Rea Bi\c.hl .... 10. "Rea: Boeaiuva Ui. nr. 16 (1° lI[ldar).

...... Iherm,;, , -- 1'0"': 171. IFone: UI8.. FO[l8: - :.714. RESIDENCLA: - R' a 'Cuarb
"

/"

Shutel, 129 - i'lori�Ilópoli�.
._-_._._- ._---._------------.__

._._-_ ..

A Casa n. 12 na Rua dos Ilhéus (antiga Visconde
Ouro Preto).

A Casa n. 13 na Rua Silveira de Souza
As Casas nOg, 1 e 3 na Rua Sete de Setembro'

::��� Uma casa de estuque na rua Servidão Moritz, (Morro)
1.1.7 com o terreno 6 x 14, preç.o Cr$ 18,000,00
8.321 Uma casa de material com o terreno 10 x 30 no inicio

�·.�t� da estrada do Pantanal (lado da Trindade), preço Cr$...
U71 I' 40.000,00UU A tratar com o Sr. Doralécio Soares ou o Sr. Sílvio
iii ISonilini

Florianópolis, Quarta Feira, 10 de Agosto de 19552

A IMOBllIARIA "MIGUEL DAUX" ESTADO

INICIANDO AS SUAS 'VENDAS OFERECE
VENDE

Uma casa ampla, canstruida em um - terreno

20x19,50, localizada no cen tro da cidade, sendo parte
nanciada, entregando-se a casa desocupada. Preço
Cr$ 809.000,ao. Negócio urgente, ,

-0-

Duas casas, localizadas em um terreno de 9x53, sito

n� Est��e!to, j)end� uma de alvenaria e ?utra de madeira.

PI eço A:$ 300.00 ,00. ,

.
.

-0-

Duas casas situadas em um terreiio di! 10x6fi, sito

no Esti eito, sendo uma de madeira' e outra de 'material.
Preço Cr$ 220.000,00.

Estado do Pa-
-0-

Quatro lotes na cidade de Londrina:
r�má. ,Preco Cr$ 180.000,00.

-

" .

--0-

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

18ANCO�[�ITO P.OP.ULARI'� AGRIGOlA ,,' I I
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U �-'d-·'VI.O, U .

f'LORlANOPOLIS - 5rÓ.,e�lê.rlnó,
.

-0-

Uma casa situada na Pra ia do Bom Abrigo. e um lo
te anexo, eom onibus na porta. Preço Cr$ 150.000,00.
Vende-se a casa ou o terreno em separado.

-0-

Duas casas de materia 1. situa�as no _Morro do Ge
raldo, tendo cada casa seis peças. Preço das duas
rl'S; 150.000,00, Facilita-se pagamento.

,
..

PR. ANTONIO DIB
MUSSI

- M'tDICOS -

CIRURGIA- JLíNICÁ
G1IRAL-PARToa

311rvillo completo I ••peelàH
�..do da. DO:JNOAB mi aliNHO·
RAS, eou•.modtrl).o� mit-adcI ••
diagnóiitico. e trataruento. /

SULPOSCOPIA - BISTJlRO -

SALPINGOGRAFIA - '11:11':'-'.' 0-
LISIO BASAL

... Itad16t��II)il" lIer ..... e.I'�"
tl�trocQalel1laç'o - !latoa mUi
Violeta e Ilifl. VerrueÜL..

·

CUilnltôrto: Rua Trajano, D. 1,
1° andllr - liIdlffcio do .oui'pio.
llor"rio: Du � •• li Ilor.a -

Dr. )laSBI.
Du 11 àl� 111'
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FARMACIA DE PLANTA0'
./

Mês de Agôsto
,/

'Raios X
4p&feluól.ge:m ,wOdetlllil � ,c<m)"pltta.

,

rã"d1níbt'!;;\l.
�d.diflgrãna!; e u,dli}scOpl:i:I.
l"lilmri""" e coração (torã�),

, -":stUnlligo ._ i� testinos e ti�'�à{l (COlê<'lstú/(fl< .(t.!ll.
Rins e be:dga, (Pie!oguafia).
Ctero e anexos: nístcrlh�ilipingogra fia. cot.�' ilisu:i'la

ção das trompas para dia�nôo;;tico da esterU;>iÍ'!.de.

Radiografia,. de ossos· em gerai.
�ledidas e.li a.as uos diaruetros dli bacia. �llirlt' or.iel1tl!!.

ção dO parto (Rádio .. pehilllêtTlaL
D1al'lumente na Materwdade tir. Cll.clOé t.)(irr!la .

VENDE·SE AS SEGUINTES PROPRIEDADES

ADVOGADOS
DR. JOSI!: MEDEIROS

. VIEIRA

. DR. ANTONIO GOMES n�
ALMlilIDA

18·- (Chácara

Reslau ranle Hapoli
RUA Marech&l Deodoro N.
Em LalJell. no sul 40 Braail, o melhor I
Deilconto f.:.�peclal para O! senhore� Tis.jlUlU:.II,
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._ .. __.,-----,-------�----------

'Làvando com Sabão

�irgem Es�ecialida"de
da Claa. \VIIIIL IIDO_IBI1L-Jololllle. (1Plfea ·regls·trada).

,

economiza-se fe..,po�
e' di_'beiro
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Diario da ;Uma 'vi'rine que es'á
\,--

Você sabia que
Mefropole I causando assombro

Assombro é bem o termo adequado para dizer cio ereí

co que estão causando os preços de uma vitrine de malhas
apresentJ,da pela "A MODELAR",

Já sabíamos que êsse estabelecímento, em vésperas de'

sua definitiva mudança pará o novo pnedío da Rua Tra

jano n. 7, estava firmemente resolvido a diminuir o seu

atual estoque, notadamente ele artigos de in verno, Haj 01.

visto- o fato de estar vendando ótimos casacos de pele [1

Cr$ 1840,00 e tailleurs de Impecável eleganeía a Cr$ 635,00.
Todavia, os preços baixos das malhas excedem em

muito fi. qualquer expetatíva. Os exemplares mais beloa,
mais originais e das mais conceituadas" marcas, foram
drasticamente remarcados! Vale realmente' a pena teste
munhal' 'o fáto; assim como vale a pena aproveitar êSSi1
estupenda oportunidade para se adquirir um' artigo, que,
mais do que qualquer outro, faz parte da Indumentaria
consulta ó bom gosto e as necessidades de bem vestir,

.

o ESTADO

'Sociais •••

CINEMA E PREÇOS

Alvarus de Oliveira

REGRESSO Assuntos há que de quan
do em quando volvemos a a

bordar. E' que 'embora se te
nha vontade e nos esforce-DlONISIO VILARINHO

mos por isso, não consegui-
no entanto...

mos levar luz ao espírito dos
dirigentes a quem cabe a

responsabilidade de procu
rar solução para determina-
dos problemas. ,

Ao passarmos por .cínema
do bairro notamos filas e

normes.-para verem um fil
me reprise e nacional. E en-

tão dando tratos à bola, ••••••••·.e••••••••••••••••••iII•••••••••••••••
lembramo-nos do caso dos

preços dos eínemas, Não se
I

sabe porque a COFAP dei
xan do ,o contrôle sõbre qua-

'1 se tudo, não ,lal'gt!. o preço
.

do cinema, corno se fôsse
.

. I isso primeira necessidade. ..
, .,'

'

• • I As passagens dos ônibus e 1 � em 1630, os holandeses, com grande fôrça, atacam
rio esposa do sr. Aldímír dos bondes 'subiram, os' 10- e tornam a trincheira que Luiz Barba lho estava construin-
Osório. i tacões e taxis tamb'ém. O do no Buraco de Santiago, a margem direita do Beberíbe.

_.!., sra. Maria· Madalena feijão, o arroz e a carne, ba- Foram logo expulsos dessa posição pelos bravos de Matias
Piazza, esposa do sr. Mario

,se da alimentação do brasí- de Albuquerque;
_ Pedro Goulart, funcio- Píazza. 'leiro, já estão por preço al- -,- em 1-632, faleceu o ex-governador do Rio de Janeiro

nárío da's "Casas Pernambu- - sr, Ubiratan Reis e su- tíssimo. E' o resto nemé bom c tenente-generaldos reais exércitos, Martim de Sá;
canas", va. falar ... Por que o cinema - em 1793, os federados de Marselha entraram em P'1-

:- srta. Carmem Nancy Vi- - sra, Filomena G'ionffi, continüa a causar tantas ris, cantando "Chant de guerre de l'armée C!U Rhin", que

leia, filha do sr. Haroldo Vi- esposa do sr. Domingos Giof ..

preocupações aos dirigen- rícou conhecida .como "A Marselheza";
,

,leia' e de sua exma sra.
.

d. ii, comerciante no Estreito, tes? Só cremos que seja 'de-
- em 1823, nasceu em Caxias, Maranhão, o grande

C,lI'men Lentz Vilela, - o jovem Arí Francisco vida ao que possa impres- poeta Antônio Gonçalves Dia s:
r-:

�
,

" ..Borgonovo, filho do sr. Jo- ionar ao público. Demago- - em 1837, no Ceará, nasceu Antônio Tiburcio Ferrei-
,

_ sra, Eva· Gomes Nativi- sé Borgonovo e de sua exma ria, ra de Souza, General do Exército, herói ele ltiroró, que veiu

dade,' esposa do sr. Danton sra. d, Josefina Borgonovo E' absurdo que não haja I a falecer em 28 àe março de- 1885;
Natividade. - sr. Emanuel Florentino 'lassificação das saras de I -:-

em '1894, ?o cOrí1ba:e de Carovi, faleceu o célebre
_ sr,' Pedro Gonçalves Machado, exibições: Paga-se por ciné- caudilho Gumercindo Saraiva; .

Bruno, -:- Vva. Eracltdes Leal de ma de segunda sem refrige- J -em 1917; faleceu em pelrópplis, o senhor Miguel Le-
_ sr, Laura' Otavio Cúrcio. Medeiros, ração, sem confôrto .de pol-" mos, uma dás- destacadas figuras do culto ao positivismo
_ srta, Aleída Ferrari. __:;_ sr, Oswaldo Bohn. .ronas, sem caimento no pi- no Brasil;
_ 'lva, Palmira Ferreira - sr, Antônio Evangel!sta. to, sem aparelhos perfeitos,

- em 1943, o então general ele divisão João Batista
da Silvia, - sr. Cláudio De Vicenzi. gúal aos de primeira cate- Marca renhas ele Moraes responde a'o general Eurico Gas-
_ o.�jovem Zaneni Souto - sra, Antônio Evangelis- goda onde o confôrto com- par Dutra, ministro ela Guerra, aceitando o convite que

Fi,gtleira, ta, do alto comércio local r »ensa o preço mais caro. E" recebera no dia anterior pata comandar a Fôrça Expedi-
� sra. Aclalziza Sales Oso- pessoa muito relacíonada, ioa política? Não, de jeito' cionária Brasileira, em operações de guerra na Europa,

lgum. Para ver um filme
io lançamento os que não
iuderam pagar preço mais
'Ito, esperarão chegar o ci- �.,�fIj����.,..�A�,.1Q,....�8...�_·...qliA·.....".._·�,.-�..

�..a·/iiij·�"a.....""_-"..._m..,"�-w>

'lema ao alcance de sua bol- ,

.

, .., ,

S' '1" d
- Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de

$a.

t
ena tPOsdsIvle exrgrr e

'preencher o coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redação,.

EL O res au ran e e uxo o mes- IiSR.' SIDó��IO JACINTHO DE SR. OTAVIANO BOT H, . d t
a im de completn rmos quanto antes, o nosso Cadastro

, OLIVEIRA DOS SANTOS ·no
. p�eço e um sem ca e- Soc ial.

soria i -'I.

Ainda existe uma outra
' orne

1Olução estabele' cei'
Rua

_ para :vrãe'
preços um pouco mais altós� Pai
A exig.êncül- de "shows" co

'TIO 3i-'maiori'a dos cinemas

'1nçadores têm nos Estados
Unidõs, e aqui mesmo já ti ..

-emas em outros tempos,
-sso pOSSibilitaria· trabalho
1 múito artista de rádio e de
'.eatro e .se'lecionaria às_ cu.
las de diversões.
O problema dos pre'ços do

'inema só não é_resolvido
lOrque as autoridades não
�êm a mínima boa vontade
,m fazê"lo, Solução existe e

'ógica e prática ê humana e

latural.

Volbste?,. E' tarde, mas ... entre

Já não encontl'arás' do mesmo jeito
aquele amor que escarneceste tanto'

por outro amor dos sonhos -teus eleito.

o tempo, a doi' e o corrosivo efeito
'da saudade das maguas e do pranto,
fizeram da alameda do meu peito

•

um fúnebre e tristonho campo santo.
./'

Quando partiste, bela, há 'tantos anos,

nunca pensei que havias de voltar
assim cheia de mágua e desenganos .. ·.-

.

NO,HOJ E P A S S A.D.O
10 DE AGOSTO o CORPO fil/MANO

I,FL/NCIONA MELI/OR
;1 COM UMA TEMPERA
� ru.!<A 11MBleNTE DE
�. ,,20 !l, ,'

__-=

�••••••••••D•••••8.e•••••#•••àa.��••••�.3ee.

> ,

Regressaste, contudo, ao ninho agreste ...
E eu já não tenho mais para te dar,
senão os desenganos que me deste ...

A data de hoje recorda-nos que:

ANIVERSARIOS:
I

LIRA ,TENIS CLUBE
FAZEM ANOS, HOJE:

PROGRAMA DE FESTAS PARA O MÊS DE AGOSTO
Dia 13 SABADO - GRA�DIOSA SOIRÉE EM HO

MENAGEM AO 83° ANIVERSARIO DO VETERANO CLU-
3E 12 DE AGOSTO. SAÓ CO:-"VIDADOS OS socros DO
.JOZE E DO LIRA.

Dia 20 - SABADO- TARDE DANÇANTE INFANTO,·
JUVENIL

Dia 28 - DOlVIINGO- ":COITE Dj� COUNA" AS
HORAS
••••••••••••••••�.�.a�••••••••••�....o.o••••

Partícípaçao
João JO:3é Ramos Schaefel' e Sra. Participam aos pa

.entes e pesscas de suas relaçôes, o nnseímento de sua

�'ilha SILVANA AlJGUS.l'A _

.

Florianópolis, 7. de agôstc, de 1955,

21

. Clube ·15 de Oulubru
ANDRÉ NILO TADASCO•• ;o;CiJjJO;i&líi••••iI•••••••••jt••••••••••••�•••••�. (RUA ALVARO DE CARVALHO, 12)

PROGRAMA PARA O MihS DE' AGÔSTO;
DIA 13 (SABADO) - SOIRÉE, COM INÍCIO

HORASPartlclpaçáe. .

AS 22

" .

DIA 21 (DOMINGO) - ,COQUETEL' COM INICIO,
�s g. HORi'I.S,

" .

...-

DIA 27 (SABADO) - SOIRÉE. OCAStÃO EM QUE
3ERÃO APHE8ENTADAS AS CANDIDATAS AO TITULO
�HSS "15 DE OÍJTUBHO'! - Início ás 22 Horas,

:e:

D. ALTAIR DA ROSA
BO'l'ELHO

_; " ,
_. - ..:e:

U. MARIA HELENA PALI\
. DINO UE OLIVEIRA

•••••••••• o o o. o o. o •• o. o •• o o o o. o 0 •••••••••••••••

t AlradecimeJltt- e Missa
,

. DR. HYITÓLt',l'O ""PEREIRA: :" -
'

A famílIa de Dr. Hyppólito Pereira convida seus pa-

I
:entes e' anig03 pal'J. assist'frem à mis a de 1° ano do seu

)assame�to, que será celebrada ás 7 horas, do dia 13 de
'

19ostO, sabado, na Catedral Metropolitana,
. Pede orações e antecipadamente agradecem.

••••••••••• o 0 ••••••••••••••• o 0'0 o •• o •••• 0 ••••• o

participam aos parentes (

nessâas �amigas' o ,contrato
:le casamento de sua filh:-

3RTA. SOLANGE BOTEUIO

partici}lam aos parentes e

llêlssõas amigas o cOlltrato
de casamento de seu 'filho
SR. SIDóNIO JACI�TIIO

••• 0 •••••• o 0 •••••• 0 •••••••••••••••••••••••• o •••

Data 'nascíme.n-tG ••....

r,.:
o· 0-."" 0_0.0 O 0.0 ••••••• "' .

Estado civil , , , ' , ,., , .

Emprego ou Cargo ' . , , . : , .. , .. , , .. , .. , , , , , , ,

Cargo do Pai (mãe) ., '-' .. , .. " . , .' , , , .DE OLIVEIRA FILHO; com, a
Srta. Solange Botelho.
Niteroi, '1 -8-9'55

SOLANGE

com o Sr. Sidônio Jacinthl
'(le Olive.ira Filho,

Fpolis., 7 -8-955
:e: SIDONIO ,

Prolar S. P.
noivos

BARMAU PEDIU FALENCIA
RIO, 8 (V. A.) - Narra um

::lespacho de'Belo Horizonte,
'livulgado pela imprensa ca-

loca: O comerciante José
.,-lves Morct'i'a pediu su:-i.

JTópria falencia, "para me

lhor 'a'cautelar os interessa3
,le meus cl'eel'Ores". . Alegou
.'lue, em consequencia de

dific.uÍdades

•••eli ., ·····'··_�·····
Sociedade· cJ.e grande proje-

Tenho a grata satisfação de' comunicar, em nome da ção e111 Curitiba, possuindo
PROLAR S, l.... que, a pútir desta data, possuimos, nesta todas as instalações,_ (ampla
;apital, uma Agéncia, sita a Praça Quinze de Novembro asinha, bar e salão de refei

'L. 2:1, CAg-éncia Glória), que está apta. a prestar toda' e 'ÕêS, ricamente decoracla).
qualquer informa-ção, bem "'como expedir títulos.

. Jl"ecisa ele um "Barrriau"

Esperamos que em Florianópolis possamos obter o ;ompetehte. 0'3 inter'essaclos
nesmo_ êxilo q.J,Je, de longa data, temos- obtido em Laguna,' level'ão apresentar proposta�
rubarao, Criciuma, Orleães, Capivarí, Imhituba e todo o endereçadas à Caixa Postal,
Sul do Estado. 56, cm Curitiba,

·MONUMENTO ÀJ AN,ITA GARIBAlDI
CONTERRÂNEO
De teu modesto auxílio depeRde o êx-ito da cam·

panha Pró·1Honumento à Anita Garibaldi :....... "A He·

roín: dos dois mundos",
"

.

,0',.' "ousta'R,tlno,Envie seu donativo para V

,

Caixa Postal 136 - Florianópolis, SC.. Dlma,Ios-
41: ••••..••••• Para sua felicidade, um lar!

P!lnt seu Jai:, um título da PROLAR!
Florianópolis, 5 de agôsto de 1955.
,(a.) Viúva Juleda Guedes Ulysséa

Inspetor no Sul do Estado

..

tempo «o� Eslado)�
MÉDICO CIRURGIÃO
Doenças de SeJ;lhoras

Partos ..- Operações - Vjas
Urinárias

Curso" de aperfeiçoamento
e long·â prática llQS I1osllit:üs

de Buenos Ail'es

CONSULTO'RIO: Rua Fe-

Passa
POR ORILDO

Preceito do Dia I WAS:!�!����u.. P.;
INDICADOR DE SAÚDE '- A Força Aérea dos Esta
O· individuo adulto deve dos Unid.os comunicou hoje

Jesar tantos quilos quantos que os onze aviadores qu,,'18
�entim,�tl'os tenha àcima de foram libertados pela Chin:o,
um metro de altul'a,toleràn, .

comunista serão transporta,

ETELVÍNO NO TRI- do-se uma variação até 10%. 'dos diretamente de avião P.

À altura de 1,60 m, por Base Aérea de Ciark nas Fi

BUNAL1lE CONTAS exemplo, deve corresponder: Upinas. Ali, após ex�me me

:RIO, 8 (V. A.) - O presi- o 13ê�so ele 54 quilos, no mini- I
dica e o cumprimento dr

lente da República enviou mo, ou de 66, no máximo. I certos reqUIsitos administra
nensag'em ao Senado ineli.. Tanto ,o excesso quanto a de- I tivos, embal'c'arão' para· o:

�ando o nome de Etelvino ficiência de pêso revelam al"'_ Estados Unidos, tambem pOi'
.,jns ele Albuque.rque par!1 teração da: saúde, via aerejl.
;Víinistro do Tribunal de Con-

-

Já foram 'feitos planos pa--
'cas da União, em virtude da Verifique, ao menos uma ra q'ue os aviadores possam
�posentadori'a elo sr, Mario vez 1101' mês, a ·relação en- 'rever seus parentes maL
Bitencourt ·Sampaio,: tl'e seu llêso e altura. 'As- prOl'imos logo ao chegarem i,

sim terá llln bom indice de costa oc·idental dos Estados
sua saúde. - SNES. Unidos.-

- ( 28 ) -

CHARADAS CASAIS ipe Schmidt, nr.,18 (sobra'
l�). - FONE 3512.
HORA'RIO: das 15 ás

lar.

a) "I�studando", .,,�prederemos a '''his·tória''.

b)
-

O "alimento" tem feitio de "esfera".

CHARADA AUXILIAR

2

2 COFRE
ABANDONADO

RIO, 8 (V, A.) - Na ma

nhã de ante-ontem foi e,p
contrado numa pista auxl ..

liar elo aeroporto de Congo·
:lhas, São Paulo, um coft'e

forte, com evielentes sinais
de tentativa de arr0It1ba
mento, O estranho achado
foi ,encaminhado ao Depur-'
tamento de Investigaçõ{1,'; ,

que inicià rú imediatas d�li
g'encias a fim ele apurar
�luem pertence,

'10ras.

GA mais � mais 'LA Igual Escudela grande.
CA mais - mais DO Sem motim,

MA mais -' ,mais. NA Iguãl �statueta representando
-N'Ossa Senhora.

QUEBRE A CABEÇA,,,
.

Descubra aS serrras do norte do paIS, e coto as• .l�tras
restantes voéê descobrirá 'uma serra na fronteira da Vene

zuela e Colômbia:
UCEURUPA, RUILA, MIMERIA,
Soluções no próximo número.,
Solucão do Passatempo anterior (27):
CHARADAS CASAIS Igual a) doma - domo; b) got.a- RECORDE DE

JEJUMgoto.
ENIGMA: Coliseu; boleima; fanhoso; graduar; imo":

tum; Jilrista;-mag·nata.
Orildadas Igual Vitória (Carmo, Pirai, Magé),
EnvíeÍn suas colaborações para Orildo,

AVENTURAS DO ZE-MUTRETA. .
.

'r

RIO, 8 (V. A.) � Se conti-

nuar resistindo como até a-

gQra, Silki, o faquir gaúcho,
encerrado numa urna de vi

dro, será amanhã, às 18 110-

ras e 30 considerada cam -

,
peão mundial de prova3 des

ta. natureza. Silki, amafih:':
mesmo será internado numG

casa de saúde para receber
transfusões de sangue, a fim

de fazer a' recuperação de

Claudio seu organismo, bastante de-

pauperado.

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

- Salão de 'Barbeiro
Vende-se o moderno, {Jem aparelhado e_ betn afre

guezado Salão de Btti'Qeiro ."Dó-RÉ-Mí", situado logo à
entrada da riJa Fernando Machado, - um dos preferidos
r;e.la nossa el.ite.

T,

'l'ra-tar no mesmo, com o seu PRoprietário
Alvim Barbo,>a (Zininho).

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Florianópolis, Quarta Feira, 10 de Agosto -de 1955 () ESTADO

,OS PRELlOS ENTRE P0STAL TELEGRAFICO E VENDAVAl·E IRIS X AUSTRIA,"P E L O CAMPE'ONATO AMAOORISTA�
,SERAO EfETUADOS HOJE Á NOITE, TRÀNSFÊ,RIQOS QUE FORAM DE SABADO.JOCAl: _ESTADia DA F. C. F. PREÇO
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FEDERACAO' ATLÉTICA CATARINENSE
,

-

� . Q�TALHES DO EN'CONTRO'- ,

IMBITUBA X TAMAN�DARE
17° ANIVERSARIO DEJUNDAÇAO

DO BOCAIUVANota Oficial n. 1.6-55
, '

. 10 de agõste de 1938. Ná palitados, por, todo o Estado.
, E O't't V I" rua que lhe empresta o no- Seu maior feito foi reg is-

ven il de Basqueteból a ter screveu: . O a eno me, surgia naquele belo dia, I trado em 1953, quando con-

'!ugal' na cidade, de Itajai. '

'

,

". graças aos esforços do eEl-
! quistou -o super-vice-cam-,

RESOLUÇõES DA DIRE- Voltou a ser goleado o qua- segundo do Caxias: Adi! foi ;pol'ti�ta Agapito , Veloso, o ':pe��at�. ?� 'c�dade. , Con,se-Ii'ORIA' - CONVITES -

iro do Tamandaré, �esta o melhor do barrdo., N�, Ta- �O�lllll,:a Esport� Club�, hO-1 gu�u varlOS. títulos ,d� ca�- .

iD - Registrar e aceitar cita pelo eSICOl'e de 5 x � na mand a r é sobressaíram-se je seguindo a oríentação de -' peao de aspirantes e juvenis
convite formulado pela Di- -íla de Henrique Lage, di- Iaíme, Jair. e Clá;ulio, tendo -elementos da nossa gloriosa e de" suas fileiras saíram
..etoria do Clube Doze de .nte do conjunto local \10 -ste obtido U3' honras ele Marinha de Guerra. elementos que formaram na

Agosto 'para que esta Fede- !l1bih�ba Atlético; em jogo .nelhor
i

homem em Call11)0. Nesses 17 anos, de exís- seleção' catarinense.
ração se faça representar na [ri Campeonato Pl'ofissi�na-:I A:J duns tituipes.e;rtiveram têncía, se bem que nãotenha Registrando o transcurso
r ssão, a ser realizada no :�,b da Capital. '!aHr-;m rormadaé: :': [evantado um Campeonato do 17° aniversário de funda- As _ 8' horas.

,

..óximo dia 4, às 20 horas, Na 'primeira fase da' luta IMBITUBA -. ,mo,;-'Pau�o de Profissionais, colabol'oú cão do Bocaíuva, levamos àc_ Robert RYAN _ Susan

.r séde social daquele clu-
narcou o Imbituba dois teu- B. Juarez; Gerson, kdll e Ze- ó Bocaiuva na formação da �ua diretoria, defensores e BALL _ Anthony QUINN

re, na qual serão 110mE\na- os, tendo nesses quarenta e mlnha.: Nery, OSCaI',,:" Pro- mocidade esportista" eons- simpatízaütes os, nossos
em:' ,

eados os conponen tes da cinco minutos resistido como ,'eSSOI', Chadéco e Lando.. tituindo-se num verdadeiro cumprlmentos, ensejando- CIDADE SÚBMERSA,
quipe do basqueteból juvec wmle o "Dane". Na rase 'TAMANDARE' 7" ,t).maul'Y, celeiro. de cracks, 'hoje es- lhes prcsperídades.
.i l. .lerradeira, poude o Imbitu- Cláudio 'e _Jaime� Rubens,
20 - Endereçar ccRívite· f 1 classe, Zl'lt,hn e, Adâo ; Fernando, =,'�------,-_..

la azer va cl' sua , v

os filiados· desta capital -onqutstando mais três gols, Vermelho; AntonillÍl-O" G,�r;t- ,;

O .. F-LAME'NG"UI NHO COM U','Mara que se façam rapresen- .cr intermédio de Chadéco, do c Jah'.
ar na sessão de instalação )scal' e Nery. Os dois prt-
,0 Departamento de Arbi- -ieíros -pontos foram de a�l� A arbítrugem esteve a car- C'AR'IEL EXPRESSIVOl'OS de Easqueteból, a ser coría de Professor e Lando, go do sr. Oswaldo Meira que
Iirig ido pelo despor-tista Destacaram-se, no vence-. teve uma bôa atuação! _ Dentre os clubes infanto- "player" Natalino derrotou
-v a lmir Dias e, a ter lirgar .

t ' ' .

C' I d
.

I tv .Ior, Adi} e os' estreantes Nos asprran es v e n c e li I juvenis da apita evernos sensaciona men e o esqua-
3 15 horas da tarde de sa- 'Juarez e Professor, 'vindo n também o Irnbituba, pelo es- sa liêntar o Flamenguinho, drão do Linense por 5 x 2.
.i do, dia 1�, na sala de ses-

.r ímciro do Ferruvlárío e o core de 3 x 1. I cujo esquadrão tem al- Ressalte-se que uma semana
].es_ desta Federação.

.

,. .'

.' cançado vitórias - e mais vi- .ntes o Lirrense havia empa-
EXONERAÇõES - 1Q -

, \ .rortas na várzea. Recente- tado com uma verdadeira
:onc'eder' exoneração à

-

pe- Imente sagrou-se camp�ão ,�e!eção jtivenil. Domingo,
.icl:o, do cargo de 10 tesou- O AVAl EM, R'EVISTA ,'invido do Campeonáto Var- ")eia manhã, o Flamengui-
'eiro ao senhor Walter i zeano do Fluminense, dis-
,�tng" a'gradecerido ao mes- GRATIFICADOS OS J0- três últimos pelo 'l'orneio ,uutado no campo do Largo
:0 o's relevantes serviços GADORES - Pela retum-· Início, acrescentando-se que General Osório, onde ar
restados a FAC e ao des- i bante vitória sobre 'o -Bo- .L part.ida contra os

_

imbitu- : razou equipes bem treina
)rto d,e Santa Catarina. '

;aiúva, cada titular avaiano benses teve a duraçao de lO, das, eritre as quais a do pa
'2° -,Conceder, exonera- recebeu a gratificação de min utos. I t-rocin�J:dor do, certame, pelá
ào, à pedido, ao senhor Es-, Cr$ 100,00. Finalmen te . temos o em-' escore alarman te' de 10xl.

.

'vam Feneira do cargo de ESTREOU COCA - O p�t� verifiG.adp cOIll. o Fi-IAi�da sábado à tardei o time
;�Ldor do Estádio "Santa jovem aza-média . esql;erdo, guelrense, p_elo TorneIO Nel- ,0rIentad,()_. pelo v e t e r a no
atarina", agqldecendo ao recentemente contratado, ::lon ,Maia, Machado. Nesta '

,

:.,esmo os serviçOs prestados fez ,a sua estrea quinta-fei- estatistica" que damos a ti-
FAC.

.

ra á noite np cotejo contra� .tulo, de curiosidáde o Avaí
NQMEAÇõES E INDICA-

o Bo'caiúva .Coca, ,a princi- mareou 18 goals, sofreu ape- P'ALMEIR'AS o.V.Fr[DROVIA'RIO,.'õES - 10 _: Nomear o se- 'lio, mostrou-se nervoso, '''nas 4, tendo portanto um 'A 't
,�O�e�i�d�esSo��!'el�'ae� ��:� ���,��c:��:�n��so t!�;��.�� saldo de 14 tentos.. 'HOJE EM BLUMENAU As 8 _ horas.
lde 'da exoneraç,ão do se-

':uperou-se, demonstrando AOS 'CLUBES .'
.

-' Na nO,ite .de h�.ie, em

BIU.-, F,'erroviári�, .de . Tubãrão.. 10) Fatos em Revista.
hoI' Walter Lal1Q'e. ' A l'd' 1 t" ,

� ooas qua I ae es ,eCJllcas e menau, sera dado prossegUl- Tegarão os dOlS pela rehabl- Nac.'20 -lndicar o· senhor Ju- O t b' VARZEANOr
"

,

físicas! utro, que am em ,'; ',' mento ao -Torneio "Nelson
I ·;t)��áo, vis.to que do�ing.o _20) MISSÃO NOS �AL-ndil' Nascimeneto para, partiCipou pela vez primei- ' .;J

• i foram venCidos pelo Ohmpl- CAS _ Com: Dane Clark
.1 ca,'r,üer de ex])eriê,ncia, d d d ,," "f' E t' 1 'd I

'"
l'a o qua 1'0 e CIma, OI ,s a sene o 'promovI o pe- ,Maia Machado",. com o pré-1 coe Carlõs Renaux, respecti- 30) MULHER .vOLÚVEL

.�l'cer o cargo de zelador, ,j pont'eiro DiÍson, que atua- o Paysandú F. C. em cola-, lio. entre Palmeiras. local e vamente. "

_ Com: Rose h.,nselmi: ",á em virtude de exonera-'
.

d d A
o

"P l'
.

d
-

o? , va no s,egun o qua ro. s- ')klracão com o ' a aclO as I Preços: 7,00 - J3,50 .

•:co elo senhor Esteval11 Fer- sim como Coca, Dilson sen- l3'ijot�rias"� um grandioso J '. Censlíra até 14 anos.

,����LUÇÕES DA .DIRE- ����;::a�1��:sõeesc�� es�e:I;�'=� {-:��u�:�ou��sp�rt���bei��!�l� II,FAZ ANOS HOJE O GOLEIRO WILSON
'ORlA E DO CONSELHO. nento d.a partida. qu.eri�o de 1955�, tend_o n.a E.stá de aniversário, �o.ie, I no Postal _Tel�grafico, co�-

••*G...e.e'H�@.:)•••D•••,

° 'TI�CN!,CO .

,
"

. AlVIORIl\i E lVIANA�A pn�ell'a apl�raçao venCIdo � o �ovem "player" WIlson seguindo fIrmar-se no alvl-
,1 - Aplovar o ,RelatoIlo NO ESTALEIRO - o.s .10- ; eqUIpe do Sao Paulo. Aque- "Flores, que vem integ'l'an- nf'gro tem \!im belo futmo,
'T'eseilta�o pél.o senh?r Os- gadores Amor,im e lYIanara les que desejarem, obter vó- I

do o esquadrãó . titÜ"lar, do I
de�de que' não se descuide

<.Ido
.

MeIra, dele�a,a,o da I estivel'am ausentes do hei-' tos podem se dirigir ao "Pa- F·ig'ueirense, campeão da ci-j"de sua forma técnIca. A êle
. ,'AC, ,lunto � embaIxada do namentO, que procedeu a Ilá:::iO elas .Bijoterias", sito à elade. Wilson, que se i'evelou as felicitações desta folha.
lube Doze de Agosto: a.o 'partida contra o Bocaiuva,; rua João Pinto nO 6, estando.

.

.:rn Campeonat� Brasl�el-Ipor Sl) encontrarém contun- ,a·inda neste mesmo local a

) de Bas)1uetebol Juveml: Ielidos.· urna pàra serem depositados I
20 - Aprovar o Relat()-I FIBRA DA ZAGA - A 'os vótos. Estivemos visitan-Iio jo senhor Nildo. �ell, i zaga avaiana, constituida I �io os troféus que 'serão �on- O Campeonato de Profis- E' g'l'ande o in,terêsSe do

om referência as at�vl�a- 'por \Valdir e Dal1da

demons-I
eedidos

,aos primeiros,
colo- sionais da Cidade· pros- público pela realizaçãa do I '

cs do mesmo com� lepre.- Li'OU grande fibra e deste- cac!_õs e constatamos serem seguirá domingo próximo, I
' I _

,'"

,"ntante (�a FAC" ,l�llltO a
mor, uma vez que os dois va!iósos. Portapto que os c:om a realização do primei-I en.contro entre o alvi-neg'l'o_

'

onfedel'a��lO Brasllell'a de Jogador2s atüàl'am contun- clubes desta categoria deem o clússico do ceI,:tame,rntre'� fi clube da ."estrela soU-! "c',

�asquetebol.
, l .. ido". Enquanto Waldir en- seu apoio .integral, partIci- Fig'ueirellse e Paula Ramos. tária".

EXPEDIENTE D� SE-I' ,�'�va em campo febril, Dan- pando peste interessJ.lte
'RETARIA -:- JornaIs e Re- 1ta secundavà-o com uma concurso. A próxima apura
istas: Anotn:r o recebfmen- fratura no nariz.. ,ção será no dia 30 deste

; do J�rnal :'LLAMA" da NILTIN'HO' RECUPERl\'mês.ederaçao Gaucha de Atle- 3UA FORMA - O meia es-' ,-----
isn1°. tl�el'da' Niltinho, pouc� a I' SUl,-AMIRICANO O Treze de Maio com sua pela' expressiva contagem
Florianópolis, 3 de Agos- poilco recupera sua antIga

. equipe 'principal excursio- de 3 x 1: A ·impressão dei-
) de 1955 fôrma. Ainda

.

no cotejo.' DE REMO nou domingo à Colônia San- xada pelo quadro grená foi,
Iilton Pereira - Secretário frente ao Bocaiuva, Nilti- " �ana, onele mediu forçãs com das melhores, tendo todos I �O Centr�' de IrradiaçãcJoão Batista Bonnassis -

I1ho, apesar de um pouco RIO,9 (V, A.) � Da C01i- ,equipe do Botafog-o, .loca1, ,o� seus valores corres�ondi-I Mental "Amor e Luz'" realiza'residente ! gordo, locomoveu-se com de- federação Sul-americana de 'ognmdo um belo trIUnfo, do plenamente. &es&ões Esotéricas, todas as se.
"embaraço, constituindo-se Remo recebeu a CBn a c.o-

.

I gUlldas .feiras às 20 30 à rua-
,,_....... �

-

� -...�._•••••_._ _- _._._-_ _

mesmo num QOs maiores I municação de que o próximo ••••••'.t: 1 Conselheiro 'Maf
'

33 20
Jl'tifices da momentosa vi-, Campeol1ato Sul-american'o

'

� I
a da '

,m, _

ária avaiana. !.' Iserá dj.spu�a,d0 er{; �ima, ,Nego'cl·OS ,'n�, Eu'ropa
-

í nE�TRADA ,F�ANCA"AVAl INVICTO, EM 19551'?eru, no dlà 30 de ab_r:ll de
U- A primeira vista parece- 1956. I

" ;'
ri: exagero o titído a'cima.' _'--'---- '.' IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
�/Ias, a estatist!ca apo�ta o

_ Mangangá O cava� Chefe firma idônea 15 anos Brasil, europeu, vol-
No proxlmo sábado, em lisputa e o Volant�, clube \v::n como InVicto nos .logos " tanclo visita: 15 paises europeus e' colonias embarcando

çomemoração ao "Dia do fortnado por, motoristas, :i!;j)uLdos. l1:ste �:no.com, lo Ve,ncedor para os mesmos, aceita acertar qualquer ,negócio qua'l-
Ghauffellr", estarão frente ,tpl'oveitando o seu dia de 03 seus co-n:._maos cltadmos. 'I. qUfr ramo: Alimentícios, Bebidas,' Alhos, Condimentos,
a frente, no campo da F. C. festa, estreará ,seu novo Assim tdemos: Avaí 4 x Mangangá, ,cavalo.argen-, Frutas de Natal, Breu, Produtos. só�ico�, .' químicos, ,Processo lega!','- rápido e

j F com in ício às 10 horas da uniforme formando com AUético 1 Avai 4 x Taman- r,i q n, f�oi .0 vel1ce.dor do G,ral:-' : G,oina�, M

e�b,�� t(')(!os tip�s" Plástic?s pó e folhas inclu-

['
sigiloso, no

_
exteri�)l'.

'.

Con
t m�nhã, os conjuntos do Vo-

I
Frango, j'aug-o.e Lili; �Iello, 'I ciaré 0, em pànidas amisto- oe PremIO Brasl�, .prova ma- ,81ve tlpo PJexlgl,as, FOl'm;ca, celulOlde, acetato, etc. suIte 1'2m ,compromisso, o

�lante e do Combatentes dO"1 Nelson 'e PaulIsta; FIlhote, sas., '

"

,

ximil do 'turfe naeional,' dis- I Pl�0j)03tí\'S até 31/8, LANGE, Caixa Postal 1396 Escritório Juridico e Admi-
Fogo.

. ,I Conde,. Flores, Alemão' e) ,A;al 2 x ,!amandare 1 putada dor'hingo no Hipódro- RIO: DF. '"
. nistrativp. Caixa Postal _

Uma lInda taça estara em ,Andorinha. I Aval 1 x ImbItub.'1 0, estes mo da Gáve.'1. 'I. Procnia-'3e oferta!3 ,de produtos exportaveis, 4231. Rio de ,Janeiro. ,

,,"""'-----

RESOLUÇÕES DO .cONSE
LHO TÉCNICO

'

'DEPARTAMENTO DE

BASQUETEBOL
-

la. _:_ Campeonato Brasi-:
leiro dé Basquetebol Juve
nil: �Tendo a Irnposeibtlída
de de Santa Catarina se fa

zer representá!' no Campeo
nato Brasileiro de Basquete-

, boi Juvenil, recem realizado
na cidade de Gual'atinguetá,
Estado de São Paulo, já por
não se ter realizado o cam

paonato de ambito estadual,
por falta dá entidade patro
cinadora, Itajaí, já pela
premencia de tempo que tor

nava impossível a convoca

cão de atletas de todas os

filiados para a 'formação de

uma seleção, táto este' que
não daria condições técni
cas à representação cata-ri

nense, e, o que é mais im

portante, por falta absoluta
de verba necessária' para
custear as despesas compas
ilagens para que esta sele
cão pUdesse se ll;lcomover
�té aquele Estado, o Conse
lho Técnico. ratifica � ato
do senhor Presidente em

exercício; que credenciou o

Clube Doze de Agosto a re

pl'esenbl', às suas próprias
expeilsas, a Federação Atlé

tica Catúrinense, e conse

ouentemente, Santa Catari
�a no desenrolar do VIII

Campeonato Brasileiro de
, .BasquetebÓl juvenil.

20 - O, Conselho Técnico'
-resolveu permitir ao fi}iado
Clnbe Doze de Agosto, ,in
tercalar entre os jOgOS da

� última rodada pelei ca:inpeo
nato citadino de basq'uete
ból, a tér lugar sabado dia:
6 do �OlTen te, em prélió. de
sua equipe de basqueteból
juvenil, contra a equipe do

Bandeirantes, da cidade de

Rrusque, p"assando a vigo
rar o ,seguinte horário, ca�o
se concretize a vind'a daque
la representação até eS,ta ca-

pital: '" I

(Aspirantes) la jogO,
às 19,00 horas -' Clube
Atlético Catarinense x Clu
be Doze de Agosto .

(Juvenil) 20 Jogo - às
20,00 horas -' Sociedade

Esportiva' Bandeirante:> x

Clube Doze ,de Agosto
(Titulares) 30 Jogo - a's

21,00· horas .� Clube Doze
de Agosto x Clube ,Atlético
Ca.tarinense

30 - Confirmar as datas
de 27 e 28 do corrente, para
,n realizacão do Campeonato
E8-tadu�{ de BasquetebÓl
(categoria de Titulares), a

ter lugar nesta capital, con
forme Calendário, solicitan
do às Ligas que comuniquem
seus filiados, represen tau
tes ao mesmo.

40 �Iarcar as datas de 3
e'4 de Setembro para a-rea

lização do Ca,?peonato ,Ju-

"

��---"'-----'-,"

CINE SAQ JOSE
As 3 - 8 horas.

Alec GUINESS - G!'ynis
JOHNS 'em:

'

AS VOLTA COM TRtS

l\1.ULHERES
No Programá.: .

Noticias da Semana Nac,
Preços: 10,00,- 5,00;
Censura até 5 anos.

•
'

1',PlIIrI
,

As 5 - '8 horas.
Libertad LAlVIARQUE

lVIiguelTORRUCO em:

LEMBRA-TE DE VIVER
, No Programa:

,

Atual. Atlantida. Nac.

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

"

No .Programa :
'

Paisagens' do Brasil Nac.

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

"OCUPADO"

As 8 - horas.
Sessão Popular

'lho terá sério compromisso, O GORDO E O MAGRO
enfrentando � localidade em:
:!e, Costeira o "onze" da PERDÃO PARA DOIS
Ponte Preta, da mesma c'a

tegoria. O :Flamenguinhb es

pera reeditar suas "perfor
mances" anteriores e irá à
luta bem preparado.

DOMINGO O CLÁSSICO DA DISCIPLINA

VITORIA no TREZE DE MAIO

FUTEBOl- N'AS COMEMORACÕES DO
, ,

DIA D-O MOTORISTA

No Programa:
Cine Noticiário. Nac.

PreçoS': 3,50 - 2,.00 .

Censura até 14 ano's.

,

"

DIVóRCIO E NOVO CASA
MENTO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ILDEFONSO JUVENAl'

o Engenheiro Francisco Gallofti e os

problemas 'essenciais do ísírelto
Desde que assumiu o Co

vêrno Municipal; não tem o

atuai Prefeito descurado o

sub-distrito do Estreito, pois
contam-se já, por alguns, o"

melhoramentos nêle intro
duz idos por sua senhor-ia.
En umerêmo-Ios : Pro-cedeu

a tão esperada abertura da
rua Antonieta de Barros, na
pinte que faz ligação com a

rua CeI. Pedro Demoro; está
operando com um ritmo a

preciável, a' continuação ·dG
calcamento da rua geral, na

parte mais difícil, dada l3

insolidez do terreno, bem co

n10 o niv-elamento do leito de
d ivers as ruas, príncipalmen-

" te os .das ruas Arací Vaz Ca
lado e Antonieta ele Barros:
está procedendo a abertura

... de g-rande e espaçosa via de

comunicação, que vai dos
terrénos do Balneário e 'a-
• travessa as' ruas São José,

Osvaldo Cruz, Matos Areias
e José Cândido .da Silva,
num percurso bem 'conside
rável, o 'que muito facilitará.
o trânsito na zona que fica
a �1:1S -centenas de. metros

d a or lrr do mar; mandou,

construir ao lado-do Merca
do de Peixe, à fren te 'do Ma

tatlouro Público, diversos

cO�1-,partimentos de madeira,
pintados a óleo e cobertos de

telha, com balcão, pratelei
ras e espaçosas aberturas,
desti.nados à venda defnJtas
e verduras, dan_do estética
ao lügar, pois, tais,compar�
timentos substituiram as ve

lhas e indecentes casinhol'ns
alí existentes; 'e t�ld9 iEiso,
com os, parcos recursos

..

de"
que dispõe a Prefeitura para

. atender à Capital e à todos
os demais distritos.

, Imag'inemos o que fará pe-
lo Estreito o atual Préfeito, Contribuam, pois, os Es-'

s'e os poderes púb1icos mu- treitenses, com o seu voto.

nicipais forem ajudados pe- ,fraganelo nas urnas, a 3

lo Estadual, oportunamente, te Outubro vindouro', o no- .�

�,.c-ontrandõ como encontra- te elo eminente coestaduano i
d, a melhor bôa vontade do :ngenheiro Francisco Ben
futuro Governador Enge- amin Gallotti, pará Gover

n'heirQ Fl'ancl'"co
.

Benjamin .ador do Estado, cO}1fiantes
"fiall�tti, cuja admiraçãp p'e- .e, que êle saberá, resolver

lo povo do Estreito e in te- om muit.o carinho e elevado

resse pelõ desenvolvimento ,pat1:}ótico interésse,.... os

do lugar, estão páténtes, no problemas essenciais do Sub�

carinho e .interesse 'que vem istfito, qúe'-é um dos luga
demonstrando, ao percorrer �s do Estad'o, qcle vive no

o Sub-distrito, _inteirando-se �u coração, pois admira

de suas premen'tes necessi- :nensamente os estreitenses,
. elad�s. arque êles �ão 'honestos. e

.o dr. Francisco Benjamin rabalhadores e estão, sem

Gallotti esteve em diversos juda dos poderes públicoi,
pontos do Estreito, indo até onstruindo no Continente,
'à Coloninha, O'nde a gente I uma grande cidade, que dell

,humilde do' "batente", tem' tre 20 an9s, será muito

"uas. f�ve�as, .e os que o vi-I maio�' do que Florianópoli�;
, ram ah, nao Ílcaram absotu- 1- CIdade que se estender a

t:lmente estupefatos, pôrque até São José por- um lado, e

sabem que é costume seu, tal Bigua-çú por outro, e onde

procedimento, pois vem do se localisatão grarides in

se'u próprio sentimento, p1'o- ! dústrias
.

e um comé'rcio de

curar contato com a gente consideráveis propol'ções.
humilde e desprotegida, com

..
'0, trabalhadores do pes�do,
que argamassam com o suor

do rosto e ingentes sacrifí- .

dos, as obras colossais do
d'esen voJ vim.�n to econômico

ou, do progresso material das

ci'd::.:d1es.
Todos ficaram contente�

� vê-lo, alí, pois sftbiam
. '-�feibmente que se. não

-

t1'átava de nenhum fingi
mento,; que a sna presença
tinha um significado muito
elevado e eloquente, como se 11'falasse nestes têrmos, aos

que dêle se_acercaram:
.

- "Aquí estou, para os

que não me conhecem pes

,soaimente, ve:iam como.' o I
sou ... Vim ,conhecer o lu-·I

•

/

;'ar onde mora a gente mais
_ obre do' Estreito, e dizer a

odos que, se fàI' eleito Co

€1'11aclo1", com a valiosa aju
ta. dos votos dós mesmos,

,.otos que para mim valem
.anto quanto os dos ricos e

orentados, aqui virei, todas!
M vezes que fôr preciso al- I
o fazer em benefício dos
;ul11ildes moradores do lu- ;
ar, porque sou arrugo dos,

.obres, como tenho provadó; i

.'01' dive�'sas vezes, pois os .

onsidero, de justiça, dignos
c merecedores de amparo

.

e

roteção dos poderes púhli
os 'e da ajuda dos particula-
;:> generosos".

Eleito o dr. Francisco Gal
-)tti, Governador do Estado,
cnf'orrne esperamos conf'i
�ntes, porque assim o' .dese
,1 a maioria dos catarinen-
es, imaginemos quantosbe
efícios surgirão para o Es
reito, em consequência do
.itriótíco en teridimento que
.e concretisar entre os pode
'cs municipal e estadual, es-

:

can do como estão, t-anto o

uturo Governador como o

'ref'eito Osmar. Cunha, pos
u idos do louvável propósito
le muito fazer pelo sjrb-dis-
cri to. ----

A instalação de uma rêde.
e esgotos que atenda às
.ias geral e transversais ; o

rolougamento da rêde de

gua encanada e a extensã,o'
los fios da energia elétrica
.os mon�os e recantos onde
IS pobres têm suas(-choupa
las; será, po_r cérto, pronta,
nad'iklve( pl"ovidência do LU
ura. Governador, candidato
:,.Aliança Social-Trabalhis-

ta:
.

IVerlde-�e I
-_._-----""------------------- Em'Biguaçú, na ;Rua Co-

ronel Teixeira de Oliveira, I

n. 17, uma casa de negócio,
com moradia e pequena chá-.
cara, lTIe�lindo 300m2., .co111
água corrente e pÔço.. i
Motivo da venda, fa-leci

menta da espô,'la do proprie-
.

!
I

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

"� A.......�.......'_....�'_.............� • • • • .. .. .. .. .. .. .. � •••� I���->��.���������T!yV���-���Vyq���.•• ••

J: �"
,

�
,'/,,' :f: I fotografia fletrônica".t.

fl!. ·:·1 ..

' A principal fábric� .de. "flashe�" eletrônicos da

.:. ---- �1!!!!I1 _
rrl2"'llnr .t. �lemal1h� procura_ dIstrIbUIdores Id.oneos..Modern.a.

.+. � r-7 � I:;�. VVI"f7td .� lampada (com acumulador) para maIS de trmta mIl

.t. ' ._t. "flashes". Desconto. 50% num 'aparelho para demol1s-.

I.:. ._t trações.
:.

- :. I Esçrevam à METZ FABRIK, CAIXA POSTAL

+:. Dastaqu2 o cupom abaixo remetendo para: Real Aero- .:_+ ,1082, Rio de Janeiro.

.:+ vós - Rua C(1l1selheiro MaJl'a, (\ FlõrÍanópolis; e candi� ... ' --- ------

:t �,�:;'�," ;:;;ad�";;�!�:� d, ida e v.lta .; fam.,", -Cata- i:
i

Vf'. N'D'f Sfi, �alas
.t. Nome:

'

'

' .. . . ..t. .• Alugam-se duas salas pa-

.t. - Endereço: .. ,., .. : .. : ,., , .. , ,..... ..t.
"

.' I [',a i�scrit9rios, à Rua Vitor

.:. A nova agência da Real Aerovia3 em Florianópolis. fica- .t. l\Iexelles, 42.

...:. rá localizada a:
..�.I MAGNIFICA RESIDENCB: Tl"atar na mesma.

.•t. RIl<\: , , I •••••••••••••
, •••••••••• nO ,

..�. com AREA CONSTRUIDA dE I
'

LEGUMES E PIÚ-S-Á-O-D-E-'
-

.t. E�ifíci0 " .. , -:- ; . .. . ..�. -f309m2, s�tuada na Rua Fe:i r VENTRE'"

.t+ Qual. o último "slogam" .da Real Aerovias? : '1 pe Schmldt 113"
: . , , '.' , . , . , .. , . , . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . •. . • • . . . • +:_-. , Facilita:se parte do paga

:!:
.

..

�: i 'U����'ar com o pro-prietário
ílL........ '� � � .,. � ,., li'; _. • .. .. .. • • • ,* "'.+ .. .. ,. .. .. .. .. .. I "

wr'!�.-.".".-.-.-.-..•...- +•••._••••••••1>� \ Dr. Guerrell'O da Fonseca.
'e,

•.

II
Já/ calculou. os

POR FALTA DE UM

EXAUSTOR ?
•

,
.�.iI..G••Wff� ..O.,jlíi.ce••G�ilJilG�·i}.�ífOS�(jISSilU\)•••••a.a•••••••••••el ���..�.<�.Wy;-

ii Bo Funcionárin' Civil, Militar e 1
i·' P,essoal de obras I
o •

: II.'
.

DA COMISSÃO PRÓ ABONO =.-")
e

Não é jus,to que se responsabílíze êste ou arqueIe parttdo, Todos são unam- '"

{} • mes em recçnhecer a necessidade e estão 'dispostos a votar favoráveis à concessão •

: .lo ABONO e também conceder os meios pleiteados pelo Governador. I
!t • Isto, nos) provam as tleclaraeões dos candidatos .ao Govêrno do Estado, Dr. :· '.,e Francisco B .. Gallotti, pelo PSD e l'TB e Df/Jorge Lacerda, 11el05 Partidos Coliga- •
: Jos, abaixo transcritas: .

'

..' I
�, '�Ai'irmo ao funcionallsmo do Estado, que se eleito, darei absoluta prererên- e
: �1a à situação do mesmo, enviando a Assembléia Légístattva C1 necessária mensa- :• �em de pedido do Abono, com o indispensável aumento' de impostos tão só para.' ..

: éste fim. : .

� .'.. Exercerei a minha influência de governador, se eleito, junto aos deputados
a· !
"" .}ue .segutrern a minha orientação para a concessão do Abzmo". -

-

I.'� •
� (Ass.) FRAN'JISCO TI. GALLOTTJ •
., :· �
: "Sou francamente tavorável ao Abono de Emergêncla. Se eleito, tomarei ::l •
• iniciativa de auscultar, em mesa redonda, não só os representantes dJl classe in" '1-
I teressada, com os partidos políticos, com a brevidade necessária, a fim de que se- :• la solucionado, mediante amplo e leal entendímento, entre as correntes par tlda- e
: rias, quer do Govêrno, quer' da: oposição, problema de tão magna relevância llint :
: ;l, devotada classe dos servidores' públicos. :
: Estará, assim, apto o' Govêrno a enviar uma mensagem que, refletlndo as :• justas asplraçêes da classe, e traduzindo, igualmente, o pensamento. de todos 0<; •

I parttdos, não venha a sofrer qualquer delonga na sua tramitação pelo Legislativo", :'
I,

•

(Ass.) JORGE LACERDA :
•
•

:

r
••
•
I
iii
•
•

:
•
.'
e
(9
•
•
•
•
•

� , !
�•••••w .

'MELHOR JURO,

•

-:
I
I -

I
;
I
:
f
•
,
,I
r
I

"
Falta apenas o Gcvernador, Irlneu Bornhau{en, único responsá;�l,. enviar

1 Mensagem do Abono de Cr$ 1.000,00.
Tudo o que se disser em contrário ao que afirmamos acima não passa dê ex-

plo-ração e demagogia.
-_

(Ass.)
\

Helládio Olsen Veiga
Ruberval Silva

. -

""'1-%'t"� •
"

•

, .

:

'

O
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DEreSITOS . POPULARES

BANGO AGRíCOlj
,;_._���-

,," . ',,.,
- '.;��:

·,�PA, lRAJiU(O: ',�!t
FLORIAN6POL'S�:' .

Examine o leto, :JS pa�edes, os armário�,_
Precisam ser pintados d'e novo!

E. as cortinas! Tão 'caras e já estão outra'

�ez prelos de gor-Júra! Evite esses

prejuízos, instalando um exaustor Contacto

É de cuslo' acessível a todos e co�some
apenas 3 cruzeiros de energia por ,mêsl

Novas característ'icas:
• Cor crime, mais sóbria. Combina com qualq'!ér ambiente.
• Uma lómped" pilQto. vermelha, indico quando -está ligado.
• Maiol cap9eidade d. a,pira�ão,.
.• Mai. 'oeil ;:!e li.npar: DO rotiror'5" a grlldo Ironlal cam g

motor, desligo S,e s'm,,)l'untornantc o tcmea10 de 't;)rr�r.�a�

• Fos'loii :luhús hannüuic,os e ariginnil.

Rua

CARLOS HOEPECKE S/A.
Sec. de Maq. e Eletricinad'e
Felipe Schmidt - Tels. 3039/2300

Antônio Matheus Krüger
Eliani M. Souza Santas
Alcino T. da Silva

"MONUMENTO À ANITA GARIBAlDI
cÀTARINENSE
Coopere córn o .Movimento Pró-Construção do

IYlonurnento à Anita Garibaldi. - "Heroina, Catari-

nense".
Envie sua contribuição para

Caixa Postal 136 - Florianópolis, SC.

NOTA: - A presente publicação deixa de ser feita nos jornais DIÁRIO
DA TARDE, A GAZETA e VERDADE, em virtude de os mesmos se negarem a

.
divulgá-la, atnda como matéria' paga. , '

� COl\USSAO '

Vendedor I ." M'I·�S·�A·,

Viajante, ft r.' �k
,;�a�p�;:,:�i�::�':r!�!,:!�: I· João AOU,osto de La lartiofere
J de cOl11prov�da capacIda- , Romeu de La Martiniêre e espOS&r convidam seus
.e para assumll' zona neste I amigos e conhecidos, para.a missa que mandarão cele
:stado. ! brar, no .dia 11 do corrente (quinta-JeiTa), às 7 horas
Candidatos queiram pro- na Igreja de Stó.·Ant011Ío, à Rua Pa·dl'e Roma, em inten-·

'UI'ar s,nr. Joellck no Hotel. l:ão de (3ell pai e sogro. Desde já a�Tadecenl a todos que.- ,

,n. Porta,. apto. 309, das
-.:ompa.recerem _a .esse ato.

IA,nO às 16,00 horas diària-
!lente, para entrevista.

'VIVER!!! .MORRER!!!
Depenrle do sangue, o sangue.é a vida!

s/,NGUENOL - Tônic:l (ks convalescentes, tônic.0
dos desnutridos. Contém excelentes elementos

tônicos: - Fosfato, Cálcio,
Arseniato e VanadatGJ....,de Só-
dio.. .

.

OS PALIDOS - DEPAUPE
RADOS -. ESGOTADOS -

MAES QUE CRIAM - NIA
GROS - CRiANÇAS RA
QUíTICAS . receberão a toni
ficação geral do organismo'

tário. '

I .Vêr e tratar na mesma.

Livre-se da prisão de

ventre, comendo legume:;;
nas principais refeições. -
SNES.

CLUBE� DOZE rlE AGOS.TO
BRILHANTE PROGRAMA DAS FESTAS COMEMORATIVAS
'OrA 11 �5a. FEIRA - CiNTllA�TE BAILE D� GALA, COM A APRESENTAÇAO DE DEBUJANTES; SENDO o 'BAILE ABRI·
LHANTADO PELA FAMOSA ORQUESTRA "CASSINO DE SE VILHA"
DIA 12 - 6a. FEIRA - GRANDÉ JANTA.R DE tONFRATERNIZACAO. INSCRICÕES NA SECRETARIA·DO CrUBE
:l*A 14 DOMINGO'� DOIS BAilES PARA INFANllS E JUVENIS,' SENDO·Q INFANTil DAS 16 AS 20 HORAS E DAS 20 1/1
ATE' ÁS 11 HORAS PARA OS JUVENIS ..

Os legumes, C01110 aS fru
. tas, contêm muita celulose,
prinCipalmente o feijão e .a:>

hortaliças, A celulose provo
ca os movim'entos do intes

tino, det;ermin�ndo_: progres
são do bôlo intestinaL A falta

.. de' legumes na alilll�ntação
diária é um dos.:-principai:>
responsáveis pelo ülau fun
elonamento elo 'intestino,

Selos parí;t
c'ole�ão
VENDEM-SE.

Hotel Majestic - quarto
nO 21 das 8 às 10 e depois

,..�.",..·_·"_.,.-.",.,..,,..,..."""""'-',�'.,,....,.._"""",,.,..,,.....-<r.....,,.��"'="=c""",...,...,"",",.,.....�_,,..,.,,..,.,..,."""'.,............................ '.""",,....._"..,..,.'"',....,_.____��-..."....=-'''=-���---'-�� I das í8 ...horas.

•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



•

o ESTADOPlorlanópulís, Qunrta Feira, 10 de Agosto de 1955 :'!'§.,....�-"" ��.; .'.
���==�====��========��.=-�"�.='-�.'�--�-====���

Pronta 'Entrega

Con10 .já famoso teclado Facit em 2 fileiras.

DISTRIBUIDORES PARA STA. CATARINA

CASA FEERNANDO, LTDA.

Rua Saldanha Marinho, 2 - ex. postal, 467

Fone: 3878

Telegramas: "Canan"
FLORIANOÓPOLIS

�------------�---------------------------------

Plr ·VESTlBULARES
PARA AS FACULDADES DE DIREITO, FILOSOFIA,

,

MEDICINA. �ARMÁCIA E ODONTOLOGIA.

CURSO BOSCO
Matrícula: Livraria Lider, até 31 de- agôsto.
'Informações:' Local acima ou pelos telefones 2316. e

3661.
Início das aulas: 1 de setembro ..

.
� .._�_._.- .._----

DR. LAURO CALDEIRA DE ANDRADA
.

Círurgíão Dentista
Consultório: Rua D: Jaime Camara; 9

. Horário :�Ségunda Quarta e Sexta teiras da:'! 8 à,
11 horas .

'Terça e Quinta feira. das 14 às l7)ioràs
<Atende à noite exclusívamenté com hora marcada

Capoeiras�,Terça e: Quinta (eira, das. 8 à:s 11 horas
Sabado, das'14 às 17 'horas.

Dental
.

Sal1ta
'

ApoloBia
- ....

ARTHUR ANTONIO MENEGOTTO
Rua: Tiradentes, D.O 20·

FLORJANóPOLIS

ESPJ<.:CIAIIZAD:\ EM ARTIGOS DENTAlUOS'
Est{lque permanente de todos e quaisquer f�TLI�t)�

conéel'nentes ao ramo

EQUIPOS. CADEIRAS E MOTORES 'EVONl te

mos para pronta entrega
Aceitamos encomendas de PLACAS �""li1ALTADÀ;

plll'3 diversos fins

ATENÇÃO; Atenc!!,lmos os senhore>.! Drntistas'

Protéticos do Interior pek Serviço de REEMBOLS(
AÉREO e POST,Al..
COM A CHEGADA DÉ GRANDIOSO E MA�AVILFOSl)

ESTOQUE DE MERCADORIAS

tJ-�."""""·"h·""·""""""""�·.·.'''·.-'''·_''''''''''''''-''''''*a·'''.-'''.���,,-V
.LIBERTAÇÃO ( B-bl" M""" �

I_

CALCUTA', 8 (U: P.) om a I Ia na ao .�. . _' "v·.··s-o .Im't.'.!nortaote'
' '�

.Cinco mil pessoas desfilaram, , ..
.
li lJI _

..

pelas ruas desta cidade, re-! _ .. _" .... "" ...

I�"
-

Jornais. e iEmissoras � �clamando uma "ação direta" i «No uenaeum» Acabamos de organizar o nosso departaraerito ra- �do govêrno indiano "para li- I ';J

torí
.

d I
eliofonico, estando, 'agora, , capacitados a repré�ent�.r,:-.bertar

,

os terrí orios ln?- j '.

QUAHTA FEIRA, 10 DE AGÔS.TO . ..
t I GDaS .. com eficiencia, no RIO e S.��O PAULO ,(os maiores ce-Q-:')01' .�l�ueses .e e . �a,. am.� I r.â Senhor lhe disse: "A_l:1al�ía.s, vai llorql�e ·êle

«�
au- � cros publicitários do País), JORNAIS e 'EMISSORAS de':mu , c. pa"l a. Vl�",._aI" a mal

lo. -d.'e 'I'arso) é um vaso escolhido por mlm."· Atos
�

.
'
.• ••

d d nártn es assas
-. todo Brasil.

_.
.

-

.

..;e, e OiS 1. "

-

(.)'. -.15). Ler Atõs 26:12.20.
.

.:

d 3 G I" ��
.

Párticipamos que nossa representação é por conta ..
··•

sinadus n
.. ,ol_ la·. ,e.m. oa. li E' Q",'fl'cil vermos os outros do ponto de vista
lt

-

f I própria (pagamento à víst.i, independente elo recebi.)A mu 1eao. ez, l�ua.�en,
..

de Deus. Deus escolheu Ananias para Testaul'ar a � mente dos clientes) como fazemos a .maís ele 25 ano-':�e, uma manífestacão diante . -

I 1-' I l' O' leão de suas'mãos Anan ias Lê - '.
. •

." -,
I ' v18,,0 c e 'a LI o pe a irnp S .' c <,.

. •• com os jornais que representamos.
.

- �.
..
la res.lelenC1a 'do consu ce

estava pronto para o serviço,' assim disse êle: "Eis-me ::ti , "\";\"
) t 1

- � REPRESENTAÇÕES - A. S. LARA .;-
,

.01' uga.
.

'!aqui, Senhor". Mas quando lhe foi ordenado procurar .: . Rua Senador Dantas _ 40 _ 50 andar _ TelefbnL �Em Rum Ghat - a uns 60 - '1 d D' it A
.

t t: ::ti
.

,
. Saulo na rua c ramn a rrei a, nan ias es ava, no mo- .'. _ 22-59:H _ RIO.DE JAN[!,.·cIRO. �-ullõmetros a leste d ista C1- ,

• .

I
' .

I id d
'

. .

. �- ... "mente, tão conscio do que Sau o tin ra SI o e as mas �.
.

. "::."

l.aele -

e. no antigo tarrltó- "notícias a' SPlI respeito que e'l.e relutou em crer na visão. )
.

� ;:) -_
.._.,tJIJ:'M..Jiij Jij.r_,.,. _a _

•.-.fij,..._�••_fM..• _""_/ij fijlA..., .t-�fij_��aiiJj ;-.· ..._.._iiiII••__
10 francês de Chandernago- I

Deus, no entanto, vira o homem, não a sua reputa-.
;'e,' onde moravam, respectí- " "V

.

êl
'

::10. "Eis que êle está orando... ai porque e e e um

Ilamente as duas vítimas do '�7aso escolhido' por mim." Ass im Ananias foi servir a
.íncídente, do dia 3, todos I)S

Deus, a despeito de seus. preconceitos.
.iercados estiveram fechados

Não será possível que a.quêles que rejeitamos ou

-vitnmos, estejam orando a Deus para : enviar-lhes al-
- __ ... .,...,. ,--------.

.uém que Lhes restaure a vista pe-la ímposicão de suas
nâós ? Poderá acontecer que aquêles que nós apres
.adamente con den amos sejam vasos escolhidos de I'\a-.�.._-..·_...._.....·, ....._-_·..-w-_-.·�..-�·_-__.»:-.·..- ...-.-.·.....a......-.J

Deus?
Aceitando a reçomenclação de Deus, vamos por nos

:.0 cami11ho, cedas de que Êle nos enviou para que ou

ros vejam.
ORAÇÃO

Ó Deus, peHloa-nos os juízos apressados 'que faze

liOS d03 outros. Ajuda-nos a ver o que há de bom na

(ueles que nos {·odeiam. e naqueles ql1e vivem em ou

ros países .. Concede-nos compreensão )1ara considei'ar
odos os homens como instrumentos que podes usar. e

';uia. ajuda e encoraja a todos·. para ab1'3çarem á fé
:ristã: Em nome de Cristo te rogamos. Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA
Deus enviou-nos a ajudar outros 'para descobrir

Lue êles são V3S0S escolhidos.
RO:r:lEÍlT W. FRIRLEY (Indiana)

ioje,

a c I T E
'Agência

de'

Pu blicidade
......_... u
"�.�
.....,. Caaulll.

•

CLASSE DK 1937

Dr. Cesar Batalha (la Silveira
Cirurgião Dentista

Clinica de Adultos e Crianças

.RIO, 3 (V.' A.) - O mi

nistro
-

da Guerra .assinou.

lortal'ia aprovando o plano
. serai de co�V'ocação do ano"

ie 1956, durante o qual se

rão convocados "'a prestação
do serviço militn,l' os' cida ..

dãos
.

da classe de 1937 e a··

"neles
das· c.la,sses anteriores

dnda em deblto com o ser

VIço militar.

Raio X

Atende com Hora Marcada
Felipe Schmidt 39 A Salas 3 e 4

Co��esPoDdente Re'dacão Própria
Antiga Firma de repl'esentações com escritório

Cidade necessita de VM' BOM CORRESPONDENTE
nesta
éOM

,'\.EDAÇÃO PROPRIA pa,ra inicio imedIato.
Oferece-se boas. condições de trabalho em geral :'i

quem estiver realmente capacitado, caso contrário inútil

apresentar-se.
Os interessados deverão dirigir-se por carta sob o tí

tulo CORRESPONDENTE para esta redação indicando no'

me, estado civil, gráu de instrução, empregos ocupado;;;,'
o

pretenções, etc ....
GUARDA-SE '�UGILO ABSOLUTO.

MONUMENTO À ANilA GARIBALDI-
CATARINENSES 4.(

Auxiliar a. .Campanha Pró-Construção Monume!ti
to à Anita Garibaldi ""Heroina Farrapo" é ·um de
ver do }lOVO barriga-verde.
-

Remetam suas contribuições para
Comissão Pró·Monumento à Anita Garibaldi

Ca�,Postal 136 - Florianópolis, SC.

CURSO "SANeTOS SARAIVA"
(REGISTRADO)

DACTILOGRAFIA E TAQUIGR:AFIA
PROF. LíGIA DOS SANGTOS SARAIVA
�os interessados diàriamente das 9' à's� 12

14 às 18 horas·

Expresso Florianópolis LIda.'
_, 1 ransporfe de cargas em geral entr�

.
. ...,

,
. ,

FlORIANOPOLlS, 'CURITIBA E SAO PAULO
,._ ;;)

(:OM VIAGENS Dm�irAS E PERMA NENTES. EM CARROS PBOPR�()S
'. '�

FILIAL: S,AO PAULOl\lATRIZ: FLORIANúPOLI,S
EscritóriO:

Rua Padre Roma 50 � Terrco
.

DeposIto:
'

Rua Conselheiro Mafra n, 13'\

Fones: 2534 - 2.535
Cal,ta PoS't�l, 435'

End. TelegráfiCO:
Sandrad� p Transpol�

-O-

V�conde do Rio Branco'
(i32/36)

Telerone 1230

Endereço Telegrá1k J

Salltidra e Transpol1.s
.....1.)--

(Af�Dcla nf. Rio de Janen'o e em Belo,,,90rl�ontti com trárea-u mbtuo àtll
815 Paalo eom a f.mpri!-I!t!. de Traô�porte8 Mbul. (ier,ai. S/}U .

.A venlda do F:stado 1C611/7(

)l'l-30-Qi

são Pallln - Capital...,... B'.
Endereço Te 1egnHtoo .

Sandrade e 'l'i-anspólli;
-O-

'�
_"___

\I
o.

i

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

atende e das

U"sina de Açúcar lijuC'8S. S.ft ..ENDEREÇO:
TeI. 3113.

Rua Feliciano Nunes !lires, 13 -/

Para,9 Flgado e prisão de Ventre
• PRIS1.0 DE VENTRE

.

PILULAS DO ABBAD. MOSS

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAÓRDINARI�
Pelo presente, ficam convidados os senhores aCionis�"

tas ,desta sociedade a comparecerem à as'sembléi� geral
extr:lOrdinária, a realizar-se ,na s_ede social, em São João

B:1tista, município de Tijucas, às 10 horas do dia 10 de

S(;témbro p. vindouro, a fim de deliberarem sôbre o se-

As vertigens, posto quente, falta 4e ar,

vômitos, tonteiras e dores d'e cabeça. a

maior 'parte das' vezés são devidas ao

mau füncionamento do apárelho dhres
tivo e consequente Prisão de Ventre .

A. Pílulas do Abhade Mou sio indica
das .no tratamento da PrisÃo de V'lh·
tre e suas manifestações e as Ansrioeo

Htes I ..kenciadaa pela Saude Publica. as Pilulas do Ab-"
bade\ Mnss Dão ll�adas por millu.res de pessoas. F'a". Q

ii.

'"llinte:
. Ordem do Dia

� - Mod ificacão dos Estatutos da sociedade;'
20 -- Eleicão (l� nova Diretoria;
30 - Assl�ntos de interêsse social.

Suo Jolo Batista, 2 M 'Agôsto ele 1955.

Dr. Cesar n�lstos Gomes - Diretor·Gerente.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Candidatos da . Alian�a Social Trabalhista
. " . . \. -

.

"

'

COMO GOVERNADOR

\

Dr. Francisco Benjamim Gallotti
do Partido Social Democrático

," .' ,.- .....
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it.t:CORTE j?ARA PROPAGANDA
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COMO VICEQGOVERNADOR�'

,�, ' D4_José.�de�Mitan€lu- Ramos
'do P'ártido ' Trabalhista S-'rasil:eito

/
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pediente tiveram início, os

trabalhos, 'na hora regimen
tal, sob a presidencia do de

putado Braz Alves.

/

t'lorianópolis, Quarta Feira, 10 de Agosto de 1955

-

ILDEFONSO JUVENAl Na Assembléia
Sessão do dia 3

Lida e aprovada' a ata ela

sessão anterior e lido o ex-à Engenheiro Francisco Gallotti e os

problemas essenciais do Estreito

Normalistas ,na
Assembléi:a

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E
PENSÕES DOS COMERCIÁRIOS
Delegacia em Santa Catarina

A V I S O

Estiveram ontem, na As-
sembléia Legislativa, as nOl"

.

malistas Miriam Nóbre�a,
Maria de Lourdes Caldeira
Bastos e Helena Ferreir:t,
que concluem, êste ano, o

Curso Normal, do Coiégi')
Sagrado Coração de Je.3us,
nesta CapitaL
N'essa oportunidade, pro·

cm:aram o Deputad,o Braz

Joaquim Alves, Presidente da

Assenw:éia, convidanc1o-o
para patrono da turma de
Normalistas de 1955,
O Chefe do Legislativo 3.

ceitou o convite e as pl'ofe:;
sorandàs, em longa palestra,
puseram à prova o talento e

a cultura de que são dota
das, -

CONCURSO PÚBLICO PARA ESCRITURARW CLASSE "E"

Cientificamos aos intel:essados que as provas escritas

do concurso em epígrafe, serão realizadas no Colég'io .Ca·

tarinense, sito ii rua Esteves Junior, l). 159, nesta Capital,
n�s' dias 13, 14 e 15 do corrente mês, obedecendo os horá

rios cónstantes dos avisas j a publicados, com exqeção das

provas de 'Previdência Social que �er:ão realizadas no di'l

15, se.gunda-feira, das 20 às 22 hor'as,

Florianópolis, 9 de agôsto de' 1955.

Francisco Câmara Neto

Delegado
.......

Barão de São Felix 11. 26 - D. Federal.

Adesões!

HOJE ÀS 19,30 HORAS, NO BAIRRO DA AGRONÓMICA R.ESIOENCIA SR. EMANUElllNHARES �_SERÁ INSTALADO MAIS' UM CO
MITE DO DEPARTAMENTO· fEMININO "ANTONIETA DE BARROS", DA AlIANCA SOCIAL TRABALHISTA, COM A POSSIVEl PRESE N ç A

DOS CANDIDATOS FRANCISCO GALlOtTI E MIRANDÀ RAMOS.

--,w������'Y��-'�'-'��'�Õ'e""-J"oIr"VlTle'���Y��'-uNíA(fBJ�1����T�g����!ÜFfEURS
Eleita a nova Direloria- Posse

dia 13 do corrente
Recebemos e agradecemos, 2.0 Te�oUl;eiro João'

3. seguinte comunicação: Claudino da Rosa (reeleito)

Flç)l'ianópolis, 1.0 de Agôs- Delegado Geral - Hipo1ito
to de .1955 do Valle Pereira (reeleito)
Ilmo. Sr. Diretor de '!O Es- Advogado - Dr. Abelardo

tado" . Rupp
Nesta CONSELHO' FISCAL
_ "Tenho a honra de co- . Argeu Ceciliano era Silva

municar a V. S.'qne foi elei- (reeleito)
.a a nova Diretoria que há José de Freitas (reeleito:
Ie dirigir os destinos desta. Rubens Alvaro da Si!veíra

Associação durante o perío- (reeleito)
Jo de 13 de Agôsto de 1955 a

. -Oscar Martins

l3 de Agõsto de 1956 que Pedro Flores

iicou assírn constituida: Durval Coelho Pinto

Presidente - Julio Cesari- Osmar Meira.
ao, da Rosa (reeleito) Aproveito a oportunidade
Vice-Presidente - Walde- para apresentar a V. S. OS

.nar Pinho da Silva I protestos de alta eRtima
.

c

'Lo Secretário - Carlos leal consideração da Utlião
Gainete , : Beneficente dos chaurreurs
2.0 Secretário - Waltredo

It
de Santa Catarina.

Coelho Pinto
I 1.0 Tesoureiro - "Marcos .

Carlos Gainete

Nunes Vieira (reeleito) 1.0 Secretário"
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••0•••

� FACULDADE DE DIREITO DE
SANTA CATARINA

FUNDAÇÃO DOS CURSOS .TURIDICOS

!
.

,

P,SD e PIB, Iançerem vltortosemente
a candidafura J. Gonçalves

••••••••�........ ••••• Joinville - 8 - Reunida feita pelo Diretório, da cano

aexta-felra última a: conven- . dídatura elo sr. J. Gonçalves
ção municipal do Partido! ao cargo de Prefeito Municl
Social Democrático homolo- pal de Joinville.· Está assim

gou o nome do sr. J. G011- oficialmente lançada a can

.,Çalves para seu candidato ,10 dídatura de J. Gonçalves pe

cargo de Prefeito Municipal la Alíanca PSD ..P'I'B.

nas eleições de 3 de outubro

I
'

.

próximo. Por sua vez a con- O candidato J. Gonçalves,
venção municipal do Partido radialista, é vereador pesse
Trabalhista Brasileiro, réu- dista, elegendo-se no último

I}ida ontem, homologou, por', pleito por mais de 2.000 vo-

unãntrnídade, a indicaçi1o, tos. '

•• _TRTZ Z

B União dos Servidores do
Pôrlo Jança seu protesto
Jornal O ESTADO - Florianópolis
RIO 7 - Sabedores' artigo jornal GAZETA mju

ri080 eontra classe portuária quando tentava atacar
nosso .amigo Engenheiro Gallotti lançamos mais ve

emente protesto contra individuo escreveu tais infâ

mias convenctdos também tratar-se escrivinhaelor íne

doneo incapaz e certamente individuo não conhece

t.raba lho honrado_para enriquecer pt Classe p�rtuál'ia
Rio Indignada atitude baixa mesquinho rabíscador pt
Diretoria União Servidores do Pôrto Rio de Janero.'

(Ass.) Diretoria.

, A notícia de que o Erige- Distrito, 'qual seja o do

nheiro \ Francisco Benjamin transporte fácil e desemba-
Voto de pesar pelo faleci

Gallotti ilustre candidato I'olç:ado. E se eleito Governa-.
mento do Sr. Orlnade- Gue-

da "Aliança Social-Traba-' IiI r, o Engenheiro Francisco
des da Fonseca'

lhista" ao Govêrno do Esta- 'C<dlotLi, estamos certos,. a- Os deputados Francisco
elo, percorreu há dias os ju da râ ao atual" Pref�lto Canziani, da UDN, e Bahia
pontos principais do Estrei- MunicIpal a reso,l�e-Io, VIstO Bittencourt, do PSD, apre
to, em companhia .do opero- que tal ampreendimento fa.z sentaram requerimento solí-,
so Prefeito Municipal dr. parte do programa de- raal i-

citando fosse consignado em

Osmar Cun.ha, inteir�ndo-se �açõ�s do dr'r::�sma�' Cunha. "
ata, voto de pesar pelo fale-

das nscessidades ma is pre- Con tinua na ü Pagina cimenta, em Itajai, do sr.

mentes do Sub-Distri�o, ale-
-- ----.----.

10rlnado Guedes da Fonseca,
grou a todos os EstFeltenses 'irmão dos srs. Hermes Gue-
qúe dela tiveram conheci- Na Camara

'

: des da Fonseca, diretor-geral
mente,

UNICIPAL DE i da Secretaria da Assembléla
Embora relegado para um �AMARA M

S SES te Jaú Guedes da.Fon�eca, al-
plano secundârio, pelo' de- . !,ORIANOPOLI - -

to funcionário da Caixa B-
1 'A-)... DE ANTE-ONTEMsinteresse ou c escaso com , v conômíca. Foi proposto, tam-

Ih d
., Presidência: Vereador Ge-

que Iõra o a. o, o mais 1111- bérn, a expedição de te:le-
b di trit d C iésío Leocádio da Cunhaportante su - IS TI o a a-

gramas aos familiares do ex-

pital cresceu de um dia pa- Secretarias: Haroldo vneia tinto pelo ínrausto aconteci-
rn outro, graças à patrióti- : Walter de Oliveira Cruz

menta.
ca iniciativa particular, che- Abertos os trabalhos do

gando ao admirável grau de .egislativo Municipal, foi li- EletriJ'icação de Santa
prosperidade em que hoje SE- la e aprovada .a ata ela ses-

Catarina
encontra, ão anterior.

O d t d P 1 P
.

d
it epu a o \au.10 reis, o

O Estreito apresenta aos O primeiro orador ínscrí 0,
PSD, ocupou a tribuna, em

olhos dos que no percurso 'r, Júlio Paulino da Silva, seguida, para tecer..conslde- .

ti t.
,

.

, .

I T b Ih' t B A imprensa da tal Frente Democra ica con mua a
pa ra FIorianôpol is, por êle '.0 Partíc o ra a; IS a ra- - <

tôr d blrv

'1' t c itíc s severas
raçoes em o 'no o pro ema

anunciar adesões anedóticas, com as quais quer ím-
transitam, o aspecto de ci- ;1 erro, eceu r a '

de eletrificação' do Estado de -

.

d
-

d .0 diminuto tamanho elo pãc pressionar os incautos.'dade que �rogn e � nao e
. janta Catarina, e solicitar ela

Mas, os mesmos que alardeiam essas' humorísticassuburbio ou sub-distrito da -endído pelas padarias de
Presidência a inclusão no

assa Capital Referiu se S adesões, sabem que se estão alimentando com pasteisCapital. '_1 _..
-

.

"dossier" exi'stente na Casa, ,
Estão localisados na área Excia. à COAP de outros tem- relacionado com o Plano de 'I

de brlss !

d f' t 1 Ainda a 7 do corrente, 1\ Gazeta, em títulos ber-
que compreende esta parte- lOS, quan o azia par e L c

Jbras e.- Equipamentos, do
_....

.

, ..

d' t d -- r�ntes, anunciava que o Diretório do P. T. B. de Con-continental de Florianópo- henano, aL lan an o qu: ;eu importante e minucioso
.

d f a-o fo-s cúrdia estava .solidário com a candidatura Lacerda.
lis, 30 mil habitantes, mas u o ez para que o p -

rabalho, .para posterior :1,-
t b IdA mentira é cabeh,Jdissima:' o· sr. José Reali, queinfelizmente, é o Estreito e a e l\ O. Jreciaç.ão.
O d J

.

UI' 'l'n se dl'Z presid'ente do Diretório dO P. T. B. daquele lí1U-
uma cidade que se fórm2 verea ar upy 1 e �

te SOll·CI·tOU l'nforme' nicípio, há muito foi destituido daqu.elas funções pela
sem - base definitiva, sem 3m par ,

.

�ongre;:;so EUCU1'Ís'tico -.,.

5bre a àntiga' Comissãe. Direção Regional do mesmo Partido, por havê-lo .traí:'
pl.anta cadastral, sem planl ,'1(jção da Assembléia

do em 1954, aliando-se aos udenistas, sob a comandádelineado pelos poderes com- :entral de Prêços, hoje, O depubdo Bahia Bitten- I
-' "OAP Apo's o SI' Ju'lio Pa'l

I
elo sr. Lerner Rodrig'ues. •petentes, para' o seu al'l'ua- J • ,.

•

,-

ourt, 'do PSD, ocupou a tri-
.

o da Sl'lva al'nda na tr·l' O teleg··l'am.a que A Gazeta publica é o telegramanlento 'e edificoações, sendo .n ,
-

I d
.

, :lna, ogo epols, p:1ra apre-
"Ie' um expulso do P. T. B. a outro expulso do P. T. 1,3.,

que edifícios fQ.l,'am levanta- nma, enviou requerimento a
entar à consideração da C3.-

L

II �entido de que est· ambos por-traiçào 'aos trabalhistas, à memória do Pre-
dos à torto e a direito, em 'esa no � ."

a, um requerimento assina-
e dirigisse à COAP sôbre " s-idente Getúlio e à orientaçã_p do' sr. João Goulart.

ruas que são viélas tortuo-
I' te eXI·ste'·�·/belall1en ':0, também, pelos .deputados

Os pet.ebistas de Concórdia, desde·a exclusão do sr.
sas, em terrenos loteados a ea men ,...-tfib .

-

:}lavo Erig e Paulo Fonte�,
, 'o pa-o José Reali, estão orientados por uma comissão especialbel prazer dos proprietários, o o '. .;olici:tando a inserção em no,

O r dOI' e'�'ul'nte Gene'sl'" o'e reestruturação, sob a ·presidência do valoroso traba-
e prédios modernos como o 01'<1' s '" , . -J J,nai's da Assembléia, O' texto -

Ona'dl'O (1'a Cunha soll'dal'j' lhista sr: Osca.r Santos.
�

"Cine Glória", edificados � .e v ,- .ia Moção dirigida ao Cardeal ..

O oe com o seu coleo'a elo . Não há, ali, Dire.tório do P. T. B.beira da rtja, em lugar onde u-" "Dom Jaime Câmara pela Co-
)TB adi ntando que fôra

. "

Convém ainda. esclarecer que o sr. José Reali,
seus ÍI'€quentadores não po-·

'r

" ,a
. '. ,., nissão de deputados que re-

oe ado por dlversos mo no último pleito, disputou a vereação pela tJ. D. N. de
dem parar os veícu los à por-

' '\lI
...

-

I presentou a Assembléia na-
1 'd C M

I Concó'rdia, obtendo 37 votos. 'E mais: que é sócio e su-
ta do estabelecimento, nem 'ae ores as ruas nsplm 1-

quele certame. de fé cristã.
Já BOI·te x que dese < b"lterno do sr. Geraldo Gunter, deputado pela U, D. N.

mesmo nos dias de chuva, a e oSv " u ,- ." -

a' am saber os motivo'" d:1 Será preciso dizer mais? Está ou não e.stá na cara?A própria' rua' principal 'I" __

;:; ,,' Auxilios ao novos Município!>
scas"ez ele pao -que vem se

I
E' a êssc elemento, com êsse histórico furtacor, que

ou geral, que se comunica �. .." '.
.

.

. O .d.e.putado Olice Caldas,
f d A··Gazeta chama de Diretório do P. T. B. de Concórdia!

com a Capital põr meio do ·erI lcan o: _ do PTB, ocupou, também, a
Em exphcacao pessoal o

' . Assim, como essa, são as demais adesões anuncia-
inportante istmo de aço que .

- ,
-

tribuna, para' justificar e
IJOU a t"lbuna o vereael" r das pela imprensa agronômicá.· Nelas, com o propósitoto a P01\te Hercílio Lúz, é es- u.. �,-

<
. ;), apresentar um .projeto de lei'

\.ntonlo Apostolo do pnrtlUo

I
de ludibriar o Povo, está também o de dar algumas es-

treita, tOTtuosa e única, '0 ,'" conceden.do auxílio de um
'onial Democrático referin .

peranc.,a,s à esfrangalhada Frente Democrática.
que trás grandes embaraços v , ,

-

milhão de cl'uzeiro'3 aos no-
I' p. t dI' P Que adiantam, todavia, adesões como essa?

ao tráfego.
• o-se a roJe o .e el .1'0-: vos mumClpllOS criados em

O Povo que julgue e vêja os expedientes de que se
A abeJ;_tura de segunda ;edente do executivo, apos o

1953, 'bem como aos que vi-
I'ua.de acesso a' Ponte, é pro-

laver estudado como mem-
rem a ser criados. valem os derrotados!

�

t ..
1JIj

- _ .-••••••�-.-.,..._. ...,....i-••.,..
_

• ._..

vj.dência inadiável, pois, ser- 11'0 da Comissao de Jus iça. i ORDEM DO- DIA

O DE FIGUEIREDO FERREIRAvirá para descongestionar o
Na orelem do dia da sessiío Discussão e votacão do Pro- DR. PEDR· ,',tI�áfego, que, quando inter- ;'I.e ank-�ntem for�l:l diS�u-. j�to de Lei n. 177--55 - Apl'')

l'orl'Ípido, acarreta enormes ,Idos, aprovados vallOS plO- vado em redacão final. I Floria nópol is hospeda e .houve o
�

prejuizos aos que demandam '_etos de lei. •

Critica ii, Fl'el�te que se diz �
à Capital, ou vão desta para ... Democratica- 1l'lus'tre e reno.mado educadoro Continente. CAIU E INCENDIOU i O deputado Olice Caldas,

O dia em que fôr cons- WASHINGTON, ,[' (U. P.) do P'I'D, voltou à tribuna, em
truída a segunda. via públi- -. Informam de ;Fort Leo- 3xpllcações pes'soais, para
ca, que cortando o pequeno :1ard Wood, 'Missouri, que um :.riticar corri veemência a

morro existente à cabeceira 1vião bi-motor Convair' da .;Jropaganda facciosa' e men

da ponte, seguir paralela às American Airlines, caiu e se ';irosa que vern sendo posta
ruas 24 de Maio e CeL-Pedro incendiou ao tentar uma a- em prática pela "Frente que
Demoro, até juntar-se à A-, ;errissagem de emergencia. se. diz Democrática".
venid'l Santa Catarina, na As 30 péssoas que estavam

zona do Balneário, estará re-' .l bordo do 'aparelho, pere

solvido um dos mais impor- �er:am, segundo as primei
tàntes problemas do Sub- ras informações.

"A Escola' é o centro. ele saúde emocional da

criança e, consequentemente, o centro de lll'ofila
xia da doença mental elo adulto".

Assim pensa o ilustre educador que ól'a . nos

visita, na sua benemérita campanha.
Florianópolis poderá ouví-l:o, aindA hoje,. às

17,30 horas, pela Rádio Guarujá, quando profe
rirá ;sua última paléstra sobre os fatores emocio

mais na situação pedagógica.
O dr. Pedro de Figueir�do Ferreira, além, ele

.médic,o, e elos mais dedicados, exerce suas ativi

dades no Instituto Nacional de Educação Pedagó
gica e, como Professor emérito, vem fazendo um

aprofundada estudo :;obre os fatores emocionais na

situação pedagógica, encarecendo a necessidade

premente da recuperação da criança.·
Estejam os nóssos leitores, notadamente os

Pais, at.ente!s para a brilhante e oportuna palestra
[�ue o ilustre visitante proporcionará e, estamos
certos, poderão haurir ensinamentos proveitosos
para a continuação educacional de seus filhos.

,
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8raode Jantar de COnlrafflrnização
Realiza-se hoje, nos amplos salões do CLU

BE DOZE', o grande jantar de cpnfraternização en

tre associados e convidados eSI2_eciais, comemora

tiyO à passagem do 83° aniversário do veterano.
A briihante reunião terá a presença de altas

-figuras de nosso mundo social, bem como elas.

DEBUTANTES, ' RAINHA DO CLUBE e familias
'dos associados e será abrilhantada pe1il- orquestra
exchisiya do Clube.

A Direcão da Faculdade de Direito de Santa Catarina

tem a honra de convídãr as autoridades civis, militares e

eclesíasticas, professores dos estabelecimentos de ensino

superior e secundário, e alunos, para a Ses:sruo Solene que

realizará no dia 11 de agosto corrente, ás 20 horas em

comemoração a Fundação dos Cursos. Juridicos, oportuni
dade em que prestará tambem uma homenagem ao ilustre

Professor Henrique Rupp Junior com a Inauguração ele

seu retrato e do seu nome em uma das salas da Fuculdade.
Entrada franca.

Florianópolis, 9 de agôsto de 1955
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F R E C H A N D�'O
Depois de alg'uns dias de gripe infernal, apanha

da na fila do leite, V101tei ontem a ela.

Como se não bastas'sem as constantes ordens e

contra-ordens vige�tes umas, revogadas outras, êem
mai� disposiçÕes em conti'ário metí-me ele novo n;:.

,

indiana.

Ante's,' a gente aguentava uma hoi'a e, às veze3,

saia premiado com um litro.

Depois melhorou: saia-se sempre premiado.
Depois, melhorou ma,is: comprava-se um litro c,

entrando-se duas vezes -na fila, mais um.

Depois, eram .possíveis dois litros, entrando-qe
uma SÓ vez na fila,

Depois, na idade de ouro das filas, serviam dois
li.tros· na primeira vez, com direibo' a repetição.

Depois, garrou de piorar, é só vendiam doi� litros,
sem direito a reingresso na fila.

Aglora, em crise aguda, adquire-se l..un litro s6, sem
direito de reembichar.

Desse jeito, nesse padrão, nessa voga, amanhã to

dos teremos de ir uma, duas, tres vezes de volta à fila,
mas sem o direito dé compr'ar nada de leite!

Restar-nos-ão a alegria e a liberdade ele cantar·

mos, lá na frente dos postos, em cil'anda-cirandinha:
I Vamos todos entrar na fila,
Girofrê, girofrá ...

Não resolve, mas tal v.ez divirta ...
x x

x

Com um litro de leite, fiz a distribuição em casa:
· 800 gramas para as 4 mamadeiras diárias ao que

. a elas tem o jus certum,
·

O restante foi servido' aos outros, duas vezes ao

dia, em colheradas, uma para .cada um. D,ai a pergunta:.
- Papai, o sr, tá comprando leite na farmácia?

x x

x

Até agora resisti ao câmbio negro. Será que resis
tirei incessantemente, isto é, usqlle et usque, como diz;
o Pref. Custódio?

.

x x

x

· Veja o sr. Governador que
e não uisque et uisque!

x

escrevi usque et usque/

x

x

Num ano, no primeiro, o sr, Bornhausen acabou
com o leite na Capital! E em 4 não conseguiu resolver
o problema que êle mesino cri1ou.

Gránde estadista! '

Mas, .os culpados disso são as bancadas 'do p.s.D'..
'

e do P.T.B, que não aprovaram o Plano de Obras, pre·
visto para 10 anos.

"

, Em 1965 teríamos leite com fartura ..

x x

Isso, se votarmos no sr. Jorge Lacerda, o Conti
mIador!

..
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